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  :امللخص

ني وصانعي السياسات االقتصادية خصوصا بعد أزمات أثارت مسألة اختيار نظام الصرف املالئم جدال واسعا بني االقتصادي

العملة اليت هزت أرجاء العديد من الدول الناشئة خالل فترة التسعينات، واليت أثبتت فشل األنظمة الوسيطة، األمر الذي 

معظم أنظمة استدعى السلطات النقدية يف أغلب دول العامل إىل التوجه حنو نظام التعومي وهو التوجه احلديث الذي عرفته 

  .الصرف الدولية وهو الظاهرة اليت أشار إليها صندوق النقد الدويل بظاهرة التفريغ

إال أنه يف ظل هذا التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية ويف ظل التحرير املتزايد لرؤوس األموال على الدول أن تويل أمهية 

طبيعة : كن هلا ذلك إال باالعتماد على جمموعة من املعايري أمههابالغة الختيار نظام الصرف الذي يالئم اقتصادياا وال مي

الصدمات االقتصادية وهيكل اإلنتاج والصادرات وكذلك معيار الشركاء التجاريني ودرجة االنفتاح االقتصادي ومستوى 

.التضخم وحجم االحتياطات الرمسية

ئم كل البلدان و يف كل األوقات و أن عملية االختيار بني أنه ال يوجد نظام صرف يال إىلو توصلنا من خالل هذه الدراسة 

التثبيت و التعومي تصبح أكثر صعوبة اذا كان االقتصاد جيمع بني اخلصائص املرجحة لسياسة التثبيت و اخلصائص املرجحة 

اليت يتميز ا هذا  لسياسة التعومي، و يف هذه احلالة البد من دراسة كل اقتصاد على حدى بالتركيز على اخلصائص اهليكلية

  .األخري

ومبا أن اجلزائر تشهد حتوالت عميقة جراء االنتقال من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر عليها أن تعيد النظر يف سياسة سعر 

ري الصرف واختيار نظام الصرف األمثل الذي يالئم هذه املرحلة مع األخذ بعني االعتبار اخلصائص اهليكلية لالقتصاد اجلزائ

  .وباالعتماد على املعايري سابقة الذكر

وبعد دراستنا حلالة اجلزائر من خالل هذه املذكرة يبدو أن نظام الصرف املدار هو النظام املالئم لالقتصاد اجلزائري يف الفترة 

  .الراهنة مع التدرج يف عملية حترير الدينار اجلزائري

نظام الصرف  -نظام الصرف املرن -نظام الصرف الثابت -لصرفسعر ا -النظام النقدي الدويل :الكلمات املفتاحية

  .الدينار اجلزائري -الوسيط





II

Summary (abstract):

The issue of selecting an appropriate exchange raised a sensation among economists and

economic policy makers, especially after the currency crises that have rocked many emerging

countries during the nineties, and that proved the failure of middleware systems, which

summoned the monetary authorities in most countries of the world to move towards a floating

system that is the modern orientation which has been known most of the international

exchange systems that is a phenomenon referred to by the International Monetary Fund as a

discharge phenomenon…………………………………………………………………………..

However, under this modern orientation of International drainage systems Under

growing Liberation capital states that attaches great importance to choose the exchange

system that suits our economies and they can not only relying on a set of criteria including:

the nature of shock economic and the structure of production and exports, as well as the

standard trading partners and the degree of economic openness and the level of inflation and

the size of the official reserves…………………………………………………………………..

Since Algeria is witnessing profound changes due to the transition from a command

economy to a free economy, Algeria should have reconsider exchange rate policy and the

choice of exchange system that is the best fits for this stage, taking into account the structural

characteristics of the Algerian economy and relying on the above-mentioned criteria.

After our study of the case of Algeria through this note appears that the drainage system

is the appropriate system orbit of the Algerian economy in the current period with the gradual

liberalization of the Algerian dinar.

Key words: The international monetary system - the exchange rate - fixed exchange rate

system - a flexible exchange system - a system of exchange broker - Algerian dinar.
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 أ

رة للتطورات اليت يعرفها النظام النقدي الدويل ، ابتداء من مساي أخذت معظم الدول تغري من توجهات أسعار صرف عمالا

التخلي عن قاعدة الذهب إىل نظام الصرف املرن بعد احلرب العاملية األوىل والعودة إليه ثانية بنظام الصرف الثابت القابل 

Brettonللتعديل من خالل تنظيم اتفاقية بريتون وودز   woods  ة القابلة للتحويل إىل ذهب مع إحالل نظام النقود الورقي

واليت بدأ العمل ا منذ أواسط الثلث الثاين من القرن املاضي، مث حدث التبين الواسع لنظام الصرف املرن منذ مطلع السبعينات 

وأصبحت حركة التعومي تتسع يوما بعد آخر  1971عندما أوقفت الواليات املتحدة األمريكية حتويل الدوالر إىل ذهب عام 

حساب نظام الصرف الثابت، وأن كل عملية تغيري يف سياسة الصرف األجنيب البد أن يرافقها إعادة بناء املؤسسات اليت على 

  .تالئم هذا النوع أو ذاك من أنواع الصرف الذي تفرضه البيئة االقتصادية

جانب السياسات األخرى آلية سياسة الصرف األجنيب أحد أهم أدوات السياسة االقتصادية وذلك لكوا تشكل إىل  تعتربو

فعالة حلماية االقتصاد الوطين ملا متارسه من تأثري على التوازنات اخلارجية من خالل ميزان املدفوعات وعلى التوازنات الداخلية 

 مة يف ختصيص املوارد االقتصاديةباإلضافة إىل كوا وسيلة ها) ج، سوق النقود، سوق عناصر اإلنتاسوق السلع واخلدمات(

والناتج احمللي والكتلة فهي تؤثر يف النهاية على تكلفة السلع املستوردة ورحبية الصناعات التصديرية مما يؤثر على معدل التضخم 

  .النقدية

ونتيجة إىل أن أغلب األزمات املالية اليت حدثت يف االقتصاد العاملي كان مردها إىل التقلبات اليت حتدث يف قيمة العملة فقد 

حثون االقتصاديون وصانعوا السياسات االقتصادية أمهية بالغة الختيار نظام الصرف الذي يضمن حتقيق أهداف أوىل البا

السياسة االقتصادية الداخلية من جهة وحيمي االقتصاد الوطين من التعرض إىل الصدمات اخلارجية من جهة أخرى وهذا يف ظل 

إعطاء قدر كبري من املرونة ، فالكثري من اقتصاديات الدول النامية تبنت يتسم ب ذيديث ألنظمة الصرف الدولية والالتوجه احل

يف السنوات األخرية نظما لسعر صرف عمالا مبتعدة عن نظم الربط بعمالت أخرى واليت أصبحت متثل أحد العوامل يف كل 

مث روسيا والربازيل  1997كوريا عام وأزمة تايلندا وأندونيسيا و 1994أزمة مالية كربى ابتدءا من أزمة املكسيك اية عام 

.2001وتركيا مرة أخرى يف عام  2000واألرجنتني وتركيا عام  1998عام 

وقد أدت هذه املوجة من األزمات إىل توجيه االنتباه إىل صانعي القرارات االقتصادية يف خمتلف بلدان العامل على عدم الثقة يف 

، واختيار ات اليت يعيشها االقتصاد احمللي، بسبب اختالف الصدمات والتغرياألوقاتمجيع اختيار نظام مناسب يتم تطبيقه يف 

، األمر الذي جيعل أمام على مصري توجيه االقتصاد الوطين نظام الصرف بشكل مستقل عن عوامل أخرى ال تقل أمهية يف التأثري

صادية للبلد واملستجدات االقتصادية العاملية قصد السلطات النقدية مسؤولية اختيار نظام الصرف بالتنسيق مع السياسة االقت

  .ني من مستوى أداء االقتصاد الكليالتحس

واجلزائر واحدة من الدول باشرت هي األخرى بإحداث إصالحات وتعديالت تدرجيية على نظام صرفها قصد تقريب الدينار 

لتواصل  1987قها السلطات النقدية يف اية  من قيمته احلقيقية واليت جتسدت يف سلسلة التخفيضات اليت شرعت يف تطبي

عملية إصالح سياسة الصرف يف إطار برنامج التعديل اهليكلي حتت إشراف صندوق النقد الدويل إىل أن مت اإلعالن عن تبين 

.1996انفي ج 01نظام التعومي املدار بداية من 



 

 ب

:تاليةطرح اإلشكالية الرئيسية ال دفعنا االهتمام ذا املوضوع إىل

القتصادياا؟ وما هي اخليارات املالئمة واملتاحة لنظام الصرف نظام الصرف املالئم  تعتمد الدول يف اختيار معيارعلى أي 

   يف اجلزائر؟ 

  :اإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية تتطلب منا اإلجابة على اإلشكاليات الفرعية التالية

   ما هو مفهوم نظام سعر الصرف؟-1

  ا هي معامل ومربرات التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية؟م-2

  ما هي أهم املعايري اليت تعتمدها الدول الختيار نظام الصرف املالئم القتصادياا؟ -3

  ؟ائر يف اختيار نظام صرفها احلايلهي املعايري اليت اعتمدا اجلزما -4

    :ن الفرضيات يف هذه النقاطوللوصول إىل إجابات على هذه التساؤالت نصيغ جمموعة م

   .سعر الصرف هو النسبة اليت يقوم على أساسها مبادلة عملة البلد بعمالت البلدان األخرى /1

تتجه حنو إعطاء قدر كبري من املرونة بعد أن أثبتت األنظمة الوسيطة فشلها يف  اليوم أصبحت أنظمة الصرف الدولية /2

  . عوملة االقتصاديةمواجهة حتديات ال

ومصدر  درجة االنفتاح االقتصادياليت تؤثر يف اختيار نظام الصرف واملتمثلة يف  واملعايري هناك العديد من العوامل /3

  .معايري أخرى إضافة إىل اخلصائص اهليكلية هلذا األخري وكذلك الصدمات اخلارجية اليت يتعرض هلا االقتصاد

باختاذ العديد من  التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية مسلكنقدية اجلزائرية هي األخرى سلكت السلطات ال /4

  . دف إىل إضفاء مرونة أكرب يف حتديد سعر صرف الدينار اجلزائري اإلصالحات اليت

:أسباب اختيار املوضوع

  : نا الختيار هذا املوضوع متثلت يفهناك مجلة  من األسباب دفعت 

.ية الدولية وحماولة بناء قاعدة نظرية يف هذا املقياسالرغبة الشخصية يف البحث يف مواضيع املال-1

.باستمرار فهي تفرض نفسها دائما على طاولة البحث ذا املوضوع من املواضيع اليت تتجدده-2

.   اجلامعية ذا النوع من املواضيعحماولة ولو بالرتر اليسري إثراء املكتبة -3

  :وضوعأهداف امل

براز أمهية سياسة الصرف األجنيب ضمن السياسات االقتصادية الكلية وكذلك  إبراز دف من خالل هذه املعاجلة  إىل إ

ضرورة البحث عن معايري اختيار نظام الصرف املالئم لالقتصاديات املختلفة يف ظل تنامي األزمات املالية واالنفتاح االقتصادي 

ر دف إىل الوصول إىل نظام صرف أمثل يتماشى والتوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية ، ومن خالل دراسة حالة اجلزائ

.  قع نظام الصرف املتبع يف اجلزائرواخلصائص اهليكلية لالقتصاد اجلزائري إضافة إىل ذلك حناول تشخيص وا

:أمهية املوضوع

سعينات وإىل اليوم تطفو يف ضوء التطورات السريعة اليت يعرفها النظام االقتصادي العاملي وكذا األزمات املالية املتتالية منذ الت

على السطح األمهية البالغة الختيار نظام الصرف املالئم، فاالختيار السليم هلذا النظام يدعم العملة الوطنية اليت تؤشر على 



 

 ت

ما التجربة الصينية من ذلك القوة االقتصادية للدولة إضافة إىل أنه يرفع من مستوى التنافسية اخلارجية لالقتصاد الوطين و

  .عيدبب

  :منهج وأدوات الدراسة

، ونظرا ألن موضوعنا هذا جاء يف شكل حتليل متغري واحد فقط ث على طبيعة املوضوع حمل الدراسةتتوقف مناهج البح

  :ارتأينا استخدام املناهج التالية

األزمات اليت  املنهج التارخيي الذي يساعد على عرض املراحل التارخيية اليت مر ا النظام النقدي الدويل وكذا عرض-

.رف يف اجلزائرشهدا بعض الدول يف فترة من الزمن كما ساعدنا يف عرض مسار تطور نظام الص

املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل إجراء مسح وصفي لسياسة الصرف األجنيب و كذا ربط األسباب بالنتائج ومن -

.مث حتليل النتائج

وضوع بالذات فقد اعتمدنا يف دراستنا على جزء معترب من املراجع  هي عبارة عن ونظرا لنقص الكتب اليت تعاجل هذا امل-

، إضافة إىل ث يف الندوات وامللتقيات العلميةحبوث ودراسات نشرت يف دوريات متخصصة أو قدمت يف شكل أوراق حب

. ئل املاجستري وأطروحات الدكتوراهالبحوث العلمية املقدمة يف شكل رسا

:حدود الدراسة

، وأما ه على حالة اجلزائر وهذا من أجل الوصول إىل قدر كبري املعلومات حول املوضوع حمل الدراسة قتصرنا يف دراستنا هذا

حيث متثل نقطة التحول حنو اقتصاد السوق من خالل قانون  2011إىل  1990عن احلدود الزمنية هلذه الدراسة فتمتد من 

. دار نظام الصرف العائم امل رحلة التمهيدية العتماداملتعلق بالنقد والقرض وبداية امل 10/90

  : الدراسات السابقة

مت وحنن بصدد البحث عن املراجع واملصادر املتعلقة مبوضوع اختيار نظام الصرف املالئم استوقفتنا جمموعة من الدراسات اليت 

  :يف بناء هذا املوضوع واليت منها كحجر أساس وضعها

االختيار األمثل لنظام الصرف ودوره يف حتقيق النمو : بعنوان 3 طروحة دكتوراه جبامعة اجلزائردراسة بربري حممد أمني أ-1

ما مدى جدارة : حاول الباحث من خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية قتصادي يف ظل العوملة االقتصاديةاال

يف ظل ارتفاع درجة الصدمات االقتصادية وقد توصل الباحث نظام صرف الدينار اجلزائري يف التأثري على النمو االقتصادي 

من خالل التحليل القياسي واالقتصادي إىل أن تطور سعر صرف الدينار اجلزائري كانت له عالقة سلبية مع تطور النمو 

.االقتصادي الذي مازال مصريه مرهونا بوضعية أسعار النفط يف األسواق العاملية

إشكالية تسيري سياسة سعر الصرف يف اقتصاد ناشئ حيث : بعنوان 3ماجستري جبامعة اجلزائر  دراسة بليمان سعاد مذكرة-2

هل : إجابتها على السؤال التايل قامت الباحثة بدراسة حتليلية إلشكالية تسيري سياسة الصرف يف االقتصاديات الناشئة من خالل

كاجلزائر وتوصلت يف األخري إىل أنه ال ميكن اجلزم بأن  ميكن احلديث عن خيار استراتيجي لسياسة الصرف يف اقتصاد ناشئ

هناك نظام صرف مناسب بشكل ائي ميكن االلتزام به من طرف هذه الدول  كما ال ميكن تفضيل نظام على نظام آخر 

                    .                                                                              بشكل قطعي 



 

 ث

أنظمة الصرف ومعايري اختيار نظام : مذكرة ماجستري جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن بعنوان: برياطي حسنيدراسة -3

.حيث توصل الباحث إىل أن نظام الصرف املرن املدار يعترب النظام املالئم خلصائص االقتصاد اجلزائري الصرف املالئم، 

نظام التعومي املدار للدينار اجلزائري :  جملة الباحث جبامعة قاصدي مرباح بورقلة بعنوانمداخلة يف: دراسة آيت حيي مسري-4

هل ميكن احلكم على أن الدينار اجلزائري يعاين من : بني التصرحيات والواقع حيث جتيب هذه الدراسة على اإلشكالية التالية

. لصرف يف اجلزائر  يعاين من ظاهرة اخلوف من التعوميظاهرة اخلوف من التعومي أم ال، وتوصلت الدراسة إىل أن نظام ا

  :موقع البحث من الدراسات السابقة

حاولنا من خالل هذه الدراسة إمجال خمتلف املعايري املعتمدة يف اختيار نظام الصرف املالئم واليت قد مل تتعرض هلا الدراسات 

مث قمنا بتشخيص واقع نظام سعر الصرف يف اجلزائر بالتأكيد على السابقة، كما حاولنا تطبيق هذه املعايري على حالة اجلزائر 

  . أنه يعاين من ظاهرة اخلوف من التعومي اليت أشار إليها رينهارت باالعتماد على العديد من املؤشرات االقتصادية

  : تقسيمات البحث

  :ى النحو التايلالثة فصول كانت عللإلحاطة بقدر اإلمكان جبوانب هذا املوضوع قمنا بتقسيمه إىل ث

إىل أربعة مباحث تناولنا يف األول منها تطورات النظام النقدي قسم هذا الفصل : سعر الصرفاإلطار النظري ل: الفصل األول

الدويل ويف املبحث الثاين تطرقنا ملفاهيم عامة حول سعر الصرف أما املبحث الثالث فقد عاجل النظريات املفسرة لسعر الصرف 

.ة يف املبحث الرابع من هذا الفصلالرئيسي مث أنواع الصرف

مت التطرق فيه عرب أربعة مباحث إىل الترتيبات احلديثة ألنظمة الصرف وكذا : معايري اختيار نظام الصرف املالئم: الفصل الثاين

هم يف هذا التوجه احلديث ألنظمة الصرف مث أداء السياسات االقتصادية الكلية يف ظل نظم الصرف املختلفة واملبحث األ

.ا املستقبلية، لنختم هذا الفصل بواقع نظم الصرف العربية وخياراعايري اختيار نظام الصرف املالئمالفصل وهو م

وهو عبارة عن دراسة تطبيقية حلالة اجلزائر حاولنا من خالله : معايري اختيار نظام الصرف املالئم حلالة اجلزائر: الفصل الثالث

يل اهليكلي يف  يف اجلزائر يف املبحث األول مث  إبراز سياسة الصرف األجنيب ضمن برامج التعد عرض تطور سياسة الصرف

  . اجلزائر من خالل املبحث الثالثمقترحني خيارا حنسبه مالئما لنظام الصرف يف املبحث الثاين  و
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  :متهيد

معيارا حقيقيا لقياس مدى جناح هذه الدول يف إدارة االقتصاد الكلي لذلك فإن  ف بالنسبة لكثري من الدوللصريشكل سعر ا

التدخالت احلكومية يف إدارة سعر الصرف تقلل من احلركات احلادة هلذا األخري وتساعد على مواجهة اآلثار السلبية اليت قد 

الوصول إىل إجياد سبيل صحيح وسليم إلدارة سعر الصرف يف أي دولة يساعد  ، وبالتايل فإنالتقلبات احلادة حتدث جراء هذه

على دئة األسواق املضطربة ومنه الوصول إىل تراكم كايف الحتياطات الصرف األجنيب مما يكون ثقة املستثمرين األجانب 

  . أسواق املال الدوليةويدعم االستقرار االقتصادي والقدرة على الوصول إىل

للتطور التارخيي للنظام النقدي الدويل يستشف مدى جناعة وكفاءة كل نظام صرف على حدى وهذا يف ظل الظروف  واملتتبع

  .صاد انطالقا من خصائصه  اهليكليةاالقتصادية الدولية املطبق حينها ، وكذلك مدى فعالية كل نظام صرف بالنسبة لكل اقت

عار وأنظمة الصرف األجنيب أردنا أن تكون بداية هذا الفصل عبارة عن ومن أجل رسم خلفية تارخيية يف ذهن القارئ حول أس

، لنعرج بعد ذلك لدراسة املفاهيم اوالت اإلصالح والبدائل احملتملةحملة تارخيية ملسار النظام النقدي الدويل وحماولة لرصد حم

رخيية وذلك وفقا الل هذه املراحل التااملتعلقة بسعر الصرف وأسواق الصرف األجنيب وكذلك أنواع أنظمة الصرف املتبعة خ

  :للمباحث التالية

  .نظام النقدي الدويل ومراحل تطورهال: املبحث األول

  .اإلطار املفاهيمي لسعر الصرف : املبحث الثاين

    . أسواق الصرف األجنيب: املبحث الثالث

.   األجنيباألنواع الرئيسية ألنظمة الصرف  :املبحث الرابع
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النظام النقدي الدويل ومراحل تطوره :بحث األولامل

يلعب النظام النقدي الدويل دورا مهما يف العالقات االقتصادية الدولية اليت تعيشها دول العامل اليوم، سواء  كانت متقدمة     

ث النظام النقدي الدويل أو نامية إضافة إىل أنه يتأثر هو اآلخر ذه األوضاع بالضرورة، لذلك سنتناول من خالل هذا املبح

ومراحل تطوره، وسيتم التركيز على هذا التطور بغية التعرف على خمتلف أنظمة الصرف اليت مت اتباعها وكذالك التحديات 

.اليت يواجهها النظام النقدي الدويل

  ماهية النظام النقدي الدويل : املطلب األول

قف حاجزا أمام منو جتارا اخلارجية ويطرح الكثري من املصاعب على مستوى إن تعدد األنظمة النقدية واختالفها بني الدول ي

التجارة الدولية ومن أجل تسهيل عمليات التبادل حاولت هذه الدول الوصول إىل قاعدة مشتركة للقيم واالتفاق على مبادئ 

  .النقدي الدويل ظهرت فكرة النظام تسيري املبادالت ومع تطور وتوسع التجارة يف خمتلف أحناء العامل

النظام النقدي الدويلتعريف :  أوال

 ه صلة بالعالقات النقدية الدولية  على أنه جمموعة اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذ فيما ل يعرف النظام النقدي الدويل* 

1.وبالشكل الذي يسهل وييسر التجارة الدولية والعالقات االقتصادية الدولية عموما

2.الدويل هو جمموعة القواعد وامليكانيزمات اليت تستهدف تسيري ومراقبة و إصدار النقود الدوليةالنظام النقدي * 

هو جمموعة القواعد واآلليات واملؤسسات املرتبطة بتنظيم األوضاع النقدية لدول العامل املختلفة مبا يضمن متويل حركة * 

و االقتصاد العاملي واالستقرار يف العالقات االقتصادية الدولية وبالتايل فهو ميثل التجارة الدولية املتعددة األطراف وحتقيق من

  .ومن مث منو االقتصاديات الوطنية اإلطار املؤسسي للمبادالت الدولية حيث يسعى إىل تأمني تطور هذه املبادالت 

  النقدي الدويل عناصر النظام : ثانيا 

  :عناصر أساسية هييقوم النظام النقدي الدويل على أربعة 

، فمثال س قاعدة نقدية حمددة لقياس القيماعتماد وحدة نقدية حتظى بالقبول الدويل العام للوفاء بااللتزامات الدولية على أسا-1

، وميكن أيضا أن تكون القاعدة النقدية عبارة عن عملة أجنبية كحقوق لنفيسة كالذهب والفضة ملدة طويلةاستخدام املعادن ا

خلاصة أو اإليكو الذي هو عبارة عن وحدة حساب وأصل احتياطي داخل النظام النقدي األورويب ووسيلة لتسوية السحب ا

3.املدفوعات بني دول اإلحتاد

وجود إجراءات تنظيمية لتسهيل وتنظيم عمليات التمويل الدويل كأنواع القروض اليت يقدمها البنك العاملي وكذلك خمتلف  -2

  .ية اليت يتيحها صندوق النقد الدويل للدول األعضاء وفق شروط معينة التسهيالت التمويل

 ية باختالف النظام النقدي املتبعوجود آلية تسمح مبعاجلة االختالل يف موازين مدفوعات الدول حيث ختتلف هذه اآلل-3

ازن ميزان املدفوعات آليا وفق ففي ظل قاعدة الذهب يتم تو) ...نة كالدوالر مثال ، قاعدة الربط بعملة معيقاعدة الذهب(

.253: ، ص2004 عمان األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،، ، الطبعة األوىلويلالتمويل الد:  ففليح حسن خل - 1

2
- PEYRARD , J : risque de change et gestion de l’entreprise, Vuibert, paris,1995, page: 16.

.25: ، ص2011دار بلقيس،  ،، اجلزائراية صندوق النقد الدويل، الطبعة األوىلالبعد الدويل للنظام النقدي برع: نعمان سعيدي-
3
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نظرية ريكاردو فانطالقا من العجز الذي يعين خروج الذهب إىل اخلارج ومنه اخنفاض األسعار احمللية للسلع واخلدمات فتزداد 

ث العجز بالطريقة تنافسيتها ويرتفع عليها الطلب من اخلارج عندها يدخل الذهب ويتحقق التوازن ومن مث الفائض وحيد

  .ة وهكذااملعاكس

وجود مؤسسات تنظيمية تتوىل إدارة واستقرار وتوجه هذا النظام، ويف حالة النظام النقدي الدويل فإن صندوق النقد -4

1.الدويل ميثل اهليئة املركزية اليت تعمل على تسهيل عمل هذا النظام

قاعدة الذهب  : املطلب الثاين

goldلقيمة ومنذ القرن السابع عشر وعلى وجه التحديددل ومستودع لذ القدمي كأداة للتبالقد مت استخدام الذهب من

standard1816 مت قياس اللرية االسترلينية بالذهب ويف هذه األثناء تبنت انكلترا رمسيا قاعدة الذهب.

أي خالل تلك الفترة وضع نظام القاعدة الذهبية تلقائيا حيز التنفيذ يف كل من أوروبا وأمريكا الشمالية  1850من العام  وبدءا

ولقد عرف العامل ثالثة أشكال لقاعدة الذهب  2اليت توسعت فيها التجارة اخلارجية وتعاظمت حركات رؤوس األموال الدولية

  :متثلت يف

كانت معظم األقطار الصناعية وشركائها يف التجارة تعيش خالل القرن التاسع عشر وحىت : املسكوكات الذهبية:أوال

العاملية األوىل جوا من التعاون واالستقرار الدوليني حينما كانت تسود قاعدة الذهب وكانت بريطانيا آنذاك اندالع احلرب 

حتتل الصدارة يف االقتصاد العاملي ملا تكتسبه من قوة اقتصادية وعسكرية مما جعل اجلنيه االسترليين هو العملة القابلة للصرف 

ية فاملستورد كان أمام أحد اخليارين التاليني إما التسديد ذهبا أو باجلنيه االسترليين ذهبا واملقبول يف تسوية املعامالت الدول

انتشر النظام النقدي الذهيب ليشمل دوال  1870، ويف عام للعرض والطلب على اجلنيه املذكوروبسعر صرف يتراوح تبعا 

لذهب باستثناء الصني واملكسيك اللتان فضلتا الذي أضحت فيه مجيع الدول تقريبا تأخذ بقاعدة ا 1900أخرى حىت جاء عام 

  .قاعدة الفضة 

واملهم أنه مبوجب قاعدة الذهب قامت كل دولة بتحديد عملتها مبقدار من الذهب وأصبح مبقدور كل بلد أن حيول عملته 

ب دورا مركزيا الورقية إىل ذهب عند الطلب دون أن تواجه عملية نقل الذهب مابني األقطار أية قيود وهكذا اكتسب الذه

ات كوسيلة للمبادالت الدولية وعنصرا أساسيا يف التنظيم الذايت لألوضاع االقتصادية الدولية حيث كان تعديل موازين مدفوع

، فحينما تستورد بريطانيا من فرنسا أكثر من أن تصدر للخارج سينخفض رصيدها الذهيب الدول يتم من خالل آلية الذهب

، مث وحينما ينخفض عرض النقد يف بريطانيا بلد هب وعرض النقد معا يف فرنسا مثالتراكم الذوينخفض عرض النقد لصاحل 

العجز سيؤدي ذلك إىل اخنفاض أسعار السلع فيها وبالتايل ستبدو هذه السلع أرخص من السلع املتوفرة يف فرنسا أو يف 

فترتفع صادرات البلد حىت يعود التوازن للميزان التجاري  األسواق الدولية مما يعين زيادة الطلب اخلارجي على السلع الربيطانية

مرة ثانية وبطبيعة احلال حيدث العكس بالنسبة لألقطار املصدرة وأصبح الذهب بذلك آلية لتصحيح االختالالت يف موازين 

  .مدفوعات الدول املتبادلة

.285: ص ،2001 ،، عمان األردن، مؤسسة الوراق للنشرالعالقات االقتصادية الدولية، الطبعة األوىل: فليح حسن خلف - 1

.369: ، ص2001،دار املنهل البناين، بنان، بريوت لالطبعة األوىل، واهر النقدية على املستوى الدويلالظ:وسام مالك  -
2





5

ينتظر عودة الذهب  احتياطاته الذهبية قبل أن غري أن خروج الذهب من دولة العجز قد يفقد بنكها املركزي جانبا كبريا من

، لذلك فإن البنك املركزي مبجرد أن يشعر باجتاه الذهب حنو اخلروج بكميات كبرية فإنه يبادر برفع سعر إليه مرة أخرى

ليت ، ويترتب على رفع سعر اخلصم اجتذاب رؤوس األموال األجنبية اخلارجاخلصم رفعا يتناسب مع معدل تدفق الذهب إىل ا

، كذلك تتوقف حركة رؤوس األموال الوطنية إىل البلد الذي يرتفع فيه سعر اخلصم تسعى إىل االستثمار آلجال قصرية يف

1.اخلارج لنفس السبب األمر الذي يؤدي إىل حتسن وضع ميزان املدفوعات

وىل فتوقف العمل بقاعدة الذهب إىل حني اندالع احلرب العاملية األ 1914واستمر نظام النقد الدويل على هذه احلال إىل غاية  

  .لتمويل نفقاا احلربية اهلائلة انتهاء احلرب يف وقت كانت احلكومات تستخدم الذهب

وبعد احلرب أرادت هذه احلكومات العودة إىل نظام قاعدة الذهب لكنها مل تستطع فأحلت حمله نظام السبائك الذهبية وهكذا 

نظام الذهب وتناقصت الكمية الكافية منه للسيولة الدولية مقابل تكدس مضطرد منه لدى  تغريت الظروف املناسبة لكفاءة

الواليات املتحدة األمريكية اليت أوقفت شحنه إىل اخلارج وألزمت رعاياها بتسليم موجودام الذهبية إىل احلكومة مقابل 

دوالر  35جبه سعر تعادل الدوالر على أساس الدوالر األمريكي من خالل وضعها لقانون احتياطي الذهب الذي ثبت مبو

  .لألوقية

2:ويتصف نظام القاعدة الذهبية جبملة من املزايا هي

ضمان االستقرار أو الثبات الداخلي لألسعار وذلك من خالل الربط بني كمية الذهب وكمية النقد من جانب والعالقة بني  -1

   .م لألسعار من جانب آخركمية النقد واملستوى العا

  .إىل ذهبحتديد إنشاء النقود وذلك ألمهية االحتفاظ باملخزون الذهيب بغية تأمني عملية حتويل النقود -2

  .ة يف استقرار نسيب ملعدالت الصرفاملساعد-3

  :هذا النظام هي لكن باملقابل هناك بعض العيوب اليت اتصف ا

ت كبرية من الذهب إىل بلد معني يؤدي إىل حدوث تضخم يعتمد بشكل كلي على إنتاج الذهب وبالتايل فإن قدوم كميا -

  .ينتقل هذا التضخم إىل بلدان أخرىفيه كما أنه من احملتمل أن 

مبعدالت أعلى من منو إنتاج الذهب مما يعين عدم يكون نظرا للندرة النسبية ملعدن الذهب فإن منو حجم التجارة الدولية  -

3.كاة منو التجارة الدوليةإمكانية الذهب املتوافر عامليا من حما

طبقا لقاعدة الذهب كانت الدول املختلفة تعطي األولوية ملتطلبات توازا االقتصادي اخلارجي على حساب االستقرار  -

4.الداخلي

.17: ، ص1997دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،  مصر، ،، الطبعة األوىلد الدولية وعمليات الصرف األجنيبالنقو: مدحت صادق- 1

.83: ، ص2008زيع، املالية الدولية نظرية وتطبيق، عمان األردن، دار الزهران، للنشر والتو: سعود جايد مشكور العامري -
2

.219: ، ص1999، دار جمدالوي للنشر،  عمان األردن الطبعة األوىل،التمويل الدويل، : عرفان تقي احلسين-
3

1
.18: ، صمرجع سابق: مدحت صادق-

.تويه العملة من كمية ونوعية الذهبهو السعر الرمسي الذي حتدده الدولة لقيمة عملتها والذي يتم مبوجبه التبادل على وفق ما حت :سعر التكافؤ الرمسي *
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)1931-1919: (السبائك الذهبيةقاعدة  :ثانيا

خلي عن املسكوكات الذهبية وسحبها من التداول اضطرت دول العامل إىل الت 1914نتيجة لنشوب احلرب العاملية األوىل سنة 

ويف ظل . بث أن تناقصت كمياته عند التداولنظرا ملا تتطلبه احلرب من نفقات حربية كبرية تسترتف حجم الذهب الذي ما ل

اعدة اإللزامية هذه القاعدة مل تعد األوراق النقدية قابلة لتحويل إىل ذهب بل يتم تداول األوراق النقدية والقطع النقدية املس

، وهكذا اختفت املسكوكة وحلت حملها ملتواجد لدى خزائن البنك املركزيوأصبحت العملة ترتبط مبقدار معني من الذهب ا

السبيكة الذهبية يف ظل نظام أوقف حرية السك إال يف صورة سبائك ذات أوزان كبرية ال يسمح بتداوهلا داخليا إال يف 

ألفراد واملؤسسات حتويل نقودها الورقية لدى مؤسسة اإلصدار إىل ذهب على أساس سعر املعامالت الضخمة حيث ميكن ل

الفائض يف ميزان ويتم تداوهلا أيضا على املستوى اخلارجي لتسوية املدفوعات اخلارجية النامجة عن العجز أو  *التكافؤ الرمسي

.املدفوعات

  قاعدة الصرف بالذهب: ثالثا 

 إذ يعتمد على ربط عملة بلد ما بالذهب من خالل 1922كال قاعدة الذهب يف مؤمتر جنوة عام مت اعتماد هذا الشكل من أش

         ربط هذه العملة بعملة بلد آخر يسري وفق قاعدة الذهب ، مبعىن أن العمالت احمللية اليت ميكن حتويلها إىل مسكوكات

ب على أساس عالقة ثابتة شريطة أن حيتفظ البلد التابع أو سبائك حتول إىل عمالت أجنبية قابلة بدورها للتحويل إىل ذه

1:بعمالت البلد املتبوع كغطاء للعملة يف التداول حيث تقوم هذه القاعدة على الشروط التالية

  بية قابلة للتحويل إىل معدن نفيس؛حتديد سعر صرف ثابت للعملة احمللية مقابل عملة أجن -

  عملة األجنبية بذلك السعر الثابت؛ء حواالت الالتزام السلطات النقدية بيع وشرا  -

  .  على حتويل العملة من وإىل اخلارجمنع فرض قيود  -

  نظام بريتون وودز : املطلب الثالث

:1971إىل  1944النظام النقدي الدويل من : أوال

يف نظامه النقدي واخنفاض واضح يف لقد شهد االقتصاد العاملي يف الفترة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية اضطرابات عنيفة 

حركة التجارة العاملية والنمو االقتصادي العاملي وهو ما أدى بثلثي الدول الرأمسالية الصناعية لاللتقاء يف مدينة بريتون وودز 

قبل فترة قصرية حيث مت عقد املؤمتر النقدي واملايل التابع لألمم املتحدة  1944متوز   22و21املتحدة األمريكية يف بالواليات 

عدالة دولة قدمت خالله مقترحات إلرساء قواعد نظام اقتصادي دويل جديد أكثر  44من اية احلرب وحضر االجتماع 

  :متر عن إنشاء مؤسستان مهمتان مها، وقد أسفر هذا املؤواستقرار من النظام السابق

نظيم السيولة الدولية وحتقيق االستقرار يف أسعار هو مؤسسة نقدية دولية تشرف على توفري وت :صندوق النقد الدويل-1

، فقد كانت هلا يف أواخر الثمانينات مسامهة فعالة يف التطورات دفوعات الدوليةاملموازين يف  العجزالصرف وتسوية 

33: ، صمرجع سابق: نعمان سعيدي -
1
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ستقرار النظام والتحوالت اليت شهدا األنظمة االقتصادية واملالية الراهنة خاصة فيما يتعلق بالسيولة الدولية  ودورها يف ا

  .النقدي الدويل، وتدرس الدول النامية املساعدات املالية اليت متنحها والسياسات اليت توصي ا

:أهداف صندوق النقد الدويل - أ

  ة؛العمل على استقرار أسعار الصرف سواء يف ظل أسعار الصرف الثابتة أو أسعار الصرف املرن -

، قصد الرفع من وترية منو االقتصاد العاملي وحتقيق االستقرار يف ملسائل النقدية الدوليةدويل يف االعمل على حتقيق التعاون ال -

    قد تنجر نتيجة األزمات النقدية؛املبادالت الدولية ومنه تفادي الفوضى اليت

لتايل إتاحة إمكانية تقدمي تسهيالت مالية من موارد الصندوق يف شكل قروض دف إىل تسهيل اختاذ سياسات انفتاحية وبا -

  ذه السياسات على ميزان املدفوعات؛مصادر متويل متكن سلطات البلد من تعويض التأثريات احملتملة هل

، وتوجيهها إىل نظام اقتصاد السوق من خالل اللجوء درات واستثمارات البلدان املصنعةفتح أسواق البلدان النامية أمام صا -

  هيل حتركات رؤوس األموال الدولية؛بكل حرية وحترير التجارة اخلارجية وتسإىل جعل العمالت احمللية قابلة للتحويل 

، كتطوير البنوك املؤسسات تقدمي املساعدة الفنية والتدريب يف ميدان تصميم وتنفيذ السياسة املالية والنقدية ويف ميدان بناء -

اغة مجع البيانات وتنقيحها وأخريا يف جمال صي املركزية ووزارات املالية واإلدارات الضريبية واجلمركية وكذلك يف ميدان

التشريعات املالية ومراجعتها؛

1.تقصري أمد االختالل يف موازين املدفوعات الدولية للبلدان األعضاء وختفيف حدته -

2:سياسات الصندوق يف جمال أسعار الصرف- ب

par(الوطنية  التعادلية لعملتها لى حتديد القيمةتنص اتفاقية الصندوق على أن تقوم كل دولة باالتفاق مع الصندوق ع value(

.  صعودا أو هبوطا أمام العمالت األخرى  %1تجاوز سعر صرفها أمام العمالت األخرى وتلتزم باحملافظة على أن ال ي

ل الذهب لتحديد قيمته امبوجب اتفاقية الصندوق بكوا الدولة الوحيدة اليت تقوم باستعم فردت الواليات املتحدة األمريكيةوان

  .التعادلية، بينما تقوم الدول األخرى بتعديل عملتها للدوالر األمريكي

هب ويف مقابل هذا تلتزم حكومة الواليات املتحدة األمريكية بتحويل األرصدة الدوالرية اليت تقدمها أي دولة يف العامل إىل ذ

تقوم أي دولة تعاين من خلل جوهري يف ميزان مدفوعاا مرة  ، لكن اتفاقية الصندوق قد أجازت بشكل صريح أنعند الطلب

من إمجايل القيمة التعادلية اليت قامت بتحديدها بشرط أن حتصل على موافقة  %10واحدة بتخفيض قيمة عملتها بنسبة 

وهكذا . املدفوعاتخللل اجلوهري يف ميزان صندوق النقد الدويل لكن لوائح هذا األخري مل تتطرق ائيا إىل تعريف عبارة ا

، وإن كان الصندوق قد أعطى قدرا كبريا من ى ثبات أسعار الصرف قول غري دقيقفالقول بأن اتفاقية الصندوق تعمل عل

.األمهية ملسألة ثبات أسعار الصرف

1
wwwراجع القانون األساسي لصندوق النقد الدويل- .fmi.org

2
لطباعة والتأليف والترمجة األكادميية لمنشورات الدار  طرابلس اجلماهريية العظمى، ،الطبعة األوىل ،العالقات االقتصادية والنظم النقدية الدولية: ممازن عبد السالم أده-

.81: ، ص2007والنشر، 
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القروض الدولية مهمته مساعدة الدول األعضاء يف إعادة البناء والتنمية من خالل تقدمي : البنك الدويل للتعمري والتنمية  -2

، وألن البنك هو أحد أكرب ممويل منو متوازن يف التجارة العاملية طويلة األجل وتشجيع حركة االستثمارات الدولية وحتقيق

ء ومكافحة التنمية يف العامل والبنك يدعم جهود حكومات البلدان النامية يف بناء املدارس واملراكز الصحية وتوفري املياه والكهربا

1:، والبنك الدويل ليس بنكا كباقي البنوك بل وكالة متخصصة وميكن توضيح ذلك يف ما يليومحاية البيئة األمراض

  ؛احملافظة على أسعار صرف مستقرة أو ثابتة نسبيا - 

  ؛خلق نظام ائتماين متعدد األطراف يندرج ضمن قواعد صندوق النقد الدويل وحتت إشرافه -

  .الل إزالة القيود املختلفة اليت تعيقهاحترير التجارة الدولية من خ -

2:هذا النظام يف املواصفات التالية، وميكن حتديد معامل 1971إىل  1947وبذلك تشكل نظام النقد الدويل وامتد للفترة 

والر لعملتها مقومة بالدأن يقوم الدوالر األمريكي ومساواة مع الذهب بدور مقياس للقيم حيث ختتار كل دولة قيمة امسية  -

، وبذلك أصبح الدوالر األمريكي هو األساس الذي يتم مبوجبه ربط وحتديد أسعار صرف العمالت األخرى وارتباط األمريكي

   ؛العمالت بالدوالر جيعل سعر الصرف بني أي عملتني معلوما حسب طريقة األسعار املتقاطعة

علن بني الدوالر ت الورقية إىل ذهب وبناء ا على سعر التعادل املأن تلتزم الواليات املتحدة األمريكية بقابلية حتويل الدوالرا -

  ؛دوالر لألوقية وهذا يعين تساوي الدوالر األمريكي مع الذهب من حيث السيولة والقبول العام 35 :والذهب واحملدد بـ

وعلى هذا األساس  %1 ±صرفها الثابت بالنسبة للدوالر سعر عن أدىن أن ال تنحرف أسعار السوق للعمالت أعلى أو  -

  .ن كان يسمح هلا بالتقلب يف نطاقهتساوي بأن أسعار الصرف الثابتة تقع داخل هذا النطاق وإ

 تقدمي قروض بالعمالت األجنبية للدول األعضاء لتمويل العجز يف موازين مدفوعاا وإن كانأن يتوىل صندوق النقد الدويل  -

كوحدة نقد عاملية مع االعتماد على الذهب كأحد املكونات الرئيسية للنظام تل بذلك الدوالر األمريكي مكانة عاملية حي

النقدي الدويل  اجلديد ولكنه ليس املكون الوحيد هلذا النظام كما حدث يف ظل قاعدة الذهب إال أن مركز الذهب يف ظل 

  :ف وجود سوقني مهاهذه الظروف عر

  .للدول األعضاء يف الصندوقلنقدية ويقتصر ذلك على السلطات ا: السوق الرمسية -

  . ال خيضع ألحكام اتفاقية الصندوق يستعمل فيها الذهب ألغراض غري نقدية وبالتايل فهو: السوق احلرة -

إال أن الذي حصل هو وجود اختالل يف هذين السوقني وعدم قدرة الصندوق على ضبط هذه األسعار وبالتايل وجود حالة 

ارتفع الطلب على شراء الذهب يف السوق احلرة وارتفع سعره إىل  1961الدولية ويف عام  عدم االستقرار يف معامالت الذهب

دوالر لألوقية الواحدة فتدخل بنك اجنلترا ثانية يف السوق وباع كميات ضخمة من الذهب لغرض تثبيت سعره ويف ظل  41

لصرف األجنيب وتعرضت العديد من هذه الظروف شهد النظام النقدي الدويل فوضى عارمة واضطراب كبري يف أسواق ا

1961الدول خاصة النامية منها إىل االختالل يف موازين مدفوعاا وبادرت الدول الثمانية الكربى إىل إنشاء جممع الذهب يف 

.228 :ص ،2010 العلمية، دار كنوز املعرفة عمان األردن،، الطبعة األوىل، ةاإلدارة املالية الدولية والعاملي: حممد أمحد الكايد - 1

.28: ص، 2003اين، نظام النقد العاملي و أسعار الصرف، بريوت دار املنهل اللبن: بسام احلجار -
2
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مت مبقتضاه مسامهة األقطار بنسب معينة من موجوداا الذهبية فيه تعرض من خالله كميات كبرية من الذهب يف سوقه احلر 

  .ما دعت احلاجة من أجل تثبيت سعرهلك

:1971ايار نظام بريتون وودز  يف آب : ثانيا

يف ظل نظام بريتون وودز حازت الواليات املتحدة األمريكية على القسم األكرب من الذهب والدوالر كاحتياطيات لديها وال 

  :يكية وذلك ما حصل فعال من خالليتوفر هذين العنصرين عامليا إال بتدفقهما خارج الواليات املتحدة األمر

  ؛النفقات العسكرية الضخمة يف العديد من مناطق العامل سيما ما عرفته حرب الفيتنام من استرتاف كبري للدوالرات -

  ؛التحويالت اخلارجية اليت تقدمها أمريكا لبعض األقطار -

  ؛اليات املتحدة األمريكيةاالستثمارات األجنبية اليت أدت إىل تدفق مستمر للدوالرات خارج الو -

إىل  35حيث قفز من  1960تسعرية الدوالر بالنسبة للذهب الذي ارتفعت أسعاره يف السوق احلرة للذهب يف لندن سنة  -

هذا ما أدى إىل اشتداد التضخم يف الواليات املتحدة األمريكية والتقلبات الشديدة للعرض والطلب على  دوالر لألونصة 40

1.الدوالر

ارتفع العجز احلاصل يف ميزان املدفوعات األمريكي وهو ما  لدوالرات خارج الواليات املتحدةلتايل نتيجة الستمرار تراكم اوبا

أدى إىل ارتفاع السيولة الدولية وأصبحت أمريكا غري قادرة على احلفاظ بثقة العامل على تبديل الدوالرات املتأتية من اخلارج 

يها وهو السبب الرئيس يف فقدان الدوالر لقيمته تدرجييا وظهور اختالالت على مستوى االقتصاد بأسعار من الذهب احملتفظ لد

فائض يف ميزان املدفوعات األمريكي من ارتفاع ملعدالت البطالة واخنفاض معدل النمو االقتصادي وهكذا حتولت أمريكا من 

651واخنفاض احتياطياا من الذهب من  1971 بليون دوالر يف 29إىل عجز يزيد عن  1947بليون دوالر عام  4 :بـ

مليون  296إىل أن وصل 1965مليون أونصة عام  394مث إىل  1960مليون أونصة عام  509إىل  1950مليون أونصة يف 

.1968أونصة عام 

 قام الرئيس األمريكي 1971آب 15يف خضم هذه التطورات حصلت فوضى واضطرابات يف أسواق الصرف األجنيب ويف 

بإعالن عدم قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب وبذلك اار نظام سعر الصرف الثابت ملغيا معه اتفاقية صندوق النقد الدويل وهذا 

%10دون مشورة من إدارة صندوق النقد الدويل ومن أجل معاجلة الوضع فرض الرئيس األمريكي نيكسون ضريبة مقدارها 

ر يف تعومي عمالا مقابل الدوالر وهذا وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب لكن هذا على الواردات األمريكية وبدأت األقطا

.تهاالتعومي ليس تعوميا حرا وإمنا كانت احلكومات تتدخل من أجل احلفاظ على مستوى يقارب سعر التعادل لعمل

الدويل احلايل وحماوالت اإلصالح النظام النقدي : املطلب الرابع

تصني يف االقتصاد الدويل يف حتديد طبيعة النظام النقدي الدويل القائم فقد ذهب بعضهم إىل أنه نظام لقد تباينت آراء املخ

جديد قائم بذاته ليس له عالقة باألنظمة السابقة بينما يعتربه آخرون أنه حلقة يف سلسلة األنظمة النقدية املتعاقبة وامتدادا ملا مت 

1
جستري يف العلوم مذكرة ما،  بسكرة ،، جامعة حممد خيضر)الة اجلزائردراسة ح(ظل تطورات أنظمة الصرف الدولية إدارة خماطر الصرف األجنيب يف : محريط حمسن-

.2009، ، نقود ومتويل: االقتصادية ختصص





10

ك يف ذلك إىل بقاء جل القوانني واإلجراءات املتعلقة بصندوق النقد الدويل والبنتسطريه يف مؤمتر بريتون وودز ويستندون 

  .العاملي إىل غاية الوقت احلايل

  ونيان  اتفاق مسيث س: أوال

تعرضت العديد من الدول خاصة النامية منها إىل ليت سادت أسواق الصرف األجنيب نتيجة االضطراب والفوضى العارمة ا

دفوعاا فأوىل حماوالت اإلصالح كانت يف عقد اجتماعات يف لندن مث يف روما مث يف واشنطن مبعهد  اختالل يف موازين م

واق الصرف العاملية إىل اتفاق يهدف إىل إعادة االستقرار النسيب يف أس 1ونيان حيث توصل وزراء املال موعة العشرس مسيث

  :وذلك من خالل

º)%10(إلغاء فرض ضريبة الواردات األمريكية  -

  ؛دوالر 38إىل  35أي من  %7.89 سعر الذهب بداللة الدوالر بنسبة رفع -

  ؛االعتماد على األسعار املركزية بدال من أسعار الصرف الرمسية لألقطار املوقعة على االتفاقية-

ارتفاعا  %2.25إبطال عمل التعومي املؤقت ألسعار صرف العمالت لدول جمموعة العشر على أن تتذبذب ضمن جمال  -

رار ختفيض آخر يف واخنفاضا حول سعر التعادل إال أن ذلك مل يكن كافيا لتحقيق االستقرار ما حدا بالرئيس األمريكي إىل إق

 ف العائم املدار لتفادي التقلباتدوالر ومت االعتماد على نظام سعر الصر 42.2ليصل الذهب إىل  %10: الدوالر قدر بـ

  ؛احلادة

parتحدة وفرنسا على إعادة تقييم القيمة التعادلية للعملة الوطنية  موافقة اململكة امل - value.

ومت بذلك االستغناء عن أسعار الصرف الثابتة اليت جسدها نظام بريتون وودز حيث شرعت الدول األوروبية الرئيسية إضافة 

تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب وهو ما مبعىن أن أسعار صرف عمالا  يف تعومي عمالا 1973إىل اليابان يف أول مارس 

  .  فوعات قائم على أساس سعر صرف مرنيسمح بوضع ميكانيزم  ذايت لتوازن ميزان املد

مسيث سونيان  تصدع اتفاق: ثانيا

مل يسجل أي حتسن على استقرار أسعار الصرف بني العمالت  1971دیسمبر18و17مسيث سونيان يف  بعد توقيع اتفاق

األمر الذي أدى زحان حتت ضغوط شديدة نتيجة العجز، قد عاد امليزان التجاري وميزان املدفوعات األمريكي يرالرئيسية  ف

، وقوي من هذا االجتاه اعتقاد راسخ لدى األوساط التخلص منهإىل بروز اجتاهات قوية يف األسواق العاملية لبيع الدوالر و 

جديد على رفع قيم عمالا مقابل الدوالر وقد بلغت هذه األزمة ذروا يف الدولية بأن الدول الصناعية قد تكون مقبلة من 

حني أغلقت األسواق املالية أبواا يف أربعة مراكز دولية رئيسة وهي لندن ، باريس وطوكيو وأملانيا الغربية  1973 فرباير

14مبثابة ختفيض آخر بعد أقل من وكان هذا اهلبوط  %10وبغياب أي تنسيق دويل مشترك اخنفضت قيمة الدوالر بنسبة 

  .الذي أقرته اتفاقية مسيث سونيان شهر على التخفيض

1945ولكن األهم من ذلك هو النهاية احلقيقية لنظام أسعار الصرف الثابتة الذي أقرته اتفاقية الصندوق يف بريتون وودز عام 

عاما واختلفت آراء املختصني يف األسباب  29ربت والذي استمر حيكم العالقات يف أسعار صرف العمالت الدولية ملدة قا

*
.املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا االحتادية وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا واليابان جمموعة الدول العشر اليت حضرت االجتماع هي الواليات-

*
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الكامنة  وراء عدم ثبات النظام وسياسات األنظمة املختلفة سواء تلك اليت تراعي السياسات التضخمية أو االنكماشية فيما 

  .ناورة عرب هامش القيمة املركزيةيتعلق بامل

ناسبة فيما يتعلق خبفض قيمة الدوالر األمريكي ورفع قيمة تخذ القرارات املخرون أن اتفاق مسيث سونيان مل يبينما يرى آ

العمالت الرئيسية األخرى وأنه كان من الواجب إجراء خفض أكرب يف قيمة الدوالر ورفع أكرب يف قيمة تلك العمالت 

  .سونيان مسيث سية األخرى إلتاحة فرص أكثر لنجاح اتفاقالرئي

  تفاق صندوق النقد الدويل اتفاقية مجايكــا والتعديل الثاين ال: ثالثا

من الدول األعضاء   %85من قبل  ااملصادقة عليه ومتت ) مجايكا(يف كينغستون  1976يناير 8و 7يف  يةاالتفاق ت هذهعرض

يف صندوق النقد الدويل واتفقوا على ضرورة اإلصالح النقدي وقد تشكلت جلنة مؤقتة لذلك بقرار من جملس حمافظي صندوق 

تتكون من عشرين عضوا ميثلون املناطق والدول اليت من حق كل منها تعيني مدير تنفيذي يف الصندوق وانتخبت النقد الدويل 

  .ترينر وزير مالية كندا رئيسا هلااللجنة يف أول اجتماع هلا جون 

1978وهذا االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يف أول أبريل 
در ما اعترب تقنينا قال يعترب خطوة إلصالح النظام النقدي الدويل ب 1

ففيما يتعلق بسعر الصرف مت تعديل املادة الرابعة من اتفاق الصندوق اليت كانت تلزم الدول بتحديد أسعار . لألمر الواقع

صرف عمالا وفقا لنظام استقرار أسعار الصرف أو أسعار التعادل حبيث أصبحت تسمح بتحديد أسعار الصرف وفقا لنظام 

  .أو مجاعيا نظام التعومي سواء كان تعوميا فردياحرية سعر الصرف أو 

وإضافة إىل إعطاء الدول األعضاء يف الصندوق حرية اختيار أي من نظم الصرف الثابتة أو العائمة أو الوسيطة فقد جاء التعديل 

2:الثاين التفاقية الصندوق مبا يلي

  ؛األعضاء ببيع وشراء الذهب يف األسواق دون أية قيودإلغاء السعر الرمسي للذهب ، والسماح للبنوك املركزية للدول  -

إاء دور الذهب كوحدة لتقييم حقوق السحب اخلاصة وعدم إمكان اختاذه كأساس لتقومي العمالت الوطنية للدول  -

  أعيد نظام أسعار التعادل مستقبال؛األعضاء يف الصندوق حىت لو 

دفع ربع حصة األعضاء اجلدد يف الصندوق أو عند زيادة حصص األعضاء إلغاء كل األحكام املنظمة الستخدام الذهب يف  -

  ؛القدامى يف الصندوق

حيث يتم إعادة نصف الكمية إىل الدول ) طن 4600(يقوم صندوق النقد الدويل بالتصرف يف ثلث ما حيوزه من ذهب  -

ويباع النصف اآلخر  1975سطسأغ 31كل بنسبة حصته يف الصندوق يف )أي سدس الكمية الكلية من الذهب(األعضاء 

احلق يف ) وهو ليس عضوا يف الصندوق(وقد أشار االتفاق إىل أن بنك التسويات الدولية . باملزاد بالسعر السائد يف السوق

1980ºحىت عام  1976مزاد بيع الذهب وقد استمر املزاد من عام  دخول

يف كل ما تبقى لديه من رصيد ة أن يقوم بالتصرف يف جزء أو من القوة التصويتي %85وأخريا فإنه ميكن للصندوق بأغلبية  -

وذا التعديل التفاق صندوق النقد الدويل يكون الذهب قد خرج رمسيا من إطار نظام النقد الدويل وأصبح للبنوك  .ذهيب

.54: ص ،مرجع سابقالنقود الدولية وعمليات الصرف األجنيب، : صادق مدحت- 1

.56: ، صالسابقرجع امل: مدحت صادق- 2
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 ات يفصالحأهم  اإل يوضح): 01-01(دول رقم استخدام احتياطياا الذهبية على النحو الذي تريد و اجل املركزية احلق يف

  .النظام النقدي الدويل
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  .النظام النقدي الدويل ات يفصالحيوضح أهم  اإل :)01-01(جدول رقم 

أنظمة الصرف يف البلدان النامية ودورها يف مكافحة التضخم يف ظل  :رنان راضية: بناءا على البمن إعداد الط :املصدر

.2001علوم االقتصادية، رسالة ماجستري يف ال،  جامعة اجلزائر، ةالتحوالت املالية الدولي

.98: ، صمرجع سابق: سعود جايد مشكور العامري -

أهم النتائج املتوصل إليها  االتفاقية  التاريخ

إمجاع وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية يف الواليات املتحدة 

فيض الدوالر يا واليابان واململكة املتحدة على ختوفرنسا وأملان

.والتعاون بشكل وثيق

مت وضع قائمة املؤشرات تشمل معدالت منو الناتج اإلمجايل 

أسعار الفائدة، معدالت البطالة، نسب  معدالت التضخم ،

، معدالت النمو النقدي العجز املايل، موازين احلسابات اجلارية

ت تنسيق بني  استخدمت كأدواواحتياطات أسعار الصرف اليت

 .السياسات االقتصادية

مت االتفاق على رقابة أسعار صرف العمالت الرئيسية دف 

  .تشجيع التجارة واالزدهار يف خمتلف البلدان 

تبين إجراءات ملساعدة روسيا من طرف جمموعة السبعة 

  .)ياانيا، اليابان، كندا، إيطالانكلترا، أمل ،أمريكا، فرنسا(

اعتماد جمموعة السبعة دف تكريس جهودها حنو االدخار 

وختفيض عجزها التجاري وعجز موازنتها العامة بسبب 

ة بالعمالت األخرى االخنفاض احلاد يف قيمة الدوالر مقارن

  .كاملارك والني

  .قامت جمموعة السبعة بإعداد أسلوب للتنبؤ وإدارة األزمات

عة االستفادة من دروس األزمة حاولت من خالله جمموعة السب

.املالية اآلسيوية

اتفاقية بالزا

اتفاقية طوكيو الثنائية

اتفاقية اللوفر

قمة طوكيو

اجتماع واشنطن

  قمة هاليفاكس

اجتماع لندن

1985سبتمرب 

1986ماي 

1987

1993

1995

1996

1998
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  قدي الدويل  اإلصالحات احلديثة يف النظام الن: رابعا

وباعتباره املؤسسة املشرفة على سري واستقرار النظام النقدي الدويل فقد عرف صندوق النقد الدويل إصالحات جوهرية مل 

.1945يشهدها منذ تأسيسه يف 

ومبوجب املراجعة الرابعة عشر إجراء إصالح يف نظام احلصص احلايل لصندوق  2008حيث اقترحت جمموعة العشرين يف 

الدويل من خالل إعادة هيكلة هذه احلصص حبيث يسحب جزء من حصص الدول ذات التمثيل املرتفع يف الصندوق إىل  النقد

على األقل من إمجايل احلصص   %7و  5اليت متتلك حصصا أقل بصفة خاصة الدول الناشئة والنامية وذلك مبا يراوح بني 

يف الصندوق مل تسفر عن تعديل جوهري يف خفض حصص  خصوصا أن املراجعات السابقة اليت متت على نظام احلصص

  .الدول املهيمنة

فعلى مدى عقود طوال من إنشاء الصندوق هيمنت جمموعة حمددة من الدول على عملية صناعة سياسات الصندوق من 

ت لنظام احلصص الناحية التقليدية لتركز القوة التصويتية  يف يديها، وقد ترتب على قيام الصندوق مبجموعة من املراجعا

والتصويت إىل حدوث تعديالت يف حصص الدول، غري أن أهم اإلصالحات اجلوهرية  اليت متت على نظام احلصص 

.2010والتصويت هو ما مت بالفعل يف إطار املراجعة الرابعة عشر يف 

يف احلصص لالقتصاديات األكثر  تتمثل امليزة األساسية يف هذا التعديل أنه يأخذ يف االعتبار احلرص على التمثيل املناسب

ديناميكية يف العامل واألكثر مسامهة يف التجارة الدولية كما أنه يرفع مسامهة والقوة التصويتية للدول ذات الدخل احملدود يف 

  .العامل

من احلصص يف  %6اليت يترتب عليها نقل حنو  2010من ناحية أخرى فقد قام الصندوق بإجراء إصالحات إضافية يف 

لصندوق إىل االقتصاديات الديناميكية والدول النامية يف العامل، وتعد هذه اإلصالحات أهم عمليات التعديل يف نظام الصندوق ا

حيز 14وأكرب عملية حتويل للحصص كانت يف مصلحة الدول الناشئة والنامية ، وبدخول املراجعة رقم  1945منذ إنشائه يف 

1:ما يلي التنفيذ يتوقع صندوق النقد الدويل

مليار دوالر لكن هذه الزيادة لن توزع بالتساوي حبيث يستمر 1,751ستتم مضاعفة احلصص يف رأمسال الصندوق إىل حنو  -

توزيع احلصص احلايل كما هو ، بل يتم توزيعها وفقا لصيغة رياضية تعكس الدور الذي تلعبه الدولة يف االقتصاد العاملي؛

ائة من احلصص من الدول املمثلة بأكرب مما جيب إىل الدول املمثلة بأقل ما جيب بصفة خاصة إىل يف امل 6سيتم حتويل حنو  -

اليت ترمز للحرف األول من الدول الربازيل وروسيا واهلند والصني  BRICالدول الناشئة والدول النامية، ومن مث ستصبح دول 

وق، كما ستصبح الصني ثالث أكرب دولة عضو مالكة والسعودية، من بني أكرب عشر دول اليت متتلك حصصا يف الصند

للحصص يف الصندوق؛

                    . 24/01/2013: تاریخ اإلطالع 2011مارس11يوم6360، صحيفة االقتصادية، العدد إصالحات جوهرية يف صندوق النقد الدويل: ابراهيم السقا -1

www.aleqt.com
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ستؤدي اإلصالحات إىل زيادة األصوات األساسية لثالث أضعاف تقريبا ، حيث متت زيادة عدد األصوات األساسية لكل  -

التصويتية مع  حبيث تتماشى القوة 1945صوت وهي أول زيادة تتم منذ إنشاء الصندوق يف  677صوت إىل 250عضو من 

القوة االقتصادية للدولة العضو يف االقتصاد العاملي؛

سيتم أيضا احلفاظ على احلصة والقوة التصويتية للدول األفقر أعضاء يف الصندوق وهذه الدول هي الدول اليت يقل متوسط  -

¡2008دوالرا  يف  1135نصيب الفرد منها من الناتج عن 

جديدة لتحديد حصة العضو يف الصندوق بدال من األسلوب السابق الذي كان يستند إىل سيتبىن الصندوق صيغة رياضية  -

حتديد حصة العضو مبا يتماشى مع حصص األعضاء املشاني للعضو من حيث خصائصه و حجمه االقتصادي؛

ذا اال، ووفقا هلذه أما بالنسبة للنظام اجلديد للحصص فيتم حتديد احلصة من خالل صيغة رياضية يستخدمها الصندوق يف ه

الناتج احمللي اإلمجايل، درجة : الصيغة تتحدد حصة العضو من خالل استخدام نظام لألوزان يعتمد على أربعة متغريات هي

  .انفتاح الدولة، درجة تقلب تدفقات صايف رؤوس األموال إىل الدولة، وأخريا مستوى االحتياطات

لذي يقلل التشتت بني الدول األعضاء يف احلصص احملسوبة هذه الصياغة كذلك تشمل الصيغة الرياضية معامل ضغط وا

اجلديدة حلساب احلصص تعين أن الدول ذات الوزن االقتصادي األكرب والنمو االقتصادي األسرع واملتكاملة بشكل كبري يف 

صويتية للدول اليت يتراجع دورها يف االقتصاد العاملي ستزداد حصتها وقوا التصويتية، بينما تتراجع احلصص ومن مث القوة الت

1.االقتصاد العاملي

بشكل عام تعد هذه التطورات استجابة للمطالبات طويلة املدى إلصالح نظام صندوق النقد الدويل ورفع درجة شفافيته، 

وزيع احلصص وتعزز هذه اإلصالحات فاعلية صندوق النقد الدويل كما تزيد من درجة مصداقيته كمؤسسة عاملية، فقد كان ت

يف رأمسال الصندوق يتسم بعدم العدالة بني خمتلف دول العامل املختلفة، خصوصا بالنسبة لدول العامل الفقري وهي جمموعة الدول 

  .     األحوج إىل مساعدة الصندوق ومساندته

.ات جوهرية يف صندوق النقد الدويل، مرجع سابقإصالح: ابراهيم السقا -
1
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  سعر الصرف ل املفاهيمي اإلطار: املبحث الثاين

ومقياسا للقيمة فاقتناء سلعة معينة من بلد ما ال يتم دفع قيمتها  وجود أداة لتسويتها وعات الدوليةاملعامالت واملدف تتطلب

األدبيات  ، وهو ما يطلق عليها يفلة احمللية إىل العمالت األجنبية، بل يتطلب حتديد نسبة الوحدات للعمة احملليةبالعمل

  . االقتصادية بسعر الصرف

  ف مفاهيم عامة حول سعر الصر: املطلب األول

  مفهوم سعر الصرف : أوال

، إذ ميكن التعبري عن سعر الصرف بأنه عريف مفهوم سعر الصرفهناك العديد من املفاهيم اليت ميكن استخدامها لتوضيح أو ت

، كما ميكن التعبري عنه بالقيمة االقتصادية إذ أن ادلتها بوحدة واحدة من عملة أخرىعدد الوحدات من عملة معينة اليت يتم مب

ا عنها بالقوة الصرف هو قيمة الوحدة الواحدة من عملة معينة مقارنة بقيمة الوحدة الواحدة من العمالت األخرى معرب سعر

  .الشرائية لكل عملة

ويعرف سعر الصرف أيضا أنه سعر عملة دولة بعملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتني فإحدى العملتني تعترب مبثابة سلعة 

عترب مثنا هلا، وذا يعرب سعر الصرف عن عدد الوحدات اليت جيب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة والعملة األخرى ت

1.واحدة من عملة أخرى

2 :وأيا كانت املفاهيم املستخدمة يف حتديد تعريف سعر الصرف فإا تشترك يف توضيح اآليت

  ؛أن لكل عملة سعر صرف معني مقابل العمالت األخرى -

  ؛ن التعبري عن سعر الصرف بعدد الوحدات أو القوة الشرائيةميك -

  يف مقارنتها؛ تتعدد أسعار صرف العملة الواحدة بتعدد العمالت املستخدمة -

ل أخرى إضافية تؤثر يف أن سعر صرف العملة مشابه متاما لسعر أي سلعة أخرى من ناحية آليات حتديده مع وجود عوام -

  . هذا السعر

التسعري املباشر والتسعري غري املباشر، فالتسعري املباشر أو التسعرية املؤكدة هو عدد : لتسعري العمالت ومها وهناك طريقتان

الوحدات من العملة األجنبية اليت جيب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية والقليل من الدول من يستعمل 

  .اإلسترليين هذه الطريقة منها بريطانيا يف تسعريها للجنيه

أما التسعري غري املباشر أو التسعرية غري املؤكدة  فهو عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها للحصول على وحدة 

3.واحدة من العملة األجنبية ومعظم الدول تستعمل هذه الطريقة منها اجلزائر

.129: ، ص2010، بريوت لبنان، منشورات احلليب احلقوقية، االقتصادية الدولية أسس العالقات: سوزي عديل ناشد جمدي حممود شهاب و-
1

2
20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات، جامعة األغواط، صرف اليورو يف املخاطرة املصرفيةأثر تقلب : حيدر نعمة الفرجيي-

.2005 أفريل

.96:، صنيات البنوك، الطبعة السادسة، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعيةتق: الطاهر لطرش-
3
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1مفهوم سعر التعادل: ثانيا

ولة لقيمة عملتها من الذهب والذي يتم مبوجبه التبادل على وفق ما حتتويه العملة من كمية هو السعر الرمسي الذي حتدده الد

ونوعية الذهب مثلما نصت عليه اتفاقية بريتون وودز حيث التزمت الواليات املتحدة األمريكية بتحويل الدوالرات إىل ذهب 

بالدوالر وعليها احملافظة على سعر التعادل هذا يف سوق بدون أي شرط أو قيد والتزمت الدول األخرى بتثبيت أسعار عمالا 

  .من القيمة االمسية %1 ± الصرف األجنيب وأن ال يتقلب بأكثر من

أنواع سعر الصرف : ثالثا

 ، ويتم حتديد سعر الصرف االمسيكن مبادلتها بقيمة عملة بلد آخرهو مقياس لقيمة العملة اليت مي  2:سعر الصرف االمسي-1

تبعا للطلب والعرض عليها يف سوق الصرف يف حلظة زمنية معينة وينقسم سعر الصرف االمسي إىل سعر صرف امسي  لعملة ما

رمسي يتم التعامل به يف املبادالت التجارية الرمسية وسعر صرف موازي ويتم العمل به يف األسواق املوازية وبالتايل يوجد أكثر 

  .تف امسي لنفس العملة يف نفس الوقمن سعر صر

يرتبط االقتصاد احمللي باالقتصاد العاملي من خالل ثالثة أسواق هي سوق السلع، سوق األصول : سعر الصرف احلقيقي-2

وسوق عوامل اإلنتاج فالسلع إما أن يتاجر ا أو ال يتاجر ا أي ال تدخل يف التجارة اخلارجية أي أن سوق السلع تنقسم إىل 

3.ل فيهما بأسعار خمتلفة يربط بينهما سعر الصرفسوق حملي وسوق عاملي يتم التعام

ميثل نسبة سعر السلعة يف  TCRويف هذا اإلطار ميكن تعريف العالقة بني السوق احمللي والسوق العاملي بسعر صرف حقيقي 

هو السعر النسيب للسلع االقتصاد احمللي بالعملة احمللية غلى سعر السلعة يف السوق العاملية بالعملة احمللية فسعر الصرف احلقيقي 

املتبادلة إىل السلع غري املتبادلة ما حيدد من خالله عدد وحدات السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع احمللية 

وبالتايل فهو يقيس القدرة على املنافسة هذه األخرية اليت ترتبط بعالقة عكسية بسعر الصرف احلقيقي ، فكل زيادة يف سعر 

  . ف احلقيقي تؤدي إىل اخنفاض يف القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي والعكس صحيحالصر

   :بالعالقة التاليةوميكن أن نعرب عن سعر الصرف احلقيقي 

TCR :سعر الصرف احلقيقي  

TCN :  سعر الصرف االمسي    

Pus :  مؤشر األسعار بأمريكا  

PD2 :مؤشر األسعار باجلزائر  

1-
: ص ،2011، ار صفاء للطباعة والنشر والتوزيعد ،عمان األردن، الطبعة األوىل، إدارته يف ظل الصدمات االقتصاديةسعر الصرف و:عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب

23.
.103: ص ،2003، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،إىل السياسات االقتصادية الكلية،  املدخل: عبد ايد قدي-

2

.93: ، ص2009، بسكرة، جامعة حممد خيضر ، نوفمرب 17، جملة العلوم اإلنسانية، العددقيقي التوازين للدينار اجلزائريحمددات سعر الصرف احل: عبد الرزاق بن الزاوي-
3

TCR

  . سعر الصرف احلقيقي والقدرة التنافسية: )01-01(الشكل رقم 

القدرة التنافسية

سعر الصرف احلقيقي

.103:ص¡2003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، :عبد ايد قدي:املصدر
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يعرب عن املؤشر الذي يقيس متوسط التغري يف سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عمالت  :علي االمسيسعر الصرف الف-3

أخرى يف فترة زمنية ما وبالتايل فإن مؤشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وبذلك فهو يعرب عن 

  .لة من العمالت األخرىالعمالت أو سمدى حتسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة موعة من 

  :لألرقام القياسية وحيدد بالعالقات التالية"  LASPEYRES"وميكن قياسه باستخدام مؤشر السبري 

  .بالعملة احمللية يف سنيت القياس واألساس على التوايل Pسعر صرف عملة البلد : ¡: حيث أن

  .الثنائي االمسي يف سنة القياس مقارنة بسنة األساس مؤشر سعر الصرف: 

.Oأو سنة األساس  Tسعر صرف عملة البلد مقارنة بالدوالر يف سنة القياس : و  

  .أو سنة األساس Tسعر صرف العملة احمللية مقومة بالدوالر يف سنة القياس : و   

يف حساب مؤشر  Pيف سنة األساس ومقومة بعملتها وهي تستخدم كوزن ثابت للدولة  Pقيمة الصادرات إىل الدولة : 

  .السبريز

  .مقومة بعملة هذه األخرية rمن إمجايل صادرات الدولة املعنية  Pحصة الدولة : 

التغريات ي التكاليف يف بلد ما أو األسعار التنافسية يف  هو مؤشر مت تصميمه لقياس: سعر الصرف الفعلي احلقيقي–4

األسواق العاملية حيث يبدأ هذا املؤشر بسعر الصرف الفعلي االمسي ولكن يتم تعديله ملراعاة التضخم يف االقتصاد احمللي وبقية 

وثبت أن  %3ديهم التضخم بنسبة يف حني أن شركائه التجاريني ل %8العامل، فعلى سبيل املثال إذا كان معدل التضخم احمللي 

فإذا اخنفضت ، عملتها وتدهور مركزها التنافسي يف األسواق العاملية%5سعر الصرف الفعلي االمسي يدل على التقدير احلقيقي 

ى ، مما يعوض متاما االختالف يف معدالت التضخم فإن الوضع التنافسي للبلد يبقمن حيث القيمة االمسية %5قيمة العملة بنسبة

1:دون تغيري ويتم إنشاء مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي كما يلي

1
- Robert M . DUNN – John H . MUTTI : International Economies , 13 Edition Cengage Learning , United states of

America 2008 , P : 350 .





19

x 100

  .يف سنيت القياس واألساس على التوايل Pمؤشر أسعار الدولة : و :حيث أن

  .لية يف سنيت القياس واألساس على التوايلمؤشر األسعار احمل: و  

مؤشر سعر الصرف الثنائي احلقيقي، ويعكس سعر الصرف عملة الشريك التجاري بالعملة احمللية، مع : 

  .األخذ بعني االعتبار تطور مؤشر أسعاره مقارنة مبؤشر األسعار احمللية

  .فسية اخلارجية للبلد والعكس صحيحعن اخنفاض التنا وارتفاع سعر الصرف احلقيقي الفعلي يعرب

     وظائف سعر الصرف: رابعا

ميثل سعر الصرف حلقة وصل بني األسعار احمللية واألسعار العاملية فاملنتجون احملليون يعتمدون على سعر : وظيفة قياسية-1

  .سلعة ما مع أسعار السوق العامليةالصرف ملقارنة األسعار احمللية ل

يستخدم سعر الصرف يف الرفع من حجم صادرات معينة إىل مناطق معينة من ختفيض سعر صرف عملة : وظيفة تطويرية-2

هذه الصادرات حىت تكون هذه األخرية أرخص سعرا مقارنة بصادرات الشركاء التجاريني مثل ما حيدث من تبادل جتاري بني 

الصيين املنخفض مقارنة بالدوالر أدى إىل ارتفاع حجم الصادرات الصني والواليات املتحدة األمريكية حيث أن الليوان 

  .مريكية حنو الصني ودول أخرى كذلكالصينية اجتاه الواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى مقارنة بالسلع األ

خل القومي يؤدي سعر الصرف وظيفة توزيعية على مستوى االقتصاد الدويل من خالل إعادة توزيع الد: وظيفة توزيعية-3

العاملي بني دول العامل فإذا افترضنا أن اليابان تستورد القمح من الواليات املتحدة وارتفعت القيمة اخلارجية للدوالر األمريكي 

مقابل الني فإن اليابان ستضطر إىل دفع زيادة يف الدوالرات لقاء وارداا من القمح مما يؤثر على احتياطات اليابان من 

  .حتياطات األمريكية من الدوالراتمريكية يف حني ترتفع االالدوالرات األ

العوامل املؤثرة يف سعر الصرف   : املطلب الثاين

هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على حركة سعر الصرف وتقلباته واليت نستشفها من األحداث االقتصادية وغري االقتصادية 

  : هذه العوامل يف النقاط التاليةف مرآة عاكسة هلا وميكننا اإلشارة إىلاليت حتدث يف عامل اليوم حيث ميثل سعر الصر

يتأثر سعر الصرف بقيمة كل من الصادرات والواردات فعندما ترتفع قيمة الصادرات : تغري يف نسبة الصادرات والوارداتال-1

1.يها والعكس صحيح بالنسبة للوارداتمقارنة بالواردات يؤدي ذلك إىل ارتفاع قيمة العملة نتيجة لتزايد طلب األجانب عل

.158: ص: التمويل الدويل: تقي عرفان احلسين-
1

0
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إن رؤوس األموال الساخنة والودائع املعدة لإلقراض الدويل حساسة متاما لتغريات أسعار الفائدة إذ أا : أسعار الفائدة-2

جنيب لالنسياب تتدفق إىل املناطق ذات العائد املتوقع األعلى ، فارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يف دولة ما سيحفز رأس املال األ

1.األجنيب  واخنفاض أسعار الفائدة احمللية سيكون له األثر املعاكس إليها مؤديا إىل ارتفاع يف سوق الصرف

يؤدي ارتفاع مستوى األسعار احمللية مقارنة باألسعار العاملية إىل زيادة كل من الواردات والطلب : التضخم احمللي والعاملي-3

فاض كل من الصادرات والنقد األجنيب مما يدفع بسعر الصرف إىل االرتفاع ومنه ميكن اعتبار أن على النقد األجنيب واخن

  .ؤثر يف حتديد سعر الصرف وتقلباتهاملستوى العام لألسعار من أهم العوامل اليت ت

ايل فإن سعر صرف هذه دي إىل زيادة الطلب على عملتها وبالتؤإن زيادة إقبال السواح على دولة ما يِ :النفقات السياحية-4

2.الدولة سوف يرتفع مقابل عمالت الدول األخرى

ختلف السياسة املالية آثارا متباينة على سعر الصرف فإذا اختذت احلكومة سياسة : وازنة احلكومية والسياسة املاليةعجز امل -5

فإا ستعمل على ختفيض الطلب الكلي واخنفاض  مالية أكثر تقييدا لتحقيق فائض يف املوازنة أو لتقليل العجز القائم على األقل

النشاط االقتصادي وهبوط معدل التضخم مما ينجم عن ذلك اخنفاض يف الواردات وزيادة يف الصادرات ويتجه احلساب 

  .الصرف وختفيض سعر الصرف األجنيب اجلاري إىل حتقيق فائض يرفع قيمة عملتها يف أسواق

ومات اخلاصة وفقا لنظرية كفاءة أسواق الصرف تتضمن أسعار الصرف احلالية كل املعل :اإلشاعات واملعلومات اجلديدة-6

 ديدة حول هذه املتغريات األساسيةوعليه فإن ما يسبب تقلبات أسعار الصرف هو وصول معلومات ج باملتغريات األساسية،

 أسواقيف ذلك أوجه التشابه بني مؤكدين منوذجا يفسر دور املعلومات غري املتوقعة musseوFrenkelوقدم كل من

العملة واألسواق األخرى العادية األصول وفقا هلذا يكون التغري احلقيقي يف أسعار الصرف عبارة عن جمموع التغريات املتوقعة 

3 .وغري املتوقعة والناجتة عن األخبار واملعلومات اجلديدة

االت احلروب الداخلية من العوامل املؤثرة على سعر الصرف تعترب االضطرابات السياسية وح: االضطرابات واحلروب-7

، فهي تؤثر على أوضاع التجارة والصناعة والزراعة واملال اليت من شأا أن القصري وأحيانا يف املدى البعيد والسيما يف املدى

لعسكرية واألمنية وتنخفض تغري الطلب على الصرف األجنيب وبالتايل تغري سعر الصرف حيث يزداد اإلنفاق يف ااالت ا

كفاءات الوحدات اإلنتاجية بسبب التدمري أو التعطيل فضال عن االخنفاض يف الصادرات وغريها من التأثريات املباشرة وغري 

  .فقدان الثقة بعملة البلد املعين املباشرة واليت تؤدي يف جمملها إىل

املون يف سوق العمالت األجنبية يف ضوء مهارام وخربام يقوم املتع :تعاملني يف أسواق الصرف وأوضاعهمخربة امل -8

، وبناءا ديلها أو إبقاءها على ما هي عليهبالسوق وأحواله بتحديد اجتاه أسعار الصرف وحتديد ما إذا كان من الضروري تع

ألساليب املستخدمة يف تنفيذ على ذلك فإن أسعار الصرف تتأثر خبربة هؤالء املتعاملني ومبهارام فضال عن قوم التفاوضية وا

.عمليام املختلفة

.65:ص ،مرجع سابق: عبد احلسني جليل-
1

.49: ص ،التمويل الدويل: ر وآخرونموسى سعيد مط-
2

.158¡157: ص، توراه دولة يف العلوم االقتصاديةأطروحة دك، ، جامعة تلمسانحتديد سعر الصرف دور املعلومات يف: بوثلجة عبد الناصر-
3
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إن اإلجراءات الضريبية املختلفة اليت قد تضع األموال داخل جيوب الناس أو قد تسحبها تؤثر على  1:السياسة الضريبية -9

ن ملا هلا من سعر العملة، إال أنه يف أوقات متعددة تكون مثل هذه السياسات واإلجراءات مهمة ، وجيب أن تأخذ يف احلسبا

  . آثار على الدخول وحوافز االنتاج وبالتايل األسعار والصادرات وامليزان التجاري

  سياسات الصرف األجنيب، أهدافها وأدواا      : املطلب الثالث

تتمثل سياسة الصرف األجنيب يف خمتلف اإلجراءات اليت ميكن للسلطات النقدية أن تتخذها يف ظل أي نظام تعتمده قصد 

أمهيتها يوما بعد يوم  سياسة الصرف سياسة اقتصادية تتزايد  توجيه عملتها احمللية خدمة القتصادها وبراجمها التنموية وتعترب

  :قبل التعرض لسياسات الصرف األجنيب كان من األحسن أن نبدأ بأهداف وأدوات هذه السياسةو

2:أهداف سياسة الصرف األجنيب: أوال

التحسن يف سعر الصرف يؤدي إىل اخنفاض مستوى التضخم املستورد وحتسن يف مستوى تنافسية إن : مقاومة التضخم-1

، وتتضاعف أرباح إجيابيا على اخنفاض مستوى التضخماملؤسسات ويف املدى القصري يكون الخنفاض تكاليف االسترياد أثرا 

، وهو ما يسمى باحللقة الفاضلة للعملة نافسيةا التاملؤسسات وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية ومن مث حتسني قدر

  :القوية

احللقة الفاضلة للعملة القوية:)02-01(الشكل رقم 

.132: عبد ايد قدي ، مرجع سابق ، ص: املصدر 

.234: ص ،)مالت األجنبية واملشتقات املاليةالع(املالية الدولية : ماهر كنج شكري ومروان عوض-
1

.132: مرجع سابق، ص: عبد ايد قدي-
2

استمرار التضخم

)رخارج األسعا(التنافسية اهليكلية 

احملافظة على حجم الصادرات ارتفاع األسعار عند التصدير 

بالعملة الصعبة

لعملةحتسن ا

احملافظة على حجم الوارداتاخنفاض األسعار عند االسترياد

فائض
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من أهداف سعر الصرف احلقيقي توسيع قاعدة السلع الدولية وهي السلع القابلة للتصدير من خالل : ختصيص املوارد –2

إحالل الواردات كما  جيةإستراتيحتويل املوارد إىل قطاع السلع الدولية ويزيد إنتاج السلع اليت كانت تستورد حمليا من خالل 

يؤثر سعر الصرف احلقيقي على إعادة ختصيص املوارد يف أسواق عوامل اإلنتاج ، فاخنفاضها يؤدي إىل زيادة استخدام عنصري 

  .لعمل ورأس املال يف قطاع التصديرا

ر التقليدي فإن ذلك جيعله عند حتسن سعر الصرف احلقيقي وبالتايل ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدي: توزيع الدخل-3

، وعند اخنفاض فض فيها القدرة الشرائية للعمال أكثر رحبية ويعود هذا الربح إىل أصحاب رؤوس األموال يف الوقت الذي تنخ

القدرة التنافسية النامجة عن اخنفاض سعر الصرف االمسي فإن ذلك يؤدي إىل ارتفاع القدرة الشرائية لألجور يف الوقت الذي 

  .جم استثماراافيه رحبية الشركات العاملة يف قطاع السلع الدولية وبالتايل ختفض من حتنخفض 

من أجل دعم الصناعة احمللية وتنميتها ميكن للبنك املركزي أن يعتمد سياسة ختفيض سعر الصرف : تنمية الصناعة احمللية-4

ية سوقها احمللي من املنافسة اخلارجية وتشجيع الصادرات مثلما اعتمدت السلطات النقدية اليابانية سياسة ختفيض العملة حلما

وحتت ضغط الواليات املتحدة األمريكية بإعادة تقييم سعر الني إال أن  1990 و 1970رغم أا غريت سياستها مابني 

  .الفوائض التجارية استمرت يف التزايد 

  أدوات سياسة سعر الصرف: ثانيا

:استخدام العديد من األدوات أمههاسعى السلطات النقدية إىل لتحقيق أهداف سياسة سعر الصرف ت

إذا كانت السلطات النقدية دف إىل تعديل توازن ميزان املدفوعات فإا تقوم بتخفيض قيمة : يل سعر صرف العملةتعد -1

1 .العملة أو إعادة تقوميها

رة حىت حتافظ على سعر صرف ة أو شبه مداويتم ذلك يف ظل نظام أسعار صرف ثابت: استخدام احتياطات الصرف-2

العملة احمللية أما إذا كانت  ء العمالت األجنبية مقابل، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراملة احمللية، فعند ايار الععملتها

  .يقوم بتخفيض قيمة العملة احملليةاحتياطات الصرف غري كافية فإن البنك املركزي 

عملته  رتفاع سعر الفائدة يف بلد ما يؤدي إىل تدفق رؤوس األموال إىل هذا البلد فيزيد الطلب علىا :استخدام سعر الفائدة-3

  .احمللية ويرتفع سعر الصرف

كذلك  ، وتستخدممن العملة الصعبة إىل ترخيص خاص مراقبة  الصرف تقضي هذه األداة بإخضاع املشتريات واملبيعات-4

  .ملقاومة خروج رؤوس األموال

جارية خلدمة يهدف هذا النظام إىل ختفيض آثار درجة التقلبات يف األسواق وتوجيه السياسة الت: سعر صرف متعددوضع -5

، ومن أهم أشكال سعر الصرف املتعدد اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسعر الصرف أحدمها مغاىل فيه بعض األغراض احملددة

ألساسية أو واردات قطاع معني مراد دعمه وترقيته أما السلع غري األساسية ويتعلق باملعامالت اخلاصة بالواردات الضرورية أو ا

2.فتخضع لسعر الصرف العادي

.134: سابق، ص مرجع: عبد ايد قدي-
1

.127: ، ص2010نشر والتوزيع، حسني العصرية للطباعة وال ،مكتبةبريوت لبنان الطبعة األوىل، ، جنيب وعالقتها بالسياسة النقديةسياسة الصرف األ: سى خباري حللومو - 2
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  سياسات الصرف األجنيب : ثالثا

هي تلك العملية التقنية اليت تقوم مبوجبها السلطات العمومية بتخفيض قيمة 1:اخلارجية للعملة ةسياسة ختفيض القيم-1

قاعدة نقدية معينة وبالتايل اجتاه مجيع العمالت وذا املعىن يترتب عليه ختفيض األسعار احمللية مقومة العملة احمللية اجتاه 

  .اخلارجية مقومة بالعملة الوطنية بالعمالت األجنبية ورفع األسعار

سوق الصرف وأما مصطلح اخنفاض قيمة العملة فيقصد به اخنفاض قيمة عملة بلد ما إزاء العمالت األجنبية األخرى يف 

  .األجنيب، نتيجة تعارض قوى العرض والطلب، وهذا يعين أن االخنفاض املذكور حيصل يف حالة نظام الصرف العائم

2:هناك عدة أسباب تدفع بالسلطات النقدية لتخفيض قيمة العملة منها: أسباب ختفيض قيمة العملة -أ 

  ات وتقييد الواردات؛معاجلة العجز يف ميزان املدفوعات وذلك بتشجيع الصادر -

  العمل على احلد من تصدير رؤوس األموال إىل اخلارج وتشجيع استريادها من اخلارج؛   -

قد يهدف التخفيض إىل زيادة دخل بعض الفئات املنتجة وختفيف عبء مديونيتها وذلك لتسهيل تصريف منتجاا يف  -

؛األسواق اخلارجية أو لتدهور أمثاا يف األسواق العاملية

محاية الصناعات الناشئة باإلضافة إىل عالج مشكلة البطالة يف االقتصاد الوطين حيث ينتج عنه تشجيع التوسع يف الصناعات  -

التصديرية؛

يقصد التخفيض أحيانا أخرى زيادة موارد اخلزانة العامة للدولة مبا يتضمنه من إعادة تقومي الرصيد الذهيب املتاح لديها وفقا 

  ؛للسعر اجلديد

3:شروط جناح سياسة التخفيض-ب

لب العاملي على ختفيض قيمة العملة يؤدي إىل زيادة الط(الدولية بقدر كاف من املرونة اتسام الطلب العاملي على املنتجات  -

  ؛)املنتجات املصدرة

                                              ؛استجابة اجلهاز اإلنتاجي لالرتفاع يف الطلب العاملي الناتج عن زيادة الصادرات -

                                                                                             ؛توفر االستقرار يف األسعار احمللية -

  ؛عدم قيام الدول املنافسة بنفس اإلجراء -

            ؛استجابة السلع املصدرة للمواصفات العاملية -

emأي جمموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات أكرب من الواحد الصحيح لرينر  –مارشال ستجابة لشرطاال - + ém >1

لرينر فإن ختفيض قيمة العملة يف  -وتشري التقديرات التجريبية يف مرونة األسعار للتجارة الدولية إىل أنه وفقا لشرط مارشال    

التجاري ومع ذلك هناك مسار زمين بني التغريات يف أسعار الصرف و تأثريها  كثري من األحيان يعمل على حتسني امليزان

الذي " jأثر املنحىن "النهائي على التجارة احلقيقية ويعرف هذا التأثري غري املوايت لتخفيض قيمة العملة يف امليزان التجاري باسم 

.70: ، ص2011-2010، العلوم االقتصاديةأطروحة دكتوراه يف ،  جامعة اجلزائر، قيق النمو االقتصاديودوره يف حت االختيار األمثل لنظام الصرف: بربري حممد أمني - 1

.293: ص :2005، دار اجلامعة اجلديدة ،األزاريطة –سوتري  28،مصراالقتصاد الدويل، : زينب حسني عوض اهللا- 2

.96: ص، 2008 ،دار اخللدونية، راجلزائدليلك يف االقتصاد، : بلعزوز علي، حممدي الطيب احممد -
3
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فعال مث يتحسن فيما بعد ويرجع ذلك إىل عدم استيفاء ينص على أنه يف أعقاب ختفيض قيمة العملة قد يسوء امليزان التجاري 

لرينر يف املدى القصري لكنه يعود ليتحقق يف على املدى الطويل وميكن توضيح هذا األثر من خالل الشكل   -شرط مارشال 

):03-01(رقم 

.Jأثر منحىن :)03-01(الشكل رقم 

Source: Imad A. A. Moosa, Razzaque H. BHATTI: The Theory and Empirics of Exchange

Rates, World Scientific Publishing, London, 2010, P: 113.

ختفيض قيمة العملة يف الفترة التالية  واختذ قرار لتصحيح ذلك عن طريق¡امليزان التجاري يف حالة العجزt1يف الوقت 

t2جاري ، ليسجل أكرب عجز له يف الوقت  ومع مرور الوقت تزداد املرونة مباشرة لتخفيض قيمة العملة يتدهور امليزان الت

يتم القضاء على العجز ، ويتبع ذلك بتحقيق  t3وحاملا يتم استيفاء شرط مارشال يبدأ امليزان التجاري يف التحسن ويف الوقت 

1:ة العملة إىل األسباب التاليةفائض يف امليزان التجاري ويرجع التأخر يف استجابة امليزان التجاري لتخفيض قيم

االعتراف متأخرا بتغري الظروف التنافسية؛-

القرار املتأخر بتشكيل ارتباطات جتارية جديدة ووضع أوامر جديدة؛-

تأخر التسليم بني وقت وضع أوامر جديدة وتأثريها على تدفقات التجارة؛-

لقدمية قبل أن توضع أوامر جديدة؛االستبدال املتأخر يف استخدام املخزون حىت تنفذ اآلليات ا-

.التأخر يف انتاج السلع اليت زاد الطلب عليها-

:آثار سياسة التخفيض -جـ

رات الدولة يف قد تساهم هذه السياسة يف إضعاف قدرة البلد على توجيه سلعه حنو التصدير نتيجة الخنفاض تنافسية صاد -

  األسواق العاملية؛

1
- Robert . CARBAUGH : International Economies Op –cit P : 452 .

(+)

)-(

امليزان التجاري

الزمن

t1 t2 t3
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  ؛الت أجنبية بدل احمللية وميوهلم إىل االستهالك نظرا لضعف الثقة يف عملتهم احملليةجلوء املقيمني إىل ادخار عم -

  مكانية متويل املشاريع التنموية؛اخنفاض معدل االدخار الوطين مما يؤثر بشكل سليب على إ -

  السريع؛ظهور املضاربات التجارية وتوجيه رؤوس األموال إىل االستثمار يف ااالت ذات العائد  -

  جية املعرب عنه بالعملة احمللية؛عادة ما يؤدي التخفيض لزيادة عبء املديونية اخلار  -

  .رية وتضر بأصحاب الدخول الثابتةحيدث آثارا تضخمية كب -

:فعالية التخفيض يف الدول النامية -د

  :لعملةختفيض قيمة اإن طبيعة البنيان االقتصادي للدول النامية حيول دون توفري شروط جناح عملية 

  ؛تغيري معترب يف األسعار النسبية وبالتايل يف كميات السلع واخلدمات املوجهة إىل اخلارج ومنه استعادة توازن امليزان التجاري -

  ؛خفض الطلب الكلي الذي يتجاوز يف الكثري من األحيان العرض املتاح مما يسبب اختالالت داخلية وخارجية -

تغيري األسعار النسبية الداخلية اليت تعمل على توجيه عوامل اإلنتاج إىل قطاع التجارة  إعادة ختصيص املداخيل من خالل -

1.)اع التصدير وقطاع إحالل الوارداتقط(  الدولية 

. وخالصة القول أن ملشكلة ختفيض سعر العملة الوطنية جوانب متشعبة وآثارا متعددة ومتباينة، تتداخل فيها النواحي السلبية

فالتخفيض ميكن أن . ارة هنا إىل أن االعتقاد بأن التخفيض هو وسيلة لتحسني ميزان املدفوعات، هو اعتقاد خاطئوجتدر اإلش

ميهد السبيل فحسب ملثل هذا التحسن أما حتقيق التحسن فيتوقف على السياسة االقتصادية الالحقة لتخفيض سعر العملة 

  .اخل... األجور واألسعار والنفقات العامة  الوطنية، كالسياسة االئتمانية واالستثمارية واجتاه

  سياسة رفع قيمة العملة -2

:مفهوم سياسة رفع قيمة العملة - أ

عملية معاكسة لعملية ختفيض قيمة العملة حيث تشري إىل زيادة عدد  ھيRevaluation)(إن عملية رفع قيمة العملة 

2.وطنية الواحدةالوحدات من العمالت األجنبية مقابل الوحدة النقدية ال

ودف هذه العملية إىل ختفيض الفائض التجاري بعد رفع سعر النواتج املصدرة وختفيض سعر النواتج املستوردة، ففائض ميزان 

املدفوعات املستمر ألمد طويل نسبيا، ميثل فعليا بالنسبة للدولة اليت تسجله مساوئ عدة نظرا لكونه يسبب تدفقا للسيولة اليت 

العوامل التضخمية ، إضافة إىل ما تقدم إن اخلطورة تتفاقم عندما تقود املضاربة يف أسواق الصرف إىل اجتذاب  تعترب ضمن

رؤوس األموال القصرية األجل حنو البلدان ذات العمالت اليت تقيم على أا دون قيمتها احلقيقية بانتظار رفع تلك القيمة 

3. الحقا

يشري إىل ارتفاع قيمة العملة احمللية لبلد ما إزاء العمالت األجنبية األخرى  فهوAppréciation)(أما مصطلح ارتفاع العملة 

  .والشك أن العوامل املؤدية إىل رفع قيمة العملة ستعاكس تلك املؤدية إىل اخنفاض قيمة العملة اليت أشرنا هلا آنفا

.201 :ص مرجع سابق،: نعمان سعيدي -
1

.154:، صمرجع سابق: عرفان تقي احلسين-
2

.293:، صمرجع سابق: وسام مالك-
3
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  : أسباب رفع قيمة العملة-ب

  :قدية إىل رفع القيمة اخلارجية لعملتها هيمن أهم األسباب اليت تدعو السلطات الن

وجود فائض يف ميزان املدفوعات؛-

، كما قامت به فرنسا حينما عملت على رفع قيمة سعار العاملية لسلعة إستراتيجيةملعادلة االرتفاع احلاصل يف األ-

1الفرنك الفرنسي ملواجهة االرتفاع يف أسعار النفط خالل فترة السبعينات؛

ت األجنبية األخرى كما فعلت أملانيا واليابان حينما رفعتا قيمة عملتيهما لدعم الدوالر األمريكي لتدعيم العمال-

2.عندما امتنعت الواليات املتحدة األمريكية ختفيض قيمة الدوالر ألسباب معنوية تتعلق بسمعتها

ادرا ما تقدم عليها الدولة بصورة طوعية ، وميكننا القول يف األخري أن رفع قيمة العملة الوطنية هو من اإلجراءات اليت ن

  وغالبا ما يكون تغيري سعر الصرف باجتاه ختفيض قيمة العملة الوطنية   

سياسة الرقابة على الصرف-3

:تعريف الرقابة على الصرف األجنيب - أ

ني حرية التصرف به بل هي ذلك اإلشراف احلكومي الذي ينظم عمليات طلب وعرض العمالت األجنبية ، فال يتيح للمتعامل

، ويف بداية األمر كان نظام الرقابة حقوق أجنبية وما يدفعونه للخارج تفرض إجراءات تقييدية خبصوص ما يتحصلون عليه من

ب الدول على استقالهلا يهدف إىل حتقيق ثبات واستقرار أسعار صرف العملة مقابل العمالت األجنبية لكن مع حصول أغل

ء التنمية االقتصادية من خالل النظام الشامل ، عمدت إىل اختاذ نظام الرقابة باعتباره وسيلة من وسائل ا يف إرساوحماوال

  :يهدف نظام الرقابة على الصرف إىلالسياسة النقدية و

نية يؤثر يف محاية القيمة اخلارجية للعملة الوطنية احملددة بالتدهور يف األسواق اخلارجية باعتبار أن تقلبات سعر العملة الوط -

   ت والواردات وكذلك رؤوس األموال؛حركة الصادرا

حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات من خالل احلد من الواردات بفرض تراخيص االسترياد اليت متنح وفق شروط حتددها  -

  سياسة التنموية واحتياطات الصرف؛ال

خالل االمتناع مثال عن بيع العمالت األجنبية من أجل شراء سلع محاية الصناعة الناشئة من املنافسة األجنبية وترقيتها من  -

  بيعها بسعر صرف مرتفع عن العادي؛حمليا أو  ةمنافسة لتلك املنتج

  حتصيل موارد مالية إضافية؛ -

   .من انعكاسات االقتصاد العاملي. محاية االقتصاد الوطين -

:تقنيات الرقابة على الصرف - ب

ن أن يترتب على ذلك أي م من خالل قيام الدولة باستبدال سلعها مقابل سلع معادلة لدولة أخرى دوتت: فاقية املقايضةات  -

  .حترك نقدي

.71: ، ص2011دراسة حالة اجلزائر، املركز اجلامعي غرداية، رسالة ماجستري يف التجارة الدولية، التجارة اخلارجية  على حتريرأثر تغريات سعر الصرف  :ريشطعطااهللا بن -
1

.155، 154، مرجع سابق :عرفان تقي احلسين-
2
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  .ينة على أساس سعر صرف حمدد وثابتهي عبارة عن اتفاق بني بلدين على ختصيص قروض ثنائية ملدة مع: اتفاقية الدفع -

تتفق جمموعة من البلدان على منع وضع قائمة من السلع اليت ميكن : نائية اتفاقيات القائمة يف إطار املبادالت التجارية الث -

  .االلتزام بتقدمي ترخيص االسترياداستريادها من خالل 

يتم حتديده إداريا رمسيا يوميا من طرف السلطات النقدية على أساس السعر احلقيقي لكن : نظام سعر الصرف املوحد -

  .موال األجنبية واحلد من الوارداتل رؤوس األبالزيادة قصد تشجيع الصادرات ودخو

تعتمد الكثري من الدول النامية سعر صرف متعدد وذلك لتخفيف أثر التقلبات احلادة يف أسعار املواد : سعر الصرف املتعدد  -

  .من خالل توجيه التجارة اخلارجية األولية على االقتصاد الوطين وتعديل ميزان املدفوعات

1:على الصرف آثار الرقابة -جـ

  .يود على حركة التصدير واالستريادتقف عائقا يف وجه منو املبادالت التجارية وذلك من خالل فرض ق -

تعرقل حرية تنقل رؤوس األموال من وإىل اخلارج وهو ما يسبب ختوف املستثمرين من عدم إمكانية حتويل أرباحهم األمر  -

  .ي يعيق جلب االستثمارات األجنبيةالذ

  .ا تساعد على ظهور سوق صرف موازيةاملغاالت يف تقييم العملة الوطنية كمدي إىل التضخم احمللي ويؤ -

املوارد  يؤدي نظام الرقابة على الصرف إىل تشويه احلوافز االقتصادية وفرض تكاليف على االقتصاد من خالل سوء توزيع -

  .اإلنتاجية واالستهالكية

  سياسة مال موازنة الصرف -4

  :عريف سياسة مال موازنة سعر الصرفت - أ

حتاول الدولة احملافظة على سعر الصرف الرمسي الثابت بإتباع سياسة موازنة سعر الصرف وذلك بأن تكون احلكومة رصيدا 

رمسيا من الدوالرات يتم التصرف فيه بالبيع والشراء، فإذا زاد الطلب على الدوالر تتدخل السلطات النقدية وتبيع كمية من 

دوالرات من رصيدها الرمسي أما إذا اخنفض الطلب على الدوالر تتدخل السلطات النقدية بالشراء ويتم حتديد سعر الصرف ال

2.دينار للدوالر 65دينار وحد أدىن  85: الرمسي عن طريق حدين حد أقصى مثال

ي مبال موازنة الصرف حتتاجه السلطات ما مس 1933وتلتها الواليات املتحدة األمريكية عام  1932فقد أنشأت اجنلترا عام 

ملدى الذي يتقلب خالله سعر النقدية حىت تتمكن من احلفاظ على سعر الصرف داخل احلدود املرغوبة على أنه كلما اتسع ا

، ويف نفس الوقت تزايد احتياج سوق الصرف بقدر أكرب من دورا أكرب للتغريات يف هذا السعر، كلما أعطى ذلك الصرف

  . قلبات يف سعر الصرفمالت ملوازنة الصرف وذلك ملواجهة الترصيد الع

:شروط جناح سياسة مال موازنة الصرف - ب

  ضرورة توافر رصيد كايف لدى احلكومة من العملة األجنبية كي تشتري وتبيع به العملة األجنبية ملوازنة سعر الصرف؛-

.70: ص ،مرجع سابق: بربري حممد أمني -
1

.232،233:ص، 2009، سة رؤية للطباعة والنشر والتوزيعمؤس، املعمورة، مصر، الطبعة األوىل ،اقتصاديات التجارة الدولية: ييت السيد حممد أمحد السر-
2
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ع كمية من الدوالرات ملنع سعر الصرف من الزيادة عن احلد يف حالة زيادة الطلب على الدوالر مثال تقوم احلكومة ببي-

  األقصى؛ 

يف حالة اخنفاض الطلب على الدوالر تقوم احلكومة بشراء كمية من الدوالرات ملنع سعر الصرف من االخنفاض عن احلد  -

  األدىن؛ 

جناح احلكومة، وهنا يظل احتياطي إذا كان سعر الصرف داخل احلدود الرمسية ال تشتري وال تبيع احلكومة، وهذا دليل -

  الدوالر يف حالة استقرار نسيب، إذ يتغري احتياطي الدوالر زيادة أو نقصا يف حدود معقولة؛

أما إذا أخطأت احلكومة يف تقدير سعر الصرف الذي ينبغي احملافظة عليه وحددت سعر الصرف احلر أعلى بكثري أو أقل -

  .فإا ستواجه تقلبات شديدة يف احتياطي العملة األجنبية بكثري مما تقرره ظروف العرض والطلب

النظريات املفسرة لسعر الصرف : املطلب الرابع

هناك العديد من النظريات والنماذج املختلفة اليت حاولت تفسري اختالف أسعار الصرف بني الدول وتغريات قيمة العملة 

  : نية ومن أهم هذه النظريات ما يليالوط

يرجع الفضل يف طرح هذه النظرية إىل االقتصادي غوستاف كاسل يف بداية العشرينيات  :ائيةتعادل القوة الشر نظرية: أوال

من القرن العشرين ومفاد هذه النظرية هو أن القيمة التوازنية للعملة يف األجل الطويل تتحدد بالنسبة مابني األسعار احمللية 

لة ما يتحدد على أساس ما ميكن أن تشتريه هذه العملة يف الداخل أو يف واألسعار اخلارجية معىن ذلك أن سعر صرف عم

1.اخلارج

2:وتعتمد هذه النظرية على صيغتني خمتلفتني

أن كل وحدة نقدية : تأسست نظرية تعادل القوة الشرائية يف صورا املطلقة على فكرة بسيطة مفادها  :الصيغة املطلقة-1

باحلصول على كمية من السلع واخلدمات هو نس املقدار أو الكمية من السلع واخلدمات اليت من العملة احمللية تسمح لنا 

3. حنصل عليها يف اخلارج بنفس الوحدة النقدية بعد حتويل العملة احمللية إىل العملة األجنبية

للنظرية عبري عن الصورة املطلقة فإنه ميكن التp1ومؤشر األسعار األجنبية  pومؤشر األسعار احمللية  Eفإذا كان سعر الصرف 

E:                       باملعادلة التالية = P/P1

تقودنا هذه املعادلة إىل نتيجة أخرى وهي توحيد أسعار السلع واخلدمات يف خمتلف البلدان مبعىن أن مستوى السعر احمللي 

=P: ر األجنيب أي أن املعادلة السابقة تكون كاآليتيساوي ناتج سعر العملة األجنبية مقوما بالعملة احمللية ومستوى السع E x

P1.

تنصرف نظرية تعادل القوة الشرائية يف صورا النسبية إىل ما حيدث من تغري يف سعر صرف التوازن من : الصيغة النسبية  -2

ع معدل التغري يف النسبة حلظة إىل أخرى، فتقول أن سعر التوازن سوف يتحقق عندما يتساوى معدل التغري يف سعر الصرف م

.118: صمرجع سابق،  :عبد ايد قدي-
1

.167  :مرجع سابق، ص: نعمان سعيدي -
2

3 -Bernard GUILOCHON . Anne KAWECKI : Economie Internationale . 4émé Edition . DUNOD . Paris . P :279 .
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بني األسعار، إذا وجدت معدالت خمتلفة من التضخم احمللي، فإن سعر الصرف سوف يتحرك حىت تتساوى الفروق بني هذه 

  :املعدالت وميكن توضيح ذلك من خالل ما يلي

  سعر الصرف القدمي  x نسبة تغري سعر الصرف= سعر الصرف التوازين اجلديد 

  نسبة التضخم األجنيب    –نسبة التضخم احمللي = سعر الصرف  نسبة تغري: علما أن 

1:كما ميكن التعبري عنه بالعالقة التالية

.1مثن العملة األجنبية معربا عنه بالعملة احمللية يف الفترة : : حيث

.0 مثن العملة األجنبية معربا عنه بالعملة احمللية يف الفترة: 

.1األسعار األجنبية يف الفترة : 

.0األسعار األجنبية يف الفترة : 

.1األسعار احمللية يف الفترة : 

.0األسعار احمللية يف الفترة : 

  :ل القوة الشرائيةأهم االنتقادات املوجهة لنظرية تعاد  

لقد تعرضت هذه النظرية أكثر من غريها من النظريات املتعلقة بسعر الصرف للعديد من أوجه النقد والتحليل واملناقشة 

على طريق حتليل العوامل املؤثرة يف حتديد سعر الصرف  " كاسل"باعتبارها أول نظرية تضع االقتصاديني الذين جاءوا بعد 

  :ولعل أهم هذه االنتقادات ما يلي

بة تركيب أرقام قياسية تعرب عن تغري القوة الشرائية تعبريا دقيقا، فمعظم هذه األرقام حتتوي على الكثري من السلع اليت صعو -

2ال تدخل يف نطاق التجارة الدولية ، وبالتايل ال يكون ألسعارها تأثري مباشر على سعر الصرف؛

أن ال تكون هناك أية قيود على عمليات التجارة اخلارجية  يشترط لصحة هذه النظرية ي حساب أسعار الصرف وتغرياا -

3ولكن هذا االفتراض يتناىف مع الواقع حني تزداد القيود املفروضة؛) افتراض حرية التجارة اخلارجية(

النظرية تفترض وجود عالقة سببية بني مستوى األسعار وسعر الصرف، فاألسعار هي السبب وسعر الصرف هو النتيجة،  -

 هذا أن مستوى األسعار هو الذي حيدد سعر الصرف والواقع أنه كما تتحكم األسعار الداخلية يف سعر الصرف قد ومعىن

4؛)إشكالية حتديد السبب والنتيجة(يؤثر هو فيها 

ال تأخذ هذه النظرية يف االعتبار حتركات رؤوس األموال كعنصر هام من عناصر حتديد أسعار الصرف؛ -

1
-Josette Peyrard : Risque de change et Gestion de l entreprise Librairie Vuibert , paris , 1986 , P : 32 .

1
: ، ص2012، وم االقتصادية رسالة ماجستري يف العل ،، جامعة املسيلةتعومي وأثره على ميزان املدفوعاتسعر صرف الدينار اجلزائري بني نظام التثبيت ونظام ال: عزي خليفة-

60.

.84: ص، 1992، أسعار صرف العمالت، دار اهلدى، اجلزائر: مروان عطوان -
3

.256،  255:االقتصاد الدويل املعاصر ، مرجع سابق ، ص: جمدي حممود شهاب -
4
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هذه النظرية يف صورا النسبية أنه من الصعب معرفة مىت يكون سعر الصرف بني عملتني يف حالة توازن  يؤخذ أيضا على -

ومن مث يكون من الصعب اختيار فترة األساس املناسبة اليت يسود فيها سعر صرف معني يتخذ أساسا للمقارنة مبا حيدث من 

تغريات الحقة فيه؛

اما نفقات نقل السلع وشحنها من دولة إىل أخرى كما تتجاهل وجود أي أثر فعال يرى كيرت أن هذه النظرية تتجاهل مت -

1.للرسوم اجلمركية على سعر الصرف مبا هلا من تأثري على حجم الصادرات والواردات

رغم االنتقادات السابقة اليت وجهت للنظرية إال أا أبرزت جانبا مهما من حمددات أسعار الصرف وذلك من خل تفسري 

خاصة إذا اختلفت معدالت ) أي على مدى عدة سنوات(ركات سعر الصرف حتركات سعر الصرف يف األجل الطويل حت

التضخم السائدة يف الدول املختلفة بدرجة كبرية، وأيضا ال تزال هذه النظرية مرجعا لكثري من االقتصاديني الذين يتناولون سعر 

.   يلي أو القياسيالصرف بالدراسة والتحليل سواء باألسلوب التحل

إن مضمون هذه النظرية يتلخص يف أن الزيادة يف كمية النقود تؤدي إىل ارتفاع األسعار يف الداخل  :النظرية الكمية: ثانيا

األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض الطلب على السلع احمللية وبالتايل اخنفاض الصادرات وزيادة الواردات وهو ما يؤدي إىل زيادة 

العمالت األجنبية من أجل تسديد قيم الواردات واخنفاض الطلب على العمالت احمللية لتسديد قيم الصادرات الطلب على 

وبالتايل ارتفاع سعر الصرف يف حالة حتديده بشكل آخر يؤدي إىل خروج الذهب يف حالة سريان نظام الذهب وحصول 

2.العكس يف حالة اخنفاض كمية النقود

، فإذا أساس وضعية رصيد ميزان املدفوعاتوفقا هلذه النظرية فإن القيمة اخلارجية للعملة تتحدد على  :نظرية األرصدة:ثالثا

، وحيدث العكس عندما وبالتايل ارتفاع قيمتها اخلارجيةحقق هذا امليزان فائضا فإن ذلك يعين زيادة الطلب على العملة الوطنية 

3.أن هناك زيادة يف عرض العملة الوطنية وبالتايل اخنفاض قيمتها اخلارجيةيكون هناك عجزا يف ميزان املدفوعات والذي يعين 

تقوم هذه النظرية على أن االستغالل الكفء للمعلومات االقتصادية وهو ما يصطلح عليه 4:نظرية كفاءة األسواق :رابعا

 املعلومات املتاحة بكفاءة دائما سبكفاءة املعلومات ويعترب السوق بأنه سوق كفء إذا كان سعر األصل حمل االهتمام بعك

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

  .عائد التوازين املتوقع غري ثابتعشوائي حول قيمة العائد التوازين املتوقع ولكن يف هذه احلالة من املفترض أن يكون ال

يوصف السوق بأنه ضعيف الكفاءة عندما ال يكون بإمكان أي متعامل يف السوق أن حيقق عوائد غري  famaا ملنهج وطبق

ن حصل أنه بزيادة جمموعة املعلومات واملتعلقة بالعرض النقدي تاريخ السابق لألسعار والعوائد وإعادية من خالل استخدام ال

ي مشارك يف السوق القدرة على حتقيق أرباح غري عادية ، عندئذ يقال أن أو أسعار الفائدة والدخل مل يصبح يف إمكان أ

السوق شبه قوي من ناحية الكفاءة أما الشكل القوي للكفاءة فيتحقق عندما تكون هناك استجابة للمتعامل يف السوق بأن 

إال أن هناك جدال قائما اليوم حيقق أرباحا غري عادية باستخدام قواعد التجارة البينية إما على معلومات عامة أو خاصة 

.132:، صد الدولية وعمليات الصرف األجنيب، مرجع سابقالنقو: مدحت صادق -
1

.87: مرجع سابق، ص: سن خلففليح ح-
2

.123 : ص ،مرجع سابق: عبد ايد قدي-
3

.392 :ص، 2007، اململكة العربية السعودية، دار املريخ للنشر، النقود والتمويل الدويل: ي بول هالوود، رونالد ماكدونالدس-
4
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خبصوص ما إذا كانت أسواق الصرف احلالية كفؤة نسبيا وهذا ما أدى إىل القيام بعدة اختبارات إلثبات ذلك فقد أظهر 

 كفاءة السوق يف حني أن البعض اآلخر كدراسات 1976 و1975على التوايل  Huntوكذلك  Giddy: اختبار كل من 

DufeyوCurney et mac-donald   1.يؤكد عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا 1989يف

استنادا هلذه النظرية ومن أجل حتقيق التوازن االقتصادي واالستقرار النقدي جيب أن يسري سعر  :نظرية اإلنتاجية: خامسا

الوطين كلما ازدادت إنتاجية القطاعات املختلفة لالقتصاد اه القوى اإلنتاجية هلذه الدولة، فكلما زادت الصرف يف نفس اجت

حركة رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل قصد االستثمار ومنه الطلب على العملة احمللية وبالتايل حتسني سعر صرف العملة 

وحيدث العكس متاما يف حالة اخنفاض مستوى اإلنتاجية حبيث يؤدي ذلك إىل خروج رؤوس األموال األجنبية وارتفاع تكاليف 

اخنفاض القوة التنافسية لالقتصاد الوطين ومنه اخنفاض الطلب على العملة احمللية وبالتايل اخنفاض قيمة العملة  اإلنتاج وبالتايل

2.احمللية

  .تصاد الوطين يف قطاعاته املختلفةوتشري هذه النظرية إىل ضرورة تقومي العملة احمللية بالشكل الذي يناسب مستوى إنتاجية االق

إن معدل التدهور أو التحسن يف عملة ما اجتاه عملة أخرى إمنا يرجع حسب هذه : ار الفائدةنظرية تعادل أسع: سادسا

النظرية إىل التباين يف معدالت الفائدة  فالرفع من سعر اخلصم يف دولة معينة من شأنه أن يدفع بسعر الفائدة إىل الزيادة وهو ما 

، مبعىن أن سعر الفائدة املطبق هو أعلى منه يف الدول االستثمارال حنو هذه الدولة قصد يؤدي إىل تنشيط حركة رؤوس األمو

  .لعكس متاما عند اخنفاض سعر اخلصماألخرى فيزداد الطلب األجنيب على العملة احمللية ومنه ارتفاع سعر الصرف وحيدث ا

ليم لعملة أجنبية جيب أن بعبارة أخرى نظرية تعادل معدالت الفائدة تشري إىل أن معدل تأخري االستالم ومعدل تأجيل التس

يعكس فروق معدالت الفائدة بني البلدين مبعىن أن أسعار الصرف اآلجلة للعمالت األجنبية تتغري وتعدل على أساس تعادل 

3:الفائدة وميكنا أن نعرب عن ذلك رياضيا كما يليمعدالت 

  .سعر الصرف العاجل: : حيث أن

  .سعر الصرف اآلجل: 

  .سعر الفائدة احمللي االمسي: 

  .سعر الفائدة األجنيب االمسي: 

  :حنصل على) 1(من طريف املعادلة  1بطرح 

.27: ص ،مرجع سابق: بربري حممد أمني-
1

.170: مرجع سابق، ص: نعمان سعيدي-
2

3
-Josette Peyrard : Op – Cit , P : 89
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  :كالتايل) 2(فيمكننا كتابة املعادلة وإذا كانت صغرية جدا 

  :ية واجهت العديد من االنتقادات اليت تقلل من أمهيتها نذكر منهاإال أن هذه النظر

احملكمني ال يقدمون كثريا على معدالت الفائدة دون سواها يف عمليام؛-

إمكانية وجود حواجز على حركة انتقال رؤوس األموال يف حالة الرقابة على الصرف؛-

أخرى مؤثرة كالسيولة مثال؛أسعار الفائدة تشكل عامال واحدا مهما ولكن هناك عوامل -

.ويف األخري املضاربة ميكن أن حتدث آثارا تذبذبية-
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  أسواق الصرف األجنيب : املبحث الثالث

خيتلف سوق الصرف األجنيب عن األسواق األخرى يف كونه ليس له مكانا حمددا وهو يشكل أحد مكونات سوق املال حيث  

  . خمتلف العمالت القابلة للتداولبني يتم إجراء صفقات التبادل

  أسواق الصرف األجنيب: املطلب األول

ق الصرف األجنيب مفهوم سو: أوال

يعرف سوق الصرف بأنه التقاء البائعني واملشترين للعمالت املختلفة بغض النظر عن الزمان واملكان حسب معلومات وآليات 

ملا حيقق احتياجات عمليات تبادل السلع واخلدمات واألصول املالية واملوارد وأنظمة معينة لإلستفادة من فروقات األسعار، أو 

1.األخرى

ومبا أن العملة احمللية قد تكون غري مقبولة أو غري قابلة للتحويل إال داخل الدولة وجب على املصدرين أو املوردين واملستثمرين 

سيط الذي ميكنهم من بيع وشراء العمالت احمللية املختلفة هو سوق األجانب حتويل عمالم إىل العملة اليت يرغبون فيها ، والو

الصرف إذن فهو يعترب اإلطار التنظيمي الذي يقوم فيه األفراد، الشركات والبنوك بتبادل خمتلف العمالت من خالل عمليات 

2.العرض والطلب من أجل تلبية حاجيام

  :نيب يتميز اخلصائص التاليةمن خالل هذا املفهوم يتضح لنا أن سوق الصرف األج

سوق الصرف األجنيب ليست بورصة منظمة مثل بورصة األوراق املالية أو البضائع فليس هلا مكان مركزي جيتمع فيه  -

املتعاملون كما وأا ليست قاصرة على أي بلد ، فمن األفضل أن نفكر فيها على أا ميكانيزم يتم بواسطته اجلمع بني مشتري 

رف األجنيب؛وبائعي الص

يتكون سوق الصرف أساسا من عدد من البنوك تزاول بنشاط عملية استبدال العمالت، فالبنوك هي اليت تصنع سوق  -

الصرف األجنيب، وحيتفظ كل بنك برصيد من العمالت األجنبية لدى بنوك مراسلة يف اخلارج يضيف إليه أو يطرح منه يف 

معرض تعامله مع عمالئه املعتادين؛ 

ساعة وبالتايل كلما ازدادت شبكات االتصاالت الدولية تطورا واتساعا واخنفضت تكاليف هذه  24عمل يوميا على مدار ت -

الشبكات ازدادت نشاطات أسواق الصرف وتعددت دون أن تقيد بزمان أو مكان؛

تريليون دوالر 5,1ى العامل احلجم الكبري للتعامل حيث يبلغ املتوسط اليومي حلجم التعامل يف هذه األسواق على مستو -

وتشكل أسواق نيويورك ولندن وطوكيو أهم تلك األسواق وجتدر اإلشارة إىل أن املدفوعات املتعلقة بالتجارة الدولية تشكل 

3.نسبة بسيطة من إمجايل تعامالت الصرف األجنيب، وأن معظم تلك التعامالت تكون بسبب تبادل األصول األخرى

.281: ، ص2006، دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان األردنحتليل االقتصادي الدويل، : معروف هوشيار-
1

2
- Cardinineau . G et Portier . G " Comment Comprendre et mieux utiliser les change DUNOD – paris -1987. P: 05

.256: ص ،2007، منصور وعلي مسعود عطية، دار املريخ للنشر، الرياض إبراهيمد ، تعريب حمماالقتصاد الدويل مدخل للسياسات: موردخاي كريانني-
3
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وق الصرف األجنيب أنواع س  :ثانيا

هو السوق الذي يتم فيه تبادل العمالت بسعر يتحدد عند التعاقد والتسليم يتم فورا على مدى  :سوق الصرف العاجل–1

  :بية يف السوق احلاضرة لعدة أسبابيومني على األكثر وعادة ما يتم شراء العمالت األجن

ف اخلاصة باإلجازات السندات أو العقارات أو لتمويل املصار: مثلأو شراء أحد األصول األجنبية االسترياد  تمتويل عمليا

  .ورحالت العمل

  :يات اليت يقوم ا املشاركون وهيوحيصل التوازن يف سوق الصرف العاجل من خالل بعض العمل

ق مرتفعة السعر يتم من خالل هذه العملية شراء العمالت يف األسواق املنخفضة السعر وإعادة بيعها يف األسوا: املراجحة - أ

، واملراجحة ال تلغي إمكانية تغري السعر وإمنا تساعد يف توحيد السعر جبميع أسواق لحصول على ربح خالل دقائق معدودةل

  .الصرف تكون معلنة لدى املتعاملنيالصرف الدولية وأهم ما مييزها أا ال حتتوي على خماطر ألن أسعار 

صدرون إىل التعامل املباشر فيما بينهم بل يتعاملون مع البنوك املقيمة يف بلدام حيث قليل ما يلجأ امل: عمليات املقاصة - ب

، ويف هذه احلالة يقوم البنك بعملية مقاصة بني املبالغ ء فيما بينها أو مع مساسرة الصرفتقوم هذه األخرية بعمليات البيع والشرا

  . در احلصول عليهاة اليت يرغب املصالدائنة واملبالغ املدينة كل حسب العمل

تتم عمليات البيع والشراء للعمالت األجنبية يف سوق الصرف اآلجل إذا مت االتفاق على تسديد  1:سوق الصرف اآلجل-2

دلة عملة بأخرى يف األموال بعد أكثر من يومي عمل يف تاريخ الحق ولذلك فإن أسعار الصرف اآلجلة هي اتفاق على مبا

، وغالبا ما يتضمن السوق مالت املتبادلة حلظة إبرام العقدعر التبادل وتاريخ التسليم وقيمة الع، حيث يتم حتديد ساملستقبل

وميكن استخدام بعض املهل األخرى على ضوء ) يوم أو سنة 180، يوم 60، يوم 90، يوم 300(جمموعة من املهل املعيارية 

  .طلب على السيولة يف السوقالعرض وال

لى مستوى أسعار الصرف العاجل دي التذبذبات اليت حتدث عايها ثالثة أصناف رئيسية لتفوسوق الصرف اآلجل يلجأ إل

املتعاملون يف التجارة اخلارجية من سلع وخدمات وذلك من أجل التغطية مدراء احملافظ املالية الذين ميارسون عمليات : وهم

، الذين يقبلون حتمل جنيب، ومدراء احملافظ املاليةألاملراجحة املغطاة على سعر الفائدة على معدل خال من خماطر الصرف ا

جل اخماطر املضاربة عن طريق اختاذ مواقف مكشوفة بالعمالت األجنبية وحيدد السعر اآلجل لعمليتني بداللة عالقته بالسعر الع

  :لتلك العمليتني من خالل إضافة عالوة إىل سعر الصرف العاجل أو طرح خصم من هذا األخري 

  عالوة +السعر العاجل   =السعر اآلجل 

خصم –السعر العاجل  =السعر اآلجل 

  :الثة التاليةأما عن العمليات اليت تتم على مستوى السوق اآلجل فتتمثل يف األنواع الث

عر الصرف أي اخلسارة النامجة عن تذبذب أسعار الصرف وتسمى كذلك بتغطية نقصد ا جتنب اخلسارة يف س: التغطية - أ

الوضع املفتوح للمتعاملني يف أسواق الصرف األجنيب وهذا دون أن يتم تسليم صرف أجنيب أو دفع الثمن بالعملة احمللية يف 

.113:ص ،مرجع سابق: عبد ايد قدي -
1
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صرف يسلم مستقبال بناءا على مثن احلال وإمنا هو جمرد اتفاق على بيع وشراء صرف أجنيب عن طريق بنك جتاري يف سوق ال

.ذلك حيصل البنك علة فائدة معينة يتفق عليه يف احلال ومقابل

إذا كانت التغطية دف إىل جتنب املخاطرة خوفا من حتمل اخلسارة فإن عملية املضاربة دف إىل حماولة : املضاربة - ب

، فاملضارب يتقبل املخاطرة ويسعى جل ألحد العمالتى سعر الصرف العااالستفادة من إمكانية حدوث تذبذبات على مستو

إليها بترك وضعيته بالعملة األجنبية مفتوحة طاملا أنه يتوقع حدوث تباين بني أسعار الصرف اآلجلة املتفق عليها يف احلاضر 

املرجو وما مييز ، الشيء الذي ميكنه من حتقيق ربح يف حالة ما حتقق االرتفاع قواألسعار العاجلة عند تواريخ االستحقا

املضاربة يف سوق الصرف العاجل عنها يف اآلجل هو أن الصرييف يف السوق الثاين ال يتحمل التكلفة النامجة عن اقتراض العملة 

اليت يتوقع اخنفاض قيمتها من أجل شراء العملة املتوقع ارتفاعها ألن البيع سيتم فعليا يف املستقبل ، والفرق بني املضاربة يف 

  .واق متعددة عند نقطة زمنية واحدةعن املراجحة هو أن األوىل هدفها االستفادة من التباين يف سعر العملة يف أساآلجل 

إن اختالف معدالت الفائدة بني الدول يؤدي إىل حتويل األرصدة السائلة ويستدعي ذلك : املراجحة يف أسعار الفائدة -جـ

  .ة التغطية اآلجلة ضد خماطر الصرفيام بعمليحتويل العملة احمللية إىل عملة أجنبية مع الق

عندما طور جتار العملة  1970ميكن إرجاع منشأ عقود املبادالت واملقايضات إىل عام   1:سوق مقايضة العمالت -د 

  . مبادالت العملة كوسيلة لتجنب الرقابة الربيطانية على حتركات العمالت األجنبية

عملة من ) بيع/ شراء(عقد يتضمن عقدين يف عملية واحدة يف زمن واحد ، األول منهما  وعقد املبادلة أو مقايضة العمالت هو

يف السوق اآلجل يتحدد السعر وفق للفروق يف الفائدة ) بيعها/ شراؤها (العملة اليت سبق ) شراء/ بيع (السوق الفوري، والثاين 

2.بني العملتني موضوع املقايضة

. م كل طرف عملته بالسعر احملدد عند إجراء العقدويف تاريخ االستحقاق اآلجل يتسل

  أسواق العقود املستقبلية : املطلب الثاين

تشكل االبتكارات املالية إحدى الدوافع الرئيسية اليت ترمي إىل التغيري والتطوير من أجل تلبية متطلبات واحتياجات املدخرين 

د املشتقات كأدوات مالية من أهم مسات التطورات احلديثة يف أسواق واملستثمرين يف ظل التطورات والتغيريات املتالحقة وتع

املال الدولية وتتمثل هذه املشتقات املالية يف كل من العقود املستقبلية والعقود اآلجلة للسلع واألوراق املالية وكذلك النقد 

  .جنيب وعقود اخلياراأل

3:تعريف املشتقات املالية: أوال 

األسهم والسندات والنقد األجنيب (الية مشتقة من األسعار احلالية لألصول املالية أو العينية حمل التعاقد تعرف على أا عقود م

  .غري املتوقع يف أسعار تلك األصولوهي تستخدم دف التحوط ضد خماطر الت...) والذهب 

.139:ص ،مرجع سابق: نعمان سعيدي-
1

2
-88: ص¡2009دار النفائس، للنشر والتوزيع، ، الطبعة األوىل، عمان األردن ت طرقه الدولية وأحكامه الشرعية،مالالتداول االلكتروين يف الع: بشر حممد موفق لطفي-

89.
.151:ص ،مرجع سابق دليلك يف االقتصاد ،:عليبن  بلعزوز-
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لة ما عند سعر صرف حمدد يدعى املعدل ومشتقات العملة هي اتفاقية بني شركة وبنك جتاري مثال  ملبادلة كمية حمددة من عم

احملدد مقدما على تاريخ حمدد يف املستقبل ، فعندما تتوقع شركات متعددة اجلنسية حاجة مستقبلية أو استالم مستقبلي لعملة 

أجنبية أجنبية فإا تستطيع أن تضع عقودا حمددة مقدما لتثبيت معدل الصرف األجنيب الذي عنده يستطيعون شراء أو بيع عملة 

1.معينة

  أنواع املشتقات املالية: ثانيا

، وهي ألدوات االقتصادية احلديثة نسبيايعترب هذا النوع من العقود أحد أهم ا :العقود املستقبلية على العملة األجنبية-1

هذه السوق اليت . ةاخليار وعمليات مبادلة العمل عملياتجنبية سابقة هلا وذلك على غرار مشتقة من صفقات بيع وشراء عملة أ

وسوق  يف فرع 1972ماي  16أنشأت دف التقليل من التعرض إىل خماطر تذبذبات سعر الصرف جتسدت يف بداية األمر يف 

بورصة شيكاغو التجارية أو ما يسمى بسوق النقد الدويل وسوق باريس IMM)(مث يف سوق فيالدلفيا  (PBOT)لندن 

 برايان كويل عقد العملة املستقبلي الذي يتم يف السوق املنظمة بأنه صفقة بيع وشراء مبلغ وسوق سنغافورة ويعرف اخلبري املايل

   .معني من عملية ما مقابل عملة أخرى سعر صرف حمدد على أن يتم تسليمها مستقبال على أساس تاريخ تسليم معني

  :ة بالنسبة للمتعاملني ترجع إىلليإن أهم دوافع العمل باألسواق املستقب :خصائص أسواق العمالت املستقبلية

  .التجارة باملستقبليات واخليارات يسهل السوق املستقبلي عمليات-1

  .لسوقهو سوق مفتوح يسمح فيه للمتعاملني ومن بينهم األفراد أن يتعاملوا يف هذه ا -2

  .لتمركز وهو ما يسهل إبرام العقودهذه السوق هو على درجة عالية من ا-3

  .طر االئتمان يف هذه السوقاال وجود ملخ-4

هي تلك العقود اليت تعطي ملشتريها احلق يف شراء أو بيع قدر معني من أصل مايل أو عيين بسعر حمدد : العقود اآلجلة-2

مسبقا على أن يتم التسليم يف تاريخ الحق وتعترب العقود اآلجلة عقود شخصية يتفاوض الطرفان على شروط مبا يتفق وظروف 

ومن مث فهي ال تتداول يف البورصة وتستخدم املصارف واملستثمرين هذه العقود لتفادي تعرضها ملخاطر تقلبات  كل منهما 

  .نفقات املستقبلية، وتدفقات اإليرادات والصرف يف جمال االستثمارات الدوليةأسعار ال

  خاصة مع إعالن نيكسون الشهري يفيف ظل تذبذبات أسعار الصرف اليت طبعت التعامالت الدولية : سوق خيارات العملة -3

، فاستحدث و أداة جديدة لتغطية هذه املخاطربعدم قابلية حتويل الدوالر إىل الذهب كان لزاما إجياد آلية أ 15.08.1971

أسلوب التعامل خبيارات العملة من خالل  1982على مستوى بورصة فيال دلفيا بالواليات املتحدة األمريكية يف أواخر سنة 

  .التطورات االجيابية ألسعار الصرفتعامل بيعا وشراء لعمالت بعينها قصد التغطية مع إمكانية االستفادة من ال

 ، وبسعر متفق عليه مسبقا أو يفشراء كمية من عملة أجنبية اخليارات على العملة عبارة عن عقود تعطي للشاري احلق ببيع أو

وال يكون البائع ملزما بتسليم هذه . باط بالقيمة السوقية هلذه العملة، وبدون أي ارتوقت الحق ضمن فترة منصوص عليها

2.العملة إال يف حال رغب الشاري أن ينفذ اخليار

.89–88: ، ص2007، ، عمان األردن،  مؤسسة الوراقالطبعة األوىلاملالية الدولية،  : حممد صاحل القريشي-
1
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  :خيار أمريكي وخيار أورويب: وعني من اخليارووفقا لتواريخ االستحقاق ميكن التمييز بني ن

شراء عدد من األسهم أو السندات ورمبا العمالت بسعر متفق  ميثل اتفاقا يعطي لطرف ما احلق يف بيع أو: اخليار األمريكي-1

  .تهائهعليه مقدما على أن يتم التنفيذ يف أي وقت خالل الفترة اليت متتد منذ تاريخ إبرام االتفاق حىت تاريخ ان

  .تفاقاحملدد النتهائه حسب نص اال ال خيتلف عنه إال يف أن التنفيذ ال يتم سوى يف التاريخ: اخليار األورويب

  :خيار الشراء وخيار البيع :العملة تنقسم إىل نوعني رئيسيني أما من حيث املمارسة والتنفيذ فإن عقود خيار

يف هذه احلالة ميلك املشتري حق شراء الكمية احملددة بالسعر املتفق عليه عند تاريخ : حق ممارسة أو تنفيذ خيار الشراء شراء-1

  .)حسب طبيعة اخليار أمريكي أو أورويب( ة باالتفاقأو خالل الفترة املعنياالستحقاق 

هنا يلتزم البائع ببيع الكمية احملددة بالسعر املتفق عليه يف تاريخ االستحقاق أو الفترة  :حق ممارسة أو تنفيذ خيار الشراء بيع -

  .بل عالوة يدفعها يف مجيع احلاالتذلك عند طلبها من طرف املشتري مقاواملعنية 

يف هذه احلالة ميلك املشتري حق بيع الكمية املتفق عليها بالسعر احملدد يف العقد : ء حق ممارسة أو تنفيذ خيار البيعخيار شرا-2

  .ياروفق الزمن الذي حتدده طبيعة حق اخل

 هو وعد من طرف البائع بشراء الكمية املتفق عليها على أساس السعر املدرج يف: ع حق ممارسة أو تنفيذ خيار البيعبي -

  . البائع بالشراء حصوله على عالوة ، ويقابل التزاملبيع خالل الزمن املثبت يف العقداالتفاق إذا رغب املشتري با

، وحتدد أيضا التزام لتزام وهو املشتري يف هذه احلالةوطبيعة اخليار حتدد صاحب احلق يف تنفيذ أو عدم تنفيذ الصفقة دون أي ا

  .ل اتفاق يف التاريخ املتفق عليهي األول إشعار من الثاين بتسليم العملة حمالبائع اجتاه املشتري يف حالة تلق

أنواع سوق خيارات العملة  - أ

  :هناك نوعني من أسواق اخليار مها

أول األسواق املنظمة اليت تداولت فيها عقود اخليار هي بورصة فيالدليفيا لألوراق املالية مث تبعتها بورصة  :األسواق املنظمة -

  .واحلدود الدنيا للعالوات موحدة) تواريخ التنفيذ(كاغو التجارية وتتميز بنمطية مبالغ األصل ومنطية االستحقاقات شي

ي أو سوق خيارات خارج ، وتسمى بسوق خيارات التراضرب األوىل من ناحية تاريخ نشأاتعت: األسواق غري املنظمة -

، وهي تدخلون فيها هم البنوك وزبائنهااملدن األوروبية واآلسيوية املمتركزت يف نيويورك ولندن وفرنسا وبعض التسعرية 

بطبيعتها تتفادى الشكل النمطي لعقد اخليار من خالل االستجابة الحتياجات املتعاملني ذا النوع من األدوات سواء تعلق 

سعر العاجل للعملة حلظة التعاقد والعالوة أو تاريخ االستحقاق أو سعر التنفيذ الذي عادة ما يكون معادال لل األمر مببلغ العقد

  .رة عن نسبة مئوية من سعر التنفيذعبا
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1:العوامل احملددة لقيمة اخليار - ب

  ؛سعر الصرف -

  ؛سعر التنفيذ -

  ؛التقلبات يف سعر العملة -

  ؛الفترة الزمنية اجلارية املتبقية حىت تاريخ تنفيذ العقد -

  ؛الفروقات يف أسعار الفائدة -

  ؛الشراء خليار الشراء والشراء خليار البيع -

.أمريكي أو أورويب: نوع اخليار -

، مثال نفرض جل للعملة ذاا ضمن عملية واحدةمع شراء آ عملية بيع فوري للعملة مرتبطهي : SWAPS)(املبادالت-4

نفس الوقت إىل استثمار نفس املبلغ  أن بنكا تونسيا تسلم مبلغ مليون دوالر وذلك حلاجته إليه خالل ثالثة أشهر ولكنه يف

بأصول كاألسهم األجنبية إىل استثمار نفس املبلغ بأصول أخرى كاألسهم األجنبية ، ففي هذه احلال ميكن للبنك أن يقايض 

املبلغ املذكور باألسهم األجنبية من خالل بنك أجنيب معني ضمن عملية واحدة بدال من بيع العملة لغرض شراء األسهم يف 

، وهكذا ميثل سعر املقايضة الذي حيدد عادة على أساس سنوي ثالثة أشهر ضمن عمليتني منفصلتنيسوق اآلجل واستالمه يف ال

  . واآلجل من خالل عملية املقايضة الفرق بني السعر الفوري

وملعدل الفائدة ملال ، أو باألحرى لطرفني متقابلني ، بتبادل لرأس اهو أداة تسمح ملتعاملني 2وبالتايل فإن سواب العمالت

كلفة االستدانة وإدارة خطر األساسية للسواب هي حتويل دين من عملة إىل أخرى وختفيض  بعملتني خمتلفتني، واألهداف

  .الصرف

  خماطر الصرف األجنيب : املطلب الثالث

  تعريف خطر الصرف : أوال 

النقد احمللي الناتج عن تغريات أسعار الصرف، وهو ميس  تعرف خماطر الصرف األجنيب بأا التغري االمجايل املتزايد يف قيمة

3.القروض و التحويالت والديون بالعملة الصعبة

4.وتعرف خماطر الصرف أيضا على أا األثر املايل لتقلبات أسعار الصرف على الصفقات أو على وضعية املؤسسة

القيم النسبية للعمالت يف الوضع التنافسي أو السالمة املالية وتنشأ خماطر الصرف األجنيب بصفة عامة عندما تؤثر التقلبات يف  

5.للمنظمة

.189: مرجع سابق، ص: بسام احلجار -
1

.263: مرجع سابق ص: وسام مالك-
2

3
-Michel jura : Technique Financière Internationale, Parise, 1999 , DUNOD, P : 142

4
جامعة حممد خيضر،  بسكرة، .19: ى املؤسسة االقتصادية باستخدام املشتقات املالية، جملة العلوم اإلنسانية، العدداطر الصرف على مستوتغطية خم: بن رجم حممد مخيسيت-

.2010جوان 
5
- Eun, C ,and B. Resnick 2004,International Financial Management, Mc Graw Hill Irwin , p: 26 .
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:أهم خماطر عمليات  الصرف األجنيب: ثانيا 

حضي موضوع خماطر الصرف األجنيب بأمهية بالغة يف االقتصاديات الدولية اهلائلة خاصة مع ظهور األزمات املالية الدولية يف 

املخاطر بتعدد عمليات الصرف األجنيب وتنوعها وميكننا التفريق بني من خماطر الصرف تعددت هذه والسبعينات والتسعينات 

  :النقاط التاليةاألجنيب من خالل 

إن أكثر املخاطر وضوحا هي تلك الناشئة بسبب تغريات قيمة العملة واليت حتدث بصفة مفاجئة وحبدة يف :املخاطر املالية -1

باستمرار يف ظل نظام تعومي أسعار الصرف وقد جاء يف أحد اإلحصائيات أن تقلبات بعض األحيان، وهذه التقلبات تتكرر 

إىل  1974عام  %3.1وأن التقلبات خالل ثالثة شهور تراوحت بني  %3و %1.5قيمة العملة خالل يوم واحد تراوحت بني 

1.الل ساعات قليلةمن قيمتها خ %10نسبة  1976فقدت البيزيتا األسبانية عام  ن، وقد حدث أ1976عام  25%

مع بداية السبعينيات أخذت التقلبات يف أسعار الفائدة يف الدول الصناعية املتقدمة  2:خماطر التغريات يف أسعار الفائدة-2

 ، تتخذ مدى أوسع ، كما أا أصبحت أكثر سرعة يف حدوثها مقارنة مع تذبذباايف حتركات رؤوس األموال الدولية واملؤثرة

%.3و%2، حيث كانت تقلباا تتم يف حدود اخلمسينات والستينات السابقة يف

  :أسعار الفائدة يف هذه الدول إىل وترجع هذه التقلبات يف

  التغري يف معدالت التضخم؛ -

  ؛التغري يف معدالت النمو االقتصادي -

  ؛حالة ميزان املدفوعات ومكوناته -

  .بني هذه الدولالنقدية واملالية  التضارب يف توليفة السياسات -

وقد أدى التحرير املايل إىل زيادة حركة رؤوس األموال الدولية حيث تتجه هذه األخرية حنو الدول اليت تعطي أسعار فائدة 

على ، إذن فالتقلبات يف أسعار الفائدة ستشكل خطرا على عمالت هذه الدول والعكس صحيحأعلى بالتايل يزيد الطلب 

  .ليات الصرف األجنيبعم

ينص عادة يف عقود االئتمان الذي مينح بالعملة األجنبية على وتسمى كذلك خبطر الطرف املقابل و :ملخاطر االئتمانيةا-3

، وهناك خماطر تنشأ من عر واملوعد املتفق عليه يف العقدالتزام كل طرف بتسليم العملة موضوع العقد للطرف اآلخر بالس

  .اء أي من الطرفني بالتزامهاحتمال عدم وف

  :قسم خطر الطرف املقابل إىل خطرينوين

هو عبارة عن خطر إفالس الطرف املقابل يوم استحقاق العملية وهو أخطر من خطر القرض ألنه يؤدي إىل  :خطر التسليم -

      ؛خسارة كلية ملبلغ العملية

   . حلول موعد استحقاق العملية ويتمثل يف إمكانية إفالس الطرف املقابل قبل :خطر القرض - 

.134: مرجع سابق، ص: مدحت صادق-
1

.92: ، صمرجع سابق: ال احلمزاويحممد كم-
2
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فتعثر مثل هذه القروض وعدم القدرة على  ،القروض مقدمة بالعمالت األجنبية ومما يزيد هذه املخاطر ثقال هو إذا كانت

سيما يف جانب عرض عن تقدمي قروض بالعملة األجنبية، األمر الذي يؤثر بالسلب ال سدادها يدفع البنوك إىل اإلحجام

ة أخرى فترتفع أسعار هذه ، كما أنه ينعش السوق السوداء من جهإىل أعلى وهو ما يدفع بأسعار صرفهاالعمالت األجنبية 

  .العمالت

:خماطر الصرف املرتبطة بالعمليات التجارية

كل مؤسسة تباشر عمليات تصدير أو استرياد مفوترة بعملة ختتلف عن عملتها الوطنية فهي معرضة خلطر الصرف التجاري 

يتم بسعر صرف خمتلف عن سعر الصرف حلظة عقد الصفقة إذن خطر الصرف حيث أن تسديد هذه العمليات ميكن أن 

1.بذلك هو نتيجة الفارق الزمين الذي ميكن أن يوجد بني تسديد هذه العمليات واالتفاق عليه

:املخاطر اليت تقع يف جمريات النشاط اليومي

، أو قد ملطلوبة أو يدرج سعر الصرف اخلطأ اتقع بعض األخطاء خالل سري عمل البنك كأن تدرج العملة غري من احملتمل أن

  ...توجه األرصدة بالعملة األجنبية بطريق اخلطأ إىل حساب آخر غري احلساب املقصود 

2:املخاطر النامجة عن إعادة تقييم املراكز املفتوحة

عادة مرة كل شهر، وختتلف لديه واليت جترى قد حتقق خسائر للبنك عند إعادة تقييم مراكز العمالت األجنبية املفتوحة 

، إال أن األسلوب األكثر إتباعا هو أن يتم تقييم كافة املراكز املفتوحة للعمالت األجنبية على أساس أعلى أساليب إعادة التقييم

  .ليوم الذي يتم فيه إعادة التقييمسعر معلن يف السوق يف اية عمل ا

 حلاسبات اآللية وأجهزة االتصاالتجنيب تطورا هائال يف استخدام ايعرف عامل املصارف وسوق الصرف األ :خماطر املضاربة

من مث أصبحت أكثر ضررا األمر الذي نلمسه بوضوح وحيث أضحت عمليات املضاربة أكثر انتشارا وأسرع مما كانت عليه 

وكذا عقود املستقبليات ) السواب(ليات العقود اآلجلة واملبادالت يف أسواق الصرف األجنيب الفورية ما أعطى أمهية أكثر لعم

  ...إضافة إىل عقود اخليار 

يف هذه النقاط أن جنمل أهم خماطر عمليات الصرف األجنيب اليت قد يتعرض هلا املتعاملون يف أسواق الصرف األجنيب وحاولنا 

من خالل استخدام  واملؤسسات املالية ، وعلى البنوك واملؤسسات العاملة يف هذا اال أن تضع هذه املخاطر يف احلسبان

  .  ذوي خربة يف أسواق الصرف األجنيبخمتلف أدوات التغطية ومتعاملني 

.73:، صمرجع سابق: بن رجم حممد مخيسيت-
1

.136: مرجع سابق، ص: مدحت صادق -
2
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األنواع الرئيسية ألنظمة الصرف األجنيب: املبحث الرابع

تلعب حركة املعامالت الدولية دورا كبريا يف حتديد مسار العملة بالتنسيق مع واقع نظام الصرف املعمول به من أجل ذلك   

 كد االقتصاديون على ضرورة اختيار أحسن نظام صرف مالئم لالقتصاد من خالل إبرازهم ملزايا وعيوب كل من أنظمةأ

  .الصرف الثابتة والوسيطة واملرنة

  نظام الصرف الثابت  :املطلب األول

قبة دخول يق مرايعرف على أنه النظام الذي يتم فيه تدخل السلطات النقدية يف حتديد مستوى سعر الصرف وذلك عن طر

ظم ، إذ ميكن للسلطات القيام بتثبيت سعر عملتها بالنسبة إىل عملة أجنبية أخرى وهذا إذا كانت معوخروج العمالت األجنبية

، وهذا عندما سبة إىل سلة من العمالت األجنبيةدولة هذه العملة أو تقوم بتثبيت سعر عملتها بالن معامالا التجارية تتم مع

بية تقلبات اليت ختضع هلا العملة األجنال، واخليار الثاين يسمح بتفادي نتائج ا التجارية مع جمموعة من الدولتكون معامال

  .الواحدة، حسب النموذج األول

النظام وتعتمد الدول هذا النظام عندما ال ميكنها الوصول إىل حتقيق التوازن اخلارجي عن طريق حترير سعر الصرف ويضم هذا 

  :نظمة الفرعيةنوعني من األ

هو نظام يقوم على وجود عالقة ثابتة بني كمية الذهب اليت يف حوزة السلطات النقدية وكمية  :نظام قاعدة الذهب-1

املعروض النقدي يف هذه الدول وقد عرف هذا النظام هو اآلخر شكلني فرضتهما خصوصيات املراحل التارخيية املتعاقبة مها 

  .الذهبية سكوكات الذهبية والسبائكامل

يف ظل هذا النظام يتم تثبيت سعر الصرف مع إمكانية تعديله وفق حاالت ميزان املدفوعات : نظام الصرف القابل للتعديل-2

  :الدويل ويتميز باخلصائص التالية وهذا بعد استشارة صندوق النقد

  .يف احلصول على العمالت األجنبية احلرية الكاملة -

.1971يف )2.25±(عن السعر املعلن رمسيا إىل أن أصبح  )1±(يسمح بالتغيري إال يف حدود حيث ال  ،ثبات أسعار الصرف

تستخدم بعض األقطار نظام سعر الصرف املثبت والذي يتم يف ضوء تثبيت العملة احمللية  1:نظام الصرف املثبت أو املربوط -

، إال أن قيمتها تسري بيةحمللية ثابتا مقابل العملة األجنمقارنة بسعر صرف عملة أجنبية معينة، وبينما يكون سعر صرف العملة ا

، أي أن قيمة العملة احمللية ستتغري بنفس قيمة ة مقابل العمالت األجنبية األخرىيف نفس اجتاه سري سعر صرف العملة األجنبي

، ويعترب نظام سعر جنبيةواجتاه العملة األ  ERM.1972من أشهر أنظمة الصرف املثبتة والذي طبق عام العملة األجنبية 

.الصرف األورويب

2:مزايا نظام سعر الصرف الثابت:أوال

  ؛يعمل على تشجيع التجارة الدولية ويعطيها البيئة املثلى ويضمن االنسيابية يف تدفقها -

  ؛الثبات يف أسعار الصرف يهيئ الرضية املناسبة لالستثمار طويل األجل -

.11 :ص ، مرجع سابق ،غواط، جامعة األاديات الدول العربية فرص وحتدياتامللتقى الدويل حول اقتص: حيدر نعمة الفرجيي- 1

.90 :، صمرجع سابق: يبد احلسني جليل عبد احلسن الغالعب -
2
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  ؛ألرضية املناسبة لالستثمار طويل األجلاستقرارية أسعار الصرف تعطي ا -

  ؛يقلل املخاطر من املضاربة بالعمالت الدولية -

يعترب أحسن طريقة بالنسبة للسلطة االقتصادية من أجل التحكم اجليد يف وضعية املؤشرات االقتصادية وصياغة سياسة  -

  .تصادية داخلية صارمة ومستقرةاق

:مساوئ نظام الصرف الثابت:ثانيا

تطلب هذا النظام وجود احتياطات كبرية لتتدخل ا السلطات النقدية يف أسواق الصرف األجنيب بشراء العملة احمللية ي –

  ؛غوط السوقيةضللحفاظ على قيمتها اجتاه ال

كفيلة حيرم الدولة من إتباع السياسة النقدية املناسبة ألوضاعها االقتصادية الداخلية وجيربها على إتباع تلك السياسة ال -

  ؛بتحقيق التوازن اخلارجي

  ؛نقل التضخم والصدمات اخلارجية بقوة إىل االقتصاد احمللىيف حالة حدوث تضخم يف بلد الربط فإنه يؤدي إىل  -

تتعارض يف كثري من األحيان متطلبات السياسة االقتصادية احمللية مع السياسة اليت متليها الظروف اخلارجية للبلد فمثال قد  -

  ؛لبلد من كساد وبطالة وعلى توازنه اخلارجي إتباع سياسة انكماشيةيعاين ا

عند تثبيت عملة قطر معني إىل عملة رئيسية فإن حركات أسعار صرف عملة هذا القطر تتأثر بعوامل خارجية أكثر من  -

لقطر عملة التثبيت بدال  ارتباطها حباجات القطر الداخلية ووضع ميزان مدفوعاته أي أا تعكس تطورات املدفوعات اخلارجية

  .وضع التوازن اخلارجي لذلك القطر من 

  :يأخذ نظام الصرف الثابت عدة أنواع نلخصها يف النقاط التالية: أنواع نظم الصرف الثابتة:ثالثا

:أنظمة الربط احملكم - أ

ة للبلد األجنيب لة حيث تكون السياسة النقديتستخدم فيها العملة األجنبية يف التداول إضافة إىل العملة احمللية املتداو :الدولرة -

  .املستخدمة عملته

هو نظام نقدي يستند إىل التزام تشريعي صريح مببادلة العملة احمللية مقابل عملة أجنبية  ):جمالس العملة(صندوق اإلصدار  -

نوين وهذا ما يؤدي إىل إلغاء حمددة بسعر صرف ثابت مع وجود قيود على سلطة اإلصدار وذلك لضمان الوفاء بالتزامها القا

1:الوظائف التقليدية للبنك املركزي كالسيطرة النقدية ودور املقرض األخري وهو يتميز خباصيتني اثنتني

احتياطات (ا على األقل من احتياطات الصرف الكتلة النقدية املتداولة جيب أن تكون مضمونة بقيمة تفوقها أو تساويه -

  ).ا مثل الدوالراليت يتم الربط  العملة

  .لها نسبة احتياطها من عملة الربطال ميكن للسلطات النقدية أن تصدر مزيدا من النقود دون أن تزيد مقاب -

يف ظل هذا النظام تستخدم جمموعة من البلدان عملة مشتركة تصدر عن بنك مركزي  :)االحتاد النقدي(احتادات العملة  -

   .الذي يصدر عملة اليورو عن طريق البنك املركزي األورويب واحد مثل االحتاد النقدي األورويب

.64 :ص ،2008  ،، جامعة مستغامنالة ماجستري يف  العلوم التجارية، رسعايري اختيار نظام الصرف املالئمأنظمة الصرف وم: برياطي حسني -
1
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:التثبيت التقليدي - ب

، وعموما خلل ما يتم ربط العملة احمللية بعملة بلد آخر ويتم تعديل قيمة العملة دوريا يف حالة حدوث: الربط بعملة أخرى -

تياطات مهم للغاية يف هذا ، إال أن دور هذه االحقتصادالنقدية املتداولة داخل االال تكون االحتياطات كافية لتغطية القاعدة 

  .النظام

 م ربط العملة احمللية ذه السلة خيتار البنك املركزي جمموعة من العمالت لتشكيل السلة ويت: الربط بسلة من العمالت -

حيافظ على سعر الصرف احلقيقي على أساس هذا االختيار هو كثافة التجارة البينية مع تلك الدول من مزايا هذا النظام أنه 

باإلضافة إىل حتقيق االستقرار النسيب يف سعر الصرف وميكن أن نسجل يف هذا الشكل أن يكون الربط نسبة إىل حقوق 

.DTSالسحب اخلاصة  اليت يصدرها صندوق النقد الدويل 

  نظام سعر الصرف املرن  :املطلب الثاين

لة يتحدد يف السوق وفقا لقوى العرض والطلب كأية سلعة أخرى ، وعليه ال تكون إن نظام الصرف املرن يعين ترك سعر العم

ائم مرورا بسعر ، وتتراوح أنظمة الصرف املرنة بني سعر الصرف العكالذهبهذه حمددة أو معرفة بعملة دولية أو مبعيار دويل 

وجب توظيف السياسات االقتصادية انتهاء بسعر الصرف الزاحف وبعكس نظام الصرف الثابت الذي يستالصرف املدار و

ار املالئم منها لالقتصاد احمللية لتلبية متطلبات التوازن اخلارجي فإن نظام الصرف املرن يعطي احلرية لصانعي السياسات يف اختي

  .احمللي

  مزايا نظام الصرف املرن : أوال

ل يف ذلك إذ أن التوازن يعود إىل ميزان املدفوعات االستئصال الذايت لالختالل يف ميزان املدفوعات دون احلاجة إىل التدخ-1

  .يف سعر الصرف عن طريق آلية السوقبواسطة التحرك 

، وميكن لقول أنه ال حاجة ائيا إليهاتقليل احلاجة إىل االحتياطات األجنبية لدى السلطات النقدية ونظريا ميكن ا-2

  .استخدامها بفعالية يف ميادين أخرى

يتبع سياسة اقتصادية مستقلة عن سياسته النقدية مثال بال تقيد بقوة للحفاظ على رقم معني لسعر الصرف ميكن للقطر أن -3

  .بتوإقحام القطر يف كساد وبطالة وهذا كثريا ما حيصل عند إتباع نظام الصرف الثا

الداخلية لألسعار واإلنتاج يكون االستقرار الداخلي أفضل هدف ميكن مواصلته، فالقطر عليه أن ينظر إىل االستقرارية -4

بني االستقرار الداخلي  والتوظف وترك سعر الصرف يتغري كما يشاء ليحقق التوازن اخلارجي ومثل هذه السياسة تزيل التداخل

  .واخلارجي

يأخذ سعر الصرف دور مستوعب الصدمات إذا كان مرنا فهو يدفع اجتياح القوى التضخمية أو االنكماشية عن االقتصاد -5

ينما النظام الثابت سينقل تلك الصدمات إىل االقتصاد الداخلي أي أن سعر الصرف العائم سيعمل على عزل االقتصادات ب

  .ها من الصدمات اخلارجية املختلفةومحايت

  .له القدرة على التكيف السريع مع الصدمات الداخلية واخلارجية-6
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  مساوئ نظام الصرف املرن : ثانيا

صرف املرن أنه يزيد من الاليقني يف التجارة وهذا ال يعد معوقا للمصدرين واملستوردين ألن بإمكام يؤخذ على سعر ال -1

وقاية أنفسهم ومحايتها من خماطر الصرف املرن بتغطية املخاطر على معامالم بالعقود املستقبلية حيث يستخدمون ذكائهم 

  .معرفة اجتاهات أسعار الصرف وخربم يف

لصرف املتقلب يؤثر على االستثمار الطويل األجل وميكن الرد على هذا بأن املستثمرين ال ميكن أن يثبط يعتقد أن ا-2

سعر الصرف املرن ألم حىت يف ظل الصرف الثابت ليسوا متأكدين لعشر سنوات يف األكثر من ثبات السعر  استثمارام

، ال ميكن أن يرفض على أرضية ذلك فإن سعر الصرف املرنم هلا ولوبقائه على حاله دون ختفيض للعمالت أو إعادة تقيي

1.االستثمار طويل األجل

  .تفاع واخنفاض أسعار الصرفقد يزيد سعر الصرف املرن من املضاربة وهذا عند توقع املضاربني ار -3

  .التقلبات يف قيمة العملة الوطنية تفقد األعوان االقتصاديني ثقتهم يف العملة الوطنية  -4

2تقييم نظام التعومي: اثالث

مضاربة والتحكم من قبل دول قيم العمالت وأسعار صرفها أمام بعضها البعض قائمة على أسس هشة بسبب قابليتها لل-1

  .معينة

إن قيام اإلحتاد األورويب ودخول عدد كبري من أعضائه يف اتفاقية ماسترخيت لإلحتاد النقدي قد حد بشكل كبري من  -2

  .ت طابع دويل مثل املارك ، الفرنكة يف كثري من العمالت اليت كانت ذاعمليات املضارب

نظام التعومي حقق جناحا على الصعيد العاملي من حيث أنه استطاع أن يكون نظاما عامليا طوال تلك الفترة دون أن يفرز  -3

  .ورة رئيسية يف نظام النقد الدويلمشاكل أو نتائج سيئة تلحق الضرر بص

لوحيدة اليت واجهها نظام التعومي هو قيام كثري من حكومات العامل املتقدمة بالتدخل يف أسواق املال العاملية املشكلة ا-4

للحفاظ على أسعار صرف معينة ومنعها من التذبذب الكبري ، ومع ذلك فإن هذه السياسات قد تكون إحدى أدوات 

  .املهمة يف أسواق الصرف العاملية االستقرار

املشكلة احلقيقية للوضع النقدي الدويل تكمن يف احلقيقة يف التذبذب الشديد واالنتكاسات اليت تتعرض هلا  وأخريا فإن-5

م التعومي سيظل قادرا اقتصاديات الدول الكربى ، فطاملا ظلت االقتصاديات الرئيسية يف العامل يف حالة استقرار نسيب فإن نظا

ىل زوال يات الدول الكربى إىل مشاكل شائكة وعسرية كتلك اليت أدت إ، وقد ينهار إذا ما تعرضت اقتصادعلى الصمود

  . األنظمة النقدية السابقة

.94 :، صسعر الصرف وإدارته: عبد احلسني جليل- 1

.143: ، صمرجع سابق: ازن عبد السالم أدهمم -
2
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تقسيمات أنظمة الصرف العائمة: رابعا

       يقصد بتسيري التعومي أن السلطات النقدية ميكنها جتنب التدهور املفرط للعملة الوطنية  :أسعار الصرف العائمة املسرية-1

، وبالتايل فإن هذا النظام يطبق عندما حيدث تغريات يف العرض والطلب على العملة األجنبية وقد وضع صندوق سأو العك

  :عند تدخل البنك املركزي من أمههابعض الشروط اليت يستوجب مراعاا  1978النقد الدويل سنة 

  ؛أن ال تؤدي التدخالت إىل الزيادة من حدة التقلبات -

لتأثري على أسعار الصرف قصد جين الفوائد على حساب دول أخرى بينما ميكنه التدخل للتأثري على سعر أن ال دف إىل ا -

  ؛التأثري على حركة الصادرات والواردات وكذا على حركة رؤوس األموال:العملة من أجل 

 يا، أثيوبيا، البريو، روسياكولومب ،بنغالدش ،اجلزائر، األرجنتني: دولة تتبىن هذه القاعدة منها 53هناك  2006ويف سنة 

  .تايلندا، تونس، األوروغواي، اليمنسرييلنكا 

، حبيث يترك اال لتفاعل خل السلطات النقدية يف سوق الصرفيتميز هذا النظام بعدم تد :أسعار الصرف العائمة احلرة-2

ؤشرات ، وكذا اململتعاملني يف السوقعات وحاجيات االعرض والطلب لتحديد سعر التوازن وختضع هذه التقلبات لتأثري توق

، فالسلطات النقدية ال تلجأ إىل معاجلة االختالل يف موازين يز هذا النظام بالتعديل التلقائيويتم. االقتصادية والنقدية للبلد

نها يف سوق املدفوعات بل يتحقق التوازن يف ظل هذا النظام بتساوي الكمية املعروضة من العملة الوطنية بالكمية املطلوبة م

  .ستويات العرض والطلب أو إحدامهاالصرف ويتغري سعر التوازن بتغري م

  :احلر منهادولة تتبىن نظام التعومي  26هناك  2006يف سنة 

  .إفريقيا اجلنوبية، الكونغو، سرياليون، أوغندا: يف إفريقيا

  .الواليات املتحدة األمريكية، كندا

  .ليالربازيل الشي :أمريكا اجلنوبية فيها

  .اليابان ، كوريا اجلنوبية، الفلبني: يف شرق آسيا

  .النرويج ، سويسرا ، بريطانيا : يف أوروبا 

  .     تركيا، إسرائيل، أستراليا، نيوزيلندا: الشرق األوسط

  أنظمة الصرف الوسيطة  :املطلب الثالث

ورينهارت يف  1998ويليامسون يف : نةأنظمة الصرف املروتقع مابني أنظمة الصرف الثابتة  أول من اقترح أنظمة صرف

وأطلقا عليها اسم األنظمة الوسيطة واليت اعتربت مبثابة أنظمة صرف تعطي فرصا معتربة القتصاد البلد ملواجهة ،  2000

  .ليت تضم عناصر ثابتة و أخرى مرنةالصدمات اخلارجية وا

متقادمة تارخييا تصبح عندها النظم الوسيطة هي ) لعائمةالنظم الثابتة والنظم ا(أصبحت فرضية اخليارين النقيضني وبعد أن 

 ، الربط بسلة عمالت والربط القابل للتصحيحأسعار الصرف املتحركة ،داوال وهي تضم املناطق املستهدفةثر تكالنظم األ
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ع يف مكان ما ، ويصنف صندوق النقد الدويل أكثر من نصف أعضائه بأم يتبعون نظما تقوخمتلف عمليات املزج فيما بينها

2008نظم اليت تتبعها الدول فعال مثل تصنيفات فرانكل والربط اجلامد وحماوالت االقتصاديني لتصنيف ال احلر بني التعومي
1.

تتمثل رنا أو وسيطا إجيابيات وسلبيات وأن لكل نظام صرف سواء كان ثابتا أو م: 1999يف  Frankelويقول االقتصادي 

2:الوسيطة يف ما يلي إجيابيات وسلبيات األنظمة

إجيابيات األنظمة الوسيطة: أوال

حتافظ هذه األنظمة على درجة من املرونة يف سعر الصرف الذي ساهم يف تعديل األسعار بسبب الدور الذي يلعبه يف تثبيت  -

  ؛التغريات االمسية ، باملقارنة مع أنظمة الصرف الثابتة

الثابت أن يعدل التغريات املؤقتة يف األسعار النسبية واحملافظة على درجة من إن نظم الصرف الوسيطة تسمح لسعر الصرف  -

  ؛االستقالل النقدي

ري ثابت حىت ولو كانت وضعية التضخم غحتقيق استقرار نسيب يف معدل التضخم احمللي باملقارنة مع تطبيق نظام الصرف ال -

  .مستوى اقتصاديات الدولة الشريكة مستقرة على

  أنظمة الصرف الوسيطة مساوئ: ثانيا

        إذا كان البنك املركزي يتدخل قصد إبقاء سعر الصرف قريبا جدا من املعدل احملوري لسعر الصرف قصد جعله يرتفع  -

  صرف املطبق هو نظام الصرف الثابت؛، معىن ذلك يصبح نظام الأو ينخفض يف حدود جماالت معينة

احملوري أو معدل الصرف احلقيقي الذي يعكس واقع االقتصاد الوطين هذا من أجل جعل سعر الصرف قريب من املعدل  -

األمر الذي جيرب السلطات النقدية على توفري كمية معتربة من النقد األجنيب مثل ما هو جاري يف نظام الصرف الثابت وقصد 

ع اقتصاد البلد من حيث مصداقية جعل أنظمة الصرف الوسيطة توفق بني مزايا النظامني الثابت واملرن البد من معرفة واق

  . ة تنفيذ السياسة النقديةوشفافي

  تقسيمات أنظمة الصرف الوسيطة : ثالث

:قسم املختصون أنظمة الصرف الوسيطة حسب الترتيبات التالية 

إىل السياسة  ، ويتم اللجوءق على أسعار صرف ثنائية لعمالاجتتمع جمموعة من البنوك املركزية وتتف :األنظمة التعاونية-1

  .لتعديالت املناسبة على سعر الصرفالنقدية احمللية إلجراء ا

حيدد فيه سعر الصرف على القيمة احلالية أو املتوقعة لفارق التضخم أما بالنسبة للقيمة التعادلية  :سعر الصرف الزاحف-2

طات النقدية هامشا أو جماال لتقلب العملة ، كما تضع السلة لعملة واحدة أو سلة من العمالتللعملة فيمكن أن تتحدد بالنسب

  .ن أن تتحرك فيه اخنفاضا وارتفاعاميك

حيث تتدخل فيها السلطات عندما يصل  ،من أجل احلد من تقلبات سعر الصرفيستخدم هذا النظام  :املناطق املستهدفة -3

  :وميكننا التمييز بني حالتنيركزي ، على أي من جانيب سعر التعادل امللصرف إىل هوامش معلن عنها من قبلسعر ا

.16: ، ص2009 ،، عدد سبتمربجملة التمويل والتنمية: كلجيفري فران- 1

.56: مرجع سابق، ص: بربري حممد أمني -
2
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إال أنه يف حالة ما إذا وصل هذا السعر ) قيم ما بعد الفاصلة(هلامش ميكن لسعر الصرف أن يتحرك حبرية داخل ا :احلالة األوىل

  .داخل اهلامش املعلن عنها من جديدحدا أعلى أو أدىن من اهلامش املعلن تتدخل السلطات فورا إلرجاعه إىل 

يستلزم التدخل من قبل السلطات يف حالة اهلوامش الداخلية حبيث ال ميكن لسعر الصرف أن يصل إىل طريف  :احلالة الثانية

%15و%21ومثال ذلك نظام النقد األورويب الذي يعمل يف ظل هامش يتراوح بني حدي اهلامش  من جانيب سعر التعادل

1.تيارات كما هو احلال بالنسبة لنظام الصرف الثابتفإذا اقترب املعدل وواصل للحد فإن البنك املركزي يواجه اخ

.)01(وملعرفة مدى تأثري أنظمة الصرف املختلفة على أداء االقتصاد الكلي أنظر امللحق رقم 

51 :ص ،2008وم االقتصادية، مذكرة ماجستري يف العل ،جامعة اجلزائر ،سياسة سعر الصرف يف اقتصاد ناشئ إشكالية تسيري: بليمان سعاد-
. 1
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  :خالصة

ام احلرب العاملية مت التخلي عن هذه القاعدة مع قي قتصادي يف ظل قاعدة الذهب من االستقرار اال بعد أن ساد العامل جو

، ورغم احملاوالت العديدة يف الكثري من الدول للعودة هلذه القاعدة إال أا مل د حاجة الدول هلذا املعدن النفيساألوىل نظرا لتزاي

تتوصل لذلك خصوصا بعد أزمة الكساد الكبري ، ليأيت مؤمتر بريتون ووذز معلنا عن ميالد نظام نقدي دويل جديد مفاده هو 

مجيع عمالت الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل بالدوالر الذي كان مرتبطا بدوره بالذهب بسعر ثابت قدره ربط 

دوالر لألوقية ونتيجة للرتيف الدوالري الذي عرفته الواليات املتحدة األمريكية يف بداية الستينات أعلن الرئيس األمريكي 35

ويل الدوالر إىل ذهب ليعرف العامل بعدها نظاما دوليا آخر هو نظام تعومي عن عدم قابلية حت 1971أغسطس  15نيكسون يف 

.1973أسعار صرف العمالت بداية من 

ويعترب سعر الصرف مبثابة القناة اليت تسري عربها املبادالت التجارية بني الدول من خالل حتديد عملة كل بلد بعملة بلد آخر 

ار سعر الصرف من أولويات السياسة االقتصادية فهو يؤدي جمموعة من الوظائف بالكثري من الدول إىل جعل استقر مما حذا

حيث يقيس األسعار احمللية باألسعار العاملية إضافة إىل أنه يستخدم يف الرفع من حجم الصادرات الوطنية كما يساهم يف عملية 

  .توزيع الدخل العاملي بني دول العامل

ل منها الداخلية واخلارجية لذلك كان البد من وضع السياسات وامليكانيزمات اليت ويتحدد سعر الصرف مبجموعة من العوام

تسمح بالتحكم يف تسيري سعر الصرف وهذا حسب اآللية اليت يسري ا نظام الصرف سواء كان نظاما ثابتا أم عائما أم 

.وسيطيا



معايري اختيار نظام الصرف املالئم
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:هيدمت

مث الربازيل  1998وروسيا  1997وجنوب شرق آسيا  1994بعد أزمات العملة اليت هزت اقتصاديات كل من املكسيك 

يف البلدان النامية حيث مت وضع  زاد االهتمام بالدراسات النظرية والتجريبية اليت تعىن باختيار نظام الصرف املالئم 1999

افق متزايد يف اآلراء لدى االقتصاديات النامية اليت زادت من اندماجها يف النظام ترتيبات حديثة لنظم الصرف ونشأ هناك تو

التجاري واملايل الدويل حول احلاجة إما إىل التعومي أو االنتقال إىل الربط احملكم ، ويف السنوات األخرية قل التوجه حنو الربط 

سائد حاليا هو أن زيادة املرونة يف إدارة سعر الصرف من شأا أن احملكم بالنظر إىل التجربة االرجنتينية ومن مث أصبح الرأي ال

تساعد على حتقيق االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي من خالل التنسيق بني سياسة الصرف والسياسات النقدية واملالية 

  .كما تساعد على مقاومة الصدمات اخلارجية واحلد من األزمات املصرفية

ضرورة ملحة الختيار نظام الصرف الذي يضمن حتسني مستوى الناتج احمللي اخلام ويتكيف مع  وبالتايل أصبحت هناك

الصدمات اخلارجية، ولذلك فإن طبيعة وحجم الصدمات اليت يتعرض هلا أي اقتصاد وكذلك اخلصائص اهليكلية اليت يتميز ا 

  .على أساسها اختيار نظام الصرف املالئم  سوق السلع والعمل والسوق املايل تشكل يف جمملها معايري مهمة ينبين

  :ولإلملام جبوانب هذا الفصل قمنا بتقسيمه إىل املباحث التالية

. أنظمة الصرف ومربرات التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية: املبحث األول-

. تقييم أداء السياسات االقتصادية الكلية يف ظل نظم الصرف املختلفة: املبحث الثاين-

.معايري اختيار نظام الصرف املالئم: ث الثالثاملبح-

  .واقع أنظمة الصرف العربية: املبحث الرابع-
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أنظمة الصرف ومربرات التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية: املبحث األول

عموما الدوالر إىل منذ السبعينات غريت عدة دول أنظمة سعر صرفها وذلك من التحول من نظام صرف مربوط بعملة واحدة 

ربط عملتها بسلة من العمالت أو التوجه حنو صرف مرن وقد زاد هذا التوجه خصوصا يف أعقاب أزمات العملة كأزمة 

  . املكسيك وأزمة جنوب شرق آسيا ، لتظهر هناك ترتيبات حديثة ألنظمة الصرف

  الترتيبات احلديثة ألنظمة الصرف الدولية: املطلب األول

ن ترتيبات أنظمة الصرف واليت ختتلف باختالف األنظمة املالية والنقدية الدولية وميكن تصنيفها يف ترتيبني هناك جمموعة م

  :رئيسني مها

  .ترتيبات رمسية وضعها صندوق النقد الدويل وترتيبات أخرى بديلة

الصرف يقوم على مبدأ  لقد وضع صندوق النقد الدويل تصنيفا رمسيا ألنظمة :FMIترتيبات صندوق النقد الدويل :أوال

التقدير الذايت للسلطة النقدية للدول األعضاء وهو ترتيب قائم على أساس التزام رمسي يصدر من طرف البنوك املركزية فيما 

خيص نظام الصرف املالئم هلا، لكن املالحظ هو أن هذه االلتزامات مل يتم احترامها بسبب عدم االستقرار الذي تعيشه أنظمة 

  :عرض خيارين اثنني مهامر الذي دفع صندوق النقد الدويل بتبناة من طرف الدول األعضاء، األالصرف امل

قائمة على أساس ما تقرره السلطة  Jureتقوم على أساس تطورات سعر صرف العمالت وترتيبات  Factoعرض ترتيبات 

  .النقدية للدول األعضاء من خالل التزامات رمسية لبنوكها املركزية

ما مييز هذا النوع من الترتيب هو أنه يقوم على أساس السلوك احلقيقي لسعر  :Factoات أنظمة الصرف حسب ترتيب.1

  .الصرف وهو ما يؤدي إىل االستقرار بسبب وجود الصدمات ويف ظل غياب عمليات الضبط من طرف السلطة النقدية

ك املركزي يف سوق الصرف لكنه ال يوضح ينص هذا الترتيب على تدخل البن :Jureترتيبات أنظمة الصرف حسب .2

الفرق بني السلوك الفعلي والسياسة املعلنة للسلطات النقدية وكذلك الفرق بينه وبني نظام الصرف الثابت القابل للتعديل 

.Jureوبني ما ينص عليه ترتيب  Factoوالذي ميثل نظاما منوذجيا بني املرونة اليت ينص عليها ترتيب 
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  مة الصرف وفق صندوق النقد الدويلتطور ترتيبات أنظ :)01-02(رقم  اجلدول

1959-1973

.قيمة ثابتة لسعر الصرف-

  .سعر صرف حقيقي، أسعار صرف ثابتة، مطبق على الكل أو بعض املعامالت الدولية -

1974

فرنك الفرنسي، جمموعة من العمالت، للدوالر، اجلنيه اإلسترليين، ال(تقلب سعر الصرف يف حدود هوامش ضيقة بالنسبة -

  .متوسط سعر الصرف ألهم عمالت الشركاء التجاريني

  .سعر الصرف ال يتقلب يف جمال ضيق -

1975-1978

للدوالر، اجلنيه اإلسترليين، الفرنك الفرنسي، عملة جنوب إفريقيا، (يتقلب سعر الصرف يف حدود هوامش ضيقة بالنسبة 

  .االسبانية، متوسط سعر الصرف ألهم عمالت الشركاء التجاريني جمموعة من العمالت، بيزو

  .سعر الصرف ال يتقلب يف حدود هوامش ضيقة

1983-1996

.الربط إىل الدوالر، اجلنيه اإلسترليين، الفرنك الفرنسي أو عمالت أخرى

  .مرونة حمدودة بالنسبة إىل عملة معينة، أو جمموعة من العمالت

  .لبعض املؤشرات االقتصادية وعمالت أخرى تنتج التعومي املدار تقومي حر مرونة معدلة بالنسبة

1979-1982

للدوالر، اجلنيه اإلسترليين، الفرنك الفرنسي، عملة جنوب إفريقيا، (قلب سعر الصرف يف حدود هوامش ضيقة بالنسبة يت-

  .العملة الربتغالية، جمموعة من العمالت، بيزو اإلسبانية

  .ال يتقلب يف حدود هوامشسعر الصرف  -

1983-1996

.من العمالتسلةالربط إىل عملة أو -

  .مرونة حمدودة -

  .تقومي مدار -

  .تقومي حر -

Source: Mohamed Daly sfia «le choix du change pour économes émergentes»

www.mpra.ub.uni-muenchen.de / 4075. 2007 p: 09
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  :ويقوم حاليا صندوق النقد الدويل بتقسيم أنظمة الصرف األجنيب إىل أربعة أنظمة

  ).سلة من العمالت(الربط إىل جمموعة من العمالت الربط إىل عملة واحدة أو  -

  .نظام التعومي املدار مرونة حمدودة مربوطة إما إىل عملة نقدية واحدة أو إىل جمموعة من املؤشرات أو -

  .التعومي احلر -

  ترتيبات أخرى ألنظمة الصرف األجنيب: ثانيا

إضافة إىل الترتيبات اليت وضعها صندوق النقد الدويل ميكننا عرض العديد من الترتيبات اليت تعترب أكثر واقعية ومشولية من 

عام  Lysوترتيبات  1997وآخرون عام  Ghosh حيث النوعية والكمية حيث حصرها االقتصاديون املعاصرون يف ترتيبات

.2002عام  Rienhartو  Rogoffوترتيبات  1999

ومراقبة الصرف، وواضعي هذا  Jureيستند هذا الترتيب بشكل كبري على استغالل أفكار : وآخرونGhoshترتيبات/1

ميزة التعرف على السلوك الفعلي ألسعار الصرف  باالستعانة بتحليل البيانات اإلحصائية لديه Factoالفكر اعتربوا أن ترتيبات 

أا ال تفرق يف حد ذاته على استقرار أسعار الصرف النامجة عن عدم وجود عدد كبري من الصدمات، وتلك اليت تنتج عن 

تدة ما بني دولة للفترة املم 140استجابة للسياسة النقدية اجليدة لالقتصاد الكلي، واعتمد هذا الفكر دراسة قياسية ملؤشرات 

سواء الربط إىل عملة واحدة أو سلة (دولة خرجت عن أنظمة الصرف الوسيطة  25حيث مت التوصل إىل أن  1960-1996

  ).من العمالت

  وآخرون Ghoshترتيبات أنظمة الصرف األجنيب : )02-02(اجلدول رقم 

ةنظم الصرف الثابت

.الربط إىل عملة واحدة-

  .تالربط إىل سلة من العمال -

  .نهالربط إىل سلة من العمالت املعلن عا -

  الربط إىل سلة من العمالت غري املعلن عنها -

نظم الصرف الوسطية

.األنظمة التعاونية-

  .تعومي غري مدرج -

  .التحرك يف نطاق حمدد مسبقا -

نظم الصرف املرنة

.تعومي بدون هوامش للتقلب حمددة مسبقا-

  .التعومي احلر -

.60: بربري حممد أمني، ص :راملصد
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Jure(جاء هذا الترتيب كبديل للترتيبات اليت وضعها كل من :)Lys)1999ترتيبات أنظمة الصرف وفق /2 et Facto(

Leلصندوق النقد الدويل حبيث قام كل من  Sturzenegger et Yeyati  بوضع ترتيب يقوم على أساس حتليل إحصائي

دولة يف الفترة املمتدة ما بني سنة  184احتياطي الصرف الدويل لعينة إحصائية تتكون من لسلوك أسعار الصرف وتقلبات 

.2000و  1974

ويف هذا السياق اعترب كل من ليفي يويايت وفيدريكو ستورزجنري أن درجة تأثري أنظمة الصرف يف االقتصاد الكلي ال ميكن أن 

ا على ما يسمى بالتعادل بتصنيف األنظمة والذي يعترب جمرد إعالن يتم حتديده من خالل تصنيف الصندوق الذي يعتمد أساس

رمسي من طرف إدارة اقتصادية، وأكثر ما يثبت ذلك هو تبين بلدان عديدة ألنظمة أسعار الصرف العائمة حتت اسم التعومي 

ية وتبقى ممارسة التوازن اآليل يف املستقل، رغم أن تطبيق هذا النظام يف الواقع ال يعكس التعومي الذي تعرفه النظرية االقتصاد

فرضه تدخل البنك املركزي ولو بشكل طفيف يف أسواق الصرف قصد احلفاظ صرف األجنيب أمرا نسبيا ذلك ملا يسوق ال

أنظمة الصرف الثابتة بشكل صارم ال  تستخدمعلى أسعار الصرف عند مستوى التوازن، ومن جهة أخرى فإن البلدان اليت 

ا سياسة التخفيض كآلية لتثبيت التضخم والنتيجة تظهر ممارسة السياسة اليت تتالءم مع التثبيت وبالتايل يظهر تستبعد من اختاذه

  .هذا النظام معربا عن التعومي املدار

وفيدريكو ستورزجنري أن التصنيف الذي ميكنه بناء املصداقية ألداء أنظمة الصرف  *ويف هذا اإلطار يرى كل من ليفي يويايت

، الذي ينشأ عن توظيف ثالث متغريات أساسية وهي تقلب سعر الصرف االمسي، تقلب تغريات سعر )Défacto(مى وما يس

1:الصرف االمسي وتقلبات احتياطي الصرف

  .حيسب على أساس متوسط التغريات السداسية ألسعار الصرف االمسية خالل السنة :سعر الصرف االمسي تقلب  -1

  .وهو حيسب من خالل االحنراف يف التغريات أسعار الصرف: االمسي تقلب تغريات سعر الصرف -2

  .ات دولية للصرف النسيب بالقيمة املطلقة الحتياطيتم حساا من خالل متوسط التغري :تقلبات احتياطي الصرف-3

.املالية يف جامعة توريكادي تيال باألرجنتني وفيدريكو ستورزجنر هو أستاذ بنفس اجلامعة هو مدير مركز البحوث: ليفي يويايت-*
.91 :مرجع سابق، ص: ان راضيةرن-1
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Lysترتيبات أنظمة الصرف األجنيب وفق :)03-02(اجلدول رقم 

تقلبات سعر 

الصرف االمسي

ب تغريات سعر تقل

الصرف االمسي

تقلبات احتياطي 

الصرف

ضعيفةضعيفةضعيفةغري حمدد

مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرن

مرتفعةمرتفعةمرتفعةتعومي غري نظيف

مرتفعةضعيفةمرتفعةالربط املرن املتحرك

مرتفعةضعيفةضعيفةالثابت

.60: بربري حممد أمني، ص: املصدر

واليت تتناسب مع إدارة االقتصاد حيث ميثل سعر  Lysعاله أن خمتلف أنظمة الصرف احملددة من طرف يتضح من اجلدول أ

الصرف املرن تقلب شديد ألسعار الصرف وتدخل ضعيف من طرف السلطات النقدية، وعكس ذلك ميثل نظام الصرف 

الصرف الوسطية فالتقلب مرتبط حبالة حيث ات الصرف، أما أنظمة سعار الصرف وتقلبا شديدا الحتياطالثابت تقلبا ضعيفا أل

  .التقلب هو مرتفع نسبيا بالنسبة موع املتغريات مع التغريات يف أسعار الصرف

Rinhart: ترتيبات أنظمة الصرف األجنيب طبقا لـ /3 et Rogoff:  قام هذين العاملني بتقدمي ترتيب بديل لترتيب

Facto ري على توقعات تسمح له بإعطاء تفسري جيد، لكن العاملان استخدما التحليل حيث أن هذا األخري مل يستند بشكل كب

حيث  2001-1946دولة على طول الفترة املمتدة ما بني سنة  153: التجرييب من خالل توظيف إحصائيات شهرية لـ

  :سقوط سعر العملة وتتمثل هذه الترتيبات يف: ترتيبهم هذا مفهوما جديدا مسي بـ

.ثابتنظام الصرف ال-

.مرونة حمدودة-

.سريمتعومي مدار أو -

.تعومي حر-

.السقوط احلر-

Bulbulaترتيبات أنظمة الصرف األجنيب /4 et Otker-Robe:  قام أصحاب هذا الترتيب مبتابعة حتليل سلة

ة حمدودة ولكن ملد Factoاإلحصائيات لسعر الصرف واحتياطي الصرف موعة من املعطيات ذات نوعية متاما مثل ما فعل 

فئة من نظم سعر الصرف اليت  13حيث أظهرت نتائج هذا التحليل أن هناك  2001إىل ديسمرب  1990نسبيا من جانفي 

  .ميكن حصرها يف نظم الصرف الثابتة، نظم الصرف املرنة ونظم الصرف الوسيطة
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Bulbulaنظم الصرف حسب ترتيبات : )04-02(جدول رقم  et Otker-Robe

  الثابتةنظم الصرف 

الدولرة-

  احتاد نقدي -

  جمالس تثبيت العملة -

  نظم الصرف الوسيطة

الربط إىل عملة واحدة-

  الربط إىل سلة من العمالت -

  جمال تقلب قيمة العملة -

  سعر متحرك -

  جمال للتحرك -

  تعومي جد مدار -

  نظم الصرف املرنة
)شكل آخر(تعومي مدار -

  تعومي حر -

هناك تسعة ترتيبات حديثة حسب فرانكل وهي مرتبة يف :)Frenkel)1999الصرف األجنيب حسب  ترتيبات أنظمة /5

فيها  الس العملة اليت تستحوذوتتضمن الترتيبات الثابتة حبق مثل منطقة الفرنك للجماعة املالية اإلفريقية، وجم) 05-02(اجلدول 

ة األجنبية مقابل القاعدة النقدية، ويزداد وينكمش فيها العرض من السلطة النقدية على مائة يف املائة من االحتياطات بالعمل

اليت  والدولرةنسابية مبا يف ذلك املقرض األخري، ات وال يكون فيها دور للسياسة االاألموال تلقائيا مع حالة ميزان املدفوع

  .تأخذ فيها الدول األعضاء بنفس العملة تذهب خطوة أخرى إىل األمام وتقضي على العملة الوطنية متاما، واحتادات العملة اليت

عمليات الربط اخلاصة ا  يف إطاره للبلدان أن تعدل دورياالربط القابل للتعديل الذي ميكن : وتتراوح الترتيبات الوسيطة من

الذي يعمل فيه إىل الربط املتحرك الذي يعدل فيه الربط بانتظام يف جمموعة من عمليات الربط اخلاصة ا، إىل الربط املتحرك 

الربط بانتظام يف جمموعة من عمليات ختفيض القيمة، إىل الربط بسلة عمالت الذي حيدد فيه سعر الصرف حسب سلة 

مرجحة من العمالت األجنبية، إىل املناطق أو النطاقات املستهدفة اليت تتدخل فيها السلطات عندما يصل سعر الصرف إىل 

  .جانيب سعر التعادل املركزي هوامش معلن عنها من قبل على أي من

بأن أسعار الصرف العائمة احلرة اليت ال تتدخل فيها السلطات وتسمح فيها لسعر الصرف : وتنقسم أسعار الصرف العائمة إىل

حتدده قوى العرض والطلب وأسعار الصرف العائمة املوجهة اليت يتم التدخل فيها للمساندة واخلط الفاصل بني الترتيبات الثابتة 

والترتيبات الوسيطة هو ما إذا كانت السياسة الرامية إىل التثبيت متثل التزاما مؤسسيا، واخلط الفاصل بني الترتيبات الوسيطة 

1.وترتيبات التعومي هو ما إذا كان هناك نطاق مستهدف حمدد تتدخل السلطة يف إطاره

رعاية صندوق النقد  ، أبوظيب اإلمارات العربية املتحدة حتت2002ديسمرب  17و 16وقائع الندوة املنعقدة يف املنظور التارخيي الختيار أنظمة سعر الصرف، : مايكل بوردو -1

.24: نظم وسياسات أسعار الصرف، ص: العريب وصندوق النقد الدويل  بعنوان





57

Frenkel(نظم أسعار الصرف : )05-02(اجلدول رقم  2002(

لترتيبات الثابتةا:أوال

احتادات العملة-1

  )الدولرة(جمالس العملة -2

  أسعار الصرف الثابتة حبق-3

الترتيبات الوسيطة

الربط القابل للتعديل-1

  الربط املتحرك-2

  الربط بسلة عمالت -3

  املناطق أو النطاقات املستهدفة-4

أسعار الصرف العائمة

أسعار الصرف العائمة املوجهة-1

  أسعار الصرف العائمة احلرة -2

Frenkel:املصدر 1999

  )الدروس املستفادةدراسة يف األسباب و(أزمات العملة : املطلب الثاين

 زمات منذ أواخر القرن التاسع عشرإن ظاهرة األزمات االقتصادية ليست حديثة العهد، بل إن العامل شهد العديد من األ

أزمات العملة  وقد حيدث أن تتزامن  1998-1975أزمة مصرفية خالل الفترة  54وعملة أزمة  158وشهد االقتصاد العاملي 

مع أزمات القطاع املصريف والسبب يف ذلك يرجع إىل أن مسببات كال النوعني من األزمات مشتركة كما أن وقوع إحدى 

1).2000-1985(ل الفترة أزمة متزامنة معا خال 12النوعني من األزمات قد يؤدي إىل نشأة األخرى حيث وقعت 

2.أو يف نضوب احتياطي الصرف) االخنفاض الشديد(وتتلخص أزمة الصرف يف ايار أسعار الصرف 

وحتدث األزمة يف النقد األجنيب أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات املضاربة على عملة بلد ما إىل ختفيض قيمتها أو إىل 

3.على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع الفائدة بنسبة كبرية هبوط حاد فيها أو ترغم البنك املركزي

األزمات املالية وعلى رأسها أزمات أمريكا الالتينية وأزمة  ألعنفولقد كانت فترة التسعينات من القرن املاضي مسرحا 

ال الدولية وعلى توزيع التدفقات املالية عرب جنوب شرق آسيا، حيث كان هلا الوقع واألثر السليب على حركة رؤوس األمو

  .املناطق يف العامل

.119: بربري حممد أمني، مرجع سابق، ص -1
.02: ، صاملعهد العريب للتخطيط، جملة أزمات أسعار الصرف، ، الكويت: بلقاسم العباس -2
.06 :، ص2002لة التمويل والتنمية العدد ديسمرب جم -3
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   األزمة املكسيكية: أوال

:تطورات األزمة -1

بإتباع برنامج الستقرار االقتصادي متضمنا سياسة مالية ونقدية انكماشية وكذلك حترير  1987قامت املكسيك يف اية عام 

يضا بربط سعر صرف البيزو بالدوالر نتيجة لذلك اخنفض معدل التضخم من رقم ت أا اخلارجية وقطاعها املايل، وقامجتار

ثالثي إىل رقم أحادي، وأيضا ازدادت االستثمارات وتدفقات رؤوس األموال إىل الداخل وازدهر االقتصاد املكسيكي يف الفترة 

بقة بالواليات املتحدة األمريكية أدت إن تباين أسعار الفائدة املطبقة يف املكسيك عن تلك املط 1¡1993و  1988ما بني 

برجال األعمال األمريكيني إىل االقتراض من بلدهم والتوجه لالستثمار باملكسيك، وأسفرت هذه العملية على ارتفاع أسعار 

من سوق األوراق املالية املكسيكية %50سنوات وسيطر بذلك األمريكيون على  3إىل  2األسهم أربع مرات يف غضون 

.من الدين احلكومي قصري األجل%25وحوايل 

وعندما ارتفعت أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة األمريكية من جهة وحدثت اضطرابات سياسية حادة جنمت على 

من جهة أخرى، اخنفضت تدفقات رأس املال الوافدة إىل املكسيك، على حنو أدى إىل  1994االنتخابات العامة يف املكسيك 

تهديد بتخفيض قيمة العملة وتدين معدالت النمو واستجاب البنك املركزي املكسيكي لضغوط االنتخابات تزايد خماطر ال

سعر الصرف بعدما شهدت العملة احمللية اخنفاضا كبريا مث  تثبيتالعامة فتوسع يف منح االئتمان احمللي، واستمر يف حماوالت 

أدرك كل من الدائنني احملليني واألجانب أنه جيب على احلكومة القيام  مسح بتعوميها بعد ذلك وبعد ختفيض قيمة العملة مباشرة

مليار دوالر خالل شهور قليلة قادمة يف الوقت الذي ال متتلك فيه من احتياطات  28بتسديد ديون قصرية األجل املقدرة حبوايل 

  .أموال جديدة خلدمة هذه الديون األجنيب أكثر من مليار دوالر، وفجأة وجدت املكسيك نفسها عاجزة عن اقتراض النقد

واالجنازات احملققة يف  معوموإضافة إىل التصحيح املايل والنقدي الذي اعتمدته احلكومة املكسيكية وإتباع سعر صرف 

اإلصالح اهليكلي وحترير األسواق، تفاوضت السلطات املكسيكية حول حزمة مالية طارئة مع حكومة الواليات املتحدة 

لدويل والبنك الدويل وبنك التنمية للبلدان األمريكية من أجل جتنب التوقف عن دفع االلتزامات اخلارجية وصندوق النقد ا

للبالد، كما كانت هذه احلزمة املالية ضرورية ملنع األزمة املكسيكية من االمتداد إىل بلدان أخرى، كما اختذت تدابري وقائية 

قيام البنك املركزي بتوفري سيولة من النقد األجنيب : حزمة التدابري على ما يليحيال األسواق املالية لتجنب العدوى واشتملت 

للمصارف التجارية ملنعها من التأخر يف سداد التزاماا األجنبية وتنشيط برنامج لتوفري رؤوس أموال مؤقتة للبنوك وبرنامج 

ة للسماح مبشاركة أجنبية أكرب يف أسهم رؤوس الحق لزيادة احلوافز للمصارف اليت تعاين عجزا، وإجراء إصالحات قانوني

2.أموال املصارف وبرامج ملساندة فئات معينة من املدينني للمصارف

استطاعت املكسيك أن حتصل مرة أخرى على قروض من سوق املال اخلاص، وكذلك بسداد  1997-1996وحبلول عام 

3.، وبدأ اقتصادها يف النمو مرة أخرىديوا املتعلقة حبزمة اإلنقاذ، واستقرار احتياطها الدويل

.2007موردقاي كرياتني، االقتصاد الدويل، مدخل السياسات، اململكة العربية السعودية، دار املريخ للنشر،  -1
.08: ، ص1997ة يجملد التمويل والتنمية، جويل: غيلري مو أورتيز مارتيرت -2
.414: مرجع سابق، ص: موردخاي كرياتني -3
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:1الدروس املستفادة من األزمة-2

إن فهم ومعرفة املشاكل مل يكن عسريا بقدر ما كانت هناك صعوبة يف تنفيذ اإلجراءات السليمة من الناحية االقتصادية -

  .الحتواء هذه املشاكل

  .صاد الدولةاالعتماد على التدفقات الرأمسالية املتقلبة تسبب مشاكل القت-

  .استطاعت املكسيك مواجهة أزمة سعر الصرف اليت تعرضت هلا بفضل صندوق النقد الدويل حبكم انضمامها إىل النافتا-

  .تسرعت املكسيك يف إطالق حرية حتويل العمالت وفتح أسواق املال على مصراعيها لالستثمار األجنيب-

مليار دوالر يف  25,4(اطات من العمالت األجنبية لدى البنك املركزي قرار التخفيض لسعر العملة يعين املخاطرة باالحتي-

.)1994مليار دوالر يف 6,3إىل  1993

  : أزمة جنوب شرق آسيا: ثانيا

  :تطورات األزمة-1

طلق والذي أ )02/10/1997(ايارا كبريا منذ يوم االثنني ) اآلسيوية رالنمو(شهدت األسواق املالية لدول جنوب شرق آسيا 

عليه بيوم االثنني انون حيث ابتدأت األزمة يف تايلندا مث انتشرت بسرعة إىل بقية دول املنطقة حينما سجلت أسعار األسهم 

HANG(فيها معدالت منخفضة بشكل حاد، فاخنفض مؤشر  – SENG(  30نقطة ألول مرة منذ أكثر من  211بنحو

ل املنطقة، دون أن يكون متوقعا ايار هذه األسواق ذه الدرجة والسرعة سنة، إضافة إىل اخنفاض مؤشرات بقية بورصات دو

وتنوع قاعدا ) كمتوسط%07(عدالت منو مرتفعة يف السنوات األخرية مب متع به اقتصاديات الدول املعنية نظرا ملا تت

  . التصديرية واندماج أسواقها واقتصادياا يف األسواق العاملية

بداية تفجر األزمة  توية باعتبارها أزمة عملة، وسرعان ما تطورت لتقود إىل أزمات يف النظام املايل، وكانوبدأت األزمة اآلسي

 عن لتختعندما أعلنت حكومتها بعد حماوالت مضنية من جانبها للحفاظ على سعر الصرف  1997جويلية  02يف تايلندا يف 

ي، وشرعت يف تعوميها، وتبع ذلك يف نفس اليوم اخنفاض سعر بالدوالر األمريك BAHATارتباط عملتها الوطنية الباهت 

وكان تراجع مستوى االحتياطات النقدية التايالندية من العمالت األجنبية هو أحد األسباب اليت عجلت %20البات بـ 

 يكن يكفي وهو مستوى مل 1997بليون دوالر عام  6.6إىل حوايل  1996بليون دوالر عام  32تعومي الباهت، إذ اخنفض من 

بليون  89لتغطية قيمة الواردات التايلندية ملدة ستة أيام، كما ساهم تعومي الباهت يف ارتفاع حجم الديون اخلارجية لتايلندا إىل 

29بليون دوالر ديونا على القطاع اخلاص، ومن ناحية أخرى اخنفضت أسعار األسهم يف بورصة تايلندا يف  73دوالر منها 

.1998يونيو  30عن املستوى السائد يف %1.2ة بنسب 1997جويلية 

ونظرا للروابط القوية بني اقتصاديات دول شرق آسيا كان من الطبيعي أن تنتقل األزمة إىل الدول اآلسيوية األخرى واليت 

 ا مع حلوليار األوراق املالية يف بورصاا الوطنية تعاين من التدهور املستمر، إضافة إىل افقد  1997اية عام بدأت عمال

السوقي  املال فقد الكوري اجلنويب حنو نصف قيمته يف مواجهة الدوالر األمريكي وخالل الستة أشهر املتتالية لبداية األزمة رأس

1
Copyright،  ية العاملية وضرورة إصالح صندوق النقد الدويلاألزمات املال: بوعون حيياوي نصرية - Eurl Pages Bleues Internatioales  ،2011، اجلزائر
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من قيمته وقد أدى ذلك إىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي يف كوريا، األمر الذي دفع %50بالبورصة الكورية ما يقارب 

  .املستثمرين األجانب إىل اخلروج من السوق الكوريةالعديد من 

بليون دوالر لدعم الرينجيت بعد أن اخنفضت قيمته إىل أقل سعر له منذ  20ويف ماليزيا تدخل البنك املركزي ورصد أكثر من 

%41.5 بنحو 1998جويلية  11سنة كما اخنفضت قيمة مؤشر األسهم يف البورصة املاليزية، حيث اخنفضت قيمته يف  24

، وقد أدى ما تقدم إىل ضعف الثقة يف االقتصاد املاليزي بشكل دفع العديد من املستثمرين إىل 1998جويلية  27من قيمته يف 

  .اخلروج من السوق املاليزية

ويف تايوان اخنفض سعر الدوالر التايواين، وحدثت اضطرابات يف بورصة األسهم ويف سنغافورة تدخلت السلطات النقدية 

بنحو  1998جانفي  12إذ اخنفضت قيمته يف  1994م الدوالر السنغافوري بعد تراجعه إىل أدىن مستوياته منذ أوائل عام لدع

من %24.7بنسبة  1997أكتوبر  28كما اخنفض مؤشر بورصة سنغافورة يف  1997يونيو  2من املستوى السائد يف  25%

.1997قيمته يف أول أوت 

من قيمته يف أول  %71.5حنو  1998جانفي 6يزو إىل مستويات غري مسبوقة، حيث فقد حىت ويف الفلبني تراجع سعر الب

من الصعب و 1997من قيمته السائدة يف جويلية  %46ني بنحو الفلبكما اخنفض مؤشر األسهم يف بورصة  1997جويلية 

.حقيقية واختالالت هيكلية االقتصاد الوطين يعاين من مشاكل اقتصادية أسعار الصرف إذا كان استمرار استقرار

1:من األزمةالدروس املستفادة  -2

البحث دائما يف تطوير األنظمة والضوابط والسياسات النقدية والتمويلية للتماشي مع أسلوب اقتصاديات السوق وسرعة  -

  النمو االقتصادي؛

  ن النقد األجنيب؛التخفيض يف سعر صرف العملة يؤدي إىل املخاطرة باالحتياطات م -

  االحتياطات من العملة األجنبية ال توفر احلماية لالقتصاد الوطين؛ -

  عدم السماح للبنوك احمللية بالتعامل يف املشتقات؛ -

االستثمارات املباشرة يف املشروعات االنتاجية أكثر من االستثمارات األجنبية أمانا وال جيب املبالغة يف نشاط األجانب يف  -

  األسهم؛ تعامالت

  البد من استعادة دور البنك املركزي يف التعامل باألدوات املالية لضمان عدم تأثر العملة الوطنية؛ -

األسواق املالية ال تصحح نفسها بنفسها إال يف حالة االحنرافات الضئيلة وإال تدخل قوات من خارج السوق الستعادة  -

  التوازن؛

موال اخلارجية خاصة قصرية األجل ومراقبة مؤشرات التحذير املبكر أو نشر املعلومات جتنب االعتماد الزائد على رؤوس األ -

  يف املواعيد املناسبة؛

. دعم وتأهيل القطاع املايل والنقدي قبل حترير رأس املال -

1
.42 :، صمرجع سابق: بوعون حيياوي نصرية-
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االقتصادية  ومن خالل قراءتنا هلذه األزمات املالية نالحظ أن أزمة العملة ترجع إىل جمموعة من األسباب أمهها الظروف

والسياسية اليت يعيشها االقتصاد الوطين إضافة إىل عوامل أخرى كهشاشة هيكل النظام املايل لالقتصاد ويف النهاية فإن 

حجم االحتياطات األجنبية وحجم الديون لف املتغريات االقتصادية الكلية كااليارات اليت تعرفها عملة البلد تؤثر على خمت

عدل التضخم وأسعار األسهم يف البورصات الوطنية واألجنبية، والتعرض إىل مناذج الصرف احلديثة اليت اخلارجية إضافة إىل م

اجليل األول والثاين والثالث يساعدنا على فهم األسس املختلفة واملتداخلة : تتجلى يف أزمات متعاقبة صنفها الباحثون إىل أجيال

  .ضاع الدولالختيار نظم وسياسات أسعار الصرف املناسبة ألو

  ظاهرة التفريغ ومربرات التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية: املطلب الثالث

لقد تبنت يف السنوات األخرية الكثري من اقتصاديات الدول النامية نظما لسعر صرف عمالا متخلية عن نظم الربط بعمالت 

ة وأزمات مصرفية من جهة أخرى، وذلك أخرى، واليت أصبحت تشكل أحد أهم األسباب يف حدوث أزمات صرف من جه

1998، مث روسيا والربازيل عام 1997وأزمة تايلندا واندونيسيا وكوريا يف عام  1994انطالقا من أزمة املكسيك يف اية 

.2001وتركيا مرة أخرى يف عام  2000واألرجنتني وتركيا يف عام 

  :ظاهرة التفريغ :أوال

السياسات بالتحذير من استخدام نظم الصرف املربوطة القابلة للتعديل يف الدول  من صانعيذا قام الكثري ال نستغرب اليوم إ

تدفقات رؤوس األموال وهذا االعتقاد بأن النظم الوسيطة فيما بني الربط اجلامد والتعومي احلر غري قابلة للصمود  ماملنفتحة أما

1".لى ركننيالنظرة الثنائية القطب أو احلل املعتمد ع"وهي ما تسمى بـ 

ونالحظ أن الكثري من الدول فتحت أبواا أمام حركة رؤوس األموال هذا ما أجربها على أن تعمل حسابات دقيقة فيما خيص 

االختيار األحسن لنظام صرف عملتها متاشيا مع ظروفها االقتصادية ومسريا املستقبلية ويف هذا السياق يدعو االقتصادي 

أن نظم الربط ال ميكنها الصمود أمام الصدمات اخلارجية إال إذا كانت من نظم الربط اجلامد واليت ستانلي فيشر هذه الدول 

الدولرة، اليوروة أو العضوية يف احتاد نقدي، ويستبعد هذا الرأي نظم  ، تدعمها التزامات سياسية مثل إنشاء جمالس العملة

تتسم بنطاق ضيق للتقلب تؤدي إىل أن تلتزم احلكومة مبوجبها الدفاع عن  اليت النظمالربط الثابتة أو الربط القابل للتعديل، أو 

ية رد الدفاع عن السعر قيمة معينة أو نطاق من القيم لسعر الصرف، ولكنها ال تلتزم بتخفيض سياسة نقدية وأحيانا مال

لتعومي احلر إىل التشكيلة من نظم أسعار كما ميكنها إتباع تشكيلة كبرية من ترتيبات أسعار الصرف املرنة ابتداء من ا الرمسي

2.الصرف املتحركة اليت تتسم بنطاق واسع التقلب

كما أن العامل الذي يقف ضد نظم الربط، هو بطبيعة احلال التجربة املريرة فيما يتعلق بالربط القابل للتعديل يف إطار نظام 

يوية األخرية، اليت انطوت يف معظمها على ترتيبات الربط بريتون وودز، الذي اار أمام هجمات املضاربة واألزمات اآلس

املتحرك وما نالحظه اليوم أن العامل يتحرك حنو نظام سعر الصرف العائم هذا التوجه أطلق عليه صندوق النقد الدويل اسم 

الذي  Fisher2001ظاهرة التفريغ، ولعل أبرز دراسة استخدمت خمطط التصنيف على أساس قانوين هي تلك اليت أجراها 

.18: ص2، العدد  38الد ، 2001، جويلية  التمويل والتنمية جملة، هل النظرة الثنائية على صواب؟ أنظمة سعر الصرف: ستانلي فيشر-1
.28: صالشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي،  ،7مربرات ودوافع التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، عدد : حممد أمني بربري  -2
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اخنفضت نسبة البلدان األعضاء يف  1999إىل  1991يقدم دليال على حدوث عملية تفريغ، ففي الفترة املمتدة من سنة 

، وارتفعت نسبة البلدان األعضاء اليت )بلدا 63(%34إىل ) بلدا 98(%62صندوق النقد الدويل اليت تتبع نظام وسيط من 

%23يف حني ازدادت نسبة البلدان اليت تأخذ بالتعومي من ) بلدا 45(%24إىل ) لداب 25(%16تأخذ بالربط اجلامد من 

1).بلدا 77(%42إىل ) بلدا 36(

يف آخر نظرة له إىل البيانات ذات الصلة، إال أن عددا أكرب من البلدان النامية اختارت يف  Frenkel2002وقد ذهب فرانكل 

Larain من الربط اجلامد، كما وصل العقد املاضي، أسعار الصرف املرنة بدال et Velasco)2001 (أيضا إىل نتيجة مماثلة 

من البلدان لديها  فقط %45كان  1996ترتيبات للربط ويف عام  1976من البلدان النامية كان هلا يف عام  %36حيث أن 

عومي يرجعه الكثري من االقتصاديني لديها ترتيبات مرنة ألسعار الصرف، إن التوجه احلديث حنو الت %52نوع من الربط و 

Bardoمنهم  et Tlandreau  أن البلدان اليت استطاعت أن تأخذ بنظام التعومي احملض كانت أكثر تقدما ماليا  2003يف سنة

ري اليت يوجد فيها انفتاح كبري أو لديها عالقات جتارية وثيقة ببلد كب ء االقتصاديات الصغريةمن تلك اليت مل تستطع باستثنا

اختار أن ال يلجأ للتعومي وأن يتقيد بدال من ذلك بالربط اجلامد فالتعومي يف اآلونة األخرية هو نتاج النضج املايل وذلك من 

يف األسواق املالية املفتوحة والعميقة، والعمالت املستقرة والسالمة املالية، ويتضح هذا من خالل القدرة على  النضجخالل 

ة بالعملة احمللية، وتطور اهلياكل التكنولوجية واملؤسسية والضوابط اليت تسمح لواضعي السياسة بإتباع إصدار أوراق مالية دولي

Reinhardtكما أضاف االقتصادي  ،2سياسة نقدية ومالية مستقرة، دون التقيد مبحور ارتكاز امسي خارجي et Rogoff¡

تدين وهكذا كانت ديناميكية النظام النقدي الدويل وتطور نظام التعومي يتالءم مع النمو االقتصادي والتضخم امل أن إىل ذلك

سعر الصرف حيركها التطور املايل والتكامل املايل الدويل واألزمات املالية، كذلك اليت حدثت يف مثانينات وتسعينات القرن 

والبلدان النامية، حيث تتميز هذه  املاضي يف النقاط احلامسة اليت تبني اخلطوط الفاصلة من حيث النظام بني البلدان املتقدمة

  .األخرية بأن ليس هلا نضج مايل كايف لكي تأخذ بالتعومي

  ".التقومي املدار"مثة نوع من هذه الترتيبات يبدو أنه طريق واعد ميكن أن تسلكه البلدان يف أثناء توجهها حنو التعومي واملسمى 

:فرضية الركن:ثانيا

تعرض أكثر من ثلثي الدول األعضاء يف الصندوق  1999-1980 إىل أنه خالل فترة أشارت تقارير صندوق النقد الدويل

ألزمات مالية ومصرفية حادة كما أن وترية تلك األزمات تكررت وتالحقت عامليا، ويف ظل هذا الوضع املايل املتأزم ظهرت 

  . لعملة اليت ميزت القرن املاضيعدة وجهات نظر خبصوص نظم أسعار الصرف املتبعة اليت حاولت إجياد حل ألزمات ا

  .د الساعةاليت ال تزال حمل جدال واختبار حلومن أهم وجهات النظر هناك ما يسمى نظرية الركن أو القطبية الثنائية و

تقوم هذه الفرضية على فكرة رئيسية مفادها أن كل دولة ال ميكنها أن تستمر يف إتباع نظام : نـمفهوم فرضية الرك -1

ة والبديل العملي الوحيد واملتاح ملواجهة هذا الوضع املعقد هو االلتزام بأحد أنظمة ع يف جمال األنظمة الوسيطصرف يق سعر

الركن أي إما نظام الربط احملكم أو نظام التعومي احلر وأن االستمرار يف إتباع األنظمة الوسيطة جيعل البلد معرضا ألزمات مالية 

3.متتالية

.29: جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، مرجع سابق، ص: حممد أمني بربري -1
 .، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة2002ديسمرب  17-19نظور التارخيي الختيار نظام سعر الصرف، وقائع الندوة املنعقدة يف امل: مايكل بوردو -2
الشلف، جامعة حسيبة  دراسة قياسية الستقطاب رأس املال األجنيب للجزائر يف ظل فرضية الركن لنظام الصرف، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس،: الشارف عتو -3

.126: صبن بوعلي، 
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يم خلصائص أنظمة الصرف إجراء ال بد منه لتحديد املنهج السليم الذي ينبغي للدول أن تتبعه من أجل وبالتايل فإن تصنيف سل

تفادي نشوب أزمات العملة، ومن أجل هذه اعتمدت الدراسات التجريبية احلديثة لسعر الصرف على خطة صندوق النقد 

  :والشكل املوايل يوضح هذه الفئات 1975-1998الدويل اليت حددت فئات أنظمة سعر الصرف القطرية خالل الفترة 

  :وانقسم االقتصاديون إىل فريقني

الركن الثاين وهو ما يعرف بنظرية  –أو التعومي احلر  –الركن األول  -فريق يؤيد ضرورة إتباع إما نظام الربط احملكم /1

Corners Hypothesis أو نظرية القطبية الثنائية.  

  . أو التعومي املوجهريسنظمة الوسيطة أي أنظمة الربط املباع األفريق يؤيد االستمرار يف إت /2

فئات أنظمة سعر الصرف احلالية:)01-02(الشكل رقم 

.2004مارس ، 1، العدد 41التمويل والتنمية، الد جملة  :املصدر

ألسئلة القدمية يف االقتصاد النقدي الدويل رغم أن اختيار سعر الصرف التعومي أو الربط يعترب من ا: أصول فرضية الركن -2

إال أا عادت للنقاش حبدة يف الوقت احلايل خاصة بعد تتايل حدوث أزمات العملة يف العشرية املاضية، ومن أهم االقتصاديني 

  .الذين اهتموا بدراسة هذه املشكلة ستانلي فيشر وجيفري فرانكل اللذان يعتربان مؤسسي نظرية الركن

اليت  1992حيث دفعته إىل التفكري يف صياغة هذه النظرية أزمة  1994سنة  B-Eichengreenل هذه النظرية إىل ويعود أص

أنظمة صرف دول االحتاد األورويب على إثر إنشاء االحتاد النقدي األورويب وتوحيد العملة، مث زاد االهتمام ذه النظرية  مست

اللذان أكدا أن هجمات املضاربة  1995سنة  Dbstfeldو  .RogoffKمن طرف عدة اقتصاديني آخرين نذكر منهم 

1998.1و  1997تكون شرسة يف ظل األنظمة الوسيطة مدعمني رأيهما هذا حباالت أزمات العملة لدول شرق آسيا ما بني 

.125: مرجع سابق، ص: عتو الشارف -1

نظام ربط حمكم

يتم فيها :الربط احملكم

دعم الربط الذي ال 

رجعة فيه بالتزامات 

سياسية ومؤسسية

نظام التعومي احلر

نظام دف :ريسالربط امل

ىل ربط سلطات إفيه ال

ة سلفا بعملة أخرى أو العمل

بسلة عمالت دون التشديد 

يف نطاق

نظام حتاول :الربط املوجه

فيه السلطات احلفاظ على 

سعر الصرف مستقرا دون 

االلتزام مبسار حمدد مسبقا

سعر :الربط احلر

يتحدد وفقا لقوى 

سوقال

)2(الركنأنظمة وسطية بني الركنني)1(الركن 
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  .ة املالية الدولية اجلديدةكما أكدا أن هذه األزمات تكون أكثر تواترا بالنسبة لدول األسواق البارزة وأا نتيجة حتمية خلارط

يف ظل ظروف عدم التأكد من فكرة نظرية الركن حاول عدة اقتصاديون اختبار مدى صحة هذه الفكرة  :ار الفرضيةاختب -3

من خالل إسقاطها على واقع أنظمة صرف دول العامل خاصة اليت تعرضت اقتصادياا إىل أزمات مالية ودرسوا حدة هذه 

ع نظام سعر الصرف السائد يف البالد أثناء فترة حدوث األزمة، وكذا وتواترها أي عدد مرات تكرار األزمات وعالقتها م

  .حدوث األزمات

  :نذكروومن بني هذه الدراسات تلك اليت قام ا خرباء صندوق النقد الدويل 

Andreo Bubula  وInciotker Robe  دة يف ئتقدمة والساالبلدان امل بلد من 150، وقد أخذوا عينة لـ 2003سنة

طريق النمو واملتخلفة، وقاموا حبساب األزمات يف ظل كل نظام بعدد وقائع األزمات من جمموع عدد املالحظات أثناء سريان 

:1ومن النتائج اليت توصال إليها ما يلي 2001إىل  1990عاما وذلك من  12هذا النظام يف فترة معينة واليت امتدت إىل 

؛ات املرتبطة بنظام الربط أعلى منه يف ظل أنظمة التعوميمكان تكرار األزم -

يف ظل الربط احملكم بالنسبة للدول النامية ويزيد  سيطة تزيد حبوايل ثالثة أمثال عنهاحتمال نشوب األزمة يف ظل األنظمة الو -

؛مبا يقترب من مخسة أمثال بالنسبة للدول املتقدمة

زمات عن األنظمة القائمة يف جممل اقتصاديات دول العينة وبالنظر لنتائج هذه كانت األنظمة الوسيطة أكثر تعرضا لأل -

الدراسة اليت تدعم نظرية القطبية الثنائية واليت توحي أيضا بأن األنظمة الوسيطة جيب أن ختتفي فإنه ال يزال هناك جمال إلعادة 

.النظر يف نتائج هذه الدراسة

بأخذ عينات جديدة من خمتلف الدول  2002سنة  K.Rogoffو  2001سنة  S.Fisherوإضافة هلذه الدراسة قام كل من  

اليت تعرضت أنظمتها النقدية ألزمات مالية وأكدوا جمددا على أن األنظمة الوسيطة هي األنظمة األكثر تعرضا لألزمات املالية 

  .من املرجح أن يستمر هذا االجتاهوأن معظم بلدان العامل اجتهت حنو العمل بالنظم املرنة يف خالل العقد املاضي و

رغم أن هناك العديد من الدراسات احلديثة حول أزمات العملة واليت تدعم  :Massonانتقادات فرضية الركن عند  -4

فرضية الركن إال أن هذه األخرية ال زالت تتعرض جلملة من االنتقادات من قبل بعض االقتصاديني املعاصرين الذين يعترضون 

  .النظرية أو يعارضون املنهجية املتبعة يف إثبات صحتهاعلى فحوى 

يف دراسة ألنظمة الصرف واليت  2001سنة  P.Massonولعل أهم االنتقادات املوجهة لفرضية الركن تلك اليت وجهها 

  .استعمل فيها سالسل ماركوف الختيار فعالية نظم الصرف الوسيطة

مة الربط والتعومي هي األخرى عرضة خلطر حدوث األزمة على حد سواء مع وأكد من خالل النتائج اليت توصل إليها أن أنظ

األنظمة الوسيطة، وأنه ال توجد أدلة تطبيقية راسخة تؤيد وجهة النظر اليت ترى أن األنظمة الوسيطة ستختفي يف اية األمر، 

  .كما أنه ال يوجد نظام سعر صرف واحد مناسب لكل البلدان يف مجيع األوقات

  :مربرات التوجه حنو التعومي:ثالثا

رغم أن اجلدل ال يزال قائما حول مزايا نظم التعومي مقارنة بنظم أخرى لسعر الصرف إال أن التوجه العام للنظام النقدي 

الدويل اليوم هو التعومي، وهي الظاهرة اليت يسميها صندوق النقد الدويل بظاهرة التفريغ، ويرجع هذا التوجه إىل املربرات 

2:ليةالتا

1
.126:ص، نفس املرجع: عتو الشارف-

2
.33: مربرات ودوافع التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية، مرجع سابق، ص: حممد أمني بربري -
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يف ظل عدم توفر احتياطات كافية لدى السلطات النقدية ال مبكن هلذه األخرية الدفاع عن  :احتياطات الصرف غري كافية -1

سعر صرف ثابت مما ال يدعو إىل املصداقية وهو ما اختربته أسواق الصرف األجنيب على وجه السرعة، حيث تصل عمليات 

يف اليوم يف العامل أمجع، وبالتايل األمر يتعقد بكثري مع عمليات املضاربة واملراجحة اليت  تريليون دوالر2.5الصرف األجنيب إىل 

ميارسها مساسرة الصرف، ما يغطي حاجيات السلطات النقدية من الصرف األجنيب لتتدخل يوميا من أجل احلفاظ على 

  .استقرار صرف عملتها

د أن يصل إىل تقرير سعر صرف متوازن ومستدام يف ظل أنظمة الصرف من الصعوبة مبكان ألي بل :احلاجة إىل املعلومات-2

مثل (الثابتة، وتزداد املهمة غاية يف التعقيد إذا كان البلد يقوم بإصالحات واسعة هيكلية وعلى صعيد االقتصاد الكلي 

حتديد سعر الصرف على فإذا كان ) اخلوصصة وتقليص حجم تدخل الدولة، وحترير التجارة اخلارجية واملبادالت األجنبية

مستوى بعيد عن التوازن يترتب عليه ما يدعو السلطات إىل إعادة حتديد سعر الصرف لتصحيح هذا اخلطأ، وهذا بدوره من 

1.شأنه أن يقوض الثقة، كما يقلل من وضوح اإلشارات املتعلقة باجتاه بيانات احلكومة يف املراحل املبكرة لإلصالح

جند هذا واضحا يف معظم البلدان اليت اختارت التعومي مثل الربازيل : ار على صعيد االقتصاد الكلياالفتقار إىل االستقر-3

البريو وروسيا ورومانيا والزايري ويظهر هذا االفتقار من خالل ارتفاع الضغوط التضخمية يف املراحل األوىل لإلصالح، أو عدم 

ال يكون يف مقدور هذه الدول تصحيح أسعار الصرف احملددة  وجود برامج قوية بالقدر الكايف، ويف مثل هذه الظروف

بالسرعة الكافية لتساير موائمات األسعار أو لتقوم بتحديد اإلمكانيات الكبرية لعمليات املراجحة يف مواجهة سعر الصرف يف 

الصرف مباشرة، إذا ما  السوق املوازية، ومن مث ال يكون أمام السلطات سوى خيارا واحدا هو السماح للسوق بأن حتدد سعر

أريد اجتناب حتول عمليات الصرف األجنيب إىل السوق املوازية، مع ما هلذا من آثار عكسية من حيث التهرب من الضرائب 

يف الكف عن استرياد التضخم من ) التيفيا وليتوانيا(واخلروج على القانون وفقدان السيطرة االقتصادية، والواقع أن رغبة 

 ما ومن الناحية األخرى اختارت استوانيا مبا عندها من احتياطات دولية وفرية أن ترتبط روسيا قد أدتما إىل تعومي عمال

عملتها باملارك األملاين، وذلك يف إطار جمالس العملة، وميثل ترتيب جملس العملة الكامل ضرب من ضروب نظم الصرف احملدد 

  .صادية على الصعيد الكليالذي من شأنه النهوض مبصداقية السياسات االقت

بالنظر إىل هذه االعتبارات ال ميكن الفصل بينها وبني اختيار نظام لسعر الصرف، ويف معظم  :االعتبارات السياسية -4

احلاالت كانت البلدان اليت اختريت كعينة على درجة العسر املايل الشديد، حبيث بينت السلطات أن هناك أسبابا قوية تدعو 

ق مسؤوال عن تصحيح سعر الصرف، وهو يقلل تلقائيا من التأثري على املصاحل الراسخة يضاف إىل هذا أنه فيما إىل ترك السو

يتعلق باقتصاديات التخطيط املركزي كان االنتقال إىل ترتيبات للصرف تقررها السوق دليال على إجراء تغيري جوهري يف 

  . السياسة االقتصادية

1
-2011ظام التعومي املدار وأثره على ميزان املدفوعات، جامعة املسيلة، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، سعر صرف الدينار اجلزائري بني نظام التثبيت ون: عزي خليفة  -

.95: ، ص2012
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  السياسات االقتصادية الكلية يف ظل نظم الصرف املختلفةتقييم أداء : املبحث الثاين

إن حتديد مزايا وعيوب كل من أنظمة الصرف الثابتة واملرنة والوسيطة، ال يكفي للوصول إىل فهم أعمق هلذه األنظمة، وقد 

ة السياسات النقدية يصعب اختيار األنسب منها لكل دولة، لذلك كان ال بد أن تتبع هذه املزايا والعيوب بدراسة مدى فعالي

  .واملالية يف ظل هذه األنظمة وكذلك يف ظل الوضعيات املختلفة للحركة الدولية لرؤوس األموال

  فعالية السياسة النقدية يف ظل نظم الصرف املختلفة: املطلب األول

  حالة نظام الصرف الثابت: أوال

حنو  LMا ما يؤدي من خالل الرسم البياين املوايل إىل حترك منحى تقوم السياسة النقدية املالئمة على زيادة الكتلة النقدية وهذ

وهي نقطة  Eاليمني وبالتايل فإن هذا التحرك سيؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة وحدوث عجز يف ميزان املدفوعات ألن النقطة 

  .ياوهي املنطقة اليت متثل عجزا خارج BBتقع إىل اليمني وإىل أسفل اخلط  LMو  ISتقاطع منحىن 

Source : Adel ben youssef « cours de macroéconomie Approfondie : MUNDELL Flemin II »

p : 05- 06.

Université de paris sud 11. 2007.

ول من خالل بيع وللعودة للتوازن ال بد أن يقابل ارتفاع الكتلة النقدية املوجهة إلنعاش النشاط االقتصادي باخنفاض النقد املتدا

إىل موضعه األصلي وإبطال تأثري العجز اخلارجي وهذا يف األجل  BBالنقد األجنيب من قبل املصرف املركزي ليعود اخلط 

  .القصري

لكن االستخدام الطويل األمد للسياسة النقدية يف اقتصاد مفتوح يعين عدم توازن دائم يف  ميزان املدفوعات وهو ما يؤدي إىل 

1.بني احلفاظ على التوازن الداخلي والتوازن اخلارجي وجود تعارض

  .إذن يف إطار نظام الصرف الثابت تبدو السياسة النقدية عدمية الفعالية متاما مهما تكن درجة احلركة الدولية لرؤوس األموال

.337: مرجع سابق، ص: وسام مالك -1
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  السياسة النقدية حالة نظام الصرف املرن: ثانيا

تأثريا هاما يف مستوى الدخل القومي وهذا مهما تكن درجة احلركة الدولية  حتدث السياسة النقدية يف ظل نظام الصرف املرن

  .لرؤوس األموال

:         كما هو موضح يف الشكل البياين رقم ’LMباجتاه اليمني إىل  LMحيث يؤدي التوسع النقدي إىل حترك منحىن 

  :ينخفض ويترتب عن هذا االخنفاض أثرين مهاونظرا الرتفاع حجم السيولة النقدية فإن معدل الفائدة احمللي س) 02-04(

.زيادة الطلب الكلي متمثال يف زيادة االستثمار-

.حدوث عجز يف ميزان املدفوعات نتيجة خروج رؤوس األموال إىل اخلارج-

ري وما دمنا يف حالة نظام صرف مرن فإن هذا العجز اخلارجي سيزول عرب اخنفاض قيمة العملة الوطنية، ومن املفترض أن تغ

من القدرة التنافسية للصادرات ويف يزيد  سعر صرف العملة الوطنية له أثر طبيعي على امليزان التجاري حيث يف هذه احلالة

و  ’LMحىت مير بنقطة تقاطع  BBويتحرك فيه املنحىن  ’ISحنو  ISنفس الوقت تنخفض الواردات من خالل انتقال املنحىن 

IS’ يناليت حتدد مستوى آخر للدخل الوط.  

  .وخنلص مما تقدم أن السياسة النقدية يف ظل نظام الصرف املرن تكون فعالة مهما كانت درجة احلركة الدولية لرؤوس األموال

  السياسة املالية يف ظل أنظمة الصرف املختلفة: املطلب الثاين

  السياسة املالية يف ظل نظام الصرف الثابت: أوال

تؤدي السياسة املالية التوسعية من خالل زيادة اإلنفاق احلكومي أو خفض الضرائب : األموالرؤوس حالة عدم حركية  -1

ل ويؤدي يف األجل القصري إىل زيادة الدخل لكن هذه الزيادة يرافقها زيادة يف معد ’ISإىل اليمني إىل  ISإىل حترك منحىن 

  .عي نتيجة اخنفاض االستثمارالفائدة فيلغي كل أثر مايل توس

.)05-02(الشكلأنظر  اسة املالية يف هذه احلالة تكون غري فعالة متامايفالس إذن

Source : Adel ben youssef Ibid .p 06
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تكون السياسة املالية يف هذه احلالة فعالة جدا ألن ارتفاع الطلب الكلي بزيادة : حالة احلركة التامة لرؤوس األموال-2

قى هذا األخري عند مستوى ثابت يف الداخل اإلنفاق احلكومي أو ختفيض الضرائب ال يؤدي إىل ارتفاع سعر الفائدة حيث يب

.)06-02(واخلارج وبالتايل الزيادة يف الدخل القومي كما يوضحه الشكل 

التوسعية فعالة لكن أقل فعالية من احلالة املالية يف هذه احلالة تكون السياسة  :حالة احلركة غري التامة لرؤوس األموال-3

دل الفائدة الذي يؤدي إىل اخنفاض االستثمارات واليت تترك أثرا خمفضا لالرتفاع األويل السابقة بسبب االرتفاع الطفيف يف مع

.)07-02(أنظر الشكل  يف الدخل القومي

  م الصرف املرنافعالية السياسة املالية يف ظل نظ: ثانيا

خلي على نفس املستوى مع سعر الفائدة يف هذه احلالة يكون سعر الفائدة الدا: حالة احلركة التامة لرؤوس األموال-1

يف حالة  Eعند النقطة  ، حيث يكون االقتصاد)08–02(:رقم هو خط أفقي وذلك من خالل الشكل BBالدويل فاخلط 

تقع  ’Eحمدثا بذلك فائضا يف ميزان املدفوعات ألن  ’Eيف النقطة  ’ISإىل  ISإىل حترك منحىن يؤدي والتوسع املايل  توازن

ونتيجة لذلك فإن قيمة العملة الوطنية سوف ترتفع مما يؤدي إىل اخنفاض تنافسية الصادرات والرفع من  BBحىن أعلى املن

.Eسوف ينتقل من جديد باجتاه اليسار ليعود إىل موضعه األصلي  ’ISالواردات وبالتايل فإن اخلط 
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   ظل نظام الصرف الثابت فإن زيادة اإلنفاق احلكوميمتاما كما رأينا يف  :حالة ضعف أو عدم حركية رؤوس األموال-2

حيث يف  ’Eإىل النقطة  Eإىل اليمني ويتحول التوازن القصري األجل من النقطة  ISأو خفض الضرائب تؤدي إىل حترك منحىن 

ادة رافقتها زيادة يف سعر املدى القصري هناك أثر إجيايب للسياسة املالية التوسعية متمثال يف زيادة الدخل التوازين لكن هذه الزي

متثل عجزا يف ميزان املدفوعات ألا تقع على ميني  ’Eونالحظ أن النقطة  )09-02(:الفائدة كما هو موضح يف الشكل 

فالسياسة املالية التوسعية تعين زيادة الطلب الكلي مبا يف ذلك الطلب على السلع املستوردة فريتفع حجم الواردات  BBاملنحىن 

سجل عجزا يف امليزان التجاري، ويؤدي هذا العجز بدوره إىل اخنفاض سعر الصرف الذي له هو اآلخر نتائج إجيابية وهو ما ي

تتمثل يف ارتفاع القدرة التنافسية للصادرات واخنفاض الواردات وبالتايل الزيادة يف مستوى الدخل ويظهر ذلك من خالل 

.’BB’¡LM¡ISوهي نقطة تقاطع املنحنيات  ’Eتوازن إىل األسفل حىت يصل إىل نقطة ال BBحترك منحىن 

  .إذن يف ظل مرونة نظام الصرف وضعف أو عدم حركية رؤوس األموال فإن سياسة امليزانية تكون فعالة

Source : Adel ben youssef : « Cours Macro économie Approfondie Mundell

Fleming II » OPCIT, P : 02.
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  التعارض والتنسيق بني السياسات االقتصادية الكلية: املطلب الثالث

ة يف حاالت كثرية من مشكالت متزامنة ومترابطة مثل البطالة وعجز ميزان املدفوعات تعاين العديد من االقتصاديات الوطني

وال ميكن أن حتل هاتان املشكلتان عن طريق سياسة انكماشية أو توسعية مباشرة فزيادة عرض النقود أي ختفيض سعر الفائدة 

لة إال أنه ويف الوقت نفسه تؤدي زيادة حتفيز أو انتهاج سياسة عجز موازين كبري قد تعمل بشكل فعال على حل مشكلة البطا

الطلب الكلي إىل حدوث عجز يف احلساب اجلاري، كما أن ختفيض سعر الفائدة سيكون له أثر سليب على حساب رأس املال 

  .من خالل انتقال رؤوس األموال حنو سعر قائدة أعلى يف اخلارج

ن املدفوعات فإنه ال بد أن يكون هناك تشابكا يف األهداف، وهنا وإذا كان االقتصاد يعاين من حالة تضخم وفائض يف ميزا

جند أن تقليص الطلب الكلي من خالل زيادة سعر الفائدة أو بتخفيض العجز املوازي قد يساعد على احلد من التضخم لكنه 

  .يزيد من فائض ميزان املدفوعات

يف حالة تضخم مع عجز يف ميزان املدفوعات حيث جند أن ويف بعض األحيان قد ال تتعارض أهداف السياسة االقتصادية كما 

كل من القيود النقدية واملالية ستكون ذات فعالية ويف نفس الوقت عندما تكون هناك مشكليت بطالة وفائض يف ميزان 

  .املدفوعات حيث تتوافق السياسات االقتصادية وتكون هلا فعالية كبرية

زاد عدد األهداف املراد حتقيقها، ففي مثل هذه احلاالت ميكن لصانعي السياسة عند ويزيد تعارض األهداف بدرجة أكرب كلما 

حتقيق التوازن الداخلي والتوازن اخلارجي من خالل سياسة واحدة هي سياسة االقتصاد الكلي، أن : وجود هدفني مثال مها

  :تقسم هذه السياسة إىل عنصرين

1:حتقيق هدف معني على النحو التايلسياسة نقدية وأخرى مالية وتوجه كل منهما إىل 

توجه السياسة النقدية لتصحيح االختالل الداخلي؛-

.توجه السياسة املالية لتصحيح االختالل اخلارجي-

  الظروف االقتصادية والسياسة االقتصادية املالئمة: )06-02(رقم جدول 

حالة الرواج والتضخمحالة الركود والبطالةحالة ميزان املدفوعات

سياسة انكماشيةتداخل السياساتلة العجزحا

تداخل السياساتسياسة توسيعيةحالة الفائض

ومن خالل ما سبق فإن للسياسة النقدية مزايا نسبية يف التأثري على ميزان املدفوعات طاملا أن الزيادة يف أسعار الفائدة ستحسن 

  :من وضع امليزان اخلارجي للدولة وذلك من خالل

  .لتدفقات الرأمسالية إىل الداخل يؤدي إىل حتسن حساب رأس املال يف ميزان املدفوعاتزيادة ا-1

  .ختفيض الطلب احمللي ومن مث ختفيض الواردات سيحسن من وضع احلساب اجلاري مبيزان الصفقات اجلارية -2

1
.122: مرجع سابق، ص: حممد كمال احلمزاوي -
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عات، فاألوىل هلا تأثري حمدود على احلساب أما السياسة املالية املقيدة فلها تأثري أقل عنه يف السياسة املالية على ميزان املدفو

اجلاري كما أا ال تؤثر مباشرة يف تدفق رؤوس األموال، فاملزايا النسبية للسياسة املالية تنشأ من خالل تأثريها على العمالة 

  .واإلنتاج وبالتايل التوازن الداخلي

فإن السياسة ) اختالل خارجي(وعجز يف ميزان املدفوعات  )اختالل داخلي(واستنادا إىل ما سبق جند أنه يف حالة وجود بطالة 

املتخذة ستنجح إذا ما زادت أسعار الفائدة بغية القضاء على العجز يف ميزان املدفوعات، وذلك مع زيادة اإلنفاق احلكومي   

تبعة حلل مشكلة تعدد أو زيادة الضرائب للحد من الضغوط التضخمية، ويطلق على هذا احلل املمثل من توليفة السياسات امل

The.مشكلة التعيني: األهداف اسم assignment Problem, s.Anweisungspoblem
1

وخنلص يف األخري أن األمر يف النهاية يرجع إىل األولويات اليت تضعها إستراتيجية احلكومة وفقا للظروف االقتصادية 

  .واالجتماعية للبلد

وث تعارض السياسات االقتصادية أمر مسلم به يف الدول املتقدمة فإن ذلك يظهر جليا يف الدول املتخلفة حيث إذا كان حدو

تعدد األهداف وتشابكها سواءا من حيث النطاق أو من حيث العمق، ويفسر لنا ذلك الفشل احلاصل يف حتقيق كثري من 

  .األهداف االقتصادية

اليوم ليشمل السياسة املالية والسياسة النقدية وسياسة الصرف والرقابة املباشرة على  ويتسع نطاق أدوات السياسة املتناقضة

األسعار وكذلك السياسة الداخلية، إال أنه يتعني على احلكومات أن تعمل على التأثري على متغريات السياسة من خالل 

اول احلكومة إصالح مؤسسة املساومة األجرية على اإلصالحات االجتماعية واملؤسسية، ففي العامل املتقدم على سبيل املثال حت

  .أمل أن خيفض ذلك من تضخم األجور

أما يف الدول املتخلفة وحيث ال توجد مساومات أجريت لضعف التنظيمات النقابية فإن العالقة بني أرباب العمل والعمال 

حدثت أية مساومة فإن النتيجة ستكون لصاحل  ستكون لصاحل الفئة األوىل وهو ما يعرض الفئة الثانية لضياع حقوقها، وإذا

  ).أرباب العمل(الطرف األقوى 

فنجد مثال أنه من أجل حتقيق أهداف سياسة تقرير أسعار الصرف سيكون له آثار سلبية على مستوى األسعار يف السوق احمللية 

  . وبالتايل تدين مستوى معيشة األفراد

ألهداف املراد حتقيقها، على أن ختطيط السياسات االقتصادية يتطلب هنا استخدام نظرية االقتصاد يعين ذلك أن احلاجة للتنسيق والتخطيط تكون ضرورية كلما تعددت ا -*

  :القياسي وأدواا املختلفة ويتطلب ذلك إتباع اخلطوات التالية
  .حتديد قائمة املتغريات اليت يتضمنها النموذج -1
  .تشكيل قائمة العالقات املفترض تواجدها بني هذه املتغريات -2
  .جتميع البيانات الفعلية عن هذه املتغريات -3
  .اختبار العالقات املفترضة وتغيريها مبا ميكن مع االعتماد عليها إحصائيا -4
.استخدام النموذج للوصول إىل توليفة السياسة االقتصادية املثلى-5

*
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  صرف املالئممعايري اختيار نظام ال: املبحث الثالث

يعد االستقرار االقتصادي من أولويات السياسة االقتصادية يف ظل البيئة االقتصادية املعاصرة ويقصد باالستقرار االقتصادي 

تقليل التباين يف الناتج احلقيقي أو مستوى األسعار أو االستهالك احلقيقي يف ظل الصدمات العشوائية ومع هذا فإن حتديد 

يف ضوء ذلك، يتعرض لبعض املشاكل املتمثلة يف أن استهداف استقرار متغري اقتصادي كلي قد يؤدي إىل  السياسة االقتصادية

اإلخالل باستقرار متغري اقتصادي آخر، وفيما يتعلق بسعر الصرف فإن املشكلة تصبح يف كيفية اختيار أنسب نظام لسعر 

العشوائية النامجة عن خمتلف املصادر فضال عن اخلصائص  الصرف دف التقليل من تباين الناتج احلقيقي يف ظل الصدمات

  .اهليكلية لالقتصاد

  :و يف ظل ظروف االستقرار االقتصادي ميكننا اختيار نظام الصرف وفقا للمعايري التالية

  نظرية منطقة العملة املثلى : املطلب األول

لالضطرابات الداخلية عمليات التكيف كفاءة يف استجابتهاتعرف منطقة العملة املثلى على أا منطقة العملة اليت توفر أفضل  

واخلارجية، وهي منطقة اقتصادية تستخدم فيها عملة واحدة أو اثنني أو أكثر من العمالت وترتبط قيمتها ببعضها البعض 

 قابل للتعديل لتكون يف احلقيقة عملة واحدة ويكون أداء عملتني كأداء عملة واحدة يتوجب أن يكون سعر الصرف ثابتا غري

وجامد وسهل للتحويل، كما يتوجب على السلطات النقدية املعنية تنسيق سياساا بطريقة تسهل تثبيت القيمة بني عمالت 

1.الدول األعضاء

" روبرت ماندل"ونظرية منطقة العملة املثلى هي نظرية وضعت أصوهلا من قبل جمموعة من االقتصاديني كان أوهلم االقتصادي 

يف حبثه املنشور عام  Kenenواالقتصادي  1969يف حبثه املنشور عام " ماكنون"واالقتصادي  1969ه املنشور عام يف حبث

ودف املقاربة القائمة على مفهوم املناطق النقدية املثلى إىل حتديد جمموعة من املعايري اليت ميكن أن تؤدي مبجموعة من  1969

  .ميكن احلديث عن املنطقة النقدية املثلى إال إذا احترمت هذه املعايريالدول إىل تشكيل عملة موحدة وعليه ال 

مقاربة ساكنة تأخذ مبعايري خارجية عامة ال تتطور عرب الزمن، واملقاربة املتجددة اليت تأخذ : وتنقسم هذه املقاربة إىل نوعني

  .باملعايري الداخلية للدول وتسمح باالندماج الديناميكي فيما بينها

من خالل هذه املقاربة ميكنا تعريف املعايري املتعلقة باملنطقة النقدية املثلى انطالقا  :ملناطق النقدية املثلى واملقاربة الساكنةا:أوال

L’adaption"التكاليف الناجتة عن تبين نظام االحتاد النقدي  -من حتليل املزايا L’union Monétaire " فاملزايا اليت تتعلق

يد معدالت الصرف بني هذه الدول مبجرد ظهور العملة املوحدة، والذي يبعد كل خماطر الصرف وبالتايل ذا النظام هي توح

تصبح تكاليف الصفقات الدولية منخفضة، خاصة وأا مل تعد حباجة إىل املرور عرب سوق الصرف وإىل جانب إعفائها من 

  .التكاليف املرتبطة بتغطية خماطر الصرف

  .فتحا على اخلارجالدولة صغريا ومن أكثر أمهية كلما كان حجمإن هذه املزايا تصبح 

.59-598: ، ص1987يخ، العالقات االقتصادية الدولية، الطبعة العربية، دار املر: جون هندسون وآخرون-1
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وهناك ميزة أخرى تتعلق بوجود ضمانات هيكلية متنع تراجع النظام حلالة التفكك السابقة، إال أن العملة اجلديدة متنح الدولة 

ن هذه الدولة ميكنها أن تستورد اليت كان هلا تضخم سابق تقليدي، ارتباطا امسيا يعطيها مصداقية أكثر، ويف هذه احلالة فإ

تضخم عملة الربط كحالة الدولرة وإما أن يكون معدل التضخم فيها مساويا ملتوسط املنطقة النقدية اليت تنتمي إليها كحالة 

  .اليورو

يزات إن التراجع يف توقعات التضخم واالخنفاض يف مستوى معدل الفائدة يف الدول اليت تشكل احتاد العملة، يعترب من امل

  .األساسية اليت يترتب عن انضمامها إىل احتاد العملة

أما بالنسبة للتكاليف، فإن الدول اليت تتبع هذا النوع من االرتباط االمسي، سواء دولرة أو يوروة، ستفقد امليزة السيادية 

  .ادية للدولة الوطنيةواملتمثلة يف أن يكون هلا سياسة نقدية مستقلة وبالتايل تفقد أحد أهم خصائص السياسة االقتص

ويف ظل االضطرابات املتعددة يف اقتصاديات الدول، والتبعية اليت يفرضها احتاد العملة وتغليب مصاحل اموعة الدولية للمنطقة 

النقدية على مصلحة الدولة الواحدة فإن مشكل الضبط يطرح على مستوى احتاد العملة، ذلك أن الربح الذي كانت حتققه 

فتح بدرجة كبرية على اخلارج، وبالتايل يعطيها احلقيقة أقل مقارنة باالقتصاد املتكامل واملننقدية املستقلة يصبح يف السياسة ال

االحتاد آليات أخرى للضبط ميكن أن تستخدمها لضبط التوازن بني القطاع احلقيقي والقطاع النقدي المتصاص االختالالت 

ملة املوحدة، ومن خالل ما تقدم عرضه ميكننا استنتاج ثالثة ميزات أساسية تدعم ويف هذه احلالة تستطيع أن تستفيد من الع

1:فرص النجاح االقتصادي للمنطقة النقدية املثلى وهي

؛حجم الدولة اليت كلما كانت صغرية كلما استفادت من انفتاحها على اخلارج-

تاح على اخلارج؛درجة االنف-

.يةإمكانية توسع وحتسني آليات الضبط النقد-

  .اررما تبقى مرشحة لالستقرار واالستولكون هذه املعايري هي معايري خارجية ال تتطور مع الزمن فإ

معايري املناطق النقدية املثلى  1999يف ورقة حبثه  Frenkelخيتصر فرانكل  :املناطق النقدية املثلى واملقاربة الديناميكية: ثانيا

  .بني أعضاء االحتاد النقدي وارتباط العوائد بني هذه الدول األعضاءتوسع التجارة : يف ميزتني أساسيتني مها

  :والشكل املوايل يوضح خط املنطقة النقدية املثلى

.79: مرجع سابق، ص: بليمان سعاد-1
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نالحظ من خالل هذا الشكل أن ميل خط املنطقة النقدية املثلى هو ميل سالب من جهة ووجود عالقة طردية بني احتاد العملة 

  .ي من جهة أخرىواالندماج التجار

ونفسر وجود امليل السالب خلط املنطقة النقدية املثلى بالعالقة العكسية بني التخلي عن السياسة النقدية املستقلة والزيادة يف 

 االرتباط بني عوائد هذه الدول، أما العالقة الطردية فترجع إىل اعتبار أن مزايا املنطقة النقدية املثلى تتطور عرب الزمن وبالتايل

  .فهي مزايا ديناميكية، حبيث أن كلما تعزز االرتباط بني العوائد كلما كانت هذه املنطقة النقدية أكثر احتادا

Frankel(وقد توصل الباحثون أمثال فرانكل وروز  & Rose(  1993و  1959إىل نتائج جتريبية حول املرحلة ما بني

ئد الدول ودرجة االندماج التجاري، أي كلما زادت درجة االندماج مفادها أن هناك عالقة طردية اجيابية بني ارتباط عوا

  .التجاري بني الدول كلما كان هناك ارتباطا أكرب بني عوائدها

1:وهناك جمموعة من املعايري ال بد من توفرها لتحقيق منطقة عملة مثلى ميكن إمجاهلا فيما يلي

تتعرض املنطقة لضغوط انكماشية فإن مجيع الدول يف املنطقة ستعاين  متاثل الدورات االقتصادية للدول األعضاء أي عندما /1

من هذه الضغوط وحينما تتعرض املنطقة لضغوط تضخمية فإن مجيع الدول األعضاء ستواجه الضغوط نفسها وهكذا حىت ال 

حيدث اليوم بالنسبة  تكون هناك دولة تواجه كسادا بينما هناك انتعاش اقتصادي يف باقي الدول األعضاء على النحو الذي

  .لليونان ضمن تكتل االحتاد األورويب

أن تكون لدى الدول األعضاء القدرة على امتصاص الصدمات االقتصادية من خالل مرونة عملية حتديد األجور واألسعار  /2

متصاص أثر وذلك لتمكني الدول من تعديل األسعار بصفة خاصة األجور يف حاالت الكساد أو الرواج مما يساعد على ا

الصدمات االقتصادية اليت ميكن أن يتعرض هلا األعضاء بسهولة وقد أثبتت أزمة اليونان أن مجود عملية حتديد األجور أسهم يف 

  .إضعاف قدرة اليونان على مواجهة ضغوط الكساد الذي تواجهه

www، 6066 العدد ،2010ماي  21: املوافق لـ7/06/1431، صحيفة االقتصادية مثلى ةلنقدي األورويب منطقة عملهل االحتاد ا: إبراهيم السقا-1 .aleqt.com.

ملستقلة املنطقة ا

نقديا

منطقة االحتاد النقدي

خط املنطقة النقدية املثلى

ارتباط العوائد

توسيع التجارة الدولية

)10-02(الشكل رقم

Source : Frankel (1999), Les Régimes de change dans les marchés émergents, P: 31
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مل احمللي من خالل انتقال العمالة سهولة انتقال عناصر اإلنتاج خاصة عنصر العمل وذلك لتخفيف الضغوط على سوق الع /3

مما يسهل من امتصاص هذه الدول ألثر الصدمات ) يف حالة التضخم(أو إىل الداخل ) يف حالة االنكماش(إىل اخلارج 

  .االقتصادية

تنوع اهلياكل االقتصادية للدول األعضاء حيث ال تكون الدول األعضاء متشاة يف هياكلها االقتصادية خاصة هياكل  /4

  .اإلنتاج

ضرورة وجود نظام للتحويالت املالية بني الدول األعضاء خصوصا يف أوقات األزمات مبا يساعد اإلحتاد النقدي على /5

التخفيف من أثر أي أزمة تلحق بالدول األعضاء ومتكني هذه الدول من التكيف مع األزمة من خالل التحويالت املالية اليت 

  .تقدم إليها

املعايري إذا توفرت يف جمموعة من البلدان كان من األنسب هلذه األخرية أن تتوحد يف إحتاد نقدي من أجل وبالتايل فإن هذه 

  .حتقيق االستقرار والنمو االقتصاديني

ويرى االقتصادي الشهري بول كرومجان أن األزمة اليونانية كشفت عن أن اإلحتاد النقدي األورويب ليس منطقة عملة مثلى 

سلطة مالية مركزية يف دول اإلحتاد النقدي األورويب، والذي ميكنها من أن تقوم بإعادة توزيع اإليرادات بسبب عدم وجود 

العامة بني الدول األعضاء على صورة حتويالت مالية من أملانيا وفرنسا مثال إىل اليونان باعتبارها شرطا أساسيا ملنطقة العملة 

دة األمريكية حيث تقوم السلطات املالية املركزية بتقدمي الدعم للواليات يف أمريكا املثلى، مثلما هو احلال يف الواليات املتح

عند تعرضها لضغوط مالية حادة، من جهة أخرى االقتصادي مانكيو أن جناح الواليات املتحدة األمريكية كمنطقة عملة مثلى 

ا إىل مرونة عملية حتديد األسعار واألجور يف مل يكن راجعا أساسيا إىل وجود سلطة مالية مركزية فقط بقدر ما كان راجع

الواليات املختلفة وسهولة انتقال عنصر العمل بني الواليات يف أمريكا وهذين العاملني تفتقدمها دول اإلحتاد النقدي 

1.األورويب

  نظام الصرف وطبيعة الصدمات االقتصادية: املطلب الثاين

إىل اعتماد أنظمة الصرف الثابتة نظرا ملا تتجلى به هذه األخرية من مزايا سبق  االستقرار االقتصادي العاملي غالبا ما يعزى

ذكرها يف الفصل األول، ولكن ثبات أسعار الصرف من األمور اليت يصعب توفريها متاما، فاالقتصاد العاملي مليء بأشكال 

وية على االقتصاد العاملي، وأضحت االضطرابات والصدمات االقتصادية وحىت غري االقتصادية اليت تنسحب آثارها الق

 دان العامل، وكثريا ما يلجأ منظروالصدمات االقتصادية تشكل حمورا مهما يف عملية حتديد نظام الصرف األنسب ألي من بل

ا العالقات النقدية الدولية إىل تفضيل نظام الصرف املرن على النظام الثابت وقت حلول تلك الصدمات، والغاية اليت يسعى إليه

  .هذا املطلب هي حتديد العالقة بني الصدمات االقتصادية وأنظمة الصرف املتبعة

www، نفس املرجع: إبراهيم السقا -1 .aleqt.com.
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Economicالصدمات االقتصادية ف Shocks  ا تعد من بني أهم املؤثرات على إدارة سياسة سعر الصرف األجنيب ويقصد

الصدمات الداخلية إىل صدمات  حيث تنقسم 1.األحداث اليت تؤثر على االقتصاد واليت يكون مصدرها خارجيا أو داخليا

  .نقدية وصدمات حقيقية

وتظهر الصدمات النقدية يف شكل زيادة أو نقصان الطلب على النقود نسبة إىل الكمية املعروضة منها، أما الصدمات احلقيقية 

بني الزيادة يف أسعار الفرق (فإا تأخذ شكل التذبذب يف الناتج احمللي اإلمجايل أو التغريات يف معدالت التبادل التجاري 

والتباينات يف الطلب اخلارجي على صادرات السلع واخلدمات والتغري يف اإلنتاجية مقارنة ) الصادرات وأسعار الواردات

  .بالشركاء التجاريني

  أما الصدمات اخلارجية فتسلك مسلك الدورات االقتصادية وتولد تأثريات خمتلفة على أسعار الصرف اعتمادا على مصدرها

أو أا تعرب عن طريق األزمات االقتصادية العاملية حنو االقتصاد احمللي متاما كما حدث يف أزمة القرن احلادي والعشرين واليت 

بدأت أزمة حقيقية من الرهن العقاري وسرعان ما سلكت طريقا سريعا لألزمات وهو الطريق النقدي واملايل ومن مث امتدت 

  .وانب احلقيقية يف أغلب اقتصاديات دول العامل فأصابتها بالركودإىل أبعد من ذلك لتمس معظم اجل

التقليدية الختيار نظام سعر الصرف تظل ذات أمهية يف عامل اليوم املتسم باالقتصاديات  )1963و  1961(إن معايري ماندل 

2.تقال رؤوس األموالاألكثر تكامال وترتكز هذه املعايري على انتشار أنواع الصدمات االقتصادية ودرجة حرية ان

وينبغي لالقتصاديات األكثر عرضة للصدمات االمسية أن ختتار نظم سعر صرف ثابتة فأسعار الصرف الثابتة من شأا أن 

تسمح بتعديل الكميات، مثل التغريات يف االحتياطات الدولية اليت ينجم عنها تغريات يف عرض األموال، بوصفها منطا من 

ومن ناحية أخرى إذا كانت التقلبات احلقيقية سائدة بشكل أكرب، فينبغي ) أو الداخلية(ية اخلارجية التكيف للصدمات االمس

لواضعي السياسة اختيار نظم سعر صرف أكثر مرونة، وذلك ألن نظم سعر الصرف االمسية املرنة تسهل املالئمة بني الناتج 

عندما تكون األجور واألسعار احمللية بطيئة التغري وباملثل ميكن احلقيقي اإلمجايل والقطاعي وبني الصدمات اخلارجية، وخاصة 

أن تؤدي أسعار الصرف احلقيقية املرنة إىل تغريات يف خيارات االستهالك، االدخار وكذلك يف اإلنتاج، مبا يف ذلك حتوالت 

مثل (، وبعد صدمة حقيقية سلبية بني قطاعات السلع القابلة لالجتار وتلك غري القابلة لالجتار وتسيري التكيف مع التقلبات

ميكن أن يؤدي االخنفاض االمسي إىل زيادة يف األسعار احمللية للسلع املصدرة واملستوردة، ) اخنفاض يف أسعار النفط العاملية

رف وختفيض األجور احلقيقية مبا يتالءم مع االخنفاض يف الطلب على العمالة، ويف مقابل ذلك ففي البلدان اليت ا أسعار ص

غري مرنة واليت متر ذه الصدمات السلبية احلقيقية، يكون من الضروري اخنفاض األسعار واألجور لضمان أال حيدث اخنفاض 

وميكن أن يساعد التعومي على " املرض العريب"أو " املرض اهلولندي"يف العمالة والناتج وما مل حيدث ذلك ستعاين البلدان من 

ت احلقيقية وأن يكون أقل تأثرا باجلمود االمسي يف أسواق العمالة والبضائع وذلك بأن توفر هلا محاية االقتصاديات من الصدما

  .درجة من االستقالل النقدي

.118: مرجع سابق، ص: جليل احلسني  عبد -1
أبو ظيب، اإلمارات العربية  2002ديسمرب  17-16وقائع الندوة املنعقدة يف، التارخيي ودروس للبلدان العربية خيارات نظم  سعر الصرف من املنظور: ناصر السعيدي -2

.65: ص املتحدة، صندوق النقد العريب بعنوان نظم وسياسات أسعار الصرف،
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وه املؤقتة ويتوقف اخليار على قدرة السلطات النقدية واملالية على حتديد مصدر وطبيعة الصدمات وعلى التفرقة بني أوجه التش

والدائمة وعلى أن ال يكون التفاعل الديناميكي االقتصادي واملايل بني التشوهات االمسية واحلقيقية تفاعال قويا، ومع ذلك 

يفتقرون إىل معلومات ممتازة عن طابع واستمرار املصدر احمللي مقابل املصدر   بيئات متذبذبةفواضعو السياسة الذين يعيشون يف

وعن التفاعل بني أوجه التشوه احمللي واخلارجي فإن اخليارات ال تكون واضحة، ويأيت التأثري اإلضايف  اخلارجي للصدمات

وهي عدم التوافق بني زيادة التكامل املايل " الثالثية املستحيلة"السيئ من زيادة االنفتاح وحركة رأس املال مما يسمى باختصار 

واالستقالل النقدي، ويف وجود حرية حركة لرأس املال ) الثابتة(ف املستقرة لسعر وأسعار الصر) حتركات رأس املال(الدويل 

        ال ميكن أن تستهدف السياسات النقدية كال من احلفاظ على أسعار صرف مستقرة وتقليل التغريات يف الناتج الدوري

  .أو االستجابة إىل الصدمات اخلارجية

ية أكثر تكامال واحلسابات الرأمسالية أكثر حتررا، ستصبح القيود على واضعي وباإلضافة إىل ذلك فإن أصبحت األسواق املال

قد يتعني على البلدان الدخول يف خيار ثنائي القطب ومن دون  )Fisher)2001السياسة أكثر حدة ولذلك ومثلما أشار 

أن يكون لدينا كل من رأس مال حر  أو االنتقال إىل الربط اجلامد، وال ميكن معومةنظام وسيط مبا يعين انتهاج أسعار صرف 

حركة متاما واستقالل نقدي وعملة مستقرة، ويزداد اإلقرار اليوم بأن الثالثية املستحيلة هي السبب يف ايار وبعد ذلك سقوط 

، قاعدة الذهب ونظام بريتون وودز على الرغم من أن ذلك مل يكن مفهوما جيدا يف وقته، ومع زيادة التكامل املايل الدويل

  .فاخليار هو يف احلقيقة بني االستقالل النقدي واستقرار أسعار الصرف

  :الشكل املوايل يوضح الثالوث املستحيل

الرقابة على الصرف

استقالل السياسة النقدية

ف مرن حرنظام صر

حرية حركة رؤوس األموال

ثبات أسعار الصرف

إحتاد نقدي

الثالوث املستحيل:)11-02(الشكل رقم

Source : Dominique Plihon : Les Taux de Change, 3eme édition, édition la découverte 9 bis,

rue Abel-Hovelacque 75013 Paris, P : 79.
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  نظام الصرف واملتغريات السياسية: املطلب الثالث

نية االقتصادية للدول وطبيعة الصدمات اقتصرنا يف حتليلنا للمتغريات االقتصادية واملتعلقة باختيار نظام الصرف املالئم على الب

االقتصادية دون أن نعرج على االختيارات السياسية للحكومات، إال أن ذلك ال يعين أا ليست مهمة يف حتديد نظام الصرف 

  .بل هلا بالغ األثر يف ذلك

السياسي ختتلف عن املفاضلة حيث جند أن كوردون و يارو يرون أن املفاضلة اليت حتكم يف اختيار نظام الصرف يف اإلطار 

  .مبفهوم املناطق النقدية املثلى واليت كانت قائمة على أساس االستقرار واملرونة ويتعلق األمر هنا باملفاضلة بني املصداقية واملرونة

Fridenومن جهة أخرى يقترح فريدن وبروز  et Broz أن تتصرف بوصفها خمططا حمايدا أي ال يفضل الدوافع االقتصادية 

  .على غريها بل يعمل على أساس املوازنة بني خمتلف االعتبارات يف اختياره لنظام الصرف

  :حصرها يف ما يلي ى اختيار نظام الصرف واليت ميكنودف من خالل هذا املطلب إىل إبراز تأثري العوامل السياسية عل

سياسي ونظام الصرف احملتمل الذي ستتبناه احلكومة هناك ارتباط وثيق بني عدم االستقرار ال: عدم االستقرار السياسي: أوال

  :إذن فاحلكومات ستجد نفسها أمام خيارين

  .إما تأكيد مصداقية عملتها باختيار نظام صرف ثابت-1

وإما أن تؤكد حريتها وقدرا على استخدام وسائل سياسية أخرى لتحقيق أهداف أوسع، وبالتايل ختتار نظام صرف  -2

  .مرن

حلكومة تضع ضمن أهدافها السياسية التحكم يف البطالة الفعلية يف مستوى أقل من املستوى العادي، باعتماد فإذا كانت ا

التخطيط اخلاضع لألهداف االجتماعية اليت حتقق بدورها التوازن الداخلي لالقتصاد أي امتصاص البطالة، فإن نظام الصرف 

تفاع التضخم ويؤدي إىل االنكماش املفضي إىل البطالة، وهنا تتجلى أمهية الثابت يصبح عائقا أمام هذا اهلدف، ألنه حيد من ار

النظام املرن، وكاختيار أفضل لتحقيق هذه األهداف ولتحقيق األهداف السياسية الرامية إىل التوازن واملصداقية من خالل نظام 

ار املرن وكان هذا ب التضحية باالختيالصرف الثابت جيب أن يدعم هذا االختيار بسياسة مكافحة التضخم، وهو أمر يتطل

  .ضع معظم دول االقتصاد الناشئ كاملكسيك مثالو

"Edwards"اليت تنجم عن اختيار إحدى نظامي الصرف، فقد قام إدوارد  ة بني العوامل السياسية والتكلفةوانطالقا من العالق

لصرف املناسب وأثبتت أنه كلما زاد عدم االستقرار بدراسة العالقة بني عدم االستقرار السياسي واختيار نظام ا 1996سنة 

دولة متطورة وسائرة يف طريق  63السياسي ارتفعت كلفة اختيار نظام الصرف الثابت، حيث اعتمد على منوذج حيتوي على 

اية إىل حيث بينت النتائج اليت توصل إليها أن عدم االستقرار السياسي أدى يف النه 1992-1980النمو، وهذا خالل سنوات 

  .ايار نظام السعر الثابت والتخلي عنه، واعتماد النظام املرن

إضافة إىل عدم االستقرار السياسي فهناك عوامل سياسية أخرى تؤثر على اختيار نظام الصرف  :طبيعة النظام السياسي: ثانيا

منذ أمد بعيد وبالتايل مل يكن هلا مشكل اجتاه وهي تتمثل يف طبيعة النظام السياسي، فاحلكومات املنتخبة اتبعت نظاما دميقراطيا 

مرونة اختيار نظام السوق، بينما الدول السائرة يف طريق النمو والدول الناشئة أصبحت فيها درجة دمقرطة النظام السياسي 

  .هي اليت حتدد القدرة على االختيار يف هذا اال
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بت مقارنة باألنظمة الدميقراطية ويرجع ذلك إىل أن الديكتاتوريات إن األنظمة الديكتاتورية متيل غالبا إىل تبين نظام ثا 

السياسية متيل إىل فرض إجراءات التعديل والضبط التحكمي، عكس األنظمة الدميقراطية على حرية املنافسة والتغيري واالختيار 

  .السياسي وهو ما يؤكد العالقة بني عدم االستقرار السياسي واختيار نظام الصرف

ابات السياسية يف املكسيك كانت وراء إحداث األزمة االقتصادية العميقة اليت مرت ا هذه الدولة أثناء السداسي األول فاحلس

  :، فاحلزب احلاكم واجه موقفني متعارضني1994من سنة 

تعاين من التضخم إما القيام بتخفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للدوالر حىت تعكس الواقع االقتصادي للمكسيك اليت / أ

احلايل، ومن اخنفاض القدرة التنافسية للسلع القابلة للتبادل نتيجة غالء سعر الصرف احلقيقي للعملة املكسيكية، لكن هذا 

القرار كان يضر مبصاحل الطبقة الوسطى اليت تتدهور قدرا الشرائية مع أا هي اليت حتدد مصري االنتخابات كقوة اجتماعية 

  .فعالة

إتباع سياسة انكماشية حتظى بقبول أصحاب رؤوس األموال املعارضني للتضخم والرتفاع األجور وهو ما ينعكس  أو/ ب

  .سلبا على العمال والقطاع اإلنتاجي

هكذا إذن فإنه إذا كان قرار ختفيض العملة يفجر القاعدة السياسية للحزب احلاكم فإن سياسة االنكماش توتر العالقة التقليدية 

  .زب احلاكم والنقابات العمالية وممثلي املؤسساتبني احل

حاولت من خالهلا احلكومة املكسيكية  1994وقد حدثت اضطرابات سلبية حادة جنمت على االنتخابات العامة يف املكسيك 

دلة أن تؤخر حلظة ختفيض العملة وتبين إستراتيجية على مرحلتني، دعمت يف املرحلة األوىل سعر الصرف بتبين سياسة معت

  .للتقشف، قائمة على اتفاق التعاون بني األوساط النقابية وأوساط رجال األعمال

ويف املرحلة الثانية شرعت بعد االنتخابات يف خفض تدرجيي للعملة وتطبيق سياسة صارمة، لكن األحداث السياسية اليت 

ت اإلستراتيجية السابقة، ونتيجة ملرور ضربت املكسيك، كاغتيال مرشحني من أحد األحزاب، والتوترات اليت تصاعدت أفشل

فإن األعوان االقتصاديني قد 1976/1982فيها ختفيض ساحق للبيزو سنوات  وضاع مماثلة هلذه احلالة اليت متاملكسيك بأ

  .استبقوا األمور تفاديا للخسارة

أخرت حلظة ختفيض سعر العملة  إذن من خالل ما سبق يتبني لنا كيف أثرت العوامل السياسية على نظام الصرف، فاحلكومة

  .ألسباب سياسية زادت من تطور الوضع ليصل إىل أزمة اقتصادية وسياسية شاملة

  معايري أخرى الختيار نظام الصرف املالئم: املطلب الرابع

رنة يف مزايا وعيوب أنظمة الصرف ومدى قوة أسعار الصرف الثابتة وامللعديد من الدراسات االقتصادية بإبراز أهم ا قامت

إىل املعايري اليت تطرقنا إليها سابقا هناك معايري أخرى تعتمدها الدول و إضافة عزل االقتصاد عن الصدمات الداخلية واخلارجية 

  :واليت تتمثل يف  نظام الصرف األمثليف اختيار 
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ستقل هي البلدان اليت تتميز حبجم ا بالتعومي املد أن البلدان اليت قد تسمح لعمالبالنظر إىل هذا املعيار جن :حجم البلد-1

اقتصاد كبري واليت عادة ما حتتل التجارة اخلارجية فيها قطاعا صغريا نسبيا، وهلا درجة عالية من الترابط الدويل، أما إذا كان 

1.حجم البلد االقتصادي صغريا  ما عليها إال تبين نظام صرف ثابت

بات اليت حتدث يف أسعار الصرف من خالل تركيبة العمالت األجنبية اليت ميكن جتنب تلك التذبذ:  الشركاء التجاريني-2

تقوم عليها الصادرات والواردات فعندما يكون هيكل التجارة اخلارجية يتكون من أكثر من عملة أجنبية فإن التغري يف أسعار 

تيجة صعود بعض العمالت واخنفاض الصرف من خالل العمالت الكربى يعمل على تعديل امليزان التجاري بالعملة احمللية ن

بعضها اآلخر، ويتم ختفيض هذه اآلثار من خالل اختبار سلة عمالت مناسبة تعكس العالقات التجارية مع الشركاء التجاريني 

تربط الرئيسيني لتثبيت العملة الوطنية ا، أما إذا كانت تتعامل مع شريك جتاري واحد كالواليات املتحدة األمريكية مثال فإا 

  .عملتها احمللية بالدوالر أو تتعامل جتاريا بنسبة كبرية مع دول االحتاد األورويب فتقوم بربط عملتها احمللية باليورو

تباع نظام صرف ثابت قد جنح يف فا لرئيسية املؤثرة يف اختيار نظام سعر الصرفيعترب التضخم من العوامل ا :التضخم-3

ه هذه الدول كاملكسيك مثال، حيث أدت حالة مكافحة التضخم اعتمادا على تثبيت ختفيض مستوى التضخم الذي عانت من

إىل اخنفاض مستوى التضخم بسرعة كبرية من نسب شديدة االرتفاع، فلقد  1994و  1989سعر الصرف يف الفترة بني عام 

ترة من عودة التضخم ، وبعد ف1989يف %20إىل  1988خالل االثين عشر شهرا من فيفري %180هبط من ذروته وهي 

1995، مث اندلعت أزمة 1993هبط إىل ما دون العشرة يف املائة حبلول عام ) %30حيث بلغت نسبته ( 1990لالرتفاع يف 

1995إىل نوفمرب  1994خالل الفترة من نوفمرب %121اليت اقترنت بارتفاع يف سعر الدوالر األمريكي مقابل البيزو بنسبة 

1995.2عام %52خم السنوي إىل االرتفاع حيث بلغت نسبة ونتيجة لذلك عاد التض

Levy-Yeyatiوباملقارنة بني البيانات اليت تظهرها الدراسة اليت أجراها  and Sturgnegger  مع التصنيف على أساس

لبلدان اليت تأخذ نظام التعومي، نظام وسطي، نظام الربط فإنه توجد يف ا: قانوين اخلاص بصندوق النقد الدويل لثالث فئات عامة

بنظام التعومي معدالت تضخم عالية تليها يف ذلك البلدان اليت تأخذ بنظام الربط اليت يوجد فيها أدىن معدالت التضخم، أما 

 بنظام التعومي ونظام الربطالبلدان اليت تأخذ بنظام وسطي فهي اليت يوجد فيها أكرب معدالت التضخم عن البلدان اليت تأخذ 

3.أن نظام الربط أو ثبات أسعار الصرف يؤدي إىل تضخم أقلإذن نستنتج 

تقاس درجة تكامل األسواق املالية احمللية مع األسواق املالية الدولية بتحديد ما حتتفظ به  :درجة تكامل األسواق املالية-4

صول املالية احمللية واألصول املالية البنوك من أصول مالية أجنبية نسبة إىل العرض النقدي احمللي، وأيضا بدرجة اإلحالل بني األ

األجنبية، فارتفاع هذه النسبة يدل على درجة تكامل عالية مع األسواق العاملية إضافة إىل حرية أكرب يف حركة رؤوس األموال 

بلية ويف إطار حرية حركة رؤوس األموال تؤدي قابلية العملة إىل التحويل دورا بارزا، فالدول اليت تواجه صعوبات يف قا

  .عملتها للتحويل لن تكون أسواقها املالية حمط أنظار البنوك التجارية العاملية

.71: ديوان املطبوعات اجلامعية، ص، مدخل التحليل النقدي، اجلزائر: حممود مجيدات -1
، أبو ظيب، اإلمارات العربية 2002ديسمرب  17-16جتربة املكسيك مع نظام سعر الصرف املرن، ندوة نظم وسياسات سعر الصرف يف : ألفريدو كويفاس و اليخندرو ورتز -2

.134-133: املتحدة، ص
3

.37: ، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، ص2002ديسمرب  17-16املنظور التارخيي الختيار نظام سعر الصرف، ندوة نظم وسياسات سعر الصرف يف : مايكل بوردي -
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وتلعب حركة رؤوس األموال الدولية دورا كبريا يف تعديل االختالل يف موازين املدفوعات ويف سعر الصرف، فالدول اليت 

برية فيما لو اعتمدت نظام صرف ثابت لعملتها تتمتع حبرية كاملة يف حركة وانتقال رؤوس األموال فإا ستواجه صعوبات ك

ا سيعمل على التأثري ادة التدفقات النقدية أو اخنفاضهمع عدم القدرة على تغيري أسعار الصرف إال بتدخل احلكومة حيث أن زي

  .ارتفاعا واخنفاضا استجابة للتغريات يف التدفقات النقدية

كة رؤوس األموال وسعر صرف العملة احمللية من خالل فعالية سعر الصرف وميكننا أن نالحظ أن هناك ارتباطا وثيقا بني حر

أي اخنفاض (يف التصحيح واستقرار االقتصاد، فاالرتفاع يف الطلب اخلارجي على العملة احمللية املصاحب بسياسة نقدية توسعية 

 إنه سيؤدي إىل تدفق رؤوس األموالجنيب ففيما إذا تقاطع مع االخنفاض يف سعر الفائدة األ) سعر الفائدة وزيادة عرض النقود

وتعمل على ختفيض سعر الفائدة احمللي وبالتايل حدوث اختالل نتيجة التعارض بني هده السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة 

 ية، إليه السياسة النقدإىل مستوى معني وبني ما مت ختفيضه فعال، حيث اخنفاض سعر الفائدة إىل مستويات أقل مما هدفت 

سينعكس بصورة سلبية على ميزان احلساب اجلاري بينما لو كان البلد متبنيا نظام صرف مرن فإن ارتفاع سعر الصرف يف 

مثل هذه احلالة سيعمل على جتنب البلد املعين أي آثار مصاحبة الخنفاض سعر الفائدة احمللي ملستوى غري خمطط له كاخنفاض 

  .نيب، مما يؤدي إىل تدفقات نقدية معاكسةسعر الفائدة إىل ما دون السعر األج

إذن نستنتج مما سبق أنه كلما زادت حرية حركة رؤوس األموال زادت صعوبة االحتفاظ بنظم صرف ثابتة، كما أن زيادة 

  .درجة التطور والتكامل يف السوق املايل داخل البلد املعين تزيد من إمكانية تطبيق نظم الصرف املرنة

ال تزال مشكلة اختيار النظام األمثل لسعر الصرف حمل جدل يف النقاشات االقتصادية أي من أنظمة  :يالنمو االقتصاد-5

1:الصرف قادر على حتقيق منو اقتصادي حقيقي ومستدام، حيث أثبتت دراسة لـ
Nilsson. k et Nilsson. L (2000)

ت منو اقتصادي جد مرتفعة، كما خلصت دراسة أن نظام الصرف املرن يعطي دفعا قويا للصادرات وبالتايل حيقق معدال

Perrault. Lafrance, Bailliu إىل أن نظام الصرف املرن قادر على تعزيز معدالت النمو االقتصادي يف ظل  2000

على امتصاص الصدمات االقتصادية والتكيف بسهولة مع  ااقتصاد يتمتع مبرونة األسعار واألجور االمسية وهو ما جيعله قادر

Ripollتجدات االقتصادية العاملية من خالل استجابة سعر الصرف األجنيب هلذه املستجدات، أما املس et Fisher (2001)

فإم يرون من خالل دراستهم أنه يف ظل نظام الصرف املرن يشهد االقتصاد صدمات اقتصادية كثرية، وهو ما يؤدي إىل 

Floodكل من  عرقلة النمو االقتصادي، إضافة إىل ذلك فإن دراسة et Rose (1995) et Sotckman تؤكد  (1989)

على أن سعر الصرف املرن يعيش تقلبات حادة واختالالت كبرية ومستمرة األمر الذي يؤدي إىل حدوث تدهور يف النمو 

Frankelاالقتصادي، وأثبتت دراسة أخرى أجراها  et Rose ة أن نظام الصرف الثابت مثل االحتادات النقدي (2000)

Obstfeldبرهنت على وجود منو يف التجارة اخلارجية واخنفاض التقلبات يف سعر الصرف األجنيب، كما أشار  et Rogoff

إىل أن نظام الصرف الثابت يعطي فرصة لالقتصاد لالندماج بشكل تدرجيي يف أكرب األسواق املالية الدولية، ويقول  (1995)

Eichenكل من  green (1999) Tommassi (1997) et Cnavan  أنه يف ظل نظام الصرف الثابت يعيش االقتصاد

1 - Amira Jouini : Régime de change et Croissance économique, Réf .. déjà citée, pp : 55- 56.





82

معدالت تضخم منخفضة، لكن يتمتع من جهة أخرى مبعدالت منو ضعيفة إضافة إىل أن استقرار سعر الصرف يتطلب تكاليف 

  .كبرية وتدخال متواصال للسلطات النقدية

Williamsonويعترب كل من  et Fellow (1998) et Frankel بقدرة أنظمة الصرف الوسيطة وأمهيتها يف (1999)

Obstfeldحتقيق أداء أفضل فيما خيص النمو االقتصادي لكن  et Rogoff  يعتربان أن نظم الصرف الوسيطة مبثابة مصدر

  .عدم االستقرار يف هجمات املضاربة ويعترباا من بني نظم الصرف األقل صمودا يف ظل تكامل أسواق رأس املال

1:ة لـوحسب دراس
(Lys) Levy-Yeyati and Sturgnegger  تبني أن البلدان اليت تأخذ بنظام التعومي حققت أعلى

معدالت النمو االقتصادي مث تليها البلدان اليت تأخذ بنظام الربط وأخريا حيدث منوا أقل يف البلدان اليت تأخذ بنظام وسطي، أما 

اليت تأخذ بنظام وسطي حيدث ا منو أعلى والبلدان اليت  أن البلدان حسب تصنيف خاص بصندوق النقد الدويل فهو يشري إىل

  .تعتمد نظام التعومي حتقق معدالت منو أقل

ويف ضوء هذه الدراسات والتجارب ميكننا استخالص أن العالقة بني نظم الصرف والنمو االقتصادي ال تزال غامضة إىل اليوم 

ف لكل البلدان ويف كل األزمنة نظرا لوجود متغريات كثرية يف كل زمان ويف وال ميكن احلديث عن نظام مناسب لسعر الصر

  .كل مكان

يتجلى االنفتاح االقتصادي يف إلغاء القيود املفروضة على املعامالت التجارية وحركة  :درجة االنفتاح على العامل اخلارجي -6

  .نسبة الصادرات والواردات إىل إمجايل الناتج الوطينوتقاس درجة االنفتاح على العامل اخلارجي على أساس  2رؤوس األموال

فاالقتصاد املفتوح تزيد فيه األمهية النسبية لقطاع التجارة اخلارجية مقارنة بباقي القطاعات يف تكوين الناتج الوطين وسياسة 

درجة تأثريات التغريات يف سعر التعومي ال متثل االختيار األمثل يف هذه احلالة، حيث جند أن االقتصاد املفتوح يتميز بتزايد 

الصرف على مستوى األسعار احمللية، خاصة اليت تعاين من مجود كل من مستوى األسعار واألجور يف اجتاههما حنو االخنفاض 

ال بد أن تقوم بإتباع سياسة التثبيت كما يتميز االقتصاد املفتوح بارتفاع امليل احلدي لالسترياد وهو ما جيعل سياسة ختفيض 

لطلب احمللي أقل عبئا من تعومي أسعار الصرف لتصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات، وعكس ذلك فإن االقتصاد األقل ا

اخنفاض امليل احلدي لالسترياد لالرتفاع النسيب لعبئ سياسة ختفيض الطلب احمللي والئمه إتباع سياسة التعومي نظرا يانفتاحا قد 

  .الصرف على املستوى العام لألسعار احملليةإضافة إىل ضعف تأثري تغريات سعر 

كلما متيز االقتصاد الوطين بدرجة كبرية من تنوع اهليكل اإلنتاجي وهيكل  :درجة تنوع هيكل اإلنتاج والتصدير-7

الصادرات كلما قل تعرضه للصعوبات يف ميزان املدفوعات وبالتايل تقل احلاجة إىل إجراء تصحيح سعر الصرف ويفضل يف 

حلالة إتباع شكل من أشكال الترتيبات الثابتة، أما إذا كان هناك ارتفاع يف درجة التركيز يف هيكل اإلنتاج على عدد هذه ا

قليل من السلع كما هو احلال لغالبية الدول النامية اليت تتميز موازين مدفوعاا بالتقلب املستمر ويكون من املالئم هنا إتباع 

قدرا من املرونة لسعر الصرف من أجل تسهيل عملية تصحيح االختالل الذي قد ينجم عن  سياسة التعومي على أساس إعطاء

  .االخنفاض املفاجئ يف حصيلة الصادرات

.119: مرجع سابق، ص :برساطي حسني -1
2- Amira Jouini : Régime de Change, P : 38.
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التنمية املالية أو النضوج املايل هي معيار أساسي الختيار نظام الصرف ونقصد بالتنمية املالية توافر أسواق  :التنمية املالية -8

ن أن قوية وكذلك سياسات مالية سليمة تتجنب عجز امليزانية املنتظم وديناميكيات الدين العام اليت ميكمالية عريضة وعميقة و

1.قلة بقدر كاف لكي تولد ظروف نقدية مستقرة وتكون قادرة على إصدار ديون بعمالاتستمر وكذلك سلطات نقدية مست

إىل أمهية الضعف املايل وتأثريه على نظام سعر الصرف، حيث  وعند حتليل التاريخ النقدي واملايل للدول توصل االقتصاديون

جند الكثري من البلدان الناشئة تعاين من الضعف املايل وقد يكون هلا تاريخ من التضخم املرتفع والتسيب املايل، فال يكون 

نبية مثل الدوالر، وهذا ما أو أن تقترض على الصعيد اخلارجي إال بعمالت أج الطويل بوسعها أن تقترض بعمالا على األجل

، والفارق الرئيسي الذي مييز 2يعرض هذه البلدان إىل مشاكل خطرية فيما يتعلق بآجال االستحقاق وعدم تناسب العمالت

البلدان املتقدمة عن البلدان الناشئة فيما يتعلق باختيار نظام سعر الصرف هو النضج املايل ومعظم البلدان اليت جنحت يف األخذ 

م التعومي كانت أكثر تقدما ماليا من تلك اليت مل تنجح يف التعومي إذن فمفتاح التعومي الناجح وتفادي اخلوف من التعومي بنظا

  .هو التنمية املالية

مع افتراض ثبات العوامل األخرى احملددة لنظام الصرف املالئم فإنه كلما زاد حجم  :كمية االحتياطات النقدية الدولية-9

الدولية كلما اخنفضت احلاجة إىل اختاذ إجراءات تصحيحية الختالل ميزان املدفوعات وأمكن من احلفاظ على االحتياطات 

ات أو االقتراض من أسواق رأس املال وبالتايل يفضل ل العجز اعتمادا على تلك االحتياطيوسعر الصرف ثابتا من خالل مت

دة النقدية الدولية وصعوبة االقتراض اخلارجي سوف يدفع إتباع سياسة تثبيت سعر الصرف أما إذا اخنفض حجم األرص

السلطات النقدية إىل إتباع إجراءات تصحيحية تتضمن غالبا إجراء تغيريات مفاجئة يف سعر الصرف، مبا هلا من آثار سلبية 

ائم حىت تتمكن على النشاط االقتصادي احمللي وارتفاع معدل التضخم، لذلك يفضل يف هذه احلالة إتباع نظام الصرف الع

.السلطات النقدية من ختفيف حدة التغريات املفاجئة اليت قد حتدث يف ظل نظام الصرف الثابت

على أن عملية االختيار بني التعومي والتثبيت قد تصبح أكثر صعوبة إذا كان االقتصاد جيمع بني اخلصائص اليت ترجح سياسة 

 كما هو احلال بالنسبة لغالبية الدول النامية ، فمن اخلصائص اليت ترجح التثبيت إىل جانب بعض اخلصائص اليت ترجح التعومي

3:سياسة التثبيت لدي الدول النامية هي

عدم القدرة على التأثري يف األسعار الدولية للصادرات والواردات من خالل تغيري سعر الصرف إىل جانب التركيز اجلغرايف  -

  مة؛للصادرات يف عدد قليل من الدول املتقد

اخنفاض مرونة الطلب على الصادرات والواردات واخنفاض مرونة عرض الصادرات على األقل يف األجل القصري مع ضعف  -

  مرونة اجلهاز اإلنتاجي؛

غياب تسهيالت أسواق الصرف اآلجلة إىل جانب ضيق السوق املايل احمللي وانفصاله عن أسواق رأس املال الدولية نتيجة  -

  الل بني األصول املالية احمللية واألجنبية؛اخنفاض درجة االح

.74: ، مرجع سابق، صتعقيب على خيارات نظم سعر الصرف من املنظور التارخيي ودروس للبلدان العربية: ناصر السعيدي -1
.119: ص: اطي حسنيبري -2
.382-381:ص، 1999 ،باعة والنشر والتوزيعمكتبة اإلشعاع للط، ، مصرالتجارة الدولية: حممد سيد عابد -3
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تعرض االقتصاديات النامية لصدمات داخلية كحدوث تدهور مفاجئ يف انتاج احملاصيل الرئيسية نتيجة العوامل املناخية  -

  .املواتية

  :ويف الوقت نفسه تتميز الدول النامية ببعض اخلصائص اليت ترجح سياسة التعومي مثل

  ألرصدة النقدية الدولية إىل جانب صعوبة االقتراض من العامل اخلارجي بشروط ميسرة؛الندرة النسبية ل -

تركز هيكل اإلنتاج يف عدد قليل من السلع األولية اليت يرتبط الطلب عليها بالتغريات يف مستوى النشاط االقتصادي يف  -

  الدول الصناعية مما جيعل الدول النامية عرضة لصدمات ذات طبيعة خارجية؛

  ارتفاع معدالت التضخم نتيجة اتباع سياسة التمويل بالعجز لعدم كفاية املدخرات الوطنية لعملية التنمية؛ -

  .تشوه هيكل األسعار احمللية نتيجة احلفاظ على أسعار صرف العمالت الوطنية مغاىل فيها -

اخلصائص وبالتايل فإن األمر حيتاج إىل دراسة  وتتباين الدول النامية فيما بينها من حيث األمهية النسبية لكل خاصية من تلك

لكل حالة على حدى حىت نتمكن من اختيار النظام األكثر مالئمة ، وبالتايل ليس من املنطقي أن خنتار نظاما معينا منفصلة 

  .لكافة الدول النامية وهو ما سنتعرض إليه من خالل دراسة حالة اجلزائر يف الفصل الثالث من هذه الدراسة 

:أهم املعايري املؤثرة يف اختيار نظام الصرف املالئم)07-02(جنمل يف اجلدول رقم و
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  العوامل املؤثرة يف اختيار نظام الصرف املالئم: )07-02(جدول رقم 

درجة االنفتاح االقتصادي

املالئم هلذا النوع من كلما كانت هذه الدرجة كبرية كلما كانت نسبة التجارة تبعا لذلك ونظام الصرف 

االقتصاد هو سعر الصرف الثابت وهذا بسبب اخنفاض تكاليف املبادالت والتحويالت الدولية واملخاطر املرتبطة 

  ا

  مستوى التضخم
جاريني فعلى السلطات النقدية اختيار إذا كان مستوى التضخم يف االقتصاد الوطين أعلى منه عند الشركاء الت

  .ملواجهة الصدمات اخلارجيةم الصرف املرن اظن

الصدمات الداخلية 

  واخلارجية

االقتصاديات األخرى ويتميز حبركة كبرية لرؤوس األموال فإن سعر الصرف كان اقتصاد الدول مندجما معإذا 

  .املرن يوفر احلماية ضد الصدمات اخلارجية خاصة مع اخنفاض مرونة األجور واألسعار احمللية

درجة حركية رؤوس 

  موالاأل

كلما كانت حركية رؤوس األموال كبرية زادت صعوبة احلفاظ على نظام الصرف الثابت وأصبح نظام الصرف 

  .املرن أكثر مالئمة يف هذه احلالة

درجة مصداقية السلطات 

  النقدية

كلما كانت فعالية البنك املركزي يف استهداف التضخم ضعيفة كلما زادت الضرورة إىل تبين نظام الصرف 

  .ابتالث

  نظام تثبيت األسعار
يف ظل نظام الصرف املرن كلما كانت األسعار مثبتة بعملة املستهلك كان االستهالك يف مستوى مستقر، أما 

  .إذا كانت األسعار مثبتة بعملة املنتج فإن مستوى االستهالك يتغري سواء يف ظل نظام الصرف الثابت أو املرن

السلع القابلة لالجتار 

القابلة لالجتاروالسلع غري 

إن وجود سلع قابلة االجتار يزيد من درجة مرونة سعر الصرف حيث يف ظل غياب صدمات العرض فإن 

  .التغريات يف مستوى الطلب يتم امتصاصها عن طريق التغري يف أسعار السلع الغري قابلة لالجتار

درجة مرونة األسعار 

  واألجور

لما زادت احلاجة إىل مرونة نظام الصرف ملواجهة الصدمات كلما كانت األجور احلقيقية أكثر ثباتا ك

  .اخلارجية

Source : Laetitia Ripoll « choise du régime de change quelles nouvelles » Lameta Université

de Montepelier 1, 2001, P : 07.
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  أنظمة الصرف العربيةواقع  :املبحث الرابع

عربية بتطورات هامة يف ضوء املتغريات االقتصادية احمللية والعاملية وعلى الرغم من أن الدول العربية مل تلجأ متر نظم الصرف ال

كثريا إىل تغيري نظم الصرف املعلنة بل اقتصرت على استخدام سياسات غري معلنة لتحريك سعر الصرف سواءا حنو االخنفاض 

أا بدأت يف السنوات األخرية تعلن عن سياساا املتعلقة بإدارة سعر الصرف  أو االرتفاع مقابل إحدى العمالت الرئيسية إال

  . وركزت اهتماماا حول البحث عن أي من نظم الصرف يكون أكثر فعالية ومالئمة ألوضاعها االقتصادية واملالية

  التوجهات احلديثة ألنظمة الصرف العربية: املطلب األول

  ةتطور أنظمة الصرف العربي: أوال

1999والربازيل  1997واألزمة اآلسيوية  1994بعد أزمات العملة اليت ضربت العديد من الدول الناشئة كأزمة املكسيك 

تبني أن أي نظام صرف عدا نظام الصرف املرن احلر أو نظام صرف ثابت أنه نظام غري مستقر، مبعىن أن األنظمة الوسطية ال 

ارة وحساب رأس املال سيؤدي يف النهاية إىل التخلي عن أنظمة الصرف الوسيطة تسمح بتحقيق االستقرار وأن حترير التج

  .وتبين خيار الثنائية القطبية اليت أشرنا إليها سابقا

وبالنسبة للدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل وخالل فترة التسعينات نالحظ أن هناك تغريا ملحوظا يف توزيع أنظمة سعر 

  :جلدول التايلصرفها وذلك ما يبينه ا

  .تطور أنظمة الصرف الدولية: )08-02(: جدول رقم

)دولة187(2004)دولة186(2000)دولة185(1999)دولة195(1991الدول األعضاء

%26%25%24%15نظام صرف ثابت

%29%33%34%62نظام صرف وسطي

%45%42%42%23نظام صرف مرن

  يلصندوق النقد الدو: املصدر

اب

.ور أنظمة الصرف الدوليةتط:)12-02(:شكل رقم
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نالحظ من خالل اجلدول والرسم البياين السابقني أن معظم الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل تتجه حنو أحد القطبني أي 

نظام الصرف الثابت أو املرن أما الدول املتبعة لنظام الصرف الوسيطي هي يف اخنفاض مستمر حبيث ارتفعت نسبة الدول اليت 

يف حني  %45إىل  %23وارتفعت نسبة الدول املتبعة لنظام الصرف املرن من  %26إىل  %15ف ثابت من تتبع نظام صر

.2004إىل سنة  1991وهذا من سنة  %29إىل  %62اخنفضت نسبة الدول املنتهجة لنظام الصرف الوسيط من 

رف العربية الزالت تسيطر عليها نظم الصرف ولو قمنا بإجراء مقارنة بني هذه الدول وبني الدول العربية لوجدنا أن أنظمة الص

  :الوسيطة وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

  تطور أنظمة الصرف العربية: )09-02(جدول رقم 

1991199920002004أنظمة الصرف

جيبويتجيبويتجيبويتجيبويتنظام صرف ثابت

نظام صرف 

  وسيطي

البحرين، العراق، 

الكويت، عمان، 

س، سوريا، السعودية، تون

ليبيا، املغرب، مصر، 

اإلمارات العربية املتحدة، 

األردن، قطر، اجلزائر، 

  .السودان

البحرين، العراق، لبنان، 

عمان، السعودية، 

سوريا، تونس، ليبيا، 

املغرب، األردن، قطر، 

اإلمارات العربية 

  .املتحدة، الكويت

البحرين، العراق، 

الكويت، لبنان، عمان، 

 السعودية، سوريا،

تونس، ليبيا، اإلمارات 

العربية املتحدة، األردن، 

  .املغرب، مصر

البحرين، العراق، األردن، 

الكويت، عمان، قطر، 

السعودية، سوريا، ليبيا، 

املغرب، اإلمارات العربية 

  .املتحدة

نظام الصرف املرن

¡)م ح(موريتانيا 

  ).م ح(اليمن 

¡)م م(اجلزائر 

، )م ح(موريتانيا 

،    )م ح(ن السودا

  ).م ح(اليمن 

¡)م م(موريتانيا 

،    )م ح(السودان 

،        )م م(تونس 

،       )م م(مصر 

  ).م م(اجلزائر 

¡)م م(اجلزائر 

،    )م م(موريتانيا 

،      )م م(السودان 

،         )م م(تونس 

،         )م ج(اليمن 

).م م(، لبنان )م ج(مصر 

.2007¡2004¡2001¡2000: القتصادي العريب املوحد لسنةالتقرير ا :املصدر

قراءتنا للجداول والرسوم البيانية السابقة نالحظ أن هناك تناقضا بني أنظمة الصرف العربية وأنظمة صرف إذن من خالل 

ا بعض الدول يف الدول األخرى، حبيث أن هذه األخرية ابتعدت عن أنظمة الصرف الوسيطة نتيجة ألزمات العملة اليت عرفته

.آسيا وأمريكا الالتينية يف حني أن أنظمة الصرف العربية ال تزال تنتهج هذا النوع من أنظمة الصرف





88

)2010-2005(تطورات أسعار الصرف العربية خالل الفترة : ثانيا

لدوالر حيث سجل عرف متوسط أسعار صرف بعض العمالت العربية حتسنا ملحوظا مقابل ا 2010إىل  2005خالل الفترة 

وتراوحت نسبة حتسن قيمة كل من الفرنك القمري واجلنيه %4.5الدينار العراقي أعلى ارتفاعا له مقابل الدوالر بنسبة بلغت 

%2.7و %0.4السوداين واللرية السورية والدينار الكوييت والدينار اللييب واجلنيه املصري والدرهم املغريب مقابل الدوالر بني 

، كما تراوحت نسبة التراجع يف عمالت كل من تونس واجلزائر %2.8ل سعر صرف الريال اليمين تراجعا بنسبة يف حني سج

) باستثناء الكويت(بينما استقرت قيمة سعر صرف عمالت كل من دول جملس التعاون اخلليجي %2و %0.3وموريتانيا بني 

  .واألردن وجيبويت ولبنان، حيث بقيت ثابتة يف نفس املستوى

ومتوسط  2010التغري السنوي يف أسعار صرف بعض العمالت العربية مقابل الدوالر يف عام : )13-02(الشكل رقم 

.2010-2005الفترة 

يشري التقرير يف 2010-2005أما بالنسبة لالجتاهات العامة ملتوسط أسعار صرف العمالت العربية مقابل اليورو خالل الفترة 

عمالت الدول العربية إىل تراجع يف قيمتها مقابل اليورو حيث بلغت أعلى نسبة ممثلة يف الريال اليمين وهذا  أسعار معظم

  :حسب الشكل املوايل
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مقارنة مبتوسط الفترة2010التغري السنوي يف أسعار صرف العمالت العربية مقابل اليورو عام :)14-02(الشكل رقم 

2005-2010.

.2011التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : دراملص

  اخليارات املستقبلية املمكنة لنظم الصرف العربية: املطلب الثاين

الدول العربية تتبىن أنظمة صرف ثابتة رغم التكاليف العالية هلذا النظام على فعالية االقتصاد ككل، والدول ال تزال معظم 

حترير لتجارا اخلارجية وهلذا التكامل االقتصادي اإلقليمي وتطوير أسواقها املالية العربية تعيش اليوم مرحلة حتول من 

وحتريرها، إضافة إىل أن ظهور الوحدة النقدية األوروبية كان له تأثري كبري على اختيارات الدول العربية، فقد غري اليورو من 

1:للدول النامية وللدول العربية وذلك نظرا للعوامل التالية هيكلة النظام النقدي الدويل وزاد من خيارات نظم الصرف املتاحة

ارتباطها التجاري واالقتصادي الكبري مع أوروبا؛-

سياساا املتمثلة يف التكامل االقتصادي الدويل والسيما االحتاد األورويب واالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة؛-

اإلنتاج والعتمادها الكبري على قطاع احملروقات كمصدر دخل للحكومة التغريات اهليكلية املؤدية إىل زيادة تنوع -

وسلعة تصدير رئيسية؛

معظم الدول العربية تتبع الربط بالدوالر األمريكي وذلك بسبب عدم وجود سياسات وهيئات نقدية قادرة على تبين -

.وعدم تنوعهاسياسة نقدية مستقلة إىل جانب عوامل أخرى مثل صغر حجم االقتصاديات العربية 

إذا أخذنا مبعيار الصدمات كأساس الختيار نظام الصرف املالئم على الدول العربية أن ختتار نظام : معيار الصدمات-1

صرف مرن ألا معرضة لصدمات خارجية حقيقية وهذا حسب هيكلة الصادرات العربية اليت تتحدد معظم أسعارها يف 

ن وهي مسعرة بالدوالر األمريكي ونظام الصرف املرن هو النظام القادر على امتصاص األسواق الدولية والطلب عليها غري مر

  .الصدمات احلقيقية اخلارجية

1
.70: صمرجع سابق خيارات نظم سعر الصرف من املنظور التارخيي ودروس البلدان العربية، : ناصر السعيدي -
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ولكن نظرا ألن الدول العربية حتتفظ باحتياطات صرف كبرية من الدوالر األمريكي نتيجة للتطورات االجيابية اليت تعرفها 

فضل ارتفاع أسعار النفط ومردودية االستثمارات اخلارجية والفوائد احملصلة من موازين املدفوعات اجلارية والكلية العربية ب

:يوضحه الشكل رقماالستثمار يف أذونات اخلزينة األمريكية فإن االحتياطات الرمسية اخلارجية يف تزايد مستمر وهو ما 

ظ على ثبات أسعار الصرف ألن يف نظام وهذا ما يسمح للدول العربية مبواجهة هذه الصدمات اخلارجية واحلفا )02-15(

الصرف الثابت يتم امتصاص الصدمات اخلارجية عن طريق التغري يف األسعار واألجور، لكنها غالبا ما تكون ثابتة وتلجأ 

  .السلطات النقدية يف هذه احلالة إىل احتياطات الصرف اخلارجية

  جية للدول العربيةإمجايل احتياطات الصرف الرمسية اخلار: )10-02(جدول رقم 
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.2011-2010-2009-2008-2007: وحد لسنواتالتقرير االقتصادي العريب امل: املصدر

  يوضح تطور احتياطات الصرف الرمسية للدول العربية :)15-02(الشكل رقم 

-2010-2009-2008-2007: من إعداد الطالب بناءا على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنوات: املصدر

2011.

خذنا مبعيار الديون اخلارجية كأساس الختيار نظام الصرف فإنه على الدول اليت هلا ديون أما إذا أ: معيار الديون اخلارجية -2

خارجية مع وجود نسبة من الديون غري مغطاة اختيار نظام صرف ثابت من أجل التحكم يف ارتفاع أو اخنفاض قيمة العملة 

2005ارجية القائمة يف ذمة الدول العربية عامي وبالتايل احلد من ارتفاع خدمة الديون، فبعد التراجع املستمر للديون اخل
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بلجوء بعض الدول العربية إىل التسديد املسبق للديون كاجلزائر مثال اليت قامت بتسديد مبكر جلزء كبري من  2006و 

جراء عدة  2010إىل  2007مديونيتها اخلارجية ارتفع إمجايل الدين اخلارجي العام القائم يف ذمة الدول العربية منذ بداية 

  .عوامل أمهها تداعيات األزمة املالية العاملية وتغري أسعار صرف العمالت الرئيسية املكونة هلذه املديونية مقابل الدوالر األمريكي

جلأ وقد تسببت األزمة املالية العاملية يف تباطؤ النشاط االقتصادي يف الدول العربية املقترضة وملواجهة تداعيات هذه األزمة فقد 

سواءا عن طريق زيادة الدعم احلكومي للسلع  2009العديد من الدول العربية املقترضة إىل زيادة اإلنفاق العام يف عام 

األساسية وزيادة رواتب موظفي اإلدارة العمومية يف بعض الدول أو التوسع يف اإلنفاق الرأمسايل للحد من تراجع وترية النشاط 

ا لعجز مايل كلي بدرجات متفاوتة األمر الذي يدل على زيادة حاجة هذه الدول لالقتراض االقتصادي مما جنم عنه تكبده

  .اخلارجي

2010-2009الدين العام اخلارجي القائم يف ذمة الدول العربية : )11-02(اجلدول رقم 

  الدول
الدين العام اخلارجي القائم

20092010

5.4576.503األردن

20.98421.612تونس

5.4135.457اجلزائر

0.6100.706جيبويت

35.78537.450السودان

4.6774.469سوريا

7.1698.211عمان

2632.33القمر

21.01220.274لبنان

33.28734.993مصر

19.36823.576املغرب

3.1393.318موريتانيا

6.0356.139اليمن

163.199172.941إمجايل الدين العام اخلارجي

2011التقرير االقتصادي العريب املوحد : املصدر

عالية بالنسبة لتونس والسودان ولبنان ومصر واملغرب يف عام ) باملليون دوالر(نالحظ من خالل اجلدول أن الديون اخلارجية 

نسبة الديون اخلارجية ليست  وبالتايل من األفضل هلذه الدول إتباع نظام صرف ثابت، أما بالنسبة للدول األخرى فإن 2010

مليون دوالر:Üالوحدة ب
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أخرى غري معيار الديون اخلارجية يف اختيار  معايري م الصرف املرن أو االعتماد علىنظاكبرية وبالتايل من األحسن هلا اختيار 

  .نظام الصرف املالئم هلا

را وما نالحظه من خالل حسب هذا املعيار فإن نظام الصرف املرن يتطلب نظاما ماليا متطو :معيار درجة التطور املايل -3

  .اجلدول املوايل اختالف معدالت التطور املايل للدول العربية

  .درجة التطور املايل للدول العربية: )12-02(جدول رقم 

درجة التطور املايل للدول العربية

7.66جد مرتفع7.5أكثر من البحرين

لبنان

)7.5و  6(معدل مرتفع ما بني 

6.97

6.93األردن

6.80الكويت

6.37اإلمارات العربية املتحدة

6.37العربية السعودية

6.13عمان

قطر

)6.0و  5.1(معدل متوسط ما بني 

5.68

5.60مصر

5.57تونس

5.45املغرب

اليمن

)5.0و 2.5(معدل منخفض ما بني 

4.48

3.87اجلزائر

3.79جيبويت

3.45السودان

3.23موريتانيا

ليبيا
)2.5أقل من (معدل جد منخفض 

1.13

0.99سوريا

5.05املعدل العام

صندوق النقد الدويل: املصدر

من خالل حتليلنا هلذا اجلدول نالحظ أن دول اخلليج على درجة عالية من التطور املايل تأيت يف مقدمتها البحرين، مث تأيت بعدها 

ت تطور مايل متوسطة، وبناءا على هذا املعيار ميكن هلذه الدول أن تتبىن نظم صرف مصر وتونس واملغرب اليت حققت معدال

أكثر مرونة بالنظر إىل تطور قطاعها املايل، أما الدول األخرى فمن األنسب هلا إتباع أنظمة صرف ثابتة ألن التقلبات الكبرية 
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على النظام املايل والبنكي للدول وقد تؤدي إىل يف أسعار الفائدة وأسعار الصرف إضافة إىل ضعف هيكلة البنوك ستؤثر 

  .حدوث أزمات العملة

أما من خالل معيار االنفتاح االقتصادي فإن خمتلف الدول العربية تتحكم أو تراقب حركة رؤوس األموال وذلك دف عزل 

ني انفتاح امليزان اجلاري للدول املضاربة ومواجهة الصدمات وهو ما جيعلها حتتفظ بأنظمة سعر صرف ثابتة واجلدول املوايل يب

  .العربية وكذا تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة هلذه الدول

  مؤشر درجة االنفتاح االقتصادي: )13-02(اجلدول رقم 

  الدول
مؤشرات انفتاح امليزان اجلاري وتدفقات 

1999االستثمارات املباشرة لسنة 

معدل منو 

االستثمارات املباشرة

0.091.8األردن

0.080.3اإلمارات العربية املتحدة

0.116.9البحرين

0.532.5تونس 

0.450.6اجلزائر

0.20.3العربية السعودية

0.51.5السودان

0.620.8سوريا

0.130.6عمان

0.081.7قطر

0.150.1الكويت

0.110.8لبنان

0.590.2ليبيا

0.181.2مصر

0.420.2املغرب

0.512.4موريتانيا

0.091.6اليمن

0.281.5املعدل

2003Unictad2004صندوق النقد الدويل : املصدر
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.)0-1(مؤشر االنفتاح حمصور ما بني 

ة الدولية وال تضع قيودا كبرية أمام حركمن خالل هذا اجلدول نالحظ أن دول اخلليج هي األكثر اندماجا يف األسواق املالية 

رؤوس األموال وقد حققت درجات انفتاح اقتصادي عالية ونفس األمر بالنسبة لكل من األردن ومصر ولبنان وبالتايل كلما 

كانت درجة االنفتاح هلذه الدول كبرية كلما زاد حجم املبادالت التجارية ويصبح نظام الصرف الثابت النظام األكثر مالئمة 

وخماطر التحويل اخلارجي، لكن السؤال املطروح هنا هو ما هي عملة الربط اليت جيب على  هلا نظرا الخنفاض تكاليف املبادالت

الدول العربية أن تربط عمالا ا؟ الدوالر األمريكي أم اليورو خصوصا وأن هذا األخري مير اليوم بظروف صعبة مما يشكك 

بية تربطها عالقات جتارية كبرية باالحتاد األورويب يف استعماله كعملة ارتكاز نقدية لكن يف نفس الوقت فإن الدول العر

  :وسوف جند اإلجابة على هذا اإلشكال من خالل دراسة أعدها كل من

-Alebina, Barroque Tenreyro حيث يرون أن هناك ثالثة معايري مهمة للحكم على مزايا عملة الربط (2002)

1:وهي

  .بادالت التجارية ازداد تكامل الدولة مع دولة عملة الربطالتوسع يف التجارة فكلما زاد نطاق املمعيار  -

التحرك املشترك لألسعار واإلنتاج فكلما كان هناك تأثري مشترك لألسعار واإلنتاج بني هذه الدول، ازداد التشابه بني  -

  .الصدمات احلقيقية وبالتايل يصبح لديها القدرة على التحكم يف األسعار واإلنتاج

ذا تضخم منخفض وكلما كان لديها القدرة على التحكم املشترك لألسعار واإلنتاج أدى هذا إىل القدرة على  الربط بعملة -

  .ختفيض التضخم وبالتايل تزداد أيضا مزايا استعمال عملة ذات تضخم منخفض

  : ل العربيةواجلدول التايل يلخص النتائج اليت يقترحها بعض الباحثني من خالل تسليط الضوء على عينات من الدو

  أفضل عملة للربط على أساس من املعايري الثالثة: )14-02(اجلدول رقم 

البلدالتجارةحتركات السعرحتركات الناتج

اجلزائراليورواليورواليورو

إيراناليورواليورواليورو

األردناليوروالدوالراليورو

موريتانيااليورواليورو اليورو

املغربليوروااليورواليورو

عمانالني/اليوروالدوالرالني

اململكة العربية السعوديةاليوروالدوالرالني/الدوالر

سوريااليوروالدوالراليورو

اإلمارات العربية املتحدةاليورو/النيالدوالراليورو

.77: بق، صريب، مرجع سانظم أسعار الصرف، صندوق النقد الع: أسيا، يارو، تنريرو: املصدر

1
.71: تعقيب، خيارات نظم سعر الصرف من املنظور التارخيي ودور البلدان العربية، مرجع سابق، ص: ناصر السعيدي  -
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  :من خالل هذا اجلدول خنلص إىل النقاط الرئيسية التالية

إذا كانت التجارة هي املعيار الوحيد، سيتم اختيار اليورو كعملة ارتكاز أفضل للبلدان العربية يف مشال إفريقيا وأيضا يف  -

  .مهية التجارة مع اليابانبلدان الشرق األوسط واخلليج باستثناء عمان واإلمارات فاخليار ليس واضحا نظرا أل

سيتم اختيار اليورو إذا حتركت كل من دول أوروبا والشرق األوسط ودول جملس التعاون اخلليجي حنو تكامل جتاري  -

واقتصادي مع اإلحتاد األورويب من خالل االتفاق األورو متوسطي مع التنفيذ املنسق ملنطقة التجارة العربية احلرة نتيجة التفاق 

  .ة مع اإلحتاد األورويب واالنضمام إىل منظمة التجارة العامليةجتارة حر

أما على أساس التضخم املنخفض فقد يكون الدوالر األمريكي هو اخليار املفضل لبلدان الشرق األوسط واخلليج بينما  -

  .ستفضل مشال إفريقيا اليورو

إستراتيجية تتضمن احتمال حتديد أسعار النفط والغاز واختيار عملة ارتكاز يف هذه احلالة يترتب عليه اعتبارات سياسية و

  .باليورو، وأن تكون املدفوعات أيضا باليورو وتقدير تشكيلة االحتياطات الدولية لدول املنطقة العربية

ية رغم توفر املعايري السابقة الذكر واليت من األفضل أن تدفع بالدول العربية الختيار سلة ربط موحدة وفقا لألمهية النسب

للعمالت الكربى واليت تدخل يف مبادالا ومدفوعاا اخلارجية إال أن النظام النقدي الدويل اليوم يسوده نوع من الغموض 

  .والضبابية ويعيش أزمة ثقة خصوصا يف ظل أزمة اليورو اليت دد استقرار هذا األخري مقابل الدوالر والني الياباين

ت الكبرية ملعدالت الصرف للعمالت الرئيسية فعلى الدول العربية باستثناء دول جملس التعاون وجيب أن نبني أنه يف حالة التقلبا

اخلليجي أن تتجه حنو التعومي تدرجييا، فأزمات الصرف اليت شهدا الدول الناشئة كان هلا بعد دويل متعلق بالبيئة اخلارجية 

على مستوى دويل ولكننا ال نغض الطرف على أن األزمة كان  وبالتايل كان من الضروري أن يتجه الباحثون حنو حل األزمة

  .هلا جذور حملية مرتبطة بسوء اإلدارة االقتصادية واملالية وتبديد املوارد وهلذا هشاشة النظام البنكي وعوامل أخرى

ان الناشئة يكمن يف ظروف ومفتاح التعومي الناجح هو التنمية املالية وما يثبت ذلك هو أن الفرق بني البلدان املتقدمة والبلد

النضج املايل واملتمثلة يف توافر أسواق مالية عريضة وعميقة وقوية وكذلك سياسات مالية سليمة تتجنب عجز امليزانية املنتظم 

وديناميكيات الدين العام اليت ال ميكن أن تستمر وكذلك سلطات نقدية مستقلة بقدر كاف لكي تولد ظروف نقدية مستقرة 

ير مؤشرات أساسية تعطي إنذارا مبكرا باألزمات املصرفية وأزمات العملة مبنية على عوامل االقتصاد الكلي وكذلك تطو

. واجلزئي
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  :خالصة الفصل

يف اية التسعينات وعقب أزمات العملة اليت عرفتها املكسيك ودول جنوب شرق آسيا ظهرت ترتيبات حديثة ألنظمة 

ن صندوق النقد الدويل وجمموعة من االقتصاديني وقد فرق صندوق النقد الدويل بني ترتيبات الصرف الدولية وضعها كل م

facto  اليت تقوم على أساس السلوك احلقيقي لسعر الصرف وترتيباتjure  القائمة على أساس ما تقرره السلطة النقدية للدول

Frenkelو  Ghoshأخرى وضعها كل من األعضاء من خالل االلتزامات الرمسية لبنوكها املركزية وترتيبات 

  .وآخرون Rinhartو 

وحسب احصاءات صندوق النقد الدويل فإن معظم الدول تتجه اليوم حنو نظام التعومي وهي الظاهرة اليت أشار إليها بظاهرة 

  .   التفريغ

يف حتقيق االستقرار االقتصادي وهذا جنبا إىل  وقد كشفت أزمات العملة احلاصلة أيضا عن دور السياسات االقتصادية الكلية

جنب مع سياسة سعر الصرف لذلك فإن فعالية هذه السياسات ختتلف من نظام صرف إىل آخر فالسياسة النقدية تكون فعالة 

فتكون يف ظل نظام الصرف املرن وال تكون كذلك يف ظل نظام الصرف الثابت الذي يفقدها استقالليتها، أما السياسة املالية 

فعالة يف ظل نظام الصرف الثابت وال تكون كذلك يف ظل مرونة سعر الصرف وهو األمر الذي يتطلب وجود تنسيق بني 

  .السياسات النقدية والسياسات املالية وسياسة سعر الصرف

ملتبعة وذلك من وكخطوة أوىل للوصول إىل هذا التنسيق كان البد من اختيار نظام صرف مالئم هلذه السياسات االقتصادية ا

خالل االعتماد على جمموعة من املعايري أمهها معيار طبيعة الصدمات اليت يتعرض هلا االقتصاد الوطين وكذا درجة انفتاح هذا 

والصادرات  اإلنتاجاالقتصاد على العامل اخلارجي إضافة إىل تركيبة الشركاء التجاريني للبلد يف التجارة اخلارجية وهيكل 

  .   لتضخم يف االقتصاد وحجم االحتياطات األجنبية املتوفرةوكذلك مستوى ا





معايري اختيار نظام الصرف املالئم 

  حلالة اجلزائر
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  :متهيد

سات ى موضوع اختيار نظام الصرف املالئم ألي اقتصاد باهتمام متزايد من قبل العديد من االقتصاديني وصانعي السياظحي

االقتصادية خصوصا يف ظل التغريات اليت يعيشها النظام النقدي الدويل، ونظام الصرف املالئم هو ذلك النظام الذي يضمن 

للبلد مستوى منخفض من التضخم ويساهم يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية بأقل التكاليف اليت تظهر على مستوى 

  ...صادي والتوظيف ، املبادالت واملعامالت التجارية، ميزان املدفوعات أداء االقتصاد الكلي كالنمو االقت

انطالقا من إحداث  1986واجلزائر كغريها من الدول النامية زاد اهتمامها بنظام صرف الدينار اجلزائري مباشرة بعد أزمة سنة 

إىل تبين نظام التعومي املدار يف بداية جانفي انزالقات تدرجيية للدينار مث تلتها ختفيضات سرية وعلنية للعملة الوطنية وصوال

ومن أجل اقتراح نظام صرف مالئم حلالة اجلزائر وضعنا جمموعة من املعايري اليت تستند إىل اخلصائص اهليكلية لالقتصاد  1996

ل اهليكلي يف وهل سامهت برامج التعدي  اجلزائري  لكن قبل ذلك من األحسن أن نتتبع مسار تطور سياسة الصرف يف اجلزائر

إصالح نظام صرف الدينار اجلزائري ، وما هي املعايري املقترحة واملعتمدة يف اختيار نظام الصرف املالئم حلالة اجلزائر،كل ذلك 

  :خالل املباحث التاليةنربزه من

.مسار تطور سياسة الصرف يف اجلزائر: املبحث األول-

.نقد الدويلسياسة الصرف ضمن برامج صندوق ال: املبحث الثاين-

.معايري اختيار نظام الصرف املالئم حلالة اجلزائر: املبحث الثالث-
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  مسار تطور سياسة الصرف يف اجلزائر: املبحث األول

عرف نظام سعر صرف الدينار اجلزائري تطورات هامة منذ االستقالل وإىل اليوم وذلك انطالقا من نظام الربط بالفرنك بعد 

، مث 1987وصوال إىل نظام التسيري احلركي للدينار يف اية  1973إىل نظام الربط بسلة من العمالت بداية من  االستقالل

ليتم بعدها إنشاء سوق للصرف بني البنوك إيذانا بانتهاج نظام الصرف  1994تطبيق نظام جلسات التثبيت بداية من أكتوبر 

ظام الرقابة على الصرف مع السعي حنو قابلية حتويل الدينار يف جمال املعامالت العائم املدار، جتري كل هذه اإلجراءات يف ظل ن

  : اجلارية ، وسنحاول توضيح ما سبق بشيء من التفصيل من خالل املطالب التالية

  مراحل تطور نظام الصرف يف اجلزائر: املطلب األول

ا الوطنية إال أا بقيت تابعة ملنطقة الفرنك واليت متيزت رغم استرجاع اجلزائر لسياد: مرحلة ربط الدينار بعملة واحدة: أوال

بوجود رقابة صارمة على املعامالت التجارية اليت تتم بني منطقة الفرنك واملناطق األخرى ووجود حرية تامة يف التجارة 

السنة سارعت اجلزائر  ، لكن قبل انتهاء هذه1963اخلارجية وحتويل رؤوس األموال وهذا يف حدود منطقة الفرنك إىل غاية 

والقاضي بعزل اجلزائر عن  1963أكتوبر  19املؤرخ يف  111-63إىل إجياد استقالل نقدي ومايل من خالل إصدار قانون رقم 

منطقة الفرنك وبذلك أصبحت هلا سياستها املتعلقة بالصرف والنقد، ليتم بعدها إنشاء الدينار اجلزائري مبقتضى القانون رقم 

غ من الذهب وهو الوزن الذي جيب أن تتقيد به 0.18على أساس غطاء ذهيب يعادل  1964أفريل  10خ يف املؤر 64-111

  .الدولة اجلزائرية آنذاك بصفتها عضوا يف صندوق النقد الدويل

  .نشري هنا إىل أن سعر صرف الدينار اجلزائري كان ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي

1.%1±: يف حدود يتقلب فيها سعر صرف الدينار بـ 1969إىل غاية  )فرنك فرنسي 1دينار             1(

عمدت السلطات النقدية الفرنسية إىل ختفيض  1968وبعد اهلجومات املضاربية اليت تعرض هلا بنك فرنسا عقب أحداث سنة 

فرنك 4.9370لفرنسي من قيمة الفرنك الفرنسي باالتفاق مع صندوق النقد الدويل حيث انتقل سعر التكافؤ الرمسي للفرنك ا

.1969فرنك فرنسي لكل دوالر أمريكي يف  5.5544لكل دوالر  أمريكي إىل 

الذي تطلب استقرار سعر الصرف ) 1969-1967(ونظرا ألن اجلزائر شرعت يف هذه الفترة يف تطبيق املخطط الثالثي األول 

ار العالقة الثابتة بني الدينار والفرنك الفرنسي حيث كان فإن الدينار اجلزائري مل يتبع اخنفاض الفرنك الفرنسي رغم استمر

1973.2وديسمرب  1969فرنكا فرنسيا بني أوت  1.25دينار جزائري واحد يساوي 

ومع ايار نظام بريتون وودز اجنر عنه سحب الذهب من التداول يف السوق العاملية شرعت معظم الدول يف تعومي عمالا 

.1973جلزائر أن تعيد النظر يف سياسة سعر صرفها، وهو ما قامت به فعال بداية من سنة وأصبح من الضروري على ا

1
.202: االختيار األمثل لنظام الصرف ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص:  بربريحممد أمني -

2
.156: مدخل للتحليل النقدي، مرجع سابق، ص: حممد محيدات-
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:1973لة من العمالت بداية من سنة سمرحلة ربط الدينار  ب: ثانيا

ىل نتيجة للفوضى اليت شهدها النظام النقدي الدويل بعد ايار نظام بريتون وودز وتعميم نظام تعومي العمالت جلأت اجلزائر إ

حيث تعطى كل عملة وزنا حمددا داخل السلة يعتمد يف حتديده على نسبة الواردات *ربط الدينار بسلة موزونة من العمالت

مع الشركاء التجاريني الرئيسيني إىل إمجايل التجارة، ويقوم البنك املركزي مبراجعتها دوريا حيث دف هذه السياسة إىل 

واجهة شركاء التجارة وحتقيق االستقرار لسعر صرف الدينار، فارتفاع قيمة عملة معينة احلفاظ على سعر الصرف احلقيقي يف م

داخل السلة يعين اخنفاض العمالت األخرى بالنسبة لتلك العملة والعكس، هذا باإلضافة إىل سعي السلطات النقدية آنذاك إىل 

1:لة السابقة واليت تتمثل يفإجياد نظام تسعرية يتفادى السلبيات اليت عرفها نظام الصرف يف املرح

عدم خضوع تسعرية الدينار اجلزائري لتطور معدالت التبادل؛-

.عدم تأثري التسعرية بتطور رصيد امليزان التجاري-

وبالتايل فإن القوة الشرائية للدينار اجلزائري أصبحت تتحدد عن طريق عالقة ثابتة بني هذا األخري وسلة من عمالت اختريت 

ا وأمهيتها يف املبادالت والتسويات اخلارجية ويلعب الدوالر األمريكي دور العملة الوسيطة باعتباره العملة على أساس وز

الرئيسية اليت يتمحور حوهلا هذا النظام حبيث تسمح تسعريته على مستوى سوق صرف باريس بتحديد تسعرية بقيمة العمالت 

ار ويقوم البنك املركزي حبساب سعر صرف الدينار بالنسبة إىل العمالت املكونة للسلة ومنه حتديد القيمة اخلارجية للدين

2:املسعرة من قبل البنك املركزي بإتباع اخلطوات التالية

  .حساب التغريات النسبية للعمالت املكونة لسلة الدينار اجلزائري بالنسبة للدوالر األمريكي -1

  .اليت تتكون منها سلة الدينار اجلزائري بالنسبة للدوالر األمريكي حساب املتوسط املرجح بالتغريات النسبية للعمالت -2

  .حساب سعر الصرف اليومي للدوالر األمريكي بالنسبة للدينار اجلزائري-3

يتم بعد هذه العملية حساب أسعار صرف الدينار اجلزائري بالنسبة للعمالت األخرى املسعرة من طرف البنك املركزي -4

  .ر الصرف املتقاطعةوحتسب بطريقة أسعا

  :وهكذا مكنت هذه الطريقة يف حتديد قيمة الدينار من توفري اخلصائص التالية

  .إمكانية تسعري العمالت األجنبية يوميا بشكل موحد، انطالقا من نظام التثبيت بباريس على الساعة اخلامسة مساءا -

  .البيعميثل سعر الصرف احملصل عليه متوسط أسعار الصرف عند الشراء و -

ن النومندي، الكورن السويدي، املارك األملاين، اللرية الدوالر األمريكي، اجلنيه اإلسترليين، الفرنك الفرنسي، الشلينغ، الفرنك البلجيكي، الكورون الدامنركي، الكورو-*

.اإليطالية، الفلوالين اهلولندي، البسطا االسبانية، الدوالر الكندي، الفرنك السويسري
1

.237: البعد الدويل للنظام النقدي الدويل، مرجع سابق، ص: نعمان سعيدي-
2

.292: مرجع سابق، ص: حللو موسى خباري -
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  :مرحلة سياسة الصرف اإلجيابية أو التسيري الديناميكي لسعر الصرف: ثالثا

إىل دخول االقتصاد اجلزائري يف أزمة حادة حيث تعرض إىل ما يعرف بالعجز التوأم أي  1986أدت األزمة البترولية سنة 

وطين يف ركود استدعى على اجلزائر إدخال إصالحات تزامن العجز يف املوازنة العامة وميزان املدفوعات مما أدخل االقتصاد ال

جذرية على االقتصاد الوطين بشكل عام وسياسة الصرف بشكل خاص حيث متثلت إصالحات سعر الصرف يف اإلجراءات 

  :التالية

الفترة  هو إجراء يستهدف خفض قيمة الدينار اجلزائري بطريقة تدرجيية ومراقبة مت العمل به طيلة :االنزالق التدرجيي-1

، ونتج هذا االنزالق بسبب ضعف احتياطات الصرف املتاحة من جهة، ومن جهة 1991إىل بداية  1987املمتدة من اية 

أخرى نتيجة لزيادة ثقل خدمة الدين الذي بلغ مستوى معتربا رغم العمل على احلد من اللجوء إىل القروض قصرية األجل 

1.من طرف احلكومات املتعاقبةواليت حالت دون حتقيق الربامج املسطرة 

وقد مت تعديل معدل الصرف بغية إيصاله إىل مستوى توازن الطلب الوطين على السلع واخلدمات األجنبية مع املتاح من 

دينار للدوالر مع اية 8.032إىل  1987دينار للدوالر يف اية 4.936العمالت الصعبة، حيث انتقل معدل الصرف من 

ومتاشيا مع تسريع تطبيق اإلصالحات مت تسريع عملية االنزالق بشكل ملحوظ، فانتقل  1990من سنة ، وانطالقا 1989

دف  1991وقد استمر هذا االنزالق السريع يف بداية  1990دينار للدوالر يف اية 12.11معدل صرف الدينار إىل 

ة حترير التجارة اخلارجية على العموم والواردات على الوصول بالدينار إىل املستوى الذي يسمح باستقراره، وبالتايل إمكاني

حيث مت تعديل سعر الصرف ليصل إىل  1991اخلصوص وقد اختذت هذه اإلجراءات بالفعل خالل الفصل األول من سنة 

ليصل يف اية مارس  1991دينار لكل دوالر بنهاية شهر فيفري 16.59مث  1991دينار للدوالر بنهاية جانفي 13.88

يوضح مراحل االنزالق اليت مر ا الدينار اجلزائري خالل ) 01-03(دينار جزائري للدوالر واجلدول رقم 17.76إىل  1991

:1991إىل  1987الفترة املمتدة من 

1
.199: ، ص1996ق النقد الدويل، اجلزائر ، دار هومة، املرآة الكاشفة لصندو: خالدياهلادي -
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1991إىل  1987تطور سعر صرف الدينار اجلزائري من : )01-03(جدول رقم 

  تاريخ عملية االنزالق
سعر صرف الدينار 

واحد دوالر مقابل
  التعليــق

-19864.824اية 

بداية عملية االنزالق التدرجيي19874.936اية 

-19898.032اية 

تسريع عملية االنزالق متاشيا مع وترية انطالق اإلصالحات199012.1191اية 

199115.8889اية 

تقراره وإمكانية حترير التجارة استمرار االنزالق السريع دف اس199116.5949اية 

  اخلارجية

استقراره عند هذا املستوى ملدة ستة أشهر199117.7653اية 

مبوجب اتفاق مع صندوق النقد الدويل %22ختفيض مبقدار 199122.5اية 

.1994واستمرار الوضع إىل غاية 

.239: البعد الدويل للنظام النقدي ، ص: نعمان سعيدي :املصدر

وبعد استقرار الدينار ملدة ستة أشهر موالية قامت السلطات النقدية ممثلة يف  1991يف اية سبتمر : التخفيض الصريح -2

مقابل الدوالر األمريكي وذلك مبوجب االتفاق الثاين %22جملس النقد والقرض باختاذ قرار يقضي بتخفيض الدينار بنسبة 

1:والذي يهدف إىل حتقيق ما يلي 1991املربم مع صندوق النقد الدويل يف جوان 

حماولة تقريب سعر الصرف الرمسي من سعر الصرف املوازي؛-

.جعل الصادرات اجلزائرية أكثر تنافسية يف السوق العاملية-

.العمل على جعل الدينار قابال للتحويل-

.رفع الدعم عن املنتجات احمللية وترك أسعارها تتحدد حسب قوى العرض والطلب-

.على مساعدات مالية من جراء تطبيق الشروط الواردة يف اتفاقية االستعداد االئتماين احلصول-

دينار مقابل دوالر أمريكي واحد إىل أن مت إبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد الدويل 22.5وبقي الدينار على هذه القيمة 

دينار للدوالر األمريكي الواحد وأقره  36لك إىل ليصل بذ%40.17: والذي اجنر عنه ختفيض الدينار بـ 1994بتاريخ أفريل 

.10/04/1994جملس النقد والقرض بتاريخ 

1
.240: ، مرجع سابق، صيلنظام النقدلالبعد الدويل : نعمان سعيدي-
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  :إىل يومنا هذا 1994مرحلة تطور نظام التعومي املدار : رابعا

عرف الدينار اجلزائري مرحلة حتول فعلي وتغيري تدرجيي لوجهة حتديده وفق قواعد العرض  1994بداية من أواخر سنة 

  :وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل فترتني 1974تم اإلعالن عن قرار التخلي عن نظام الربط الذي تبنته اجلزائر منذ والطلب لي

Le(نظام جلسات التثبيت  -1 Fixing:(  هو عبارة عن جلسات تضم ممثلي البنوك التجارية املقيمة حتت إشراف البنك

ية يف مرحلة الحقة أين يقوم البنك املركزي عند فتح اجللسة بعرض املركزي اليت كانت أسبوعية يف البداية مث أصبحت يوم

ومعربا عنه بداللة العملة احملورية وهي الدوالر األمريكي على أساس سعر صرف 1مبلغ حيدد على أساس هدف سياسة الصرف

ديل سعر صرف الدينار تدرجييا أدىن حينها تقوم البنوك بعملية عرض املبلغ املراد احلصول عليه وبالسعر الذي يناسبها ويتم تع

من خالل عرض العمالت الصعبة من طرف بنك اجلزائر والطلب عليها من طرف البنوك التجارية إىل أن يتحدد سعر صرف 

2:الدينار عند أقل سعر معروض من طرف البنوك املشاركة، وما ساعد على إنشاء هذا النظام ما يلي

؛)الفعالية يف جمال الضبط النقدي(وضع النقدي جناح برنامج االستقرار والتحكم يف ال-

اجتاه معدالت التضخم حنو االخنفاض؛-

.حتسن مستوى االحتياطات من العملة الصعبة-

  :وكان البنك املركزي يهدف من خالل هذه اجللسات إىل ما يلي

حتديد سعر الدينار من خالل املناقصات؛-

ي؛تعزيز قابلية حتويل الدينار يف إطار سعره الرمس-

.خفض قيمة الدينار على مستوى السوق املوازية-

إن آلية تنظيم هذه السوق من خالل عمليات العرض والطلب أدت إىل زوال نظام التحديد اإلداري لقيمة الدينار وبروز سعر 

صرف شبه حقيقي ناتج عن تضارب قوى العرض والطلب، إال أن عرض العمالت مازال حكرا على بنك اجلزائر وذلك 

  :ود عوامل عديدة حتدد مبلغ العمالت املعروضة وبالتايل تؤثر يف تسعرية الدينار نذكر منهالوج

االحتياطات من العملة الصعبة، تسديد الديون اخلارجية، تطور سعر صرف الدوالر األمريكي على مستوى السوق الدولية  -

  .إيرادات الصادرات من احملروقات قبل افتتاح اجللسة

تاريخ إنشاء سوق  1995ل بنظام جلسات التثبيت طوال مرحلة انتقالية جتريبية امتدت إىل غاية ديسمرب وقد استمر العم

  .الصرف البينية

يف إطار برنامج التعديل اهليكلي وإميانا باألمهية البالغة اليت متثلها أسواق العمالت األجنبية ودورها  :سوق الصرف البينية -2

: مالت ومن مث حتديد أسعار صرف حقيقية للعملة احمللية، أصدر بنك اجلزائر بتاريخيف تأمني عمليات عرض وطلب الع

تتضمن إنشاء سوق صرف بينية يتدخل فيها يوميا مجيع البنوك واملؤسسات املالية لبيع 08-95الئحة رقم 23/12/1995

ا بني مجيع البنوك التجارية مبا فيها البنك وشراء العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل الدينار اجلزائري بشكل حر يومي

1
.117: مرجع سابق، ص: بليمان سعاد-

2
- Banque D'Algérie: "Le Fixing" Un Nouveau Système de Détermination Du Taux De Change. Media Bank N° 14,1994, P:

10.
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املركزي واملؤسسات املالية، وينقسم هذا كباقي أسواق الصرف إىل سوق فورية يتم العمل ا اليوم وأخرى آجلة مل تعرف 

وتتحدد أسعار الصرف فيه وفق العرض والطلب وأصبحت 02/01/1996التطبيق بعد، وانطلق نشاط سوق الصرف رمسيا يف 

  :نوك واملؤسسات املالية هلا احلق يفالب

بيع العملة الوطنية غري املقيمة، مقابل العمالت األجنبية القابلة للتحويل؛-

بيع العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل العملة الوطنية املودعة يف حساب الدينارات احملولة؛-

جنبية أخرى قابلة للتحويل؛بيع وشراء العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل عمالت أ-

.نية للعمالت القابلة للتحويل حبرية مقابل العملة الوطنيةيبيع وشراء بني املتدخلني يف سوق الصرف الب-

وعليه فإن إنشاء سوق ما بني البنوك للعملة الصعبة كان من شأنه السماح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة حبرية لصاحل 

وهي تعترب اخلطوة األوىل للتحويل حنو نظام تعومي الصرف  1996اء نظام احلصص احملددة ابتداء من جانفي زبائنها، كما مت إلغ

، كما ساعدت هذه العملية على ترقية مناخ مالئم 1996والسماح بإقامة مكاتب للصرف بالعملة الصعبة يف ديسمرب 

إىل حصول املستثمرين األجانب على ضمانات لتحويل  لالستثمار األجنيب يف جو مستقر لسعر صرف فعلي وحقيقي باإلضافة

.أمواهلم وعوائدهم إىل اخلارج
1

وموارد البنوك املقدرة بالعملة الصعبة هي إما ناجتة أصال عن عمليات الشراء اليت تنفذها يف سوق الصرف، وإما عن حصتها 

من اإليرادات الناجتة عن صادرات احملروقات واملنتجات املنجمية
2

   ل هذه املوارد يف عملية استرياد السلع واخلدماتوتستعم

.أو يف دفع املستحقات من الديون اخلارجية

فبعد التخلي عن نظام مراقبة الصرف يف جتارة البضائع والتوجه حنو قابلية التحويل اجلاري للدينار، أصبح بإمكان البنوك متويل 

يف منح  1996اري للدينار حيز التنفيذ شرع البنك املركزي سنة املوردين بالعملة الصعبة ومع دخول قابلية التحويل اجل

التفويض للبنوك التجارية رخصة التحويل اجلاري للدينار بالعملة الصعبة لدفع نفقات الصحة والتعليم وكذلك النشاطات 

  :األخرى اليت تنظم يف اخلارج، وهذا يف حدود السقف املسموح به فيما خيص املعامالت اآلتية

ج الطيب للمواطنني يف اخلارج؛لعالا-

الذين يتابعون دراستهم يف اخلارج؛املقيمني -

املرشحون للحج؛-

زيارة األقارب يف اخلارج؛-

.مصاحبة املقيم يف الوطن الذي يتم عالجه يف اخلارج-

1
: ، ص2004جامعة حسيبة بن بوعلي،  ،الشلف، السداسي الثاين، 01سياسة التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد : بالطاهر علي-

190.
2

.املتعلق بأسواق الصرف23/12/1995املؤرخ يف 95-08من القانون رقم ) 04(املادة رقم -
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  نظام الرقابة على الصرف يف اجلزائر: املطلب الثاين

ع إىل بداية ثالثينات القرن العشرين وذلك يف خضم األزمة االقتصادية يعود ظهور الرقابة على الصرف األجنيب بشكل واس

، حيث انتشر العمل ا يف كل من أملانيا ودول أوروبا الشرقية والوسطى وكذا دول أمريكا الالتينية )1933-1929(الكربى 

  .املدفوعات وذلك من أجل احلد من ظاهرة هروب رؤوس األموال قصرية األجل ومعاجلة العجز يف موازين

الرقابة على الصرف هي وضع قيود تنظم التعامل يف النقد األجنيب عن طريق  :مفهوم الرقابة على الصرف األجنيب: أوال

السلطة النقدية، حيث حرية حتويل العملة إىل العمالت األخرى تكون غري مكفولة بصفة مطلقة، كما أن حرية تصدير 

ه تكون مقيدة بقواعد تفرضها السلطة النقدية، وعادة ما تشد إجراءات الرقابة يف البلدان واسترياد النقد األجنيب والتعامل في

ذات العملة الضعيفة إذ تشرع القوانني وتضع التعليمات واللوائح اليت تنص على عدم جواز التعامل بالعملة األجنبية داخل 

البالد إال ملن حصل على ترخيص من البنك املركزي
1

  :رقابة على الصرف باخلصائص التاليةويتميز نظام ال

  .عدم السماح حبرية حتويل العملة الوطنية إىل العمالت األخرى إال يف ظل القواعد املنظمة اليت تضعها الدولة-1

.إخضاع حركة تصدير واسترياد الصرف األجنيب لقواعد معينة-2

ايل أكثر من سوق للصرف األجنيب ومن بني أهداف هذا تنجر عن هذا النظام يف الغالب وجود أكثر من سعر للصرف وبالت-3

:النظام

احملافظة على القيمة اخلارجية للعملة بأعلى من قيمتها احلقيقية حيث يتم تقييد الطلب على الصرف األجنيب مبا -

يتناسب والقدر املتاح منه، ويعين هذا وجود جزء من الطلب الداخلي على الصرف األجنيب دون إشباع وتلجأ 

عدم رغبتها يف ختفيض قيمة عملتها؛لسلطة النقدية إىل هذا النظام لا

محاية االقتصاد الوطين من املنافسة األجنبية سواء كان ذلك عن طريق رفض الترخيص بالصرف املراد استخدامه يف -

يت يراد بية المتويل الواردات من املنتجات اليت ال يتم إنتاجها حمليا أو عن طريق فرض سعر مرتفع للعمالت األجن

احلصول عليها لنفس الغرض؛

احلد من استرياد السلع غري الضرورية وتوجيه األرصدة من العملة الصعبة إىل استرياد املواد األساسية وسلع التجهيز -

لصناعي اليت ختدم خمططات التنمية؛ا

ية مع متطلبات السياسة االقتصادية توجيه رؤوس األموال األجنبية إىل امليادين اليت تنسجم فيها االستثمارات األجنب-

لى تسرب رؤوس األموال إىل اخلارج؛ع

للتحويل؛الرغبة يف تنمية االحتياطات من وسائل الدفع اخلارجي من ذهب وعمالت قابلة-

سيطرة على قطاع التجارة اخلارجية؛استخدامه كأداة لل-

.سياسية أو ممارسة ضغوط اقتصادية الرغبة يف حتقيق أهداف-

1
.241: ، جامعة الشلف، ص04الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املرونات وإعادة التقومي، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد : حممد راتول-
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:عن غريه لتميزه باخلصائص التالية 1963نظام الرقابة اجلزائري حني بدأ تطبيقه يف أكتوبر  وخيتلف
1

، وكذا حتقيق املبادالت اخلارجية؛صرامة القوانني فيما خيص شروط حيازة العمالت الصعبة-

مسعر رمسيا يف سوق الصرف الدولية؛باعتبار أن الدينار غري قابل للتحويل، فإنه غري -

التايل حتديد سعر السوق التوازين؛للصرف داخل التراب الوطين، أين يتم فيه مقابلة العرض بالطلب وب غياب سوق-

اطيا بالنظر إىل احلالة املزرية اليت كان يعاين منها االقتصاد باشرة بعد االستقالل مل يكن اعتبوأخريا نظام الرقابة م-

  :إىل اجلزائري يف مجيع جماالته فتطبيقه كان يهدف يف جممله

إعادة هيكلة االقتصاد الوطين بعزل هذا األخري عن العامل اخلارجي وتوجيه وسائل الدفع اخلارجية املتاحة إىل -

النشاطات اإلنتاجية ذات األولوية؛

منع الواردات من السلع املنافسة؛ محاية الصناعات الناشئة من خالل-

نع هروب رؤوس األموال إىل اخلارج؛ها مبترشيد استعمال املوارد من العملة الصعبة واحملافظة علي-

ستقرار سعر صرف الدينار اجلزائري؛احلفاظ على ا-

 املراحل اليت مر ا هذا النظام لكن أهداف نظام الرقابة على الصرف يف اجلزائر كثرية ومتعددة ختتلف باختالف-

:1990أفريل  14الصادر يف  )10-90(حيث ميكننا التمييز بني مرحلتني أساسيتني يفصلهما قانون النقد والقرض 

يم هذه املرحلة من االستقالل إىل غاية صدور ميكن تقس :10-90نظام الرقابة على الصرف قبل قانون النقد والقرض : أوال

  :التالية  املراحلإىل مجلة قانون النقد والقرض 

كانت السلطات العمومية دف يف هذه  :)1970-1962(مرحلة محاية االقتصاد الوطين الناشئ من املنافسة األجنبية -1

املرحلة إىل محاية االقتصاد الوطين الناشئ من املنافسة األجنبية والتحكم يف العالقات املالية والتجارية من خالل احلد من 

، وكذا احلد 2الواردات من السلع واخلدمات إال يف نطاق ما تستلزمه تنمية البالد مبا يتماشى مع املتاح من العمالت األجنبية

  :من اهلروب املكثف لرؤوس األموال ومن أجل حتقيق ذلك اعتمدت السلطات العمومية مجلة من اإلجراءات متثلت يف

نظام احلصص الذي قيد التجارة اخلارجية حبيث خيص كل العمليات املسددة بالعمالت األجنبية وأصبحت هذه -

.العمليات خاضعة إىل ترخيص من قبل وزارة املالية

.االحتكار املباشر للتجارة اخلارجية وإبرام االتفاقيات الثنائية قصد تنويع وتوسيع العالقات االقتصادية مع اخلارج-

عرفت هذه املرحلة إنشاءا :)1977-1971(مرحلة االحتكارات املسرية من طرف الشركات الوطنية حلساب الدولة  -2

إصدار سلة من األوامر  1971ية حلساب الدولة حيث مت يف جويلية مكثفا لالحتكارات املسرية من طرف الشركات الوطن

تعطي احلق لبعض الشركات يف احتكار الواردات من سلع الفرع الذي تنتمي إليه كما مت إلغاء املرسوم املتعلق بالتعاون املايل 

1
¡1998، ة ماجستري يف العلوم االقتصاديةرسال ،ائر، جامعة اجلزائرسياسة الصرف يف إطار برامج التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل، دراسة حالة اجلز: نعمان سعيدي-

.104: ص
2

.173: مرجع سابق، ص: حممود محيدات-
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حتياجات الشركات يف جمال واالقتصادي مع فرنسا، ومت إقرار غالف مايل مسي بالترخيص اإلمجايل للواردات استجابة ال

1:مدخالا من الواردات إال أن هذه اإلجراءات نتج عنها مجلة من السلبيات متثلت يف

متركز الصالحيات وبروز نزاعات بني مؤسسات الدولة والوصاية؛-

غياب برجمة صارمة فيما خيص واردات املؤسسات احملتكرة وانتشار أزمة الندرة؛-

.ع اليت مست املنتوجات الصناعية املستوردةتدهور خدمات ما بعد البي-

مت يف هذه املرحلة إصدار القانون املتضمن احتكار الدولة  :)1987-1978(مرحلة احتكار الدولة للتجارة اخلارجية -3

والذي يقضي بتأميم مجيع عمليات بيع وشراء السلع واخلدمات من اخلارج وكرس بذلك إقصاء الوسطاء  2للتجارة اخلارجية

اخلواص يف جمال التجارة اخلارجية من خالل إقامة عالقات مباشرة مع املنتجني أو املصدرين الذين يزاولون نشاطهم يف البلدان 

املمثلة ألطراف التعاقد يف البلدان األخرى لتصبح كل السلع واخلدمات اخلاضعة لترخيص مسبق للتصدير حتت الرقابة، كما 

ومية على العالقات بني املؤسسات الوطنية واألجنبية طابع االستقاللية يف إطار املبادالت أضفى القانون اخلاص بالسوق العم

الدولية مما أعطى دفعا قويا لتوحيد نصوص الصرف، كما تدعمت هذه النصوص بعقود متعددة السنوات واتفاقيات ثنائية مع 

تنتج عن العالقات القائمة  يف جمال التجارة اخلارجية، وقد احلكومات األجنبية قصد محاية البالد من كل التأثريات السلبية اليت 

مسح يف هذا اإلطار لألشخاص املقيمني يف اخلارج بفتح حسابات بالعملة الصعبة يف اجلزائر وتستفيد هذه احلسابات من 

من اإليرادات %20 املكافآت على أرصدا باإلضافة إىل التنازل لفائدة شركات االقتصاد املختلط يف قطاع السياحة بنسبة

بالعملة الصعبة احملققة على أنشطتها أما الواردات والصادرات من السلع واخلدمات اليت تتم دون دفع فقد مت إعفاءها من 

  .إجراءات التجارة اخلارجية

12/01/1988الصادر بتاريخ 01-88أعطى القانون :)1990-1988(مرحلة استقاللية املؤسسات العمومية  -4

تضمن استقاللية املؤسسات العمومية نتائج ملموسة خبصوص تنظيم وحتديد مهام النظام البنكي واملايل اجلزائري وذلك وامل

بالنظر إىل املهام اجلديدة اليت أوكلت إىل مؤسسة البنك املركزي واملتمثلة يف مشاركته يف حتضري القوانني املتعلقة بالصرف 

بيقها، ومت أيضا إلغاء الترخيص اإلمجايل لالسترياد وتعويضه مبيزانية العمالت الصعبة والتجارة اخلارجية، مث السهر على تط

تقوم بتمويل واردات املؤسسات من اخلارج يف إطار القروض   3وأصبحت البنوك التجارية بالتعاون مع جلنة االقتراض اخلارجي

  .اليت تتم بني احلكومات

املتعلق بالبنك والقرض حصلت املؤسسات العمومية االقتصادية على 12-86ن ومبوجب هذا القانون املعدل واملتمم للقانو

استقاللية حقيقية، ودائما يف إطار اإلصالح االقتصادي للمؤسسة العمومية االقتصادية، أعلن عن جمموعة من املبادئ اليت دف 

  . املؤسسة مبا يف ذلك عالقاا مع الغري إىل إدخال املرونة وإعادة يئة القواعد املعمول ا يف ميدان تنظيم وتشغيل

1
.105: سياسة الصرف يف إطار برنامج التعديل اهليكلي لصندوق النقد الدويل، مرجع سابق، ص: نعمان سعيدي-

2
.املتضمن احتكار الدولة للتجارة اخلارجية 1978فيفري  11الصادر بتاريخ 02-78أنظر القانون -

.ك املركزي مقرا هلاأنشئت هذه اللجنة ملتابعة القروض اخلارجية ومنح املوافقة على تقدمي القروض اخلارجية اليت تفوق مليوين دوالر أمريكي واختذت من البن-*

*
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املتعلق بالنقد  1990أفريل  14الصادر بتاريخ 10-90يعترب القانون  :10-90نظام الرقابة على الصرف بعد قانون : ثانيا

والقرض منعرجا حامسا من حيث التوجه االقتصادي لكونه كرس ميكانيزمات السوق من خالل منح صالحيات أوسع إىل 

صدار النقود يف ظل منو تنظيم لالقتصاد واحلفاظ عليه بإمناء مجيع الطاقات اإلنتاجية الوطنية، مع السهر على االستقرار جانب إ

الداخلي واخلارجي للنقد بتنظيم وتوجيه ومراقبة احلركة النقدية وتوزيع القرض، والسهر على حسن إدارة التعهدات املالية اجتاه 

كما مت إدخال تغيريات عميقة على نظام الرقابة على الصرف وهذا باستبعاد احلظر املفروض  اخلارج واستقرار سوق الصرف،

عليه يف ظل القوانني السابقة، حيث أسندت هذه العملية إىل جملس النقد والقرض باعتباره جملس إدارة بنك اجلزائر، كما مت 

تثمارات أجنبية بكل شكل من أشكال الشركة ورخص منحه رخصة حتويل رؤوس األموال األجنبية إىل اجلزائر يف صورة اس

هلم كذلك بإعادة تصدير عائدات وأرباح هذه االستثمارات، إضافة إىل ذلك فإن دور الرقابة املمنوح لس النقد والقرض هو 

ني باجلزائر يف دور مطلق فله حرية قبول التراخيص أو رفضها بالنسبة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر أو حىت استثمار املقيم

اخلارج، ومن أجل تعزيز االنتقال التدرجيي من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر مت تبين سياسة سعر الصرف املتعدد بشكل 

يف بعض عمليات %02مؤقت خالل ثالث سنوات حيث جند أن الفارق بني سعري البيع أو سعري الشراء يتجاوز نسبة 

1.الصرف اجلارية

ير التجارة اخلارجية وتنظيم عمليات الصرف مت إصدار عدة نصوص قانونية وتنظيمية كانت بدايتها يف أفريل ويف إطار حتر

واليت من شأا أن تسمح ألي شخص طبيعي أو معنوي مدرج يف السجل التجاري اجلاري القيام بعمليات االسترياد  1991

ط مالئمة بالسعر الرمسي باستثناء عمليات استرياد السلع احملظورة واحلق يف احلصول على قروض بالعملة األجنبية بالكامل بشرو

واملقررة من طرف وزارة التجارة، واإلبقاء كذلك على القيود املفروضة على جتارة اخلدمات، السياحة واملصروفات الصحية 

  .والتعليمية يف اخلارج

13-91صدر احلصول على ترخيص من خالل النظام رقم أما بالنسبة لعمليات التصدير فقد استفادت من إلغاء نظام إلزام امل

ويف حال التسديد ألجل يستطيع املتعامل االقتصادي تغطية خماطر الصرف وهذا باالتفاق مع  1991أوت  14املؤرخ يف 

).1991أوت  14يف 07-91النظام رقم (مصرفه على شراء عمالت صعبة لتغطية املدفوعات اخلارجية 

ن يترتب على عملية التصدير حتويل العوائد الناجتة عن هذه العملية إىل الوطن، إضافة إىل ذلك فقد مكن كما جيرب القانون أ

هذا القانون أصحاب احلسابات املفتوحة لدى املصارف املعتمدة القيام بسحب أمواهلم واألمر بتحويلها وبالتحويل هلا وتسديد 

  .كل عملياا التجارية مع اخلارج بكل حرية

التحرير التجاري الذي أقرته السلطات العمومية يف اجلزائر سجلت هذه األخرية ارتفاعا متزايدا يف حجم الواردات األمر وبعد 

الذي دفعها إىل تشديد الرقابة على النقد األجنيب وتوسيع دائرة حظر الواردات، ويف إطار ترشيد القدرات املالية وتوجيهها حنو 

إنشاء جلنة وزارية مكلفة بالقيادة  1992طة ذات الطابع الدائم والقار مت يف أواخر سنة االستخدامات اإلنتاجية واألنش

واإلشراف على التجارة اخلارجية وآليات متويلها حبيث يكون على عاتق البنوك التجارية بالتعاون مع البنك املركزي متويل 

شهرا  36شهرا إىل  18ي وأجل استحقاق يتراوح ما بني ألف دوالر أمريك 100العمليات التجارية اليت ال تزيد مبالغها على 

1
.217: مو االقتصادي يف ظل العوملة االقتصادية، مرجع سابق، صاالختيار األمثل لنظام الصرف ودوره يف حتقيق الن: حممد أمني بربري-
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باستثناء حالة استرياد السلع الوسيطة وبالتايل احنازت الواردات إىل املنتجات النهائية وإلزالة هذا التحيز أصدرت السلطات 

يز الصادرات خارج من تسهيالت النقد األجنيب وهذا من أجل حتف 1تعليمات بعدم استفادة الواردات اليت ليس هلا أولوية

اليت تزامنت مع بداية برنامج التعديل اهليكلي حتت  1994، ويف سنة 1993احملروقات واستمر الوضع على حاله إىل غاية 

1994إشراف صندوق النقد الدويل مت تنفيذ تدابري واسعة لتحرير التجارة، وقد نفذت عملية إزالة القيود بداية من أفريل 

.2من إمجايل السلع املدرجة يف مؤشر أسعار املستهلك%84ت نسبة حترير األسعار إىل بشكل تدرجيي، كما وصل

تزامنت هذه مع انتهاج السلطات النقدية لسياسة صرف مرنة دف احملافظة على الوضع التنافسي للصادرات اجلزائرية خارج 

جتارة السلع وإلغاء القيود على جتارة اخلدمات ألغيت كل الضوابط على أسعار الصرف يف  1995احملروقات، ويف منتصف عام 

.4من خالل تعزيز القانون املتعلق مبراقبة الصرف 3تدرجييا

إضافة إىل ذلك فقد أعطيت للبنوك حرية تقدمي النقد األجنيب للمستوردين بناءا على طلبات موثقة يف حني ألغى بنك اجلزائر 

ات، إال أنه مت االستمرار يف نظام حسابات العملة األجنبية للحفاظ على الثقة توفري الغطاء اآلجل على النقد األجنيب للمؤسس

بني احلائزين على النقد األجنيب واستقطاب التحويالت من اخلارج، مت بعد ذلك إنشاء سوق الصرف البينية يف أواخر سنة 

حت البنوك التجارية متلك حرية التعامل فيما حيث أصب 1996حتضريا لتبين نظام التعومي املدار الذي مت إقراره يف بداية  1995

من عائدات الصادرات للمؤسسات خارج قطاع احملروقات، ويف %50وتسليم ما نسبته  5بينها بالعمالت األجنبية بيعا وشراءا

شاء إن 1996ديسمرب  18وتعليمة  1995ديسمرب  13املؤرخ يف 95/07نفس السنة قرر بنك اجلزائر من خالل تطبيق التنظيم 

بتعيني حق الصرف وتوسيع الشبابيك القادرة  1996ديسمرب 96/10و 96/09: مكاتب للصرف كما قام مبوجب التعليمات

95/07على إجناز هذه العملية للبنوك واملؤسسات املالية ومكتب الصرف هو كل مؤسسة أو عون صرف مبوجب التنظيم 

ي اجلزائري، وهذه املكاتب يرخص هلا القيام بعمليات بيع وشراء الصرف املنشأ يف إطار األشكال احملددة يف القانون التجار

مقابل العملة الوطنية وكذلك أوراق البنك وشيكات السفر احملررة بعمالت قابلة للتحويل وبإمكان كل بنك فتح مكاتب 

6.للصرف وميكن أن يعطى تراخيص حتت مسؤوليته للفنادق

التجارية إمكانية القيام بصرف املدفوعات اخلاصة بنفقات الصحة والتعليم وإىل غري  تفويض البنوك 1996ليتم يف اية عام 

مت إلغاء القيود املفروضة على  1997ذلك من النفقات يف اخلارج وهذا يف حدود سقف معني حيدده بنك اجلزائر، ويف عام 

  .مدفوعات النقد األجنيب اخلاصة بالسياحة

قد أحدث حتوال جوهريا يف سياسة الصرف يف اجلزائر فهو حياول بذلك الوصول إىل  إذن نالحظ أن قانون النقد والقرض

  .حتويلية كلية للدينار اجلزائري وهذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل

1
.قائمة من السلع حتددها وزارة التجارة-

2
.218: االختيار األمثل لنظام الصرف ودوره يف حتقيق النمو االقتصادي، ص: حممد أمني بربري-

3
.218: نفس املرجع السابق، ص-

4
-Règlement N° 95-07 du 30 rajab 1416 Correspondant au 23 Décembre 1995 Modifiant et Remplaçant le Règlement N° 92-

04 du 22 Mars 1992 Relatif au Contrôle Des Changes.
5

.املتعلق بسوق الصرف23/12/1995: املوافق لـ 1416رجب عام  30املؤرخ يف 08-95النظام رقم -
6

.306: ، ص2006سوق والصندوق النقدي الدويل، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، صرف الدينار بني واقعية ال: خلضر عزي-
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  حتويلية الدينار اجلزائري: املطلب الثالث

لق سوق بيين ما بني البنوك للصرف الذي انتقلت اجلزائر إىل مرحلة قابلية حتويل الدينار جلميع املعامالت اجلارية وكذا خ

1996يسمح للبنوك التجارية التصرف بكل حرية بالعمالت األجنبية املتحصل عليها من طرف زبائنها وكان ذلك يف يناير 

سياسات  1990واعترب أول خطوة حقيقية للتوجه حنو تطبيق سعر الصرف العائم، ولقد بدأت اجلزائر تطبيق منذ سنوات 

رغبة يف إرساء أساس يسمح بالتبادل احلر لعملتها احمللية مقابل العمالت األجنبية وبالتايل أصبحت تركز جهودها التصحيح 

اليت من مؤداها إزالة مجيع قيود " القابلية الكاملة للتحويل"وهي ختتلف عن " القابلية التجارية للتحويل"على االجتاه صوب 

وسنحاول من خالل هذا املطلب أن نتعرض  1ية اجلارية وانتقال رؤوس األموالالصرف املفروضة على كل املعامالت الدول

  .لكال النوعني من التحويلية

من أجل الوصول إىل حتويلية أي عملة بشكل عام ال بد وأن تتوفر بعض الشروط  :اإلطار التنظيمي لتحويلية الدينار: أوال

2:لياألساسية لنجاح هذه العملية ومن بني هذه الشروط ما ي

ذلك أن رفع الرقابة على العملة الصعبة يؤدي إىل زيادة الطلب عليها وبالتايل ال بد من االستعداد هلذا : توفري االحتياطات /1

  .الطلب بتوفري العملة الصعبة وذلك حلماية العملة الوطنية

كي يقوم سعر الصرف بلعب دوره ال بد أن تتوفر سياسة الصرف املعتمدة على قدر من املرونة ل: مرونة سياسة الصرف/2

  .كأداة تنظيم بني األسعار احمللية واألسعار العاملية، كما أن مرونة الصرف تقضي على أسواق الصرف املوازية

اختيار معدل صرف يعكس الواقع االقتصادي والتطورات املستقبلية للمؤشرات الكلية واالحتفاظ باستقرار نسيب ملعدل /3

  .ضخمالصرف وحتكما يف الت

بوضع جمموعة  1991إقامة سوق للصرف ومكاتب للصرف ويف هذا اإلطار قامت السلطات النقدية يف اجلزائر بداية من /4

  :من اإلجراءات وذلك بغية الوصول إىل القابلية اجلارية لتحويل الدينار، وقد جاءت هذه اإلجراءات يف شكل صيغتني كالتايل

التحويل اجلزئي للدينار بالنسبة لإليرادات الناجتة من الصادرات غري النفطية واملوارد املعدنية  متثلت يف قابلية :الصيغة األوىل .1

وذلك حسب %100و %10وذلك بغرض تشجيع الصادرات خارج احملروقات، وتتراوح النسب اليت يتم االحتفاظ ا بني 

ىل اجلهد املبذول يف البحث عن األسواق اخلارجية، وجيب أن القيمة املضافة احمللية اليت حتتويها السلعة أو اخلدمة باإلضافة إ

تتخذ املوارد احملصل عليها من العمالت الصعبة يف جمال نشاط العون املعين تفاديا هلدر هذا املورد النادر، كما أنه يتم احتساب 

  .هذه املوارد عندما يتقدم الزبائن إىل املصارف للحصول على متويل بالدينار

حيث  1990تتمثل هذه الصيغة يف قابلية التحويل اجلزئي لالدخار، وقد بدأ العمل ذه الصيغة يف اية :الثانيةالصيغة  .2

ومتثلت يف إصدار سندات ذات قسائم قابلة للتحويل ميكن االكتتاب  1991أجريت العملية األوىل خالل الفصل األول من 

ى شكل سندات قيمة السند الواحد عشرة آالف دينار وذلك مبعدل فيها من طرف األشخاص الطبيعية واملعنوية وذلك عل

.1991سنويا، ونظرا لنجاح هذا اإلصدار أطلقت عملية إصدار ثانية يف نيسان %20حتويل أدىن قدره 

1
.66: ص ،09/2011التعومي املدار للدينار اجلزائري بني التصرحيات والواقع، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد : آيت حيي مسري-

2
.303: ، صمرجع سابق: حللو موسى خباري-
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1994نة لكن التجسيد الفعلي هلا كان س 1991متت التحويلية اجلارية للدينار منذ : االنطالق الفعلي التحويلية الدينار: ثانيا

ألن حترير املدفوعات لصاحل الواردات جتسد يف هذه السنة، وهذه التحويلية اجلارية مت التأكد عليها ودعمها بوضع ميكانيزم 

Le Fixing علما أن هذا امليكانيزم تبىن على أساس هدف حتديد سعر الصرف بداللة العرض والطلب يف  1994يف أكتوبر

1.سوق الصرف

أدخل حق حتويل الدينار ملن يريد إكمال دراسته يف اخلارج، واملرضى الذين يرغبون يف تلقي العالج  1995ويف حريزان 

باخلارج وتعرف هذه العمليات باسم املعامالت اجلارية غري املنظورة ويشترط تقدمي اإلثبات على ذلك كما جيب أن تكون 

  .املبالغ احملولة يف حدود املسموح ا سنويا

  . صدر بنك اجلزائر تعليمة تقضي بتحويل الدينار ملن يريد أن يسافر إىل اخلارج يف إطار الرحالت السياحيةأ 1997ويف أوت 

شروط حتويل العمال األجانب واملسجلني حسب التنظيم اخلاص بالعمال األجانب شروط حتويل 98-02وقد حددت التعليمة 

القاضية 2000-03األجنبية يف اجلزائر، أصدر بنك اجلزائر التعليمة  رواتبهم إىل بلدهم األصلي، ويف إطار ترقية االستثمارات

بالسماح للمستثمرين األجانب بتحويل اإليرادات الناجتة عن استثمارام، وذلك بعد موافقة املصاحل اخلاصة مبراقبة الصرف يف 

لغري املقيمني من االستثمار يف 2000-04تعليمة البنك املركزي، أما فيما خيص األموال املستثمرة يف احملافظ املالية فقد مسحت ال

احملافظ املالية وذلك بشراء األسهم والسندات املتداولة يف البورصة دون إعادة حتويلها إىل اخلارج، كما ميكن للمتعاملني 

ىل الوطن وفق آجال اجلزائريني القيام باستثمارات يف اخلارج وحتويل األموال، لكن جيب على املستثمر أن يعيد هذه األموال إ

ميكن أيضا للمتعاملني االقتصاديني أن يقوموا بتحويل األموال إىل اخلارج دف تدعيم 2002-01حمددة وحسب التعليمة 

أنشطتهم املكملة لنشاطهم اإلنتاجي يف اجلزائر وذلك بعد احلصول على املوافقة من جملس إدارة بنك اجلزائر واملتمثل يف جملس 

  .النقد والقرض

يف ظل النمو املضطرد الحتياطات الصرف واليت بلغت : إشكالية حتويلية الدينار بني التحويل الكلي والتحويل اجلزئي: ثالثا

والتسديد شبه الكلي للمديونية اخلارجية عادت للنقاش قضية التحويلية الكلية للدينار اجلزائري  2011مليار دوالر سنة  182

  .ركة رؤوس األموال، وأمام هذا النقاش ظهر هناك تياران من االقتصاديني اجلزائرينيوما يرتبط ا من حترير كلي حل

التيار األول ميثل جمموعة من االقتصاديني الذين تولوا مسؤوليات سابقة يف احلكومة حيث يرون ضرورة العمل بالتحويلية 

  .ات الصرف إىل مستويات قياسيةالكلية للدينار خصوصا يف ظل األوضاع احلالية املتمثلة يف ارتفاع احتياط

أنه من األفضل الوصول إىل حتويلية الدينار بصفة تدرجيية ويستند كل من هذين التيارين إىل مجلة من  أما التيار الثاين فريى

  :احلجج نوضحها يف اجلدول التايل

1
.298: مرجع سابق، ص: خلضر عزي-
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املفاضلة بني التحويلية الكلية واجلزئية للدينار اجلزائري: )02-03(جدول رقم 

)التحويلية اجلزئية(التدرج يف حتويلية الدينار حويلية الكلية للدينارالت

وفر أداة فعالة لتعديل ة الوطنية تتحرك حبرية يف السوق يترك العمل

  .النشاط االقتصادي

  .متثل التحويلية مؤشرا دائما على تنافسية االقتصاد الوطين

 تغريات سعر صرف العملة الوطنية يف سوق الصرف تؤدي إىل

سلسلة من التدفقات األساسية كالواردات واالستثمارات ويزداد 

  .ارتباط االقتصاد الوطين باالقتصاد العاملي

  .تصبح املؤسسات أكثر فاعلية يف أن تصبح مؤسسات دولية

  .ةالتحكم يف التكاليف يكون أكرب منه يف نظام التحويلية اجلزئي

ثقة ومصداقية جتاه التحويلية الكاملة جتعل االقتصاد الوطين أكثر 

املستثمرين األجانب خاصة يف ظل البحث عن استقطاب رؤوس 

  .األموال األجنبية يف اجلزائر

عديدة ينتج عنه أخطاررفع الرقابة على سعر الصرف

األموال والتعرض إىل هجمات كهروب رؤوس 

ضاربة خاصة يف ظل ارتباط االقتصاد الوطين مبورد امل

  .وحيد

بدون عراقيل إىل الداخل قد دخول رؤوس األموال 

تصاد الوطين مما يولد تتجاوز القدرة االستيعابية لالق

  .مية وارتفاع سعر الصرف احلقيقيضغوطات تضخ

 ويف حال خروج رؤوس األموال إىل اخلارج يؤدي

  .افتقار اجلهاز املصريف إىل السيولة الالزمة ذلك إىل

.308-307: ، مرجع سابق، صحللو موسى خباري: بناءا على :الباحثمن إعداد 

ومن خالل املفاضلة بني التيارين وبالنظر إىل حجج كل منهما يتضح أنه من األنسب بالنسبة للجزائر انتهاج سياسة التدرج يف 

حتويلية الدينار مع توفر الشروط املالئمة لذلك كاإلدارة اجليدة لسياسات االقتصاد الكلي من خالل دعم وتقوية اجلهاز 

 والعمل على تفعيل اآللة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين مع احلفاظ على توازن ميزان املدفوعات، فإذا توفرت هذه الظروف املصريف

  .تصبح قضية التحويلية الكلية للدينار اجلزائري أمرا ممكنا
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  صندوق النقد الدويلسياسة صرف الدينار ضمن برامج : املبحث الثاين

جع سعر الدوالر األمريكي عن نتائج اقتصادية اواملتمثلة يف تزامن تدهور أسعار البترول وتر 1986صادية أسفرت األزمة االقت

واجتماعية مست خمتلف دول العامل السيما اجلزائر، حيث كشفت هذه األزمة عن حقيقة ضعف االقتصاد اجلزائري والذي 

يوط األزمة االقتصادية نتيجة زيادة تفاقم األوضاع االقتصادية أدخلته يف دوامة من اإلصالحات إال أا مل تكن كافية حلل خ

  .واالجتماعية واستمرار حمدودية التمويل

الدخول يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل كانت يف شكل مفاوضات  زائر سوىيف ظل هذه الظروف ما كان أمام اجلو

  .يف جمملها إىل إصالح هيكلي شامل سرية يف البداية مث تلتها مفاوضات علنية يف إطار برامج دف

)1989ماي  30(االستعداد االئتماين األول : املطلب األول

مبوجب هذا االتفاق استفادت اجلزائر من حصتها يف صندوق النقد الدويل إضافة إىل أشكال أخرى من الدعم مقابل إعداد 

.برنامج اقتصادي متت املوافقة عليه من طرف الصندوق

:هي: الكربى اليت تناوهلا االتفاق احملاور: أوال
1

املراقبة الصارمة للنقد والقرض؛-

؛)القضاء على العجز يف امليزانية العامة(حتسني وضعية املالية العامة -

سياسة سعر الصرف وأسعار الفائدة؛ العودة إىل حقيقة األسعار وخاصة-

.إعطاء دور كبري للقطاع اخلاص-

  :التفاقالصرف ضمن برنامج اسياسة : ثانيا

هي العمل على تطبيق سياسة صرف  1989مارس  28من بني اإلجراءات اليت مشلها الربنامج املقترح يف رسالة النية املؤرخة يف 

مرنة اليت من شأا تشجيع سياسة إحالل الواردات وتوفري مستويات مناسبة من احتياطات الصرف الدولية، وال يتأتى ذلك 

لسلطات النقدية تطبيق سياسة االنزالق التدرجيي املتجه حنو املرونة واليت تسمح بالوصول إىل حسب الربنامج إال مبواصلة ا

  . سنوات 3التوحيد التدرجيي لسوقي الصرف الرمسي واملوازي يف خالل 

ميكن وحسب هذا الربنامج فإنه مبجرد أن يصبح سعر الصرف الرمسي أكثر تعبريا عن الندرة احلقيقية للعمالت الصعبة، فإنه 

وجعله أكثر انفتاحا على العامل اخلارجي، خاصة فيما يتعلق مبدفوعات املبادالت اإلسراع يف حترير نظام التجارة واملدفوعات،

لذلك من قيمته %30فقد الدينار أكثر من  1988إىل غاية ديسمرب  1986اخلارجية اجلارية وخالل الفترة املمتدة من ديسمرب 

ن شأا امتصاص جزء من السيولة الفائضة يف االقتصاد وتقليص الفجوة بني سعر الصرف الرمسي اختذ الربنامج إجراءات م

  .وسعر الصرف املوازي

1
.252: ، مرجع سابق، صالبعد الدويل للنظام النقدي : نعمان سعيدي-
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  :النتائج املترتبة على االتفاق: ثالثا

1990أفريل  14لقد صادف االتفاق تطبيق إجراءات جديدة يف اال النقدي من خالل صدور قانون النقد والقرض يف 

ح بتطبيق سياسة نقدية صارمة كرست أدوات السوق احلرة من خالل رفع معدالت اخلصم احلقيقية والتأطري والذي يسم

مستوى  1990مية، حيث بلغ التضخم سنة دوث اختالالت واختناقات تضخالشامل للقروض، إال أن هذا مل مينع من ح

إال أنه يبقى منوا  1988و  1987رنة بسنيت مقا 1989رغم التحسن الذي لوحظ يف الناتج الداخلي اخلام لسنة 17.2%

مليار دوالر كما عرفت الكتلة النقدية 0.44ضعيفا جدا، إضافة إىل ذلك العجز الذي سجله ميزان حساب رأس املال إذ بلغ 

)M2(  وتدين مستوى االستهالك %2.4واخنفاض مستوى النشاط االقتصادي ليصل إىل %11.32ارتفاعا حمسوسا بلغ نسبة

.%5 :مجايل بـاإل

)1991جوان 03(االستعداد االئتماين الثاين : املطلب الثاين

فشل االتفاق األول يف إعطاء نتائج إجيابية ملموسة وهذا نتيجة لتباطؤ استجابة الكثري من املتغريات املستهدفة يف ظرف تشهد 

تدهور الوضع االقتصادي، وعليه تطلب األمر ية وسياسية غري مسبوقة وهو ما أدى إىل استمرار تماعفيه البالد حتوالت اج

استفادت  1992وميتد إىل غاية مارس  1991جوان  03العودة إىل صندوق النقد الدويل من جديد إلبرام اتفاق ثان بتاريخ 

مليون دوالر أمريكي مقسمة إىل أربعة  400مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل  300 :اجلزائر مبوجبه بـ

3مليون دوالر أمريكي، وقد متت االستفادة من  100مليون حقوق سحب خاصة أي ما يعادل  75مة كل دفعة دفعات، قي

1992.1دفعات ومجدت الرابعة بسبب انزالق األجور املفاجئ خالل الثالثي األول من سنة 

2:أهداف الربنامج: أوال

ن تدخالا يف احلياة االقتصادية؛تراجع الدولة ع-

قيق قابلية الدينار إىل التحويل؛اخلارجية والداخلية قصد حت حترير التجارة-

.اختاذ إجراءات حتد من االستهالك غري الرشيد عن طريق تطبيق حقيقة األسعار للسلع والنقود على حد سواء-

3:وملعرفة مدى تنفيذ هذا الربنامج نورد احلقائق التالية

مث رفع تعبئة حجم املدخرات؛ كان يهدف إىل جعل معدل الفائدة احلقيقي موجب، ومن-

مليار دينار؛ 41جبعلها يف حدود  M2العمل على احلد من منو الكتلة النقدية -

املتعلق باألسعار؛ 1989جويلية 5املؤرخ يف 12-89 تطبيقا للقانون رقم %40حترير األسعار بنسبة -

العاملية؛وربطها باألسعار ) هرباءغاز، حمروقات، ك(رفع الدعم عن أسعار الطاقة -

لتطهري املايل للمؤسسات العمومية؛ا-

1
- Fergani Meriem : «Le Programme D’ajustement Structurel en Algérie », La Revue- économie N° 34 juin 1996, P : 24.

2
-Hocine Benissad : « Algérie Restructuration et Réforme économiques (1979- 1993) », Office du publication Universitaire,

Alger, 1994, P : 142.
3

.222: االختيار األمثل لنظام الصرف ودوره يف حتقيق النمو االقتصادي، مرجع سابق، ص: حممد أمني بربري-
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إدخال إصالحات على التعريفة اجلمركية عن طريق ختفيض هذه األخرية لتصبح متناسقة مع مثيالا يف تونس -

1991ºواملغرب، ويأيت هذا بعد إلغاء نظام رخص االسترياد واملراقبات الكمية يف فيفري 

.دينار 26إىل  1991دينار ليصل يف اية ديسمرب 21.5د جعل سعر صرف الدوالر األمريكي يف حدو-

  سياسة صرف الدينار ضمن االتفاق: ثانيا

1991إىل مارس  1990أما فيما خيص السياسة املتبعة يف جمال تسعرية الدينار الذي عرف ختفيضا معتربا من اية -

1:فكان للجزائر خيارين اثنني

 د إىل أدىن جتربة يف هذا امليدانمع العلم أن اجلزائر تفتق 1991منتصف شهر أوت من سنة إما أن يعوم الدينار ابتداءا من -1

فالتعومي يف هذه احلالة إىل جانب ضعف االحتياطات اخلارجية يؤدي مباشرة إىل تدهور رهيب يف قيمة الدينار وإىل نتائج 

  .اسيوخيمة على القطاع اإلنتاجي وعلى تكلفة املعيشة وكذا االستقرار السي

وهو ما %25وإما ختفيض الدينار حبيث ال يتجاوز الفرق بني تسعرية الدينار الرمسية وتسعريته يف السوق املوازية حوايل -2

  .طبقته السلطات اجلزائرية

إال أن خرباء الصندوق عند مراجعتهم لالتفاق شددوا على بعض النقاط من بينها جعل سعر صرف الدوالر يف -

 املواصلة يف إتباع سياسة صرف مرنة من خالل ختفيضات جزئية وتثبيت الدوالر يف حدود دينار مث24.5حدود 

.1991دينار يف اية 26.5

أسعار املستهلك وهو  مقاسا مبؤشر 1991سنة 21.8يف الوقت الذي بدأ التحكم يف التضخم النقدي والذي بلغ -

  :ال التضخم املستورد الناتج عن سببني اثننيمرتبط باستفح

تعديل األسعار النسبية؛-

ختفيض قيمة الدينار؛-

%4.4عجز ميزان رأس املال  1991يف سنة %75ولقد زاد من حدة األثر الذي أحدثه تعديل سعر الصرف حوايل -

  مناسب للديون اخلارجية؛من الناتج الداخلي اإلمجايل وذلك يف ظل غياب حل

ج الربنامج طالبوا باختاذ املزيد من اإلجراءات املشددة وذلك لعدم لكن خرباء صندوق النقد الدويل عند معاينتهم لنتائ-

جدية النتائج احملققة، من مجلة اإلجراءات املتخذة إىل جانب الضغط على الدينار حنو االخنفاض الذي أشرنا إليه 

  :سابقا جند

املركزي؛ويل البنوك من طرف البنك احلد من التوسع النقدي عن طريق الرفع من تكاليف إعادة مت-

.جل تغطية احتياجات صندوق التعويضمليار دينار من أ31.8العمل على حتقيق رصيد موجب للخزينة يف حدود -

لكن احلكومة اجلزائرية آنذاك مل تستسيغ هذه التدابري ذات التأثري السليب على القدرة الشرائية للمواطنني، مما جعلها حترر مرة 

  :ركزت فيها على النقاط التالية03/09/1991أخرى رسالة النية بتاريخ 

1
.254: ، مرجع سابق، صدي لبعد الدويل للنظام النقا: نعمان سعيدي-
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دينار؛22.5دينار إىل 18.5االنتقال بسعر الدوالر من -

.من الناتج الداخلي اخلام%4.9الضغط على النفقات وإعادة تقييم اإليرادات لتحقيق رصيد موازي مييل إىل حدود -

صد رفع تكلفة عمليات القرض؛جعل معدل الفائدة موجبا حقيقيا ق-

ية من شأا التحفيف من حدة األسعار؛راءات اجتماعاختاذ إج-

.ت مبا فيها ذات االستهالك الواسعرفع الدعم عن السلع واخلدما-

والدخول 10/01/1992بسبب إيقاف املسار الدميقراطي بإلغاء االنتخابات التشريعية يف  التنفيذ إال أن هذه التدابري مل تعرف

ولة امتصاص املرحلة باخلطرية بكل املقاييس فاختذت فيها السلطة االنتقالية إجراءات حملايف دوامة العنف الدموي املرير فوصف 

  :الغضب االجتماعي منها

دينار؛ 7000رفع احلد األدىن لألجر الوطين إىل -

إطار الشبكة االجتماعية للعائالت؛دفع رواتب يف -

توفري استرياد بعض املواد؛-

شروط صندوق النقد الدويل ما دفع هذا األخري إىل جتميد القسط الرابع كانت كل اإلجراءات املتخذة منافية ل-

  مليون وحدة حساب خاصة؛ 75 :لالتفاق االستعدادي املقدر بـ

وألن الفترة اليت غطاها هذا االتفاق كانت قصرية، الشيء الذي مل يسمح بأخذ تقييم شامل وجاد عن ما أجنز، إال -

ة اخلارجية مل تكن مناسبة، هذا لداخلي فإن معاجلة مشكلة املديونيتصحيح اأنه إىل جانب العناصر اإلجيابية لل

باإلضافة إىل اإلسراع يف حترير التجارة اخلارجية والذي مل تواكبه فعالية وال تنافسية اجلهاز اإلنتاجي لالقتصاد 

  .الوطين

)1995ماي -1994أفريل (برنامج التثبيت اهليكلي : املطلب الثالث

تفاقيتني السابقتني مع صندوق النقد الدويل وحتت ضغط األزمة االقتصادية واملالية واألمنية كانت السلطات بعد فشل اال

اجلزائرية يف ظل هذه الظروف مرغمة باللجوء مرة ثالثة إىل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي إلبرام اتفاقية يف إطار برنامج 

  :ديل اهليكلي والذي ميتد على مرحلتنياالتفاق املوسع أو ما يسمى بربنامج التع

1995ºماي  21إىل  1994أفريل  14مرحلة التثبيت اهليكلي من -

.1998ماي  21إىل  1995ماي  22ومرحلة برنامج التعديل اهليكلي امتدت من -

د الوطين قبل وقبل التعرض إىل أهداف برنامج التثبيت اهليكلي ال بأس أن نقف على الوضعية احلرجة اليت شهدها االقتصا

  .هذا االتفاق
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  :واقع االقتصاد الوطين قبل إبرام االتفاق: أوال

1993اخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق العاملية سنة-
1

مما أدى إىل اخنفاض حجم الصادرات اليت بلغت قيمتها 

ر دوالر على التوايل؛مليا 11مليار دوالر و  12: حيث قدرت بـ 1992و  1991مليار دوالر مقارنة بسنة 9.88

1990ºمن الناتج الداخلي اخلام بعد أن سجلت فائضا سنة %8.7إىل  1993وصل عجز اخلزينة العمومية يف -

: بـ1993-1991وقد قدرت خدمات الدين خالل  1993من الصادرات سنة %82.2بلغت خدمة الدين -

مليار دوالر، وقد كادت اجلزائر 25.784: رة بـاملقد 1993مليار دوالر، وهو ما يفوق إمجايل الديون يف 28.3

1994ºأن تصل حلالة التوقف عن الدفع خالل 

مليار دوالر سنة  1.5مليار دينار بعد ما كان 1.0إىل  1994اخنفاض مستوى االحتياطات الرمسية يف مارس -

1993º

مليار دينار يف 627.4إىل  1992مليار دينار يف اية 515.9فقد ارتفعت من  M2منو مضطرد للكتلة النقدية -

: ويف املقابل سجلنا منوا اقتصاديا سالبا قدر بـ%21.6مسجلة بذلك معدل منو يف الكتلة النقدية على حنو  1993

1993ºيف اية  %-2.2
2

إال أنه كان بعيدا عن  1992يف %31.7بعدما كان  1993يف سنة %20.5احنصار معدل التضخم عند مستوى -

األمر الذي ال يشجع على 12.5-%رغوب فيه وهو ما أدى إىل تسجيل أسعار فائدة حقيقية بقيمة سالبة املعدل امل

1993ºيف %13تعبئة االدخار رغم ارتفاع الفائدة االمسية إىل 

) مليون عاطل1.5(من القوة العاملة %25أما املؤشرات املتعلقة باجلانب االجتماعي فقد سجلنا معدل بطالة قارب -

.سنويا%3ظل معدل مرتفع للنمو السكاين قدر بأكثر من  يف

دوالر وهو ما أدى إىل اخنفاض االستهالك  1853إىل  1990دوالر سنة  3524اخنفاض متوسط دخل الفرد فمن -

وهذا رغم االستقرار يف أسعار السلع واخلدمات واستقرار سعر الصرف خالل  1993سنة %6.4:الفردي بـ

دينار للدوالر؛23.3و  22.5ما بني 1993-1991الفترة 

بسبب اجلفاف وضعف االعتمادات املالية باإلضافة إىل مشكل  1993سنة %4اخنفاض اإلنتاج الزراعي مبعدل -

1983ºالعقار الفالحي الذي بقي مطروحا منذ إعادة هيكلة االستثمارات الفالحية يف 

من %9.2: ملتضمن ملخصصات صندوق التطهري بـمشكل تطهري املؤسسات العمومية حيث سجل عجز اخلزينة ا-

ازدادت الوضعية  1994وبداية من سنة  1992سنة %1.3مقابل  1993سنة PIBالناتج احمللي اإلمجايل 

االقتصادية تأزما وجتدرت االختالالت على مستوى االقتصاد الكلي نتيجة ايار أسعار البترول مما دفع السلطات 

.مى بإعادة جدولة الديون اخلارجية والذي يس 1994مج التثبيت اهليكلي يف أفريل اجلزائرية إىل عقد برنا

1
.1993دوالر يف ديسمرب 14.19مث  1993دوالر يف نوفمرب 15.75مث  1993دوالر أكتوبر 17.5إىل  1990دوالر سنة 24.3انتقل سعر الربميل من -

2
.192: ، ص2008اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،   ،03حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، طبعة رقم : بلعزوز بن علي-
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:متحورت أهداف هذا الربنامج حول ما يلي: أهداف الربنامج: ثانيا
1

  .لعمل على ترسيخ االستقرار املايلالعودة إىل النمو االقتصادي وا.1

  .جديدةتشجيع االستثمارات وتوفري مناصب  .2

  .اص البطالة وحتريك بقية القطاعاتقطاع البناء والتركيز على توفري مساكن جديدة من شأا امتصاالهتمام ب.3

  .رفع مستوى معيشة الفئات االجتماعية األكثر حرمانا.4

يف السنة املوالية واهلدف الرئيسي %6و  1994يف سنة  %3الوصول بالناتج احمللي إىل معدل منو مستهدف يف حدود .5

  .هو السعي إىل عودة وترية النمو وحتقيق التوازنات الداخلية واخلارجية وتقليص معدالت التضخمللربنامج 

  :سياسة الصرف ضمن الربنامج: ثالثا

2:ركز برنامج االستقرار الثالث تركيزا خاصا على سياسة الصرف من خالل ما يلي

وهذا معناه أنه جيب أن %40.17نسبة تسوية سعر الصرف من خالل ختفيض الدينار مقابل الدوالر األمريكي ب-

تعكس قيمة الدينار الواقع االقتصادي وهو إجراء من شأنه تسوية املبادالت اخلارجية عند مستوى يضمن توازن 

السوق؛

الوصول إىل قابلية حتويل الدينار على املدى املتوسط حىت يتمكن مجيع املتعاملني الذين تتوفر لديهم رؤوس أموال -

احلصول على العملة الصعبة ويأيت ذلك من خالل توفري احتياطات صرف كافية؛) الدينار(لية بالعملة احمل

ربط سياسة سعر الصرف حبجم الواردات إذ ال ميكن حسب صندوق النقد الدويل اختيار سعر الصرف وحجم -

تيار من بني الواردات بصفة مستقلة وإال أدى ذلك إىل إحداث اختالالت خطرية يف االقتصاد ويتوقف االخ

التوليفات املختلفة لسعر الصرف وحجم الواردات على األهداف االقتصادية املراد حتقيقها؛

.3إصالح نظام تسعرية الدينار من خالل اعتماد طريقة التثبيت-

  :النتائج املترتبة عن الربنامج: رابعا

من حتقيق نتائج مسحت بإيقاف عملية التدهور  لقد مكن تطبيق هذا الربنامج من خالل االلتزام باإلجراءات الواردة فيه

  :االقتصادي ومن مجلة هذه النتائج

من إمجايل السلع املدرجة يف مؤشر أسعار املستهلك وكذا رفع أسعار النقل %84ارتفاع نسبة السلع احملررة وأسعارها إىل -1

؛%30واهلاتف واخلدمات الربيدية إىل مستوى تراوحت نسبته إىل حد 

1.5شهر من الواردات من السلع واخلدمات مقابل2.86مليار دوالر أي ما يعادل  2.6 احتياطات صرف قدرها توفري-2

  شهر من الواردات؛1.83وهو ما ميثل  1993مليار دوالر سنة 

1
.116: حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص –سياسة الصرف يف إطار برنامج التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل : نعمان سعيدي-

2
.259: نعمان سعيدي البعد الدويل للنظام النقدي الدويل، مرجع سابق، ص-

3
.ألول من هذا الفصلمتت اإلشارة إليها يف املطلب األول من املبحث ا-
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ة حتقيق التوازن النسيب لسوق الصرف بفضل التمويالت االستثنائية الضخمة اليت عززت ميزان املدفوعات خالل فتر-3

مليار دوالر اليت وفرا عملية إعادة جدولة الديون اخلارجية، وكذا متويالت الدعم 5.3الربنامج، نذكر منها على اخلصوص 

مليار دوالر مصدره صندوق النقد الدويل وهكذا انتقلت نسبة خدمة الديون اخلارجية إىل 1املوجهة مليزان املدفوعات منها

  إعادة اجلدولة؛ قبل%94من الصادرات مقابل  47%

حيث انعكس ) من الناتج الداخلي اخلام%4.3(مليار 1.84اخنفاض حجم العجز على مستوى احلساب اجلاري إذ بلغ  -4

مليار 5.4مليار دوالر بدال من 4.26هذا التحسن على مستوى ميزان املدفوعات إذ بقي العجز الكلي هلذا األخري يف حدود 

  املقدرة يف الربنامج ؛

األمر الذي مسح بتقليص الدين الداخلي للخزينة بفضل تنفيذ جزء %4.4-إىل  1993سنة %9-قليص عجز امليزانية من ت-5

  مليار دينار؛ 125من موارد إعادة جدولة الدين اخلارجي لصاحل اخلزينة الذي بلغ 

يعود %3+يف الربنامج يف حدود  يف حني كان املعدل املقدر %0.4-: سجل الناتج الداخلي اخلام منوا سلبيا قدر بـ -6

º%5السبب يف ذلك إىل اجلفاف الذي عصف باإلنتاج الزراعي الذي اخنفض مبقدار

36دينار إىل  24من قيمة الدينار للدوالر الذي انتقل من %50وتقدر قيمته  1994مت ختفيض الدينار اجلزائري يف أفريل  -7

ذي يؤدي إىل حتضري الشروط الضرورية لتحرير الشروط الضرورية لتحرير التجارة دينار وذلك دف إجياد التوازن اخلارجي ال

1دينار جزائري؛ 41وأصبح الدوالر األمريكي يعادل  1994اخلارجية، مث حدث ختفيض ثان يف الدينار يف سبتمرب 

لية ختفيض الدينار ولوال عم%38يف حني كان املعدل املتوقع حسب الربنامج %29وصل معدل التضخم إىل حدود -8

  وهذا معناه أن هناك حتكم حمسوس يف مستوى الضغوط التضخمية؛%16لسجل التضخم معدل 

كما استفاد حوايل  1993عام %23.15مقابل %24.4على الصعيد االجتماعي لوحظ ارتفاع معدل البطالة إذ وصل -9

  .شخص من برنامج الشبكة االجتماعية 503900

سجلة إىل املضي قدما حنو الشروع يف تطبيق برنامج جديد متوسط املدى حتت إشراف صندوق النقد مسحت هذه النتائج امل

  .الدويل دائما 

1
.189: سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر، مرجع سابق، ص: علي بالطاهر-
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:")1998-1995(اتفاق القرض املوسع للفترة"برنامج التعديل اهليكلي : املطلب الرابع

حتصلت مبوجبه على  1998تد إىل غاية مارس مي 1995أفريل  1هو برنامج متوسط املدى بدأت اجلزائر تطبيقه انطالقا من 

من حصة اجلزائر يتم حترير هذا املبلغ وفق %127.9مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو يعادل 1.169.28قرض قدره 

  .أقساط مبجرد املوافقة على رسالة النية املتضمنة برنامج التصحيح اهليكلي

:أهداف الربنامج: أوال

  :ملوسع املربم بني اجلزائر والصندوق فيما يليمتحورت أهداف االتفاق ا

حتقيق نسبة عالية من النمو، متكن من امتصاص الزيادة يف اليد العاملة وختفيض البطالة حبيث تسعى السلطات إىل -

1.خالل فترة الربنامج%5خارج احملروقات بنسبة  )PIB(الوصول إىل معدل حقيقي متوسط للناتج احمللي الداخلي 

ى إرساء نظام الصرف واستقراره، املرفق بإنشاء سوق ما بني البنوك مع إحداث مكاتب للصرف ابتداء من العمل عل-

والعمل على حتويل الدينار وألجل املعامالت اخلارجية اجلارية؛01/01/1996

)PIB(من %6.9يهدف الربنامج إىل التخفيض التدرجيي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي حبيث سينخفض العجز من -

1998º2-1997خالل  )PIB(من %2.2إىل 1995-1994يف 

بإنشاء جلنة تنظيم ومراقبة البورصة وشركة تسيري القيم مع ) القيم املنقولة(التحضري إلنشاء سوق لألوراق املالية -

.1998ابتداء من %20إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج اجليدة بالتوسع يف رأس ماهلا بنسبة 

  :إلجراءات املتخذة لنجاح الربنامجا: ثانيا

3:من أجل حتقيق األهداف املسطرة يف هذا الربنامج قامت السلطات العمومية باإلجراءات التالية

1997º-1996نإتباع سياسة ميزانية صارمة من خالل التحكم يف تسيري املالية العامة والعمل على حتقيق فائض ابتداء م-1

اسة نقدية صارمة من أجل مواصلة الضغط على التضخم وحتفيز األعوان االقتصادية على الرفع من مدخرام من إتباع سي-2

  :خالل

تطوير السوق النقدية بإدخال عمليات السوق املفتوحة؛-

وتعزيز إعادة هيكلة البنوك والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط؛) البورصة(إنشاء سوق رؤوس األموال -

عار فائدة موجبة ما عدا تلك املتعلقة مبجال السكن؛تطبيق أس-

.وضع نظام تأمني الودائع دف محاية بنوك الودائع يف معاملتها مع الزبائن-

إصالح القطاع العام وتطوير التجارة اخلارجية عن طريق التزام احلكومة مبواصلة إصالح املؤسسات العمومية وإنشاء -3

سسة عمومية وإاء عملية التطهري واستمرار عملية اخلوصصة، باإلضافة إىل التحرير الكلي مؤ 88الشركات القابضة وتصفية 

1
.261: البعد الدويل للنظام النقدي، مرجع سابق، ص: نعمان سعيدي-

2
.196: مرجع سابق، ص: بلعزوز بن علي-

3
.261: مرجع سابق، ص: نعمان سعيدي-
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للتجارة اخلارجية يف إطار اقتصاد سوق حقيقي يعمل على حتسني التنافسية اخلارجية لالقتصاد الوطين من خالل وضع 

  . ميكانيزمات مناسبة تؤمن القروض املوجهة للتصدير

  :االجتماعية بالنسبة للطبقات األكثر حرمانا من خالل حتسني نظام احلماية -4

إنشاء الصندوق الوطين للتشغيل اخلاص بالشباب؛-

وضع نظام لتأمني البطالة باعتباره حال لعملية تسريح العمال والتقاعد املبكر؛-

.التركيز على االستثمار اخلاص بالتنسيق مع البنك العاملي-

  تعديل اهليكليبرنامج السياسة الصرف ضمن : ثالثا

حضيت سياسة الصرف بعناية فائقة يف إطار هذا الربنامج، إذ أقر هذا األخري سياسة صرف مرنة تدعم تنافسية االقتصاد الوطين 

يف جمال الصادرات وكذا إحالل الواردات ومن أجل ذلك سطرت السلطات النقدية مسعى يتضمن وضع سوق بينية للعمالت 

ليتم التخلي تدرجييا عن نظام الربط لسعر الصرف، وحيل حمله  1996داية من شهر جانفي الصعبة وإنشاء مكاتب صرف ب

1.نظام التعومي املدار والذي ميكن السلطات النقدية من مواجهة الصدمات الناشئة عن شروط التبادل

وهي  1998و  1997امج أي بني سنيت أما فيما خيص قابلية حتويل الدينار، فإنه تقرر استكمال قابلية حتويله يف اية فترة الربن

الفترة اليت كان من املفروض أن يتم فيها عملية انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة والتفاوض يف جمال الشراكة األورو 

  .متوسطية 

  نتائج االتفاق املوسع: رابعا

دة جدولة الديون اخلارجية مع نادي باريس ونادي سنوات إعا3متخض عن هذا االتفاق املربم مع صندوق النقد الدويل ملدة 

  .مما مسح بتخفيض الضغط الذي متارسه قيود التمويالت اخلارجية والسيما متويل عجز احلساب اجلاري مليزان املدفوعات 2لندن

3:وعلى العموم ميكننا تلخيص النتائج اليت حققها الربنامج على مستوى استقرار االقتصاد الكلي فيما يلي

سنة %0.3مث إىل  1995سنة %1.4إىل  1993من الناتج الداخلي سنة  %8.7تقليص عجز ميزانية اإلدارة املركزية من -1

وهو أمر ناتج عن ارتفاع اإليرادات العامة بالنظر إىل التخفيضات اليت عرفها الدينار وكذا تقليص النفقات العامة  1996

  ...).لسلع األجور، نفقات االستثمار، تدعيم أسعار ا(

%36.30حدود  1996تطبيق معدالت فائدة حقيقية موجبة يف إطار سياسة نقدية صارمة حيث بلغ معدل السيولة سنة  -2

.1993سنة %49و  1995سنة %39مقابل 

1
.263: لبعد الدويل للنظام النقدي الدويل، مرجع سابق، صا: نعمان سعيدي-

2
مبدينة باريس لكوا مكان االجتماعات وإن مل تكن بالضرورة يرأسها أكرب مسؤويل اخلزينة وهي خاصة بإعادة جدولة الديون العمومية  1956تأسس يف سنة : نادي باريس-

  .لتابعة للمؤسسات الدوليةالرمسية يضاف إليها الديون اليت تضمنها احلكومة أو ا

له نفس مهام نادي باريس لكنه يقوم بإعادة جدولة القروض اخلاصة املمنوحة من طرف املصارف التجارية وعادة ما جتري مبدينة لندن  1976مت تأسيسه يف : نادي لندن

.ويشترط أن يكون التسديد للفوائد املستحقة قبل إعادة اجلدولة
3

.263: دويل للنظام النقدي الدويل، مرجع سابق، صالبعد ال: نعمان سعيدي-
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حتياطات بإدخال أداة اال 1994التحول حنو الرقابة غري املباشرة للسياسة النقدية من خالل إمتام ما مت إجنازه يف أكتوبر -3

بعملية مزايدات رمسية لبيع سندات  1995مث القيام بداية من أواخر  1995اإلجبارية وكذا إنشاء نظام مزايدة للقروض يف 

  .اخلزينة على مستوى السوق النقدية 

على التوايل  1995و  1996مليار دوالر بعدما كانت 8.05إىل  1998جوان  30وصلت احتياطات الصرف الرمسية يف -4

  .مليار دوالر 2.11مليار دوالر و 2.5

1995سنة%4.2بعدما كان %4.3إىل  1996عرف معدل الناتج الداخلي اخلام احلقيقي منوا معتربا، حبيث وصل سنة -5

.1993سنة  %2و  1994سنة %1و 

.%3.8نسبة العجز يف ميزان املدفوعات إىل الناتج احمللي اإلمجايل هي -6

ونتيجة لذلك  1998سنة %5إىل  1994سنة %29جيابية هلذا الربنامج هو اخنفاض معدل التضخم من من النتائج اإل-7

1998.1سنة %9.5إىل  1994سنة %15اخنفض معدل إعادة اخلصم من 

.1995سنة %10.5يف حني بلغت نسبة منو %19.1بنسبة  1998ارتفاع يف منو الكتلة النقدية سنة -8

1
.198: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص-
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  معايري اختيار نظام الصرف املالئم حلالة اجلزائر: حث الثالثاملب

يتم اختيار نظام الصرف املالئم ألي اقتصاد على أساس جمموعة من املعايري وهذا بناءا على اخلصائص اهليكلية اليت يتميز ا هذا 

اليت ترجح سياسة التثبيت إىل جانب  االقتصاد ، إال أن عملية االختيار تزداد صعوبة إذا كان االقتصاد جيمع بني اخلصائص

اخلصائص اليت ترجح سياسة التعومي كما هو احلال بالنسبة لغالبية الدول النامية، لكن هذه األخرية ختتلف فيما بينها من حيث 

ا اخلصائص األكثر تأثريا على مالئمة نظام الصرف وبالتايل فإن األمر حيتاج إىل دراسة خصائص كل دولة على حدى وهو م

  .سنحاول تطبيقه على حالة اجلزائر 

  شروط االنتقال من نظام الصرف الثابت إىل نظام الصرف املرن: املطلب األول

على الرغم من أن العديد من البلدان ال تزال تنتهج نظما لسعر الصرف الثابت أو غريها من أنواع نظم الربط، فقد ازداد عدد 

لى مدار العقد السابق منها الربازيل والشيلي وإسرائيل وبولندا ودول أخرى يف مشال البلدان اليت اعتمدت نظما أكثر مرونة ع

إفريقيا كمصر وتونس واجلزائر، ومن املرجح استمرارية هذا االجتاه العام حنو زيادة املرونة يف أسعار الصرف مع ازدياد عمق 

فقات رأمسالية أكثر تقلبا نظرا ملا توفره النظم املرنة من الروابط عرب احلدود وما تسببه من تعريض بلدان العملة املربوطة لتد

محاية أفضل ضد الصدمات اخلارجية وما حتققه من استقاللية أكرب يف السياسة النقدية مقارنة بنظم الصرف الثابت اليت تبدو 

  .بلداا معرضة أكثر ألزمات العملة واألزمات املصرفية

تدرجيي من أسعار الصرف الثابتة إىل أسعار صرف مرنة باعتمادها أشكاال وسيطة  وقد جنحت بعض البلدان يف التحول بشكل

03من نظم الصرف كالربط املرن ونطاقات التقلب األفقية والزاحفة والتعومي املوجه قبل التعومي احلر أنظر امللحق رقم 

ظم أي أنه اقترن باخنفاض حاد يف سعر لالطالع على قائمة نظم الصرف، إال أن التحول يف بلدان أخرى كان حتوال غري من

حتوالت من النوع غري املنظم وهو ما  2002إىل  1990العملة وقد كانت معظم التحوالت إىل النظم املرنة يف الفترة من 

:)01-03(يوضحه الشكل رقم 
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يف ومىت وبأي سرعة جيب وسواء كان التحول عن سعر الصرف الثابت منظما أو غري منظم فهو دائما عملية معقدة ، إذن ك

  .التحرك حنو مرونة سعر الصرف؟ أسئلة سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا املطلب

  :تشري التجارب النظرية إىل ضرورة توافر ستة عناصر عموما لنجاح التحرك حنو مرونة سعر الصرف نوردها يف النقاط التالية

  :تطوير سوق الصرف األجنيب: أوال

الصرف املرن يتطلب وجود سوق للنقد األجنيب على درجة كافية من السيولة والكفاءة والعمق تسمح  إن تطبيق نظام سعر

باستجابة سعر الصرف لقوى السوق، وتتسم أسواق الصرف األجنيب يف معظم البلدان النامية وأسواق اقتصاديات السوق 

كبرية على اللوائح التنظيمية للصرف األجنيب، كما الصاعدة بالضيق وعدم الكفاءة ويرجع ذلك جزئيا إىل اعتمادها بدرجة 

يعرقل مجود سعر الصرف تنمية سوق الصرف األجنيب لضعف احلافز لدى املشاركني يف السوق لتشكيل آراء بشأن اجتاهات 

دة ما سعر الصرف أو اختاذ مواقف أو إدارة املخاطر وفضال عن ذلك فإن البنك املركزي الذي يدير نظاما للسعر الثابت عا

، وفيما يلي بعض اإلجراءات اليت من شأا أن 1ينشط للعمل يف السوق حبكم الضرورة وهو ما يقيد النشاط فيما بني البنوك

2:تساعد على تعزيز العمق والكفاءة يف سوق النقد األجنيب

1
جملة أحباث اقتصادية  تدفقات رؤوس األموال وترتيبات أسعار الصرف يف األسواق الناشئة واالقتصاديات االنتقالية، البدائل املمكنة لنشوء االقتصاد اجلزائري،: مساعلي فوزي-

.56: ، ص2009، جامعة بسكرة، جوان 5العدد وإدارية، 
2

.06: ، ص38التحرك حنو مرونة سعر الصرف كيف، ومىت وبأي سرعة؟، قضايا اقتصادية، صندوق النقد الدويل، العدد : روبادوتاغوبتا وغيلدافرنانديز وسيم كاراكاداغ-

ظم حنو نظام الصرف العائميوضح االنتقال املنظم وغري املن:)01-03(الشكل رقم 
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فخالل الفترة ) الربطضمن نطاق التقلب حول سعر (السماح ببعض املرونة يف سعر الصرف حلفز نشاط الصرف األجنيب  -1

ارتفع حجم التداول يف أسواق النقد األجنيب لدى البلدان اليت اعتمدت نظما أكثر مرونة بينما اخنفض  2001إىل  1995من 

  .حجم التداول يف البلدان اليت اعتمدت نظما أقل مرونة

دخله إلتاحة اال أمام صانعي السوق تقليص دور البنك املركزي يف صنع السوق وذلك باحلد من تعامالته مع البنوك وت-2

  .اآلخرين وال ينبغي للبنك املركزي أن يتعامل مع عمالء من غري اجلهات املالية

زيادة املعلومات املتاحة يف السوق عن مصادر النقد األجنيب واستخداماته وعن اجتاهات ميزان املدفوعات اليت دف إىل -3

  .الة ذات مصداقية عن سعر الصرف والسياسة النقدية وتسعري النقد األجنيبحتفيز املشاركني على تكوين آراء فع

اإللغاء التدرجيي أو التخلص من القواعد التنظيمية اليت تقيد نشاط ومن التدابري املهمة يف هذا الصدد إلغاء شروط تسليم -4

ت بالنقد األجنيب، والقيود املفروضة على حصيلة النقد األجنيب للبنك املركزي والضرائب والرسوم اإلضافية على املعامال

التداول بني البنوك وتوحيد أسواق النقد األجنيب ازأة، وختفيف القيود املفروضة على احلسابات اجلارية وبعض احلسابات 

  .الرأمسالية دف زيادة مصادر النقد األجنيب واستخداماته يف السوق

نب إجراء التغريات املتكررة واملتخصصة يف القانون لزيادة شفافية السوق وخفض توحيد وتبسيط قوانني النقد األجنيب وجت-5

  .تكاليف املعامالت

حتسني البنية اجلزئية للسوق من خالل احلد من جتزئته وزيادة فعالية وسطاء السوق وتوفري نظم التسوية ذات املوثوقية  -6

  .والكفاءة

  تدخل البنك املركزي: ثانيا

يف سوق الصرف األجنيب عمال حمفوفا باملخاطر وخاصة يف البلدان النامية اليت تتميز بنك مركزي قليل  يعد التدخل الرمسي

اجلدارة ومركز ضعيف يف جمال السيولة اخلارجية ورغم ما حييط به من خالف فإن التدخل ال يزال أداة مهمة بالنسبة للبنوك 

سوء تعادل سعر الصرف أو تثبيته ودئة األسواق املضطربة وحتقيق  ، وهذا من أجل تصحيح1املركزية للبلدان السالفة الذكر

تراكم االحتياطات وتزويد السوق بالصرف األجنيب، إال أن التجارب القطرية تبني السبب يف احلاجة إىل أن تكون عمليات 

2:التدخل انتقائية ومقتصرة وذلك نظرا لـ

نظرا لتنوع املنهجيات املستخدمة يف تقدير سعر صرف  صعوبة اكتشاف وقياس اختالل التعادل يف سعر الصرف-

التوازن؛

التذبذبات قصرية األجل يف سعر الصرف قد ال تستدعي دائما القيام بالتدخل فقد ينشأ التذبذب يف سعر الصرف -

من التغريات يف األسس االقتصادية الكلية، أو وصول معلومات جديدة تعكس عمليات السوق يف اكتشاف األسعار 

فضال عن هذا وعلى الرغم من الفكرة واسعة االنتشار بأن تذبذب أسعار الصرف ميكن أن تكون له تكلفة و

اقتصادية حقيقية فإن الدراسات التطبيقية فشلت يف اكتشافها؛

1
.28: ، ص 03، العدد  40لد ا 2003جملة التمويل والتنمية  سبتمرب  :جورج إيفان كاناليس وآخرون-

2
.58: مرجع سابق : مساعلي فوزي -
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قد ال يكون التدخل الرمسي دائما فعاال يف التأثري على سعر الصرف أو تقليل التذبذب كما لوحظ يف الشيلي -

وتركيا والواقع أن التدخل غالبا ما يزيد من تذبذب أسعار الصرف؛واملكسيك 

يكون التدخل أكثر فاعلية نسبيا عندما يكون نادرا نسبيا نظرا ألنه يعظم ألقصى حد عنصر املفاجئة ويبقي ثقة -

.األسواق يف االلتزامات الرمسية مبرونة سعر الصرف

على تناسق أسعار الصرف املستهدفة مع سياسات االقتصاد الكلي   إذن فالتدخل ليس أداة سياسة مستقلة ويتوقف جناحه

فسوء تعادل سعر الصرف واألسواق املصابة باالضطراب مها املربران األكثر شيوعا للتدخل أمر صعب اكتشافه مما يؤكد 

ر وتتوقف كثريا على حاجة البنوك املركزية إىل االقتصاد يف تدخالا، وحتديد توقيت ومقدار التدخل مسألة ختضع للتقدي

ظروف السوق دائمة التغري، ولذا فإن األمر يتطلب درجة ما من حرية التقدير وكذا ضمان الشفافية يف سياسات التدخل 

وأهدافه واألمثلة اجليدة للشفافية هي ما قامت به كل من استراليا والسويد من خالل نشر سياساا بشأن التدخل والذي يبني 

  .ل، وهو أمر يعزز فعالية التدخل ويقلل من خماطرهبوضوح أسباب التدخ

  تغري أداة التثبيت والسياسة النقدية: ثالثا

ينبغي للبلد الذي يتخلى عن نظام الربط أن يستبدله بركيزة امسية أخرى وإعادة تصميم إطار سياسته النقدية حول هذه الركيزة 

وبصدق هذا األمر ) أو السيولة(إرساء الضوابط للمعروض النقدي اجلديدة ولعل أهم وظائف السياسة النقدية يف أي بلد هي 

بصورة خاصة عند ختلي البلدان عن نظم الربط نتيجة ضغوط السوق، حيث يؤدي ختفيض سعر العملة على األرجح إىل 

صرف حدوث تضخم، ومع حتول أي بلد إىل نظام صرف أكثر مرونة فإن عبء إدارة السيولة ينتقل من التدخل يف سوق ال

األجنيب إىل أدوات السياسة النقدية األخرى كالتسهيالت الدائمة وعمليات السوق املفتوحة، واتفاقيات إعادة الشراء وعلى 

الرغم من أمهية هذه األدوات إىل جانب األسواق السائلة بالنسبة إلدارة السيولة يف ظل أي من أشكال نظم الصرف، فإن 

  .صرفأمهيتها تزداد يف ظل مرونة سعر ال

ومع صعوبة إنشاء ركيزة امسية بديلة ذات مصداقية جلأ العديد من البلدان إىل التخلي ببطء عن ركيزة سعر الصرف باعتمادها 

على سبيل املثال نطاق تقلب زاحف كنظام وسيط إىل حني التحرك حنو ركيزة امسية أخرى، ورمبا يعد فترة طويلة، وعادة ما 

سعر مركزي زاحف على أن يتسع تدرجييا حىت ينحسر االختالف بني أهداف سعر الصرف حيدد نطاق التقلب باتساق حول 

وأهداف التضخم يف آخر املطاف لصاحل أهداف التضخم، وقد جنحت كل من الشيلي وبلغاريا وبولندا يف التحول باستخدام 

1.دةنطاقات تقلب زاحفة اتسعت مبرور الوقت استجابة لزيادة التدفقات الرأمسالية الواف

وعلى العموم فقد جلأت البلدان اليت حتولت من نظم الربط إىل النظم املرنة على حنو منظم على اعتماد إستراتيجية حتديد 

أهداف التضخم على مدار فترات طويلة ويرجع السبب يف ذلك إىل املتطلبات البالغة الصعوبة بالنسبة لألسواق الصاعدة، واليت 

2:تتضمن ما يلي

1
.121: مرجع سابق، ص: عزي خليفة-

2
 بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا، هل تعومي عمالا أمر تربطهما بعملة أخرى؟، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل،: عبد العلي حبيلي وفيتايل كرامارينكو-

.33: ، ص2003واشنطن، مارس 
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ك املركزي بالوفاء دف حمدد للتضخم يف فترة حمددة بعينها، وتستخدم أدوات مالئمة لتحقيق ذلك؛التزام البن-

التزام البنك املركزي بإخضاع السياسات األخرى هلدف التضخم والعمل بدرجة عالية من اخلضوع للمساءلة؛-

مركز مايل سليم، ونظام مايل متطور جدا؛-

سياسة االقتصادية وتفويضه لتحقيق استقرار األسعار؛استقالل البنك املركزي يف إدارة ال-

قنوات نقل مفهومة إىل حد كبري النتقال آثار التغريات فيما بني أدوات السياسة النقدية والتضخم؛-

.جدارة من الثقة مبنية على سجل إجنازات متني من املسؤولية والشفافية-

.)02(ياسة استهداف التضخم يف امللحق رقم وميكن اختصار األطر التنظيمية واملؤسسية املتعلقة بس

  رصد وإدارة خماطر سعر الصرف: رابعا

إىل القطاع اخلاص فال يصبح القطاع ) البنك املركزي(عندما يتم تعومي عملة بلد ما تنتقل خماطر سعر الصرف من القطاع العام 

حيدث التحول غري املنظم غالبا نتيجة اختالالت ال العام بعد ذلك مستعدا للتدخل عند مستويات أسعار ثابتة ويف واقع األمر 

ميكن التعامل معها يف امليزانية العمومية للقطاع العام وبالتايل فإن حتديد حجم ونطاق املخاطر اليت يتعرض هلا سعر الصرف يف 

تؤثر خماطر سعر الصرف اليت  القطاعات املالية وغري املالية هو أيضا عنصرا أساسيا يف حتقيق التحول املنظم من نظم الربط، وقد

نطاق التقلب مقابل التعومي (يتعرض هلا القطاع اخلاص إىل حد كبري على وترية التحول ونوع نظام الصرف املرن الذي يعتمد 

  .وسياسات التدخل الرمسي) على سبيل املثال

ومية مع التركيز على تكوين العملة ويتطلب تقييم احتماالت التعرض ملخاطر سعر الصرف إجراء حتليل مفصل للميزانية العم

وآجال االستحقاق والسيولة واجلودة االئتمانية لألصول وااللتزامات املقدمة بالعمالت األجنبية فقد أظهرت األزمة اآلسيوية 

ك على سبيل املثال كيف تسببت قروض قطاع الشركات املقومة بالنقد األجنيب وغري املغطاة يف وقوع خسائر فادحة يف البنو

الدائمة وحدوث ثغرة يف الطلب على النقد األجنيب وحىت إذا ما تأكدت البنوك من تطابق اخلصوم واألصول بالنقد األجنيب 

فإن استخدام أرصدة قصرية األجل بالنقد األجنيب لتمويل قروض طويلة األجل لعمالء ال يتمتعون بالوقاية من خماطر تقلب 

  .رية على مستوى االئتمان والسيولةاألسعار سوف يؤدي إىل حدوث خماطر كب

1:وتتطلب إدارة خماطر سعر الصرف توفر أربعة عناصر هي

نظم املعلومات لرصد مصادر اخلطر املختلفة يف أسعار الصرف مبا يف ذلك مصادر واستخدامات التمويل بالعمالت -1

  .األجنبية وشروط اإلبالغ الرمسي

طر سعر الصرف وتشمل وسائل قياس املخاطر مقاييس مركز النقد األجنيب الكلي الصيغ واألساليب التحليلية لقياس خما-2

القائم على أساس حماسيب وأساليب إدارة املخاطر االستشرافية مثل مناذج القيمة املعرضة للخطر واختبار القدرة على حتمل 

  .الضغط

1
.14:، مرجع سابق ص؟كيف ومىت وبأي سرعة: التحرك حنو مرونة سعر الصرف: روبا دوتاغوبتا وغيلدا فرنانديز وسيم كاراكاداغ -
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نها فرض القيود على تركز االقتراض بالعملة السياسات واإلجراءات ذات الصلة باملخاطر الداخلية وتشمل عدة أمور م-3

األجنبية، ووضع شروط حمددة ملخاطر االئتمان اإلضافية املقترنة بالقروض بالنقد األجنيب ووجود سياسة مكتوبة بشأن عمليات 

  .الصرف األجنيب

وضع قيود على صايف املركز املفتوح  التنظيم والرقابة االحترازية ملخاطر النقد األجنيب وقد تشتمل على التدابري االحترازية،-4

كنسبة من رأس املال واإلقراض بالعملة األجنبية واالقتراض وإصدار السندات يف اخلارج، وحتديد نطاق عمليات الصرف 

األجنيب اليت يسمح للبنوك مبمارستها من خالل شروط إصدار التراخيص، وشروط رأس املال اإللزامي مقابل خماطر النقد 

إصدار القواعد التنظيمية أو التوجيهات بشأن تصميم الضوابط الداخلية للبنوك ويتعني على القطاعات اليت ال تدر األجنيب و

  .إيرادات بالنقد األجنيب أو املعرضة لتقلب عائداا أن تتوخى احلذر بصفة خاصة إزاء االقتراض بالعملة األجنبية

  توقيت حترير تدفقات رؤوس األموال: خامسا

  هل الدولة تقوم بتحرير تدفقات رؤوس األموال قبل أو بعد تبين نظام الصرف املرن؟: الذي يطرح هنا السؤال

املكسيك (إن جتربة الكثري من الدول النامية خالل عشر سنوات األخرية سجلت األخطار اليت ميكن أن يشكلها االختيار األول 

، إن التدفقات الكبرية لرؤوس األموال بشكل مرتفع )1999بداية ، الربازيل يف 1997، تايلندا يف جويلية 1994يف اية 

سوف جيرب حتما السلطات النقدية على أن تدخل مرونة يف سعر صرف عملتها من أجل تفادي حدوث توتر يف االقتصاد 

األموال قبل  حىت بالنسبة للدول اليت تقوم بتحرير تدفقات رؤوس) 1990مثل ما حدث مع الشيلي وبولونيا يف سنة (احمللي 

ضمان مرونة يف سعر العملة ميكن أن حيدث حالة الالتوازن يف وضعية السيولة الداخلية، وتدهور وضعية االقتصاد الكلي 

وتكون عرضة هلجمات املضاربة، أما إذا كان االنتقال إىل نظام الصرف املرن مرفوق بتحرير حسابات رأس املال وحترير 

1.هذا خطرا على وضعية االقتصاد الوطينتدفقات رؤوس األموال لن يشكل 

  سرعة االنتقال إىل نظام الصرف املرن: سادسا

من األحسن للدولة أن تنتهج خطوات تدرجيية قصد الوصول إىل التعومي احلر لعملتها كأن تقوم يف البداية بتبين نظام الربط إىل 

 سلة من العمالت، مث بعد ذلك القيام بتوسيع جمال تقلب مث االنتقال إىل) على حسب درجة املبادالت التجارية(عملة معينة 

  .سعر العملة بشكل تدرجيي، أما إذا كان االنتقال سريعا فإن الدولة احتمال كبري أا ستتحمل عواقب وخيمة

ن شك هي دو كما يعترب تطور املؤسسات واألسواق من بني احملددات األساسية لنجاح عملية االنتقال إذ الوجهة التدرجيية من

تكاليف، كما يشترط أن يكون هذا االنتقال التدرجيي يتماشى مع الللوصول إىل اهلدف بأقل  أحسن سبيل وأجنع طريق

الوضعية االقتصادية للبلد حمل الدراسة، والقيام بترشيد جمال تقلب العملة تفاديا للتعديالت املتوالية اليت تؤثر على املصداقية 

  .ة والعملةوالثقة يف السياسة النقدي

ميكن له أن يتبىن نظام التعومي من دون احلاجة ا وسياسة نقدية قوية مستقر اومن جهة أخرى فإن على البلد الذي ميتلك اقتصاد

  .إىل االنتقال التدرجيي

1
- Cem karcadag et Rupa duttagupta et Gilda Fernandez et Shogo ishili: "Des Taux Fixes Aux Taux Flottants: Une Oventure

Atenter", Revue Du Finance et Développement, Décembre 2004, P: 21.
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1:أما عن الدول اليت بدأت بتحرير تدفقات رؤوس األموال قبل تبين نظام الصرف املرن جيب عليها أن تتمتع مبا يلي

تقاللية البنك املركزي، تطوير وسائل التنبؤ بالتضخم، العمل على جتسيد الشفافية يف السياسة النقدية، تطوير نظام املعلومات اس

اخلاصة مبخاطر الصرف، مث القيام بإدخال مرونة يف نظام الضبط قصد تفعيل نشاط سوق الصرف والعمل على تطوير 

  .ميكانيزمات عملياته

الشروط الواجب توفرها لكي نكون متفائلني بنجاح سياسة التعومي من دون مشاكل كبرية هي أن يكون ويف حقيقة األمر أن 

 الكلية، ونظاما ماليا متطورا جدا للدولة مركزا ماليا متطورا سليما، ودرجة عالية من التنسيق بني السياسات االقتصادية 

دا رار األسعار، قنوات نقل مفهومة جيقتصادية وتفويضا لتحقيق استقباالستقاللية يف إدارة السياسة اال املركزي ويتمتع البنك

.إىل حد كبري بني أدوات السياسة النقدية والتضخم وجدارة الثقة مبنية على سجل إجنازات متينة من املسؤولية والشفافية

ن النظام الثابت إىل نظام الذي يوضح التحول الناجح م )01-03(وميكن توضيح العناصر السابقة الذكر من خالل الشكل 

  : الصرف املرن

1
33: مربرات ودوافع التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية، مرجع سابق، ص: حممد أمني بربري-

استهداف التضخم 

الشامل

صياغة سياسات 

التدخل

األخذ بالنهج التدرجيي يف اإلعداد لعملية تعومي سعر الصرف يزيد من احتمال :)02-03(رقم الشكل 

:)4(املرحلة 

التعومي

قدر كبري من : )3(املرحلة 

مرونة سعر الصرف

مرونة : )2(املرحلة 

حمدودة لسعر الصرف

نظام صرف : )1(املرحلة 

)الربط بعملة واحدة(ثابت 

األسس الستهداف التضخمإرساء 

إدارة وتنظيم خماطر سعر الصرف

تنمية وتطوير سوق الصرف األجنيب

Source: IMF: From Fisced To Float Operational Aspects Of Moring Toward

Exchange Rate Flexibility, Washington, 19 November 2009, P: 29.
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  اختيار نظام الصرف األمثل حلالة اجلزائر: املطلب الثاين

  معيار الصدمات االقتصادية: أوال

كما أشرنا سابقا إىل  تعترب الصدمات االقتصادية معيارا مهما ومتغريا أساسيا يف معادلة اختيار نظام الصرف املالئم، وتنقسم

  .صدمات حقيقية وأخرى نقدية واليت ميكن أن تتعرض هلا الدول كل حسب اخلصائص اهليكلية هلذه األخرية

والنامجة عن االخنفاض املتزامن ألسعار البترول وكذا سعر صرف  1986وبعد األزمة البترولية اليت تعرضت هلا اجلزائر سنة 

تتعرض كباقي دول العامل لآلثار السلبية اليت خلفتها األزمة املالية  2008ن األول أكتوبر الدوالر، ها هي اجلزائر يف تشري

  .ريب يف حالة ركودالعامل الغ العاملية واليت أدت إىل دخول

شهد متوسط سعر البترول تراجعا كبريا والذي أدى بدوره إىل اخنفاض شديد  2009ونتيجة الخنفاض الطلب على البترول يف 

2008دوالر للربميل خالل األسبوع الثاين من جويلية  145ت اجلزائرية، فبعد أن وصل إىل سعره التارخيي بأكثر من للصادرا

فنتج عن ذلك أن اار رصيد ميزان  2008دوالر للربميل اية ديسمرب  35 من ىنسعر الربنت إىل أن بلغ نقطة أدسقط

وهذا ما ميكن توضيحه من  2009مليار دوالر سنة 03.86إىل  2008مليار دوالر سنة  36.99املدفوعات اجلزائري من 

.)03-03(خالل اجلدول رقم 
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.مليار دوالر: الوحدة)2011-1990(تطور ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفترة : )03-03(جدول رقم            

.عن بنك اجلزائر 2011إىل  1997، من 198-197: يفة، مرجع سابق، صعزي خل: مأخوذة عن 1996 إىل 1990سنة :املصدر

19901991199219931994199519961997199819992000السنوات

24.220.420.0517.8016.3017.6021.7019.4912.9417.9128.50املتوسط السنوي لسعر الربميل من النفط

2.387.57-1.74-2.091.16-6.32-4.38-0.01-1.710.260.23-رصيد ميزان املدفوعات

20012002200320042005200620072008200920102011السنوات

24.8525.2429.0338.6654.6465.8574.9599.9762.2580.15112.94املتوسط السنوي لسعر الربميل من النفط

رصيد ميزان املدفوعات
6.193.657.479.2516.9417.7329.5536.9903.8615.3320.06
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.)03-03(: من إعداد الباحث بناءا على اجلدول رقم:املصدر

2011إىل 1990تطور رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري من سنة :)03-03(الشكل رقم 

2011إىل 1990ميل من النفط  من سنة  املتوسط السنوي لسعر الرب:)04-03(الشكل رقم 
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زائري صدمات أو األزمة املالية العاملية فإا تعترب بالنسبة للخصائص اهليكلية لالقتصاد اجل 1986وسواء كانت أزمة البترول 

خارجية حقيقية كوا صدمات مرتبطة باملبادالت اخلارجية واليت تعود أساسا للتغريات اليت تصيب احلساب اجلاري للدولة 

.2009وهو ما حدث للجزائر سنة 

كزي بالتدخل إال إذن بالنظر ملعيار الصدمات فإننا نقترح أنه على اجلزائر العمل بنظام التعومي املدار والذي ال يسمح للبنك املر

يف حدود معينة  ألن االقتصاد الوطين إذا كان يتبع نظاما عائما لسعر الصرف فإنه حيمي نفسه تلقائيا من الصدمات اخلارجية 

احلقيقية من خالل اخنفاض معترب يف قيمة العملة احمللية خصوصا وأن االقتصاد اجلزائري يعتمد يف صادراته على احملروقات اليت 

  .ارها يف السوق الدوليةتتحدد أسع

  معيار درجة تنوع هيكل اإلنتاج والصادرات: ثانيا

كما رأينا يف اجلزء النظري من هذه الدراسة أن درجة تنوع اإلنتاج والتصدير تلعب دورا كبريا يف حتديد النظام األمثل لسعر 

بة من اإلنتاج والصادرات قل تعرض االقتصاد الصرف وهذا بالنظر إىل تركيبة اإلنتاج والصادرات فكلما زاد تنوع هذه التركي

الوطين لصعوبات يف ميزان املدفوعات وبالتايل يقل اللجوء إىل إجراء تعديل يف سعر الصرف ويفضل يف هذه احلالة إتباع نظام 

يف هذه صرف ثابت، أما يف حالة ارتفاع درجة التركيز على عدد قليل من السلع فهي عرضة للتقلبات باستمرار لذلك يفضل 

  .احلالة إتباع نظام التعومي

  :وسنحاول أن نسلط هذا املعيار على حالة اجلزائر الختيار نظام الصرف املالئم هلا من خالل اجلدول والشكل املواليني

  ) باملليون دوالر(يوضح هيكل الصادرات اجلزائرية : )04-03(جدول رقم 

20072008200920102011هيكل الصادرات

88119113315337ائيةمواد غذ

5960577194444155612171662حمروقات

17033416994151مواد أولية

640834393498685مواد نصف مصنعة

11010جتهيزات فالحية

4667423033جتهيزات صناعية

3532493014سلع استهالكية

98013867669671221جمموع الصادرات خارج احملروقات

6058578581451815708972882اموع الكلي

بنك اجلزائر:صدرامل
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)04-03(: من إعداد الباحث بناءا على اجلدول رقم: املصدر

نالحظ أن احملروقات تسيطر دائما على هيكل الصادرات اجلزائرية بنسبة : )04-03(إذن بناءا على معطيات اجلدول رقم 

رتفاع درجة التركيز يف هيكل الصادرات كما هو حاصل لغالبية الدول النامية ما جيعل هذه الصادرات وبالتايل ا%97تفوق 

عرضة للتقلبات باستمرار، ومن املالئم للجزائر يف هذه احلالة  إتباع سياسة التعومي وهذا من أجل إعطاء مرونة أكرب لسعر 

  .اتالصرف ولتصحيح االختالل الذي قد ينتج يف ميزان املدفوع

  معيار التضخم: ثالثا

وقياسا  1التضخم هو مؤشر ملستوى التغريات العامة لألسعار، أسبابه يف اجلزائر ليست نقدية فقط بل هي مؤسساتية وهيكلية

هلذا املعيار فإنه يكون من املالئم للدول اليت تعاين معدل تضخم مرتفع بالنسبة لباقي شركائها يف التجارة الدولية إتباع سياسة 

لتعومي اليت تعمل على تعويض الفرق بني معدالت التضخم حىت حتافظ على قدرا التنافسية، يف حني فإنه من األنسب انتهاج ا

  .سياسة التثبيت بالنسبة للدول اليت حتقق معدالت منخفضة من التضخم احمللي

قراءتنا ملعدالت التضخم يف اجلزائر وسنحاول البحث يف أي أنظمة الصرف أنسب للجزائر من خالل هذا املعيار وهذا بعد 

  :خالل الفترة حمل الدراسة

1
.207: حماضرات يف السياسات النقدية ، مرجع سابق ، ص: بلعزوز بن علي -

2011لسنة يوضح هيكل الصادرات اجلزائرية:)05-03(الشكل رقم 
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)2011-1990(يوضح تطور معدل التضخم يف اجلزائر  :)05-03(جدول رقم 

19901991199219931994199519961997199819992000السنوات

معدل التضخم
17.8725.8931.6720.5429.0529.7818.75.75.02.60.34

20012002200320042005200620072008200920102011السنوات

4.21.44.33.51.62.53.684.865.743.914.51معدل التضخم

.210: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 1995إىل  1990من سنة : املصدر

   لإلحصائيات، بنك اجلزائر والديوان الوطين2011إىل  1996من سنة           

)2011-1990(تطور معدل التضخم يف اجلزائر : )06-03(الشكل رقم 

)05-03(: من إعداد الباحث بناءا على اجلدول رقم:املصدر

سنة %29.8مث  1992سنة %31.7سجل معدل التضخم مستويات عالية يف السنوات األوىل من التسعينات وصل إىل 

، حيث يرجع هذا االرتفاع إىل التخفيضات املتتالية للدينار اليت قامت ا 1996يف سنة %18.7مث اخنفض إىل  1995

االئتماين األول والثاين إضافة إىل االنتشار الواسع  االستعدادالسلطات النقدية تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدويل يف إطار 

جمة فيها وهذا حسب درجة االعتماد على مستلزمات وعوامل اإلنتاج ألسعار السلع املستوردة على أسعار السلع الوطنية املند

1.األولية املستوردة الداخلة يف عملية اإلنتاج احمللية

ال يرجع إىل إتباع سياسة التعومي املدار بقدر ما يرجع إىل اإلجراءات اليت  1996إال أن اخنفاض التضخم الذي بدأ منذ سنة 

 إطار برنامج التعديل اهليكلي كتحرير األسعار وتعديل أسعار الفائدة برفعها إىل مستويات قياسية اختذا احلكومات املتعاقبة يف

1
.133: رجع سابق، صم: بليمان سعاد-
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وتقليص املوازنة العامة إىل مستويات معقولة والصرامة يف تسيري الكتلة النقدية ، وتفسر عودة التضخم  1995و  1994سنيت 

1.بسبب انطالق برنامج اإلنعاش االقتصادي%24.9ية بنسبة باالرتفاع يف منو الكتلة النقد 2001سنة %4.2إىل نسبة 

يف احملافظة على  2011إىل  2000وقد ساهم االرتفاع املضطرد االحتياطات الرمسية وكذا استقرار سعر الصرف يف الفترة من 

العتماد على هذه املعدالت الدنيا للتضخم يف هذه الفترة من خالل االستقرار النقدي والتحكم يف السيولة النقدية با

  .االحتياطات يف متويل النفقات العمومية كمقابل للتوسع النقدي عن طريق اإلصدار النقدي

إذن حسب هذا املعيار ويف ظل هذه الظروف اليت تعيشها اجلزائر واخلصائص اليت تتمتع ا من األفضل للجزائر إتباع سياسة 

يت فرضها صندوق النقد الدويل على السلطات العمومية واليت كان من نتائجها التعومي ألن هذه السياسة تالئم سياسة التعديل ال

  .وهي بداية تبين نظام التعومي املدار 1996حتقيق معدالت تضخم منخفضة بداية من سنة 

  معيار الشركاء التجاريني: رابعا

تعتمده يف اختيار نظام سعر صرفها، وإلسقاط  يعترب هذا املعيار أحد أهم املعايري اليت جيب على السلطات النقدية يف الدولة أن

أنظر  هذا املعيار على حالة اجلزائر جيدر بنا توضيح أهم الشركاء التجاريني بالنسبة للجزائر سواء عمالء كانوا أم موردين

  .يوضح ذلك )06-03(واجلدول رقم  )05(وامللحق رقم  )04(امللحق رقم 

2011سنة  ء التجاريني للجزائريوضح أهم الشركا: )06-03(اجلدول رقم 

  الدول
الوارداتالصادرات

النسباملبالغالنسباملبالغ

3730750.772461652.10دول االحتاد األورويب

OCDE2405932.74621913.16دول 

1020.145191.23دول أوروبية أخرى

72705.8139318.32دول أمريكا اجلنوبية

51687.03887318.78دول آسيا

8101.1017603.73الدول العربية

15862.166311.46دول املغرب العريب

1460.205781.22دول إفريقيا

---41دول احمليط

%47247100%73489100اموع

2011من إعداد الباحث بناءا على مالحق املديرية العامة للجمارك لسنة : املصدر

1
.208: مرجع سابق، ص: بلعزوز بن علي-
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  يوضح أهم الشركاء التجاريني للجزائر: )07-03(م الشكل رق

.)06-03(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم :املصدر

نالحظ من خالل اجلدول السابق والذي حيدد نسب الصادرات والواردات مع خمتلف الدول أن املبادالت التجارية اليت تقوم 

وهو ما يضع اجلزائر أمام %50يها املبادالت مع دول اإلحتاد األورويب بنسبة تفوق ا اجلزائر مع الدول األخرى تسيطر عل

) مرنة(خيار ربط الدينار اجلزائري بسلة تتكون أساسا من الدوالر واليورو وذلك بترجيحات ختتلف وتتنوع من وقت آلخر 

منو قطاع التجارة اخلارجية بني اجلزائر حبسب اختالف وتنوع التجارة اخلارجية للجزائر، ألن ذلك من شأنه أن يرفع من 

  .واخلارج بصفة عامة وكذا يضمن استقرارا أكرب يف حجم التدفقات النقدية الداخلية
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  معيار درجة االنفتاح على العامل اخلارجي: خامسا

ع الصادرات كما أشرنا يف اجلانب النظري من هذه الدراسة إىل أن درجة االنفتاح االقتصادي تقاس على أساس نسبة جممو

  :والواردات إىل إمجايل الناتج الوطين وذلك ما حناول توضيحه من خالل اجلدول املوايل

  درجة انفتاح االقتصاد اجلزائري على العامل اخلارجي: )07-03(جدول رقم 

20072008200920102011السنوات

4191.525041.523281.824247.335307.96الصادرات

1828.072451.732716.982892.935307.96الواردات

9408.311042.810034.312049.514384.8إمجايل الناتج الوطين

0.63980.67850.59780.59250.5965درجة االنفتاح

من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر :املصدر

2011¡2010¡2009¡2008¡2007قتصاد اجلزائري لسنوات نالحظ من خالل معطيات هذا اجلدول أن درجة انفتاح اال

وهي درجة مرتفعة نسبيا، هذه النسب غالبا ما جندها يف الدول صغرية احلجم وذلك ألن اقتصادياا ال ميكنها %50أكثر من 

ن تتبىن نظام صرف ثابت إنتاج كل ما حتتاجه لذلك فإن امليل احلدي لالسترياد يكون كبريا، وحسب هذا املعيار على اجلزائر أ

وذلك للتقليل من درجة تأثري التغريات يف سعر الصرف على مستوى األسعار احمللية مقارنة بنظام التعومي كما سيجعل سياسة 

ختفيض الطلب احمللي أقل عبئا من تعومي أسعار الصرف لتصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات، ويتميز االقتصاد اجلزائري 

  .فتوح وبالتايل ليس له تأثري كبري يف التجارة الدوليةحبجم صغري وم
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  معيار احتياطات الصرف: سادسا           

.)2011-1990(يوضح تطور احتياطات الصرف يف اجلزائر : )08-03(جدول رقم            

19901991199219931994199519961997199819992000الوحدة مليار دوالر

املتوسط السنوي لسعر الربميل 

  من النفط
24.220.420.0517.8016.3017.6021.7019.4912.9417.9128.50

احتياطي الصرف دون حساب 

  الذهب
0.7251.4861.501.502.602.104.58.37.04.411.9

20012002200320042005200620072008200920102011السنوات

السنوي لسعر الربميل املتوسط

  من النفط
24.8525.2429.0338.6654.6465.8574.9599.9762.2580.15112.94

احتياطي الصرف دون احتساب 

  الذهب
17.9623.1132.9243.1156.1877.78110.18143.10148.91162.22182.22

  بنك اجلزائر:املصدر
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أن احتياطات الصرف الرمسية للجزائر شهدت تطورا مذهال فاق كل التوقعات  )08-03(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

110.18ليصل إىل  2000مليار دوالر سنة 11.9إىل  1996مليار دوالر سنة  4.5حيث انتقل حجم هذه االحتياطات من 

وهو ما جعل اجلزائر  2011مليار دوالر يف اية 182.22مث واصل االرتفاع بشكل سريع ليصل إىل  2007مليار دوالر يف 

تصنف ضمن الدول األساسية األوىل يف امتالك احتياطات معتربة للصرف على املستوى العاملي وترجع هذه الزيادة إىل التحسن 

املستمر يف فائض الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات خالل العقد املاضي والناجم عن االرتفاع املتواصل ألسعار البترول خالل 

  .لفترةهذه ا

يف ظل هذه الوفرة الكبرية الحتياطات الصرف تزول خماوف تبين نظام التعومي كما أن احتياطات الصرف يف ظل نظام عائم 

  . توجه لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية بدل من استعماهلا كأداة للتدخل يف سوق الصرف يف حال اعتماد نظام صرف ثابت

 فصل ائي يف أمثلية أي نظام صرف بالنسبة للجزائر لكن ومن خالل املعايري السالفة الذكر إنه من الصعوبة مبكان الوصول إىل

واليت نراها األهم يف عملية اختيار النظام املالئم لسعر الصرف نالحظ أن أغلبها يشري إىل أن نظام التعومي املدار هو النظام 

ري كل الشروط املالئمة لنجاح هذا النظام واليت سبقت اإلشارة إليها يف هذا املالئم حلالة اجلزائر يف الفترة الراهنة مع ضرورة توف

  .املبحث

  ظاهرة اخلوف من التعومي: املطلب الثالث

كانت ترتيبات الصرف ترتكز على أساس التصرحيات الرمسية اليت تقدمها كل دولة عضو إىل صندوق النقد  1999قبل سنة 

هذه احلالة ال مييز الصندوق بني ما هو مصرح به لديه وبني ما هو مطبق فعليا من طرف ، ويف 1الدويل عن نظام صرفها املتبع

  .هذه الدول

من الدول املدرجة ضمن أنظمة صرف ذات درجة عالية من املرونة هي %60أكد صندوق النقد الدويل أن  1999لكن وبعد 

مرنة غري أنه يف الواقع تسعى إىل استقرار عملتها من ، فبعض الدول صرحت بأا تتبىن أنظمة 2يف الواقع أنظمة صرف ثابتة

خالل ربطها بعملة أجنبية قوية لكن ما أثار حافظة صندوق النقد الدويل هو ما الذي يدفع هذه الدول إىل التصريح بإتباع 

  نظام صرف ال يتم تبينه فعال؟

ختاذها كعنصر أساسي يف حتليل تسيري أنظمة اإلجابة على هذا اإلشكال جاءت يف قالب دراسة أعدها رينهارت واليت مت ا

الصرف اخلاصة باقتصاديات الدول خاصة النامية منها واليت تعاين أكثر من غريها من مشكلة املصداقية حيث أشار رينهارت 

.3"ظاهرة اخلوف من التعومي"من خالل دراسته أا تعاين من ظاهرة أطلق عليها 

1
.يوم بعد اخنراطها يف الصندوق وهي جمربة أيضا بإعالن التغريات اليت تطرأ على سعر الصرف 30كل دولة عضو يف صندوق النقد الدويل جمربة بتقدمي تصرحياا خالل -

2
.62: مرجع سابق، ص: آيت حيي مسري-

3
- Guillermo. A. Galvo and Carmen M. Reinhart: Fear Of Floating, The Quarterly Journal Of Economics May 2002, P: 379.
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  عوميمفهوم ظاهرة اخلوف من الت: أوال

، وقد أدت نتائج هذه 1ميكن تعريف هذه الظاهرة أا التحفظ من ترك معدل الصرف عائما حبرية رغم اإلعالن الرمسي للتعومي

الدراسة إىل نتيجة هامة وهي أن اخلوف من التعومي ظاهرة منتشرة بقوة خاصة لدى الدول النامية وذلك منذ ايار نظام بريتون 

  .تعومي عن نظام التثبيت على مستوى النظام النقدي الدويلوتفوق نظام ال 1973وودز 

  الدينار اجلزائري يف ضوء ظاهرة اخلوف من التعومي: ثانيا

لقد خطا الدينار اجلزائري خطوات تدرجيية يف انتقاله من نظام صرف ثابت إىل نظام صرف يقول عنه املسؤولون يف السلطة 

وبالتايل سلك هو اآلخر مسلك التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية وهو تدعيم النقدية يف اجلزائر أنه نظام تعومي مدار 

فرضية الركن أو ما يسمى بالثنائية القطبية بالتوجه حنو قطب التعومي، لكن منذ انتهاج اجلزائر لنظام التعومي املدار يف بداية 

انت مرغمة على إتباع التوجه من النظام الثابت إىل نثبت أن هذا النظام هو أقرب للتثبيت منه للتعومي وأن اجلزائر ك 1996

التعومي املدار حتت شروط صندوق النقد الدويل يف ظل برامج التعديل اهليكلي ومن أجل مسايرة التوجه اجلديد للجزائر من 

  .االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق

من التعومي وميكننا إثبات ذلك من خالل املؤشرات  ويف هذا اإلطار تصنف اجلزائر ضمن الدول اليت تعاين من ظاهرة اخلوف

  :التالية

  مؤشر حتديد سعر صرف الدينار: أوال

كان من نتائج األزمة املالية العاملية االخنفاض الكبري يف أسعار املنتجات األولية واملنتجات الغذائية يف األسواق الدولية نتيجة 

لب اجلزائريني على هذه املنتجات بشكل أصبح يهدد احتياطات الصرف نقص الطلب عليها، وعلى إثر هذا االخنفاض زاد ط

أو أكثر بالنسبة لبعض %25اجلزائرية، فقد اخنفضت أسعار التجهيزات وسلع االستهالك النهائية والوسيطة مبعدل يصل إىل 

  .املنتجات

ديسمرب  15النقدية اجلزائرية ابتداءا من وللتخفيف من حدة ارتفاع فاتورة االسترياد وارتفاع الطلب احمللي بادرت السلطات 

2009دينار للدوالر يف  73، فارتفع معدل صرف الدوالر إىل حوايل 2من قيمته%20إىل ختفيض قيمة الدينار حبوايل  2008

أن دينار لليورو بعد  100يف الوقت الذي ارتفع فيه اليورو إىل ما فوق  2008دينار للدوالر عام  64بعد ما كان يف حدود 

دينار لليورو، وهو ما جعل معدل الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري يقترب من مستوى التوازن وهو ما  94كان يف حدود 

:)09-03(رقم وهو ما يوضحه اجلدول 2008سبق أن أشار إليه صندوق النقد الدويل يف سبتمرب 

1
- Hanen Gharbi (2205), "La Gestion Des Taux De Change Dans Les Pays émergents: La Leçon Des experiences Récentes",

Documont De Travail. Ofce, N° 2005- 06, P: 38. Disponible Sur Site Internet: www. Ofce. Sciences-po.fr/pdf/dtravail/wp
2005-06 pdf

2
وكمة األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحل: انعكاسات األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل حول: عبد الرمحان مغاري-

10: ، ص2009أكتوبر 21-20العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف يف 
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.)2011-2003(أهم العمالت االرتكازية يوضح تطور سعر صرف الدينار اجلزائري أمام : )09-03(جدول رقم 

200320042005200620072008200920102011

الدينار أمام 

  الدوالر
72.6172.6173.3672.6469.3664.5672.6474.4072.85

الدينار أمام 

  اليورو
91.2698.9591.3091.2494.9994.86101.2999.19102.21

الدينار أمام 

اإلسترليين اجلنيه
129.31139.86133.47133.82138.79119.42113.77114.97116.82

الدينار أمام 

  الني
67.9270.7166.7162.4958.9462.7977.7484.9891.48

بنك اجلزائر:املصدر

تدخل فيه البنك املركزي بشكل يإن سياسة التخفيض اليت قامت ا السلطات النقدية ال تتوافق مع مبدأ التعومي املدار الذي 

ر هو نظام أقرب إىل التثبيت منه إىل وللضرورة امللحة فقط، وبالتايل فإن هذه السياسة تثبت أن نظام الصرف يف اجلزائ حذر

  .ما دامت السلطات النقدية تتدخل يف حتديد سعر صرف الدينار دون وجود أي مربرات مقبولةالتعومي 

  :ان املدفوعاتمؤشر حركة رصيد ميز: ثانيا

يف ظل نظام التعومي الذي تتحدد فيه قيمة العملة وفق آليات سوق الصرف يعرب جانيب ميزان املدفوعات أحسن تعبري عن هذه 

اآللية، فأي فائض يف ميزان املدفوعات يعرب عن زيادة الطلب على العملة احمللية مقارنة بالعرض، وهذا ما جيعل قيمة العملة 

  .دث العكس يف حالة العجزالوطنية ترتفع وحي

2000و  1999يالحظ أنه ارتفع بني سنيت  )03-03(واملتتبع لتطور رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري الذي يوضحه اجلدول 

، كما استمر الرصيد املوجب %13.08:مقابل اخنفاض يف قيمة الدينار مقابل الدوالر خالل الفترة نفسها بـ%418: بـ

يل من إمجا %97يف االرتفاع خالل السنوات املوالية نتيجة اإليرادات املرتفعة لصادرات احملروقات اليت متثل مليزان املدفوعات 

دوالر 25.24هي األخرى إىل االرتفاع الكبري يف أسعار البترول العاملية واليت انتقلت من  الصادرات اجلزائرية واليت ترجع

بأزيد من  2008أدى ذلك إىل ارتفاع رصيد ميزان املدفوعات سنة  2008سنة  دوالر للربميل99.97إىل  2002للربميل سنة 

، ورغم هذا االرتفاع الغري مسبوق يف رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري إال أن قيمة الدينار 2002أضعاف مقارنة بسنة  9

دينار 72.61ار للدوالر إىل دين79.68حيث انتقل من  )2004-2002(شهدت ارتفاعا طفيفا أمام الدوالر خالل الفترة 

وهذا االرتفاع راجع إىل  2008سنة %6.9: ليعرف ارتفاعا آخرا بـ 2006واحد للدوالر مث بقي هذا السعر ثابتا إىل غاية 

¡2008االخنفاض الشديد لقيمة الدوالر يف أسواق الصرف العاملية حتت تأثري األزمة املالية العاملية اليت بلغت ذروا يف أكتوبر 

هذه العملة خالل الفترة السابقة حيث انتقل من  مأما بالنسبة لليورو فقد عرف الدينار اجلزائري اخنفاضا شديدا ومتواصال أما

دينار واحد لليورو سنة 104.78مث وصل إىل  2008دينار واحد سنة 100.27إىل  2002دينار واحد لليورو سنة 74.34







143

وهي نسبة مرتفعة وتتناقض مع النتائج اليت حققها رصيد ميزان  2002بسنة  مقارنة%39: أي باخنفاض قدر بـ 2009

  .املدفوعات اجلزائري يف هذه الفترة وهو خمالف متاما مليكانيزمات نظام التعومي املدار

فظة إذن فاألرقام السابقة تثبت أن السلطات النقدية تسعى دائما إىل التدخل يف سوق الصرف بكميات معتربة من أجل احملا

سية للصادرات خارج احملروقات وهي مربرات باطلة وال على القيمة الدنيا للدينار وتربر بأن ذلك يعمل على رفع القدرة التناف

  .مبدأ التعومي املدار تتوافق و

  مؤشر مقاومة الصدمات: ثالثا

اليت خلفتها األزمة املالية العاملية واليت  كما أشرنا يف معيار الصدمات االقتصادية أن اجلزائر تأثرت هي األخرى باآلثار السلبية

حيث أدى  2009أحدثت تغريات كبرية على مستوى احلساب اجلاري مليزان املدفوعات اجلزائري وهو ما حدث فعال سنة 

التراجع الكبري يف متوسط سعر البترول والناجم عن اخنفاض الطلب عليه خالل األزمة إىل اخنفاض شديد يف الصادرات 

بعد أن وصل إىل قمة  2008دوالر للربميل اية ديسمرب  35رية، فقد سقط سعر الربنت إىل أن بلغ نقطة أدىن من اجلزائ

فنتج عن ذلك اخنفاض رهيب يف رصيد ميزان  2008دوالر للربميل خالل األسبوع الثاين من جويلية  145تارخيية بأكثر من 

، وأمام هذه النتائج يتأكد 2009مليار دوالر فقط سنة 03.86إىل  2008مليار دوالر سنة 36.99املدفوعات اجلزائري من 

  .أقرب للتثبيت منه للتعومياوب مع مثل هذه الظروف هو نظام صرف لنا مرة أخرى أن النظام املتبع والذي يتج

خنفاض املعترب يف ففي ظل نظام الصرف العائم فإن االقتصاد الوطين حيمي نفسه من الصدمات اخلارجية احلقيقية عن طريق اال

2008قيمة العملة احمللية والذي ينجم عن اخنفاض الطلب على الصادرات إال أن ذلك مل حيدث للدينار اجلزائري بني سنيت 

  .مصداقية نظام الصرف املتبع حالياوبالتايل فإن تقارير السلطات النقدية اجلزائرية متتاز بتناقضات واضحة تضعف من  2009و

ا القول يف األخري أن السلطات النقدية يف اجلزائر تعلن عن تبنيها لنظام التعومي املدار لكن يف الواقع تتبىن نظام وبالتايل ميكنن

صرف يقترب من النظام الوسيط أو الثابت وهي الظاهرة اليت أشار إليها رينهارت بظاهرة اخلوف من التعومي  األمر الذي 

  .سعر الصرفيضعف من مصداقية السلطات النقدية اجتاه 
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   :خالصة الفصل

إن املتتبع ملسار تطور سياسة الصرف يف اجلزائر يالحظ أن هناك حتوال تدرجييا يف هذه السياسة واليت كانت ترافق دائما 

سعر  التحول اإليديولوجي للدولة اجلزائرية، فمنذ االستقالل كان ربط الدينار اجلزائري بالفرنك الفرنسي الذي يدعم استقرار

الصرف اخليار املالئم لنظام املخططات الذي اعتمدته اجلزائر آنذاك مث يلي بعد ذلك الربط بسلة من العمالت وهو النظام الذي 

يأخذ الشريك التجاري بعني االعتبار، ويف اية الثمانينات وبداية مرحلة توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق كان البد من إعادة 

رف واليت عرفت هي األخرى توجها آخر حنو سياسة التعومي وذلك ابتداء من إحداث انزالقات النظر يف سياسة الص

  . وختفيضات مست العملة الوطنية كمرحلة أولية لتقريب الدينار اجلزائري إىل مستواه احلقيقي التوازين

ير تدرجيي للدينار اجلزائري وقد وقد أخذت سياسة الصرف حيزا هاما ضمن برامج التعديل اهليكلي اليت كانت دف إيل حتر

استطاعت السلطات النقدية بذلك تقريب الدينار اجلزائري من قيمته احلقيقية و تقليص الفارق املوجود بني سعر الصرف 

الرمسي وسعر الصرف احلقيقي، وحاولنا من خالل املبحث الثالث من هذا الفصل بناء جمموعة من املعايري الختيار نظام 

ئم حلالة اجلزائر انطالقا من معيار الصدمات وهيكل اإلنتاج والصادرات وكذلك معيار الشركاء التجاريني ودرجة الصرف املال

االنفتاح على العامل اخلارجي إضافة ملعيار التضخم حيث أن أغلبها كان يرمي إىل ضرورة تبين نظام التعومي املار بالنسبة 

  . للجزائر

بىن حاليا تبني لنا من خالل العديد من املؤشرات االقتصادية أن نظام الصرف يف اجلزائر وبعد تشخيص واقع نظام الصرف املت

يعاين من ظاهرة اخلوف من التعومي اليت تتجلى يف التدخالت غري املربرة للسلطات النقدية يف سوق الصرف، وذه التدخالت 

  .يصبح نظام الصرف أقرب للتثبيت منه للتعومي
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stanleyدراسة : اديني الذين اهتموا باملوضوع مثلإن مسألة اختيار نظام الصرف املالئم الزالت تثري جدال واسعا بني االقتص

fischer  الصرف ذات اليت تدعم الثنائية القطبية حبيث ترى أن االختيار األمثل قد استقر يف االبتعاد عن نظم أسعار  2001يف

، سواء بالنسبة للدول اليت تكاملت مع أسواق صرف املعومة أو نظم الربط اجلامدواالجتاه حنو أسعار ال )الوسيطة(املرن  الربط

Ghoshويستنتج االقتصادي  . مع النظام املايل العاملي رأس املال العاملية أو تلك اليت مل تتكامل بعد من خالل  (2003)

، ومن جهة ة حسب األهداف االقتصادية للدولةتتقلب يف جمال حتدده السلطات النقدي دراسته امليدانية أفضلية ترك العملة

Williamsonأخرى ينادي Goldsteinبضرورة االنضمام إىل احتادات العملة أما  (2000) فريى أن نظام (2002)

  .للدول الناميةالتعومي املدار هو النظام األفضل واألقل تكلفة بالنسبة 

Frenkel دراسة إىل ما ذهب إليه االقتصادياء املتضاربة نذهب يف هذه الوأمام هذه اآلر ال يوجد نظام «: إذ يقول  (1999)

فالنظام الذي يصلح هلذا البلد قد ال يصلح لبلد آخر وما  »صرف أمثل يصلح لكل البلدان يف أي وقت ويف كل الظروف

  .يصلح لبلد ما يف وقت ما قد ال يصلح له يف وقت آخر

العديد من الدراسات التجريبية والنظرية أسباب وقوع أزمات العملة يف العديد من الدول النامية إىل ضعف األداء  وترجع

، إضافة إىل عدم القدرة على موائمة حتديات العوملة االقتصادية والتحرير يل هلذه الدولاملؤسسايت واخنفاض درجة النضج املا

، األمر الذي دفع السلطات الصدمات االقتصادية ودرجة تنوعهاخالل تزايد حجم  املتزايد لرؤوس األموال والذي جتلى من

النقدية إىل ضرورة إعادة النظر يف أنظمة صرف عمالا  آخذة بعني االعتبار كل املعايري اليت من شأا أن تؤثر يف اختيار نظام 

فع من االقتصادية الكلية كل ذلك من أجل الر الصرف األمثل هلا مع ضرورة التنسيق بني سياسة الصرف وأهداف السياسة

  . مستوى أداء االقتصاد الكلي

  :كالية املطروحة يف هذا البحث وهيمن هنا تربز أمهية اإلش

  ؟ واملتاحة لنظام الصرف يف اجلزائر؟ وما هي اخليارات املالئمة ول يف اختيار نظام الصرف املالئمعلى أي أساس تعتمد الد

  :اختبار الفرضيات

ة من لإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية وضعنا يف بداية هذا البحث جمموعة من الفرضيات اليت نعتربها نتائج مسبقة موعو

  :األسئلة واليت كانت كما يلي

  .سعر الصرف هو النسبة اليت يتم على أساسها مبادلة عملة البلد بعمالت البلدان األخرى  -

الفصل األول حيث يعترب سعر الصرف األداة اليت تربط األسعار احمللية باألسعار العاملية تبني صحة هذه الفرضية من خالل 

، ومن أجل أن يقوم سعر الصرف بأداء الوظائف ارية بني الدولة والعامل اخلارجيوبالتايل يعمل على تسهيل املبادالت التج

لصرف الفعلي وسعر صرف فعلي احلقيقي وسعر ا سعر الصرفو املرجوة منه فإنه يأخذ عدة أشكال هي سعر الصرف االمسي

، وقد اختلفت العديد من النظريات يف تفسري كيفية حتديد قيمة العملة كنظرية تعادل القوة الشرائية ونظرية تعادل حقيقي

  .ونظرية اإلنتاجية أسعار الفائدة ونظرية أرصدة ميزان املدفوعات إضافة إىل نظرية كفاءة األسواق
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، ويتم  حتديد أسعار سياسة ختفيض العملة ورفع العملة وضعية ميزان املدفوعات تعمد السلطات النقدية إىل إجراءوللتأثري على 

إال أن حماسن وعيوب كل نظام صرف يضع السلطات النقدية أمام  ناءا على نوع نظام الصرف املعتمدالصرف الوطنية ب

  .نظام الصرف املناسبمسؤولية اختيار 

حنو إعطاء قدر كبري من املرونة بعد أن أثبتت األنظمة الوسيطة فشلها يف  اليوم تتجه لصرف الدولية أنظمة ا أصبحت -

  .ية مواجهة حتديات العوملة االقتصاد

وقد ثبت صحة هذه الفرضية أيضا من خالل ما استعرضناه يف الفصل الثاين انطالقا من خمتلف الترتيبات احلديثة ألنظمة 

، حيث تبني أن العديد من الدول ختلت عن أنظمة الصرف الوسيطة اليت ديث ألنظمة الصرف الدوليةوجه احلالصرف إىل الت

واجتهت حنو  1997وأزمة جنوب شرق آسيا يف  1995أثبتت فشلها حبدوث العديد من أزمات العملة كأزمة املكسيك يف 

stanleyأحد االجتاهني إما التعومي أو الربط اجلامد وهو ما أشار إليه   fischerأو ما يسمى  من خالل النظرة ثنائية القطب

بفرضية الركن إال أن التوجه العام ألنظمة الصرف الدولية هو التوجه حنو التعومي وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدويل 

ه فترجع إىل عدم ، أما عن دوافع هذا التوجأن أغلب الدول تتجه حنو التعومي بظاهرة التفريغ حيث تفيد اإلحصاءات املقدمة

كفاية االحتياطات األجنبية إضافة إىل صعوبة احلصول على املعلومات يف ظل أنظمة الصرف الثابتة وكذلك االفتقار إىل 

  .على توجه أنظمة الصرفالتوجهات السياسية املتبناة  تؤثركما  ستقرار على مستوى االقتصاد الكلياال

تؤثر يف اختيار نظام الصرف واملتمثلة يف درجة االنفتاح االقتصادي وطبيعة الصدمات  هناك العديد من العوامل واملعايري اليت -

  .ذا األخري إضافة إىل معايري أخرىاالقتصادية اليت يتعرض هلا االقتصاد الوطين وكذلك اخلصائص اهليكلية هل

وقات لكن لتحديد نظام اتضح أن هذه الفرضية صحيحة حبيث ال يوجد نظام صرف مالئم لكل البلدان ويف كل األ -

الصرف املالئم لكل بلد البد من االعتماد على جمموعة من املعايري على رأسها معيار طبيعة الصدمات اليت يتعرض هلا البلد 

م إضافة إىل معيار الشركاء التجاريني وكذلك مستوى التضخ لصادراتوكذلك درجة االنفتاح التجاري وهيكل اإلنتاج وا

، إال أن عملية املفاضلة بني ى درجة التنمية املالية يف البلد، ويتوقف جناح أي نظام صرف علقدية األجنبيةوحجم األرصدة الن

التعومي والتثبيت تصبح أكثر صعوبة إذا كان االقتصاد جيمع بني اخلصائص اليت ترجح سياسة التثبيت إىل جانب اخلصائص اليت 

  .لبية الدول الناميةل بالنسبة لغاترجح سياسة التعومي كما هو احلا

دف سلكت السلطات النقدية اجلزائرية مسلك التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية باختاذ العديد من اإلصالحات اليت  -

.يف جمملها إىل إضفاء مرونة أكرب يف حتديد سعر صرف الدينار اجلزائري 

الفرضية إىل حد بعيد فاخلطوات واإلصالحات التدرجيية اليت مست نظام الصرف اجلزائري قصد هذه ول صحة ميكننا قب

إعطاءه قدرا كبريا من املرونة لدليل على استجابة الدينار اجلزائري لظاهرة التفريغ اليت تعرفها أنظمة الصرف الدولية ومن هذا 

ينار اجلزائري من قيمته احلقيقية وتقليص الفارق املوجود بني سعر الصرف املنطلق استطاعت السلطات النقدية أن تقرب الد

الرمسي واملوازي وهذا بفضل التوجه السليم ملختلف اإلصالحات اليت استطاعت أن متنح الوقت الالزم للمتغريات االقتصادية 

  .ف املمكنةالكلية واجلزئية أن تتكيف بشكل جيد مع هذا التوجه بأقل التكالي
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نه جتدر اإلشارة إىل أن املؤشرات اإلجيابية املسجلة على مستوى أداء االقتصاد الكلي منذ اية التسعينات إىل اليوم ال إال أ

ترجع إىل انتهاج نظام التعومي املدار بقدر ما ترجع إىل االنتعاش الذي عرفته أسعار النفط يف األسواق العاملية واحلجم الكبري 

   . ي الصرف األجنيبالحتياط

  :نتائج الدراسة

: ننا أن خنلص إىل النتائج التاليةميك ادا إىل اختبار الفرضيات السابقةواستن

كتنافسية الصادرات وتكلفة السلع املستوردة  تلف املتغريات االقتصادية الكليةيعترب سعر الصرف أداة فعالة يف التأثري على خم -

  .للبلدانومستوى التضخم احمللي والقوة الشرائية 

بالتايل حتدد أسعار مجيع يسمح سوق الصرف األجنيب بنقل القوة الشرائية من خالل عارضي العمالت مع طالبيها و -

  .العمالت

يبدو أن النظرة ثنائية القطب أو فرضية الركن على صواب فالكثري من الدول توجهت حنو التعومي يف حني حتول الكثري منها  -

  .حنو أنظمة الربط اجلامد

فعالية السياسات االقتصادية الكلية على نوع نظام الصرف املتبع حيث جند أن السياسة النقدية فعالة أكثر من  تتوقف -

الثابت مقارنة بالسياسة  السياسة املالية يف ظل نظام الصرف املرن أما السياسة املالية جندها فعالة أكثر يف ظل نظام الصرف

  .النقدية

يف الدول املتقدمة حنو التعومي كان نتاج التنمية املالية ونضج األسواق وعمقها لكننا جند أن التوجه احلديث ألنظمة الصرف  -

الدول النامية الزالت تفتقر هلذا املستوى من النضج املايل وبالتايل فإن اخليار األفضل هلا للوصول إىل تعومي حر هو خيار التعومي 

  .الصرف املدار والتدرج يف عملية حترير سعر

  .بتوفري الشروط املالئمة لتطبيقه جناح أي نظام صرف ثابتا كان أم عائما مرهون إن -

باالعتماد على معيار الصدمات يفضل إتباع نظام صرف ثابت إذا كانت هذه الصدمات امسية بينما يفضل إتباع نظام أكثر  -

  .اليت يتعرض هلا االقتصاد حقيقية مرونة إذا كانت الصدمات

نظام الصرف الثابت إىل نظام الصرف املرن أمرا غاية يف التعقيد هلذا البد أن تتوفر له كل الشروط الالزمة  يعترب التحول من -

املركزي يف سوق الصرف الذي جيب أن يتسم بالعمق  لصرف وكذا وضع قواعد لتدخل البنكمنها كفاية احتياطات ا

  .يف بعد كل هذه الشروطاجلزائر مل تستووالكفاءة ودرجة كافية من السيولة ونالحظ أن 

بفضل اخلطوات واإلصالحات التدرجيية اليت مست سعر صرف الدينار اجلزائري استطاعت السلطات النقدية اجلزائرية  -

  .تقريبه من قيمته احلقيقية وتقليص الفارق املوجود بني سعر الصرف الرمسي واحلقيقي

، فال ميكن للتخفيض أن ينجح يف ظل زائر مما حيول دون جناحهالدى اجلإن شروط جناح سياسة ختفيض العملة غري متوفرة  -

  .أسعارها وفقا لقوى العرض والطلب أحادية الصادرات اليت ال حتدد

ضعف أداء اجلهاز اإلنتاجي كان سببا يف تسجيل اخنفاض حاد يف الطلب على الدينار اجلزائري إذا ما قورن حبجم العرض  -

  . لتدهور باستخدام احتياطات الصرفنقدية إىل التدخل يف سوق الصرف حلماية الدينار من اما استدعى إىل تدخل السلطات ال
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تثبت العديد من املؤشرات االقتصادية أن نظام الصرف يف اجلزائر يعاين من ظاهرة اخلوف اليت أشار إليها وينهارت وذلك  -

  . الصرف الفعلي أقرب  للتثبيت منه للتعومي نظامألن السلطات النقدية تعلن عن تبين نظام التعومي املدار لكن واقع 

  :الدراسةتوصيات 

  :ومعاجلتها نورد التوصيات التاليةمن أجل الوقوف على النقائص اليت مت التطرق هلا سابقا 

تطوير سوق الصرف األجنيب يف اجلزائر من خالل حتسني خدمات الصرف والتحويل وزيادة عدد مكاتب الصرف من أجل  -

  .روف املالئمة لنجاح نظام التعوميجم الكايف من السيولة وحتقيق عمق أكرب يف السوق وبالتايل يئة الظتوفري احل

التخفيف من إجراءات الرقابة على الصرف األجنيب بشكل تدرجيي للوصول إىل التحويلية الكاملة للدينار اجلزائري بشكل  -

  .مسية وتثبيط نشاط السوق املوازيةلتقرب من مكاتب الصرف الريدفع  املتعاملني واملستثمرين األجانب واحملليني ل

  .مات للتنبؤ مبخاطر تقلبات العملةاستحداث آليات وأنظمة معلو -

ضرورة تفعيل أداء اجلهاز اإلنتاجي وتشجيع االستثمار يف قطاعات خارج قطاع احملروقات يف ظل انتعاش اإليرادات النفطية  -

  .الصرف األجنيبوحجم احتياطي 

  .حنو قطاعات خارج قطاع احملروقات توفري املناخ االستثماري الذي يهدف إىل جذب االستثمارات األجنبية وتوجيهها - 

  .رة االهتمام بالرأس املال البشريضرو د النفقات العمومية مع التركيز أكرب على القطاعات املنتجة وترشي -

 توفري كل الشروط اليت يتطلبها نظام التعومي ألن تسريع عملية التحرير قد التدرج يف عملية حترير الدينار اجلزائري إىل حني -

  .ر رهيب يف قيمة الدينار اجلزائريتؤدي إىل تدهو

  :آفاق الدراسة

  :مل نتمكن الوصول إليها وهي كثرية نقترح املواضيع التاليةملواصلة البحث يف هذا املوضوع والتطرق إىل نقاط 

  .جنيب على تنافسية الصادراترف األتأثري سياسة الص -

  .نظام التعومي املدار يف اجلزائر تقييم أداء -

  .إصالح صندوق النقد الدويل ضرورة لضمان االستقرار يف النظام النقدي العاملي -

  .آليات مقترحة لتسيري احتياطات الصرف األجنيب -
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  أداء االقتصاد الكلي يف ظل أنظمة الصرف املختلفة :)01(لحق رقمامل

األزماتالتقلبالتضخمالنمونظام الصرف

  أنظمة الصرف الثابتة

ميكن أن ختفض أسعار الفائدة وعدم 

اليقني، مما يؤدي إىل رفع معدالت 

  .االستثمار والنمو

ميكن أن يزيد من مصداقية السلطات 

ة ختفيض النقدية إذا تبنت سياس

  التضخم

ميكن أن تزيد التقلب يف وجود الصدمات 

  احلقيقية وجوانب اجلمود االمسي

ارتفاع خماطر اهلجمات ضد العملة 

وخصوصا عند ما يكون البلد 

  معرض لتقلب التدفقات الرأمسالية

  أنظمة الصرف املتوسطة

ميكن حتقيق استقرار يف النمو 

وتنافسية االقتصاد إذا كان النظام ذو 

داقية ميكن أن يلعب دور ممتص مص

للصدمات ومنظم للدورة االقتصادية

إذا توفرت املصداقية ميكن أن يلعب 

والتحكم أكثر يف  دور املثبت االمسي

  ميةالتوقعات التضخ

ال يوجد خطر للتقلب يف أسعار الصرف 

يف املدى القصري، لكن يوجد خطر 

االحنراف عن القيمة احلقيقية لسعر 

(Mesalignement)الصرف 

يتوقف خطر الوقوع يف أزمة على 

  مدى مصداقية النظام

  أنظمة الصرف املعومة

ارتفاع معدالت النمو بسبب وجود 

وسائل امتصاص الصدمات وقلة 

التشوهات احلاصلة يف أعقاب 

  الصدمات احلقيقية

تراجع أمهية املصداقية مع تزايد أمهية 

  قوة املؤسسات وقوة القطاعات املالية

انتشار آثار تقلب سعر الصرف إمكانية 

  .احلقيقي إىل النشاط احلقيقي

اخنفاض خماطر وقوع أزمات العملة 

  وأزمات مصرفية

.146مرجع سابق، ص : حللو موسى خباري: املصدر








































