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  مــقــدمــة 1
 

العامل يترتب عليها استحقاقات مالية متبادلة يتعني تسويتها يف  إن املعامالت االقتصادية بني دول
ولذلك فمن املهم لكل دولة أن تعرف على وجه التحديد حقوقها قبل العامل  يف املستقبلاحلال أو 
 هذا البيان. ولذا فهي تعد بيانا تسجل فيه حقوقها وإلتزاماا. وإلتزاماا حنوه اخلارجي
االقتصادية بني  وغالبا ما يظهر هذا امليزان إختالل العالقات <<ميزان املدفوعات >>يسمى

الدولة ليس فقط عن  العامل اخلارجي حبيث يعطي صورة واضحة للسلطات املسؤولة يفالدولة و 
عن تأثري املعامالت  القوة والضعف يف املوقف اخلارجي لالقتصاد الوطين، ولكن أيضا نقاط

ميكن طرح اإلشكالية  ومن هنا. اخلارجية على الدخل الوطين ومستوى التشغيل يف الداخل

 : التالية
 .مبيزان املدفوعات ؟ما املقصود 

 : تتفرع عليه جمموعة من التساؤالت هي و اليت
 .أسباب اختالله؟ ماهية ميزان املدفوعات و مكوناته و -1
 .اجلزائر؟ كيفية تصحيح هذه اإلختالالت ووضعية امليزان التجاري يف -2

 : وهذه التساؤالت ميكن اإلجابة عليها من خالل تقسيم البحث إىل
 .  ونتعرض فيه ملاهية ميزان املدفوعات:املبحث األول 
 . ويتناول طرق معاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات :املبحث الثاين
 .لوضعية ميزان املدفوعات يف اجلزائر من خالله نتعرض: املبحث الثالث
  ميزان املدفوعات مفهوم أمهية: املطلب األول 

 مفهوم ميزان املدفوعات – 1
بأنه سجل منظم أو بيان حسايب شامل لكل املعامالت  ولة مايعرف ميزان املدفوعات لد

يف الدولة واملقيمني يف الدول األخرى خالل فترة زمنية عادة ما  االقتصادية اليت تتم بني املقيمني

 (1.(سنة تكون
 ويبغي أن يكون واضحا من هذا التعريف ما يلي

صادية اخلارجية سواء تولد عنها املدفوعات فقط على املعامالت االقت ينصب إهتمام ميزان -1

 ,أو نتج عنها حقوقا لغري املقيمني يتعني على املقيمني أداؤها, لدى غري املقيمني  حقوقا للمقيمني
مليزان املدفوعات  أما املعامالت االقتصادية الداخلية بني املقيمني على إقليم نفس الدولة فال شان
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 .ا
فاألشخاص الذين يقيمون بصفة .الدولة على إقليميعترب الوطنيون هم املقيمون عادة  -2

 .كاألجانب الوافدين بغرض السياحة ,عرضية على ارض الدولة ال يعتربون من الوطنيني
, شركات , بنوك ( واألعتباريني يشمل مفهوم املقيمني كل األشخاص الطبيعيني -3

ذلك مياهها اإلقليمية الدولة مبا يف  الذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم) اخل....مؤسسات 
اليت حتمل علم الدولة وأساطيل الصيد يف  يضاف إىل ذلك السفن والطائرات. وجماهلا اجلوي 

 . املياه الدولية اليت تدار عن طريق رعاياها
فعلى حني تبدأ  . التوجد قاعدة حمددة يف حتديد بداية الفترة الزمنية اليت يغطيها امليزان -4

مثل اليابان تبدأ هذه  يف أول جانفي وتنهيها يف أخر ديسمرب ، فإن دولةبعض الدول فترة السنة 

 . من العام التايل الفترة مع بداية شهر أفريل من كل سنة لتنتهي يف أخر شهر مارس
كل (مدفوعاا لفترة تقل عن السنة  باإلضافة إيل ذلك فإن بعض الدول تعد تقديرات ملوازين

وذلك ملساعدة . ومعظم الدول املتقدمة إقتصاديا ملتحدة األمريكية، مثل الواليات ا)ثالثة أشهر 
الوضع اإلقتصادي اخلارجي ومن مث العمل علي إختاذ  السلطات املختصة علي معرفة حقيقة

  (2.(بدال من االنتظار حىت اية العام اإلجراءات املناسبة لتدارك الوضع
زدوج مما جيعله بالضرورة متوازنا دائما ، مبعين القيد امل ويقوم إعداد ميزان املدفوعات علي مبدأ

وتوازن ميزان املدفوعات من الناحية . والدائنية متساوية يف مجيع األحوال أن تكون املديونية
 ال حيول دون وجود إختالالت من الناحية الواقعية، إذ قد ينطوي توازنه احلسايب الكلي احملاسبية

  (3. (علي إختالالت يف بنوده املختلفة
يف الدول املختلفة ختدم العديد من األغراض ،  ومن اجلدير بالذكر ، أن موازين املدفوعات

 : أمهها
الدولة ، بالنسبة للتجارة العاملية من خالل مقارنة سلسلة موازين   تتبع التغريات يف مركز- أ 

ارية املالئمة يف سنوات متتالية ، وتساهم هذه املعلومات يف حتديد السياسات التج مدفوعاا عرب

 . نقاط الضعف والقوة يف املوقف اخلارجي لالقتصاد الوطين ضوء
ولذلك البد من األخذ بعني , والواردات من مكونات الدخل الوطين  تعترب الصادرات- ب

 .أحجامها النسبية عند وضع السياسات اليت تؤثر على الدخل والتوظيف التغريات يف,االعتبار
 ,املدفوعات واملتحصالت من العمالت األجنبية على العرض احمللي للنقودالتغريات يف   تؤثر-ج

 .ومن مت على السياسات املالية و النقدية الواجب إتباعها
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االختالل املستمر يف ميزان املدفوعات يكون مؤشرا الختاذ وسائل  إن عدم التوازن أو-د

  (4.(التوازن تصحيحية إلعادة
 :أمهية ميزان املدفوعات - 2

املدفوعات دالالا اخلاصة اليت تعرب عن األحوال االقتصادية للبلد بغض النظر  ن لبيانات ميزانإ
االقتصادية  الفترة الزمنية اليت تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه املعامالت عن

 (1: (التالية الدولية يف حد ذاا مسألة حيوية ألي اقتصاد وطين و ذلك لألسباب
قابليته و درجة تكييفه مع  إن هيكل هذه املعامالت االقتصادية يعكس قوة االقتصاد الوطين و -

هيكل كل من الصادرات و املنتجات  املتغريات احلاصلة يف االقتصاد الدويل ألنه يعكس حجم و
درجة التوظيف ، و مستوى األسعار و  ، مبا فيه العوامل املؤثرة عليه كحجم االستثمارات و

 إخل....اليف التك
القوة احملددة لسعر الصرف من خالل ظروف الطلب و عرض  إن ميزان املدفوعات يظهر -

السياسات االقتصادية على هيكل التجارة اخلارجية من حيث حجم  العمالت األجنبية و يبني أثر
التبادل ، الشيء الذي يؤدي إىل متابعة و معرفة مدى تطور البنيان  املبادالت و نوع سلع

 . نتائج سياساا االقتصادية االقتصادي للدولة و
العامة على ختطيط و توجيه العالقات  يشكل ميزان املدفوعات أداة هامة تساعد السلطات -

كتخطيط التجارة اخلارجية من اجلانب السلعي  االقتصادية اخلارجية للبلد بسبب هيكله اجلامع ،
النقدية ، و لذلك تعد املعلومات املدونة فيه ضرورية و  و اجلغرايف أو عند وضع السياسات املالية

 . ضمن جماالت التمويل و التجارة اخلارجية للبنوك و املؤسسات و األشخاص
البلد مع العامل اخلارجي هي نتيجة اندماجه يف االقتصاد  إن املعامالت االقتصادية اليت تربط -

 .املوقف الدويل للقطر الدويل و بدلك فهي تقيس
 :عناصر ميزان املدفوعات: طلب الثاين امل -

من  املعامالت االقتصادية املتشعبة و املتشابكة ألي بلد مع بقية العامل اخلارجي ، فإنه نظرا لطبيعة
بيان موجز  الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة يف ميزان املدفوعات و لذلك ميكنه إعطاء

نوعا متميزا من  ات و أقسام مستقلة يضم كل منهاهلذا احلكم من املعامالت و تدوينها يف فتر
ميزان املدفوعات يتركب من  املعامالت ذات الطبيعة املتشاة و املتقاربة األهداف، لذلك فإن

 (2مخسة حسابات هي
 : احلساب اجلاري-1
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 :عنصرين احلساب على مجيع املبادالت من السلع و اخلدمات و الذي يتألف من يشمل هذا
الفترة حمل احلساب  يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداا خالل: لتجاريامليزان ا/أ

 .التجارة املنظورة و هو الفرق بني قيمة الصادرات و قيمة الواردات، و مسي أيضا ميزان
النقل و التأمني و السياحة  تسجل فيه مجيع املعامالت اخلدمية مثل خدمات: ميزان اخلدمات/ب

جتدر املالحظة أن ( التجارة غري منظورة  إخل، و يسمى مبيزان.....دمات املالية و املالحة و اخل

 .(خدمات من التجارة الدولية هي جتارة% 70
، 2002 ، دار جمدالوي، عمان، األردن،"التمويل الدويل"عرفان تقي احلسيين، -(1)

 115:ص 
 116,118: نفس املرجع السابق ص-(2)

4 
 : واحدطرف حساب التحويالت من -2

أا عمليات غري تبادلية ،  يتعلق هذا احلساب مببادالت متت بني الدولة و اخلارج بدون مقابل أي
املساعدات و أية حتويالت أخرى ال ترد  أي من جانب واحد و تشمل اهلبات و املنح و اهلدايا و

 .سواء كانت رمسية أو خاصة
 (العمليات الرأمسالية املال حساب رأس -3

تغريا يف مراكز الدائنية و املديونية للدولة ألن  ذا احلساب مجيع العمليات اليت متثلتدخل يف ه
على جتارة السلع و اخلدمات فقط ، بل هناك حركات  معامالت الدولة مع اخلارج ال تقتصر

 :آخر ، و اليت تنقسم إىل نوعني رؤوس األموال اليت تنتقل من بلد إىل
السنة كالقروض الطويلة األجل ، و  و هي اليت تتجاوز: رؤوس األموال الطويلة األجل/أ

أي بيعها و شرائها من و إىل ) سندات أسهم و(االستثمارات املباشرة ، و األوراق املالية 

 .اخلارج
اليت ال تتجاوز السنة مثل الودائع املصرفية و العمالت  و: رؤوس األموال القصرية األجل/ ب

 .إخل....رية األجل، و القروض القصرية األجلالقص األجنبية و األوراق املالية
األجل لتسوية ما حيصل بني املقيمني من عمليات يف حساب  و تتم حركة رؤوس األموال القصرية

 .املال الطويل األجل العمليات اجلارية و حساب رأس
 دينا للقطر على اخلارج أو و تعد هذه األشكال من التحويالت الرأمسالية بالنتيجة حقا أو

 . للبلد على العامل اخلارجي العكس، أي أا قد تضيق أو تنقص تلك احلقوق أو الديون
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العمليات اجلارية و ميزان التحويالت من  كما جتدر اإلشارة إىل أنه عادة ما يطلق على ميزان
جمتمعة مليزان املدفوعات األساسي و لقد  طرف واحد و حركة رؤوس األموال الطويلة األجل

 .التبسيط تقييم السابق فقط من أجل التوضيح وأخدنا بال
 :ميزان حركة الذهب و النقد األجنيب -4

التعامالت األجنبية أو الذهب، و الذي كان من وسائل الدفع  تقيم تسوية املدفوعات عن طريق
بااللتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاا بتصدير  األكثر قبوال يف الوفاء

كما ميكنها يف حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من اخلارج وفقا  ىل اخلارج ،الذهب إ

 .الفائض لقيمة هذا
السلطات النقدية  و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي حيتفظ به البنك املركزي أو

ب و فيهما حركة الذه كغطاء أو احتياطي، و هذا امليزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد

 .النقد األجنيب
 :فترة السهو و اخلطأ -5

أي تساوي جانب ( من أجل موازنة ميزان املدفوعات من الناحية احملاسبية  تستعمل هذه الفقرة
، ألن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد املزدوج ، و تستخدم )جانب الدائن املدين مع

 : الفقرة أيضا يف احلاالت التالية هذه
 .نتيجة اختالف أسعار صرف العمالت  يف تقسيم السلع و اخلدمات حمل التبادلاخلطأ -

عدم اإلفصاح عن مشترياته العسكرية من  قد تؤدي ضرورات األمن القومي للبلد إىل -5

 .اخلطأ أسلحة و عتاد لذلك مت إدراجها بفقرة السهو و
 :طريقة التسجيل-6

املدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد املزجوج أي  كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات يف ميزان

 . اجلانب املدين تسجل مرتني يف اجلانب الدائن و يف
 : و يشمل) -(يأخذ اإلشارة السالبة : بالنسبة للجانب املدين 

  االستريادات من السلع و اخلدمات -1
 (التحويالت من طرف واحد( املقدمة لألجانب  اهلدايا و املنح و املساعدات -2
  األجل املتجهة حنو اخلارج رؤوس األموال الطويلة و القصرية -3

 . أو تقليل األصول األجنبية يف الداخل فهذا اجلانب يأخذ إما زيادة األصول الوطنية يف اخلارج
 :و يشمل (+) يأخذ إشارة موجبة: أما اجلانب الدائن 
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  الصادرات من السلع و اخلدمات -1
 (التحويالت من طرف واحد( املقدمة من اخلارج  ساعداتاهلدايا و املنح و امل -2
 اخلرج رؤوس األموال القادمة من -3

 : أسباب و أنواع االختالالت يف ميزان املدفوعات: املطلب الثللث
 أسباب االختالالت-أوال

ن إذ. حماسبيا نظرا إلتباع طريقة القيد املزدوج  لقد قلنا أنفا أن ميزان املدفوعات يكون متوازنا
 فبه امليزان متوازنا؟ كيف حيدث اخللل يف الوقت الذي بكون

العجز يف احلساب اجلاري باعتباره  إن اخللل يكون يف أقسام معينة من امليزان و عادة ما يكون
االقتصاد الوطين ، مما سيؤدي سلبا على  من أكرب احلسابات و الذي يؤدي عجزه إىل إضرار يف

نتيجة لعرض العملة احمللية أكثر من طلب األجانب  لصرف األجنيبقيمة العملة احمللية يف سوق ا

 .احلالة السياسات النقدية و املالية ملعاجلة اخللل عليها لذلك تستخدم السلطات يف هذه
 :حدوث هذا اخللل و لعل أمهها و توجد أسباب عديدة تؤدي إىل

 :احمللية التقييم اخلاطىء لسعر صرف العملة -1
سعر الصرف لعملة  ة بني ميزان املدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كانتوجد عالقة وثيق

البلد ذاته من وجهة نظر  بلد ما أكرب من قيمتها احلقيقية ، سيؤدي دلك إىل ارتفاع أسعار سلع
سيؤدي دلك إىل حدوث اختالل  األجانب مما يؤدي إىل اخنفاض الطلب اخلارجي عليها و بالتايل

 . عاتيف ميزان املدفو
صرف العملة بأقل مما جيب أن تكون عليه سيؤدي ذلك إىل توسع  إما إذا مت حتديد سعر6 

الواردات مما يؤدي أيضا إىل حدوث اختالل يف امليزان ، لذلك هذه  الصادرات مقابل تقلص

 .ينتج عنها ضغوط تضخمية و اليت تساهم يف استمرارية االختالل يف امليزان اإلختالالت غالبا ما
 :هيكلية أسباب -2

التجارة اخلارجية  و هي األسباب املتعلقة باملؤشرات اهليكلية لالقتصاد الوطين و خاصة هيكل
بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما  ، إضافة إىل قدرا اإلنتاجية و) سواء الصادرات أو الواردات( 

ركيز السلعي أي اعتمادها صادراا بالت ينطبق متاما على حالة الدول النامية اليت يتسم هيكل
حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات )معدنية أو بترولية  زراعية أو( على سلعة أسلعتني أساسيتني 
مرونة الطلب اخلارجي عليها يف األسواق العاملية كتغري أذواق  بالعوامل اخلارجية املتجسدة يف

يف اخلارج يؤدي إىل خفض عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فين  املستهلكني و انصرافهم
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 .لصادرات هذه الدول يف اخلارج أمثان السلع املماثلة
 :أسباب دورية -3

االقتصادية اليت تصيب النظام االقتصادي الرأمسايل ، ففي فترات  و هي أسباب تتعلق بالتقلبات
ت مما اإلنتاج و الدخول و األمثان و تزداد معدالت البطالة، فتنكمش الواردا االنكماش ينخفض

إىل حدوث فائض ، و يف فترات التضخم يزيد اإلنتاج و ترتفع األمثان و األجور و  قد يؤدي
 فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إىل عجز يف ميزان الدخول

حدا من  املدفوعات و يالحظ أن التقلبات ال تبدأ يف نفس الوقت يف كافة الدول ، كما تتفاوت
االقتصاد العاملي إىل  لة إىل أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن يفدو

اخلارجية ، و تتأثر بالتايل  عن طريق مضاعف التجارة) الشركاء التجاريني( الدول األخرى

  .األسعار و الدخول فيها موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات
 :الظروف الطارئة -4

التنبؤ ا و قد تؤدي إىل حدوث اختالل يف ميزان مدفوعات  قد حتصل أسباب عرضية الميكن
الطبيعية و اندالع احلروب و التغري املفاجىء يف أذواق املستهلكني  القطر كما يف حالة الكوارث

يف فهذه احلاالت ستؤثر عفي صادرات القطر املعين الشيء الذي ينجر عنه اخنفاض  حمليا و دوليا
هذه الصادرات املقدرة بالنقد األجنيب خصوصا قد يصاحب دلك حتويالت رأمسالية إىل  حصيلة

 .القطر مما يؤدي إىل حدوث عجز يف ميزان املدفوعات خارج
 :أسباب أخرى -5

األخرى اليت قد ينشأ عنها اختالل يف ميزان املدفوعات كاخنفاض اإلنتاجية يف  من األسباب
و  قلة أدوات اإلنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية االقتصاديةالنامية نتيجة  الدول

اإلنتاج و غريها  االجتماعية يزداد فيها استريادها من اآلالت و التجهيزات الفنية و مستلزمات
مستوى االستثمار الذي غالبا  من سلع التنمية لفترة طويلة و دف هده البلدان من هدا إىل رفع

 اقتها من االدخارما يتجاوز ط
7 

يترتب عن هدا التفاوت بني مستوى االستثمار و مستوى االدخار اجتاه حنو  االختياري، و
 و التضخم ،

هذه الدول  و اجتاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة هلذا التضخم و نظرا لزيادة واردات
الواردات بقروض  ول هذهاملتطورة فإا تعاين عجزا دائما أو مزمنا يف ميزان مدفوعاا و مت

 .طويلة األجل معقودة مقدما
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  املدفوعات  أنواع اإلختالالت يف ميزان-ثانيا
 :وهي كما يلي ميكن التمييز بني عدة أنواع من اإلختالالت حسب األسباب اليت أوجدا

 :اإلختالل العارض-1
اإلقتصادية احلقيقية األمور وال يعرب عن القوى  وهو الذي ينجم عن حدث عارض اليتفق وطبيعة

نتيجة إصابة حمصول التصدير , يف الدول الزراعية ومثال ذلك العجز الذي حيصل.للدولة 
مما يؤدي إىل وجود إختالل سالب يف امليزان التجاري , املثال الرئيسي بآفة زراعية على سبيل
 إختالل ومثلما يؤدي احلدث العارض إىل, من العمالت األجنبية بسبب إخنفاض املتحصالت

فقد يؤدي أيضا إىل إختالل إجيايب ومثال ذلك ما قد حتدثه احلروب من , التجاري سليب يف امليزان
حتقيق  يف الطلب على املواد األولية مما يؤدي إىل زيادة صادرات الدول املنتجة هلا وبالتايل زيادة

 .جمموعه ات يففائض يف امليزان التجاري قد يؤدي إىل إختالل إجيايب يف ميزان املدفوع
 :اإلختالل املومسي -2

. املأخوذة يف اإلعتبار عند النظر إىل ميزان املدفوعات يتوقف هذا النوع من اإلختالل على املدة
ويظهر هذا , كلما كرب حجم إحتمال وجوده والعكس صحيح كلما كانت هذه املدة قصرية

ففي مواسم , ها على الزراعةيقوم النشاط اإلقتصادي في اإلختالل بنوع خاص يف الدول اليت
فقد يتالشى هذا , أما يف آخر العام, فائض يف معامالا مع اخلارج تصدير احملاصيل يتحقق لديها

  .إىل عجز الفائض ورمبا يتحول
احملتمل أن تتعادل  ومثل هذا النوع من اإلختالل ال يتطلب سياسة معينة ملواجهته إذ من

 .سنةاإلختالالت املومسية على مدار ال
 :الدوري اإلختالل -3

, ميزان املدفوعات جتتاح النظام الرأمسايل عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها على
يطلق عليه تعبري اإلختالل  وهذا الفائض أو العجز.فهو تارة حيقق فائضا وتارة أخرى حيقق عجزا

  الدوري نسبة
ية تنتقل من دولة أخرىمن خالل التجارة التقلبات الدور ومثل هذه.إىل الدورة االقتصادية 

 . اخلارجية
حيدث يف إحدى الدول من شأنه زيادة وارداا من الدول األخرى ومن شأن هذه  فالرواج الذي

 مما ينعكس أثره, يف الواردات زيادة اإلنتاج والتوظيف يف الدول املنتجة هلذه السلع الزيادات
 .كس حيدث يف حالة الكسادوبالطبق فإن الع, على موازين مدفوعاا
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 :اإلجتاهي اإلختالل -4
8 

إنتقال اإلقتصاد القومي من  خالل, يف امليزان التجاري بصفة خاصة, وهو اإلختالل الذي ظهر
أما .زيادة الصادرات بنفس الدرجة يف حني تنعدم القدرة على, مرحلة التخلف إىل مرحلة النمو

السلع الرأمسالية والوسيلة اليت حتتاجها  تمر علىفهو الطلب املس, السبب يف زيادة الواردات

 .اإلقتصادي الدولة لتكوين رأس املال الالزم للنمو
 :اإلختالل النقدي -5

فمن املعروف أن الزيادة , إختالل ميزان املدفوعات يعترب التضخم احمللي يف الواقع أحد مصادر
لبا متزايدا على الواردات يف هذه ط, يف ظل ظروف معينة, تولد يف الدخول النقدية يف دولة ما

أن إرتفاع مستوى , أضف إىل ذلك, السلع املتاحة لديها للتصدير بل وقد تقلل من. الدولة
يشجع على التحول إىل الواردات البديلة لإلنتاج احمللي حيث تكون  األسعار داخليا يشجع قد
وهذا بطبيعة احلال يتوقف على ( إذا ما قورنت بأسعار املنتجات احمللية  أسعارها رخيصة نسبيا

 فإن الطلب األجنيب على, أيضا). مرونة اإلحالل بني الواردات واملنتجات الوطنية  مرونة على
شأن كل  قد يتحول إىل الدولة املنافسة ومن, بسبب إرتفاع األسعار فيها, صادرات هذه الدولة

 .هذا أن يؤدي إىل عجز ميزان املدفوعات
 :اإلختالل اهليكلي -6
مما يؤثر يف , اإلختالل الذي يكون مصدره تغري أساسي يف ظروف الطلب أو العرض هو ذلك
 وهو يرجع إىل أحد أو بعض, اإلقتصاد القومي ويف توزيع املواد بني قطاعاته املختلفة هيكل

 :العوامل التالية
 زيادة اإلنتاج ومن مث إىل نسبيا حمل عنصر آخر نادر نسبيا مما يؤدي إيل إخنفاض تكلفة-1

 .إمكانية التصدير
وهو مايؤدي , وذلك بسبب إستثماراا الدولية. باخلارج التغري يف األصول اململوكة للدولة-2

 .عليه من هذه اإلستثمارات إىل تغيري العائد الذي حتصل
. ترتفع قوا اإلنتاجبة بنفس الدرجة حتسن مستوى املعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن-3

 .بدرجة تفوق قدرة الدولة على التصدير يؤدي إىل زيادة الطلب على الوارداتوهذا قد 
ال يصلح لعالجه تغيري سعر الصرف و ال ) اهليكلي  اإلختالل( ومثل هذا النوع من اإلختالل 
وإمنا يلزمه اإلرتقاء , مثل اإلختالل النقدي أو الدوري, األسعار تغيري سياسة اإلنفاق أو السياسة
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وكذا اإلجتاه حنو فروع , والتنظيمي حىت ختتلف تكاليف اإلنتاج يف الداخل تاجيبالفن اإلن
لإلقتصاد  كما يلزم أيضا إعادة توزيع املوارد على القطاعات املختلفة املكونة. اجلديدة اإلنتاج

  .وجتديد شامل للطاقات اإلنتاجية تدعيما لقدرة الدولة التنافسية, القومي
   االقتصادية املؤثرة يف ميزان املدفوعاتالعوامل: املبحث الرابع 

 يؤدي التضخم إيل ارتفاع: التضخم : العوامل املؤثرة يف ميزان املدفوعات نذكر منها  من أهم
تزداد  األسعار احمللية اليت تصبح نسبيا أعلي من األسعار العاملية ، فتنخفض الصادرات و

باملقارنة مع أسعار  ر جاذبية بالنسبة للمقيمنيالواردات نظرا الن أسعار السلع األجنبية تصبح أكث

 . السلع املنتجة حمليا
9 

تؤدي زيادة الدخل يف الدولة املعنية إيل زيادة الطلب علي  : معدل منو الناتج احمللي (1

 . ذلك يؤدي اخنفاض الدخل إيل اخنفاض الطلب على الواردات الواردات وعلى العكس من
يبدي التغري يف سعر الفائدة أثرا على حركة رؤوس األموال ، : ة الفائد االختالف يف أسعار (2

سعر الفائدة يف الداخل إيل تدفق رؤوس األموال إيل الداخل ، دف استثمارها  ويؤدي ارتفاع
سندات ذات عائد مرتفع ، و على العكس من ذلك يؤدي اخنفاض سعر الفائدة إىل  يف متلك

 ذلك أن املراكز املالية العاملية األخرى تصبح أكثر األموال ، ويعود السبب يف خروج رؤوس
فيها عن  بالنسبة للمستثمرين ، ينتقل راس املال إيل املراكز املالية اليت ارتفع سعر الفائدة جاذبية

 . املستوي العاملي لالستفادة من الفرق بني السعرين
فوعات ، ويؤدي التغريات يف سعر الصرف أثرا علي ميزان املد تبدي: سعر الصرف  (3

للعملة إيل خفض القدرة التنافسية للسلع واخلدمات املنتجة حمليا ، وجتعل  ارتفاع القيمة اخلارجية
لواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمني ، وعلي العكس من ذلك يؤدي ختفيض سعر  أسعارا
 ية بالنسبةإيل زيادة القدرة التنافسية للصادرات وجتعل أسعار الواردات اقل جاذب الصرف

 . (1(للمقيمني 
املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع  ( العالقات االقتصادية الدولية( بسام احلجاز -(1)

 64,65: ،ص2003،بريوت ،لبنان 
10 

اختالل يف ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم املؤشرات االقتصادية خطورة على  إن وجود
حالة   القطر يف املعامالت االقتصادية الدولية، ال سيما يفالوطين فيما يتعلق مبركز دلك االقتصاد

أجل إحداث  حدوث عجز يف امليزان املذكور، و لذلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من
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إىل سنوات عدة و  التوازن يف هذا امليزان كلما أمكن ذلك و الذي عادة ما يتطلب فترة متتد
االقتصاد الوطين بأضرار  االقتصادية شريطة عدم إحلاقذلك باستخدام جمموعة من اإلجراءات 

 : املدفوعات و مها جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح االختالل يف ميزان
  التصحيح عن طريق آلية السوق: املطلب األول ا
التقليدي يف هذا اال على قدرة جهاز الثمن على حتقيق التوازن اخلارجي ، و مع  استقر الفكر

 الثالثينات من هذا القرن و حتت تأثري أفكار كرت وجهت األنظار حنو تغريات الدخل أزمة
تغريات الدخل  القومي إلعادة التوازن ، أما التحليل احلديث فيفسح اال أمام تغريات األمثان و

نطاق هده النظريات  يف تفسري التوازن اخلارجي للدولة ، فضال عن إدخال العمليات املالية يف

 :هي و تأخذ هده الطريقة ثالث أشكال.صد الوصول إىل نظرية شاملة بق
 التصحيح عن طريق آلية األسعار -1

و يتطلب تطبيق هذه اآللية ثالث شروط أساسية  و خيتص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب،

 : هي
 . ثبات أسعار الصرف &
 .االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج يف القطر &
 .(أي حرية حركتها( األجور  ار ومرونة األسع &

و نلخص هذه  (classical theory)التقليدية و متثل هذه الشروط أهم أركان النظرية
وإىل القطر مع حالة ميزان مدفوعاا ، ففي حالة  النظرية باالعتماد املتبادل حلركة الذهب من

لقطر يرافقها زيادة يف دخول كميات كبرية من الذهب إىل ا حدوث فائض يف امليزان فإنه يعين
الذي ينجم عنه ارتفاع يف األسعار احمللية للقطر املذكور مقارنة  عرض النقود يف التداول األمر

و ستترتب عن دلك نتيجتني ، أوهلما اخنفاض صادرات القطر إىل اخلارج  مع األقطار األخرى ،
 يف استريادات القطر من أسعارها من وجهت نظر األجانب و ثانيتهما هو ارتفاع نظرا الرتفاع

 نظرا ملالئمة أسعار السلع األجنبية من وجهة نظر مواطين القطر و تستمر هذه العملية اخلارج
ستكون  أما حالة حدوث عجز يف امليزان، فإن النتيجة. حىت يعود التوازن إىل ميزان املدفوعات 

  .متعاكسة و لكنها ستقود إىل توازن امليزان أيضا
يف األسعار ميكن أن تؤدي إىل تغريات يف أسعار الفائدة طبقا للنظرية  ات احلاصلةغري أن التغري
هذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان املدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى  الكالسيكية و

 . (حالة الفائض( إعادة التوازن يف امليزان ففي احلالة األوىل  األسعار على
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خفض سعر الفائدة على القروض املمنوحة نظرا الرتفاع السيولة املركزي للبلد  مبقدور البنك
إعادة  مما سيؤدي إىل تدفق األموال إىل خارج البلد و بالتايل التخلص من الفائض املتاح و احمللية،

 .التوازن للميزان
11 

فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب األموال  ( حالة العجز( ثانية ، أما احلالة الثانية 

 . السيولة يف السوق املالية ز إعادة التوازن للميزان ألجنبية إىل الداخل و عندها ستزدادا
  : و نلخص كلما سبق يف

 : التصحيح عن طريق سعر الصرف -2
سيادة نظام العمالت الو رقية ( قاعدة الذهب الدولية  و هي اآللية املتبعة يف حالة التخلي عن

، و عدم تقيده )1(، و اختاذ نظام سعر صرف حر) ربني العامليتني احل خالل الفترة املمتدة ما بني
و تتلخص هذه اآللية يف أن القطر الذي يعاين من حالة عجز يف . النقدية  من قبل السلطات
ته عادة ما حيتاج إىل العمالت األجنبية و بالتايل سوف يضطر إىل عرض عملته  ميزان مدفوعا

 ة ، بيد أن زيادة عرض العملة احمللية سيؤدي إىل اخنفاض سعرهايف أسواق الصرف األجنبي احمللية
منخفضة  يف األسواق املذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و اخلدمات املنتجة يف دلك القطر

تزداد صادراته  مقارنة بالسلع و اخلدمات األجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر ، و هكذا
هذه احلالة و تستمر هذه  را الرتفاع أسعار املنتجات األجنبية يفمقابل اخنفاض استريادا ته نظ

حالة وجود فائض يف امليزان فإنه حيدث  العملية حىت يعود التوازن إىل ميزان املدفوعات ، أما يف

  (2.(العكس متاما
 : الدخول التصحيح عن طريق -3

يف الدخول و آثارها على  حلاصلةتعتمد هذه الطريقة على النظرية الكيرتية اليت تم بالتغريات ا

 :شروط النظرية هي الصرف األجنيب و بالتايل على وضع ميزان املدفوعات و أهم
 . ثبات أسعار الصرف &
 .(ثباا ) مجود األسعار &
الدخل حتت تأثري مضاعف  االعتماد على السياسة املالية و خاصة اإلنفاق العام للتأثري على &

 . اإلنفاق
ميزان املدفوعات سيؤدي إىل إحداث تغري يف  النظرية يف أن االختالل احلاصل يفو تتلخص هذه 

بالتايل يف مستوى الدخل احملقق و ذلك حتث تأثري مضاعف  مستوى االستخدام و اإلنتاج للبلد و
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يسجل ميزان املدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد يف صادراته و  ، فحينما(*)التجارة اخلارجي
االستخدام يف تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة يف معدل  رتفع مستوىمنه سوف ي

املوزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي يف الطلب على السلع و  األجور و من مت الدخول
نتيجة لعمل املضاعف فترتفع االستريادات مما يؤدي إىل عودة التوازن إىل  اخلدمات بنسبة أكرب

 العكس يف حالة وجود عجز يف امليزان، غري أن العديد من االقتصاديني حيدث و. امليزان 
 يرون ضمانا ملعاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات ذه الطريقة ذلك ألنه يف حالة العجز الكرتيني ال

إىل  فإن اخنفاض الدخل قد ال يكون بنفس مقدار االخنفاض احلاصل يف اإلنفاق و ما جير بدوره
العامة  ب على الصرف األجنيب و هلذا السبب وحده ميكن أن تتدخل السلطاتاخنفاض يف الطل

التوازن يف  يف الدخل بالقدر الذي يؤدي إىل إعادة) مقصودة (من أجل إجراء تغيريات مناسبة 
بدور هام يف هذا اال و  ميزان املدفوعات و طبقا للنظرية الكيرتية ميكن أن تقوم السياسة املالية

ففي حالة وجود عجز يف امليزان  ل التغريات يف اإلنفاق كاستخدام الضرائب مثال،ذلك من خال
الدخول مثال و حتث تأثري املضاعف  ميكن إجراء ختفيض يف اإلنفاق العام بفرض ضرائب على
الطلب الكلي مبايف دلك الطلب على  سيؤدي دلك إىل اخنفاض أكرب يف الدخل و بالتايل يف

األجنيب، و عندها سيعود التوازن إىل  ين اخنفاض الطلب على الصرفاالستريادات، و هذا يع
امليزان و لكن بصورة متعاكسة عالوة على  امليزان و ينطبق دلك أيضا يف حالة وجود فائض يف
النقدية ملعاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات، غري  دلك تستطيع السلطات املالية استخدام السياسة

مقارنة بالسياسة املالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعر   عليهاأن الكيرتيني ال يعتدوا
خفض عرض النقد يف التداول الذي يؤدي بدوره إىل رفع سعر الفائدة مما  الفائدة حيث يتم
اإلنفاق الكلي نظرا الخنفاض اإلنفاق االستثماري يف هذه احلالة، و هو ما  سيؤثر على حجم

 .وال للداخل و عندها سيتحسن موقف ميزان املدفوعاتتدفق رؤوس األم يشجع على
 املعطيات السابقة أن مبقدور السلطات العامة التدخل يف إعادة التوازن مليزان نستنتج من

االقتصاد سواء عند  املدفوعات باستخدام السياسة املالية أو النقدية ملعاجلة حالة عدم التوازن يف
و ) الفائض يف امليزان  بسبب(  أو كساد اقتصادي )بسبب العجز يف امليزان(حدوث تضخم 

 . يطلق على هذه املعاجلات بسياسات االستقرار
 :(أو التجارة( املرونات  طريقة -4

تفسري التصحيحات املمكنة لالختالل  أظهرت النظريتان الكالسيكية و الكيرتية بعض العيوب يف
 ثبات أسعار الصرف اليت قلما توجد على احلاصل يف ميزان املدفوعات، حيث اعتمدت كلتامها

و انتشار نظم الصرف القائمة  1971 املعادلة يف عام يف الوقت احلاضر بعد ايار نظام القيمة
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الكالسيكية على جمموعة من الفروض الغري واقعية يف حني  على التعومي، فقد استندت النظرية
أمهية السياسة املالية يف معاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات و اليت  أكدت النظرية الكيرتية على

 .اقتصادية و اجتماعية غري مرغوب فيها أدت إىل نتائج
خصوصا من ( املترتبة على تغيري سعر صرف العملة  جاءت طريقة املرونات لتعتمد على التغريات

تجاري للبلد املعين حيث ستزداد اليت ستؤثر على املوقف ال و) خالل إجراء ختفيض قيمة العملة 
على عرض الصرف األجنيب أو الطلب عليه ، و من مت سيتأثر وضع  الصادرات و بالتايل ستؤثر

فتخفيض قيمة العملة احمللية حسب هذه الطريقة قد ال تؤدي إىل اهلدف  ميزان املدفوعات ،

 : دلك لألسباب التالية املرجو منها و
سيتوقف يف املقام ) الصرف األجنيب  أي زيادة سعر( لة احمللية أن جناح ختفيض قيمة العم -1

 .استريادا ته األول على مرونة الطلب ىل الصادرات للبلد و
املعين و خاصة مدى  آثار عملية ختفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة لالقتصاد -2

إن كان يف ( يف االقتصاد  له ، أي على درجة التوظف السائد) االمتصاص( القدرة االستيعابية 
األوضاع آثارها املختلفة  حيث أن لكل من هده) حالة توظف كامل أو قريب منها أو دوا 

 .على حالة التكييف مليزان املدفوعات
13 

 التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة: الثاين  املطلب
إلعادة التوازن مليزان العامة يف الدولة قوى السوق شأا  حيدث كثريا أال تدع السلطات

من السماح بتغريات يف مستويات األمثان و الدخل القومي ، و هو ما  املدفوعات ملا يعنيه هذا
تثبيت األمثان و استقرار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ، و هي  يتعارض مع سياسة

 ارجي و يف هذه احلالة تلجأاليت تعطيها الدولة أولوية بالنسبة للتوازن االقتصادي اخل السياسة
إجراءات  فهناك) 1.(هذه السلطات إىل العديد من السياسات لعالج اختالل ميزان املدفوعات
فاإلجراءات اليت تتخذ  تتخذ داخل االقتصاد الوطين و إجراءات تتخذ خارج االقتصاد الوطين،

 : داخل االقتصاد الوطين تتمثل يف
لألجانب للحصول على العمالت األجنبية يف حالة حصول احمللية  بيع األسهم و السندات *

 . عجز يف امليزان
 .بيع العقارات احمللية لألجانب للحصول على النقد األجنيب *
السياسة التجارية املختلفة للضغط على اإلستريادات مثل نظام احلصص أو  استخدام أدوات *
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 .يق التوازن يف ميزان املدفوعاتاجلمركية إضافة إىل تشجيع الصادرات من أجل حتق الرسوم
 .امليزان استخدام الذهب و االحتياطات الدولية املتاحة لدى القطر يف تصحيح اخللل يف *

 : أما اإلجراءات اليت تتخذ خارج االقتصاد الوطين تتمثل يف
 إىل القروض اخلارجية من املصادر املختلفة مثل صندوق النقد الدويل أو من البنوك اللجوء •
 .اخل....ركزية األجنبية أو من أسواق املال الدولية امل

 .الذهيب للخارج بيع جزء من االحتياطي •
األجنبية ملواطين تلك  بيع األسهم و السندات اليت متلكها السلطات العامة يف املؤسسات •

 .األقطار للحصول على النقد األجنيب
معاجلة أسبابه و هذه هي الكيفية اليت يتعني لعالج اختالل التوازن البد من  و نشري أخريا إىل أنه

 و ال حاجة لنا هنا إىل التأكيد على الترابط و.(*) سياسة التسوية مبعناها احلقيقي ا فهم
الدويل هناك  التداخل يف سياسات التسوية القومية يف الدول املختلفة ، إذ يف احمليط االقتصادي

تتالق األهداف  و بن فائض البعض اآلخر و ما ملارتباط بني عجز ميزان مدفوعات بعض الدول 

  .و األساليب فقد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدويل أمرا مستحيال
 :جدول يوضح اخنفاض العملة

  مرونة الطلب على الصادرات قيمة الواردات احلالة جتاوب امليزان التجاري قيمة الصادرات
 *جتاوب طبيعي*حتسن 
 (جتاوب معتاد) حتسن

 (جتاوب(حتسن معتاد/أ
 زيادة (عدمي التجاوب(تدهور/ب

  ثابت
 اخنفاض أكرب من الواحد الصحيح

 للواحد الصحيح معادل
 احلاالت أقل من الواحد الصحيح تنخفض قيمة الواردات يف مجيع
 الطلب على الواردات مساو للصفر ، أي عدمي املرونة

 1الواردات كلما زادت قيمة مرونة الطلب  تزداد قيمة
2 
3 
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 112سامي عفيفي حامت ص  .املصدر د
املدفوعات اجلزائري يف هيكلة عن غريه من املوازين املدفوعات يف باقي الدول  ال خيتلف ميزان

حيث ما يعكسه من وضع اقتصادي خاص باجلزائر ، ويسجل موقعها يف املعامالت  إال من
ويتأثر  افسي لالقتصاد اجلزائري الذي يأثرويظهر كفاءة اآللة اإلنتاجية احمللية واملوقع التن الدولية

  باألوضاع اليت تفرزها ظاهرة العوملة
على وضعية ميزان املدفوعات من خالل تتبع تطور  ومن خالل ما يلي سنحاول تسليط الضوء

 . )وحساب راس املال رصيد احلساب اجلاري)خمتلف أرصدته
I1( ات تطور ميزان املدفوعات خالل الثمانيني: املطلب األول ) : 

يف ميزان  إن االقتصاد اجلزائري كان يتميز يف النصف الثاين من الثمانينيات بتدهور مستمر

 : ( 2( املدفوعات ، ويرجع ذلك إىل سببني رئيسيني 
 تدهورا كبريا يف 1986بامليزان التجاري ، حيث عرفت اجلزائر عام  السبب األول يتعلق -

 ، وارتفاع حجم الواردات،)البترول ( وظ لسعر الصادرات التدين امللح معدالت التبادل بسبب
 .الثاين فريجع إىل اهليكل غري املالئم للديون اخلارجية للبالد أما السبب -
 .بيانات اجلدول األيت حتليل تطور أرصدة ميزان املدفوعات وسنحاول من خالل -

I-1-1- اجلاري على مستوى احلساب : 
 مليون 43قدره   ميزان املدفوعات اجلارية قد حقق فائضايالحظ من خالل هذا اجلدول أن

، و 1972  مليون دوالر أمريكي يف سنة124، مث عجزا قدره 1971دوالر أمريكي سنة 

الذي زاد   ، حتت تأثري تفاقم عجز امليزان التجاري1973 مليون دوالر أمريكي ، سنة 447

اجلارية فائضا  ميزان املدفوعات حقق 1974عن السنة السابقة ، ويف سنة  % 96.6بنسبة 

التجاري قدر بـ   مليون دوالر أمريكي يرجع أساسا إىل فائض كبري يف امليزان176قدر بـ 

وقد ساهم  .  نتيجة ارتفاع أسعار البترول1974 مليار دوالر أمريكي يف سنة 1.277

هر عجز ظ وقد ) . 3( هذا الفائض يف تغطية عجز موازين اخلدمات والدخول والتحوالت 

التجاري   على الرغم مما حققه امليزان1979 حىت سنة 1975ميزان احلساب اجلاري منذ 

  ويرجع ذلك إىل تزايد عجز موازين . 1979 و 1976من فائض خالل سنيت 
 .اخلدمات والدخول الذي أضعف من مسامهتها يف جلب العمالت الصعبة

 ( 1989 – 1971( بعض األرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري  تطور
 مليون دوالر أمريكي : الوحدة
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 السنوات
 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971البيانات 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 

  امليزان
 1678 953- 188-  528 951- 1277 191- 97- 174- التجاري 

4056 4024 3620 3226 3557 4223 185 2413 945 
1162 
 ميزان

 احلساب
- 3538- 2322- 887- 661- 176 447- 124- 43اجلاري 

1631 249 85 -184 -85 74 1015 -2230 141 -2040 
-1080 

  ميزان
 طويلة األموال رؤوس
 898 2433 3652 1897 1742 1395 529 1015 147 2-األجل 

6 -945 -848 -404 -36 346 - - - 
  األجل  قصرية األموال رؤوس ميزان

-64 -52 116  -173 1  -30 119 -160 90 57 10 157 319 
193 -85 226 - - - 

الدويل، تقديرات الفترة  صندوق النقد ) : 1982 – 1971( تقديرات الفترة : املصدر 

 -1982( للدول العريب  موازين املدفوعات والدين العام اخلارجي ) : 1986 - 1983( 

 .42 – 41. ص . ، ص 1993 صندوق النقد العريب،: ، أبو ضيب  ) 1992
 85 و 1980سنة   مليون دوالر249لقد حقق ميزان احلساب اجلاري فائضا قدر بـ 

يف حساب  ، وذلك نتيجة لتحسني أسعار البترول وحتقيق فائض1981مليون دوالر سنة 

 جراء إخنفاض ) 1983 – 1982( امليزان التجاري ، لكن الوضع إنقلب خالل عامي 
  مليون دوالر أمريكي سنة184يسجل ميزان احلساب اجلاري عجزا قدر بـ أسعار البترول ل

، ولكن هذا العجز مل يستمر طويال حيث حتسن 1983 مليون دوالر سنة 80، و 1982
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 .1985 – 1984ميزان املدفوعات اجلارية سنيت  رصيد
أزيد جراء اخنفاض أسعار البترول اليت هوت من  1986و باخنفاض مداخيل الصادرات سنة 

دوالر، تأثر ميزان املدفوعات اجلارية وسجل  14 إىل أقل من 1985 دوالر سنة 27من 

 مث يعود إىل 1987أمريكي، ليعرف حتسنا سنة   مليار دوالر2.230عجز معتربا قدره 

 .( 1989 – 1988( العجز مرة أخرى خالل سنيت 
I-1-2- على مستوى حساب رأس املال : 

كان من الضروري أن يساهم يف تغطية العجز احلاصل يف  األموال، فقدأما بالنسبة مليزان رؤوس 
القروض طويلة ( مسامهات رؤوس األموال طويلة األجل  ميزان املدفوعات اجلارية، وتأيت

فقراءة اجلدول تبني أن . من اجلدول السابق كشاهد على ذلك املبينة يف السطر الثالث) األجل 

 إىل 1975بلغ أشده خاصة خالل الفترة املمتدة من األجل  حجم رؤوس األموال طويلة

  . فيها عجز احلساب اجلاري حده األقصى  وهي نفس الفترة اليت بلغ1979
يف متويل عجز احلساب اجلاري من خالل  وهذا يعين أن حساب رأس املال قد لعب دوره

جل خالل أساسا يف القروض طويلة األ تدفقات رؤوس األموال طويلة األجل واليت تتمثل
أساس يف القروض طويلة األجل على أساس  تدفقات رؤوس األموال طويلة األجل واليت تتمثل

 .األجنبية املباشرة واستثمارات احملافظة املالية أن هذه الفترة مل تتميز بتدفقات لالستثمارات
I-1-3- الرمسية على مستوى اإلحتياطات : 

خمزونا خالل   أن اجلزائر استطاعت أن تكونأما فيما خيص تطور اإلحتياطات فيمكن القول

 .( 1 ( 1981 لتستخدمه إبتداء من 1980 إىل 1974الفترة املمتدة من 
الفترة، هو  وعموما فإن أهم ما ميكن إستخالصه يف ما يتعلق حبركة رؤوس األموال خالل هذه

العجز يف احلساب  أن القروض كانت أهم أشكال التدفقات الرأمسالية حنو اجلزائر وخاصة لتمويل

 .يومنا هذا إىل اجلاري، وهو ما نتج عنه أزمة مديونية حادة ال زالت تتفاقم
Iاملطلب الثاين تطور املديونية اخلارجية : 

 مليار 9.1 بـ 1978 إىل 1967للميزان اجلاري يف الفترة املمتدة من  قدر العجز املتراكم
اخلارجية اخلارجية ملوازنة اختالل ميزان استلزم اللجوء إىل االستدانة  دوالر أمريكي، مما

 وذا جرت التبعية التجارية والتكنولوجية لإلقتصاد اجلزائري إىل اخلارج والتبعية املدفوعات
  مليار دوالر أمريكي على امتداد نفس10.1املالية أيضا، حيث بلغ صايف الديون أكثر من 

 .1978الر أمريكي سنة  مليار دو14الفترة واقتراب مبلغ الدين اخلارجي من 
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  إىل1975 سنة 29فقد انتقلت نسبة الدين اخلارجي إىل إمجايل الناتج احمللي سريعا من  وعليه
 ، أما نسبة الدين خدمة الدين اخلارجي إىل إمجايل صادرات السلع1978سنة  % 45

، 1978سنة  % 25 إىل 1967سنة  % 4واخلدمات فقد انتقلت هي األخرى من 

، وهكذا يتضح أن املديونية اخلارجية قد تكونت أساسا خالل 1979  سنة %39لتتعدى 

 1970 مليار دوالر أمريكي سنة 1انتقل الدين اخلارجي من أقل من  عشرية السبعينات، إذ

، أين بلغت نسبة مبلغ الدين إىل الناتج 1980دوالر أمريكي سنة   مليار17.051إىل 

 .% 126.6 إىل صادرات السلع واخلدمات ونسبة مبلغ الدين % 46.8الوطين اخلام 
الدين اخلارجي يف النصف األول من الثمانينيات ولعل ذلك ذلك يرجع  وقد استمر تطور وضعية

، وهو ما قابله 1986نتيجة الصدمة النفطية لسنة  % 50التبادل حبوايل  إىل تدهور معدالت
 تجات الصناعية واملواد الغذائية، وهكذاأسعار الواردات من السلع الرأمسالية واملن ارتفاع كبري يف

 .ساهم تدهور معدالت التبادل التجاري يف تزايد املديونية اخلارجية للجزائر
 1970( اجلدول األيت صور معربة عن تطور املديونية اخلارجية وخدماا خالل الفترة  ويعطى

– 1979 ). 
 .( 1990 – 1970( تطور املديونية اخلارجية وخدماا للفترة : جدول 

 السنوات مبلغ الديون خدمات الديون السنوات مبلغ الديون خدمات الديون
1970 944 44.70 1980 17051 3917.4 
1971 1260 69.10 1981 17600 4090 

1972 1550 190.00 1982 19300 4842 
1973 2991 300.10 1983 17400 5806 
1974 3412 715.60 1984 17000 5205 
1975 4593 465.70 1985 19600 5119 
1976 6085 782.80 1986 19300 4120 

1977 8902 1058.70 1987 22.88 9410 
1978 13687 1514.70 1988 25.041 6440 
1979 16510 2808.60 1989 25.325 7910 

 .173 -160ص . مرجع سابق ذكره  . اجلوزي مجيلة: املصدر 
ملدفوعات يكمن يف ميزان العمليات اجلارية، ا وبناء على ما تقدم ميكن القول أن اختالل ميزان

مدفوعات الفائدة وإذا استطاعت فوائض امليزان التجاري  ويتركز بصفة رئيسية يف اخلدمات ويف
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 1986 فإن اخنفاض مداخيل الصادرات سنة 1985سنة  التخفيف من هذا اإلختالل حىت

 .معتربة عرض اإلقتصاد إىل صدمة خارجية
18 

اختالل ميزان املدفوعات، واليت  األسباب اليت سامهت ولو بدرجات متفاوتة يفوبالتايل فإن أهم 

 : ( 1( ختص خمتلف بنوده ميكن إمجاهلا فيما يلي 
 . هشاشة املبادالت التجارية اخلارجية املتأثرة خاصة بالتبعية الغذائية -
 .الصادرات الذي يقوم على أساسا على احملروقات هيكل -
 .ملداخيل العاملني اجلزائريني يف اخلارج ي أو الكليعدم التحول اجلزئ -
 .يف اخلارج عدم حتويل دخول االستثمارات اجلزائرية -
 .عبء املديونية -
 .انعدام االستثمارات األجنبية يف اجلزائر -
 .غياب سوق لرؤوس األموال وسوق الصرف -

اليت تطلبت أمواال ضخمة  و1967املتبعة منذ  وتعترب هذه األسباب حمصلة للسياسة التنموية
عن توفريها مما أدى إىل االستدانة اخلارجية ، واليت  عجز اإلقتصاد الوطين بإمكانياته احملدودة

القروض القصرية األجل منها اليت وجهت لتمويل املنتجات  زادت حدا يف الثمانينيات خاصة

 .الواسع ذات االستهالك
هيكلية يعكس  عات اجلزائري هو اختالل ذو طبيعةعموما نستنتج من أن اختالل ميزان املدفو

اهليدروكاربونات يف تسري دوالبيه، إىل  اإلختالل اهليكلي لالقتصاد الذي أوىل أمهية مفرطة لقطاع
التمويل وما يترتب عليها من آثار سلبية على  جانب اعتماده الكبري على القروض يف عملية

 وفوائده، الشيء الذي يزيد من حدة العجز يف الدين ميزان املدفوعات من خالل تسديد أصل
كامل لالستثمارات األجنبية ملباشرة وذلك غياب سوق  ميزان املدفوعات وذلك يف ظل غياب

 .الصرف لرؤوس األموال وسوق
I تطورات ميزان املدفوعات وأرصدته خالل فترة التسعينيات: املطلب الثالث : 

بإعتماد برامج  يف إجتاه إصالح اإلقتصاد اجلزائريلقد عرفت فترة التسعينيات جهدا مبذوال 
جماال لتقلبات إقتصادية  إصالح مدعومة من قبل املنظمات الدولية، فضال عن كون الفترة كانت

على الوضع العام مليزان  عديدة مست خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري مبا هلا من تأثري
األجنيب واإلستثمار األجنيب   رأس املالاملدفوعات وخاصة يف ظل اجتاه اجلزائر حنو جذب
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. التطورات خالل فترة التسعينيات املباشرخصوصا، وجدول تطور ميزان املدفوعات يبني أهم

 : ( 1 ) وإنطالقا من سلسلة موازين املدفوعات نسجل ما يلي
I-3-1- على مستوى امليزان التجاري : 

 أين 1994السنوات باستثناء سنة رصيدا موجبا يف كل  يالحظ أن امليزان التجاري عرف

 : بتقسيم املرحلة إىل فترتني عرف رصيدا سلبيا، وميكن تفسري ذلك
 : 1994 – 1990 فترة - أ

يف حصيلة الصادرات اجلزائرية حيث مت تراجع الصادرات النفطية  سجلت هذه الفترة تناقصا
النفطية واليت تعترب قيمتها الربميل من النفط، مع استقرار يف الصادرات غري  نتيجة اخنفاض سعر

 .جدا ضئيلة
تراجعت ما بني  هذا اإلخنفاض يف عوائد الصادرات كان له تأثري على قيمة الواردات اليت

ويف ظل   مليار دوالر،9.2 إىل 1994 ، مث عاودت اإلرتفاع سنة 1993 إىل 1990
غاية سنة  يد إىلهذه الظروف حافظ امليزان التجاري على وضع إجيايب رغم التراجع يف الرص

 . مليار دوالر0.3 أين سجل امليزان التجاري عجزا وصل إىل 1994
 : 2001 – 1995  فترة- ب

وكان .1998باستثناء سنة  يالحظ يف هذه الفترة االرتفاع احملسوس يف الصادرات النفطية

 دوالر 19.8ة  21.7  ة17.6: ذلك راجعا إىل ارتفاع أسعار النفط على التوايل 

 14إىل ما يقارب  1997 الواحد وهذا جعل الصادرات النفطية تصل حصيلتها سنة للربميل

 .مليار دوالر
أا مل تعرف منوا حمسوسا نتيجة اهليكل  ورغم السعي إىل تشجيع الصادرات خارج احملروقات إال

اخلارجية، وهلذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة  اإلقتصادي اجلزائري وصعوبة اقتحامه األسواق

 دوالر للربميل 12.94 إىل 1998النفط سنة  ونظرا لتراجع أسعار. على أسعار البترول

دوالر وعرفت هذه الفترة تراجعا أو  10.15 تراجعت حصيلة الصادرات يف تلك السنة إىل
الذي عرفه الدينار اجلزائري، األمر الذي انعكس  على األقل حتكما يف الواردات نتيجة التخفيض

للواردات، مما أدى إىل تراجع الطلب عنها، وعزز االجتاه   يف األسعار الداخليةيف صورة ارتفاع
بعض املنتجات الصناعية نتيجة حل بعض املؤسسات العمومية،  اإلخنفاضي، تراجع الطلب على
املؤسسات األخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعامال  وقيود التمويل املفروضة على

 .جتاريا
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 ( 2002 – 1990( ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفترة  راجلدول تطو
 
 
 

20  
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990البيان 

1999 2000 2001 2002 
 3.45 1.2 2.2 -1.8 0.8 1.3 2.39 1.35ميزان العمليات اجلارية 

1.12 0.02 8.93 7.06 4.36 
 1.51 5.69 4.1 0.2 -0.3 2.4 3.2 4.67 3.11امليزان التجاري 

3.36 12.3 9.61 6.70 
 10.25 8.89 10.41 11.51 12.44 12.88) فوب ( الصادرات 

13.2 13.82 10.15 12.32 21.65 19.09 18.71 
 9.7 13.18 12.6 9.7 8.6 9.9 11.0 11.97 12.35حمروقات 

11.91 21.06 18.53 18.11 
 0.59 0.41 0.38 064 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.47 0.53أخرى 

0.56 0.60 
 - 9.1 -10.1 - 9.2 -8.0 -8.3 - 7.77 -9.77) فوب(الواردات 

8.13- 8.87- 8.96- 9.35- 9.48- 12.01- 
 -1.4 1.3 -1.2 -1.0 -1.1 -1.35 -1.20صايف خدمات غري العوامل 

1.08- 1.50- 1.84- 1.45- 1.53- 1.18- 
 0.72 0.74 1.07 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.42 0.51دائن 

0.91 0.91 1.30 
 -2.15 -2.2 -2.0 -1.9 - 1.6 -1.8 -1.77 -1.71مدين 

2.24- 2.56- 2.36- 2.44- 2.48- 
 -2.4 -2.2 -1.7 -1.8 -2.2 - 2.21 -2.09صايف دخل العوامل 

2.22- 2.0- 2.29- 2.71- 1.69- 2.23- 
 0.22 0.37 0.26 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.07 0.07دائن 

0.38 0.85 0.68 
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 -2.56 -2.31 -1.84 -1.61 1.76- 2.28- 2.16- مدين 
2.47- 2.37- 2.51- 3.09- 2.54- 2.91- 

 -2.6 -1.3 -1.8 -1.9 2.4 -2.29 -2.16مدفوعات الفوائد 
2.11- 1.95- 1.85- 1.93- 1.52- - 

 1.09 1.06 0.9 1.1 1.4 1.1 1.4 1.29 1.53صايف التحويالت 
0.79 0.79 0.67 1.07 

 -3.3 -4.1 -2.5 -0.8 -1.1 -1.89 -1.57 ميزان حساب رأمسال
2.29- 0.66- 2.40- 1.36- 0.87- 0.71- 

 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.04) صايف ( اإلستثمار املباشر 

0.26 0.47 0.46 0.42 1.18 0.97 
 -3.4 -3.9 -2.4 -0.3 0.1 -1.23 -0.44) صايف ( رأمسال العام 

2.51- 1.33- 1.97- 1.96- 1.99- 1.32- 
 1.08 1.83 1.69 1.8 3.2 4.7 6.5 6.9 6.00 6.29السحب 

0.80 0.91 1.60 
 -5.2 -7.1 - 7.1 -6.9 -6.8 - 7.22 -6.73استهالك القروض 

4.20- 3.16- 3.04- 2.76- 2.90- 2.92- 
  قروض قصرية املدي املدي

 -0.04 -0.2 -0.3 - 0.1 -0.5 -1.2 -0.56 -1.03واخلطأ  والسهو

0.20- 0.89- 0.18 0.06 0.36- 
 - - -0.16 - 0.2 -0.1 -0.5 0.2 - 0.56 -1.03قرض قصري املدى 

- - - - 
 - - - - - - 0.00 -0.20 0.00 0.00 -1.3 -  -السهو واخلطأ 
 -2.10 -6.30 -4.40 0.00 0.20 0.50 -0.22 امليزان الكلي

1.16 1.78- 3.38- 7.57- 6.19 3.65 
 -7.57 2.38 1.78 -1.16 2.1 6.3 4.4 0.00 -0.2 - -التمويل 

6.19- 3.65- 
 -2.10 0.50 - 1.1 - 0.1 -0.50 0.22التغري يف اإلحتياطات اإلمجالية 

3.38- 1.21 2.40 7.51- 6.05- 3.39- 
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 0.30 0.70 -0.3 -0.20 -0.84 0.09إعادة الشراء من الصندوق 
0.60 0.35- 0.45- 0.36- 0.10- 0.14- 0.30- 

 -0.10 -1.10 0.00 0.30 - -  -األخرى بنك اجلزائر  التغري يف االلتزامات

0.00 - 0.05- 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.52 2.22 3.53 4.94 4.49 -  - - - الديون املعاد جدولتها 

0.00 0.00 0.00 
 0.34 0.20 0.63 0.38 - - -  -ميزان املدفوعات املدعم املتعدد األطراف 

0.13 0.08 0.04 0.00 0.04 
 4.20 2.10 2.60 1.50 1.50 1.60 0.80اإلحتياطيات من غري الذهب 

8.04 6.84 4.40 11.90 17.96 23.11 
 9.39 4.48 2.08 2.82 1.90 1.80 2.0 0.8باألشهر للواردات 

7.56 4.58 12.19 18.08 19.14 
  اخلام سعر الوحدة املصدرة من البترول

 21.70 17.60 16.30 17.80 20.10 20.4 24.4) دوالر برميل  )

19.49 12.9 17.91 28.50 24.85 25.24 
 ( 1998– 1990(  سنوات - : بنك اجلزائر : املصدر 

- Banque D’Algérie . Rapport 2001." Evolution 
économique et monétaire en Algérie " Juillet 2002 . 

( 1999 – 2001 ). 
 
 
 

ار دوالر  ملي0.2امليزان التجاري إذ انتقل الفائض فيه من  وكان هلذه الظروف أثرا إجيابيا على

 متأثرا بتراجع 1998ويبقى رصيده سنة  1997 مليار سنة5.69 إىل 1995سنة

 سجل رصيد 1998ومنذ . مليار دوالر 1.28الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إىل 
احملروقات من سنة إىل أخرى إىل رفع رصيد  امليزان التجاري حتسنا ملحوظا، إذ أدت أسعار

 .امليزان التجاري
I-3-2- خدمات غري العوامل ودخل العوامل ومدفوعات الفوائد  مستوى صايفعلى: 
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مليار ) - 1.5(و)-1(شبه مستقر تراوح يف عمومه ما بني  تسجل خدمات غري العوامل وضعا
التدفقات اخلارجية من اجلزائر اكرب من تلك الداخلة  دوالر كصايف سليب يعكس أن مستوى

للعالقات املالية للجزائر مع اخلارج، ذلك أن التدفقات املختلة  وهذا يشري إىل الطبيعة. إليها

 مليار 2.24مليار دوالر خالل طول الفترة، لنجد اخلارجة منها وصلت إىل  الداخلة ال تفوق

 .( 1( دوالر 
يف  ونسجل نفس االختالل على مستوى بند دخل العوامل، ذلك أن حجم التوظيفات املقيمة

على املنافسة  التوظيفات األجنبية بسبب عجز راس املال احمللياخلارج ضئيلة باملقارنة مع حجم 

 .يف جمال التوظيف يف اخلارج
والتحويل العكسي للموارد جتاه اخلارج، خاصة مع  ومثل هذا الوضع يعكس حجم التسرب
جمال احملروقات، إذ أن املداخيل احملمولة إىل اخلارج جتاوزت  تنامي حجم االستثمارات األجنبية يف

يف حني أن الداخلة مل تستطع جتاوز ربع املليار يف افضل األحوال باستثناء  ما حدود امللياريندائ

 .هذا إذا أضفنا أيضا مدفوعات الفوائد على القروض ،1998سنة
- 1990(اخلارجة املرتبطة بالعوامل وغري العوامل للفترة  جمموع التدفقات املالية: جدول

2002). 
 كيدوالر أمري مليار: الوحدة

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 
1993 1992 1991 1990  

1.18-. 1.5- 1.4- 1.8- 1.5- 1.1- 1.4- 1.3- 1.2- 
  صايف -1.2 -1.3 -1.4 -1.0

  خدمات غري
 العوامل

2.23- 1.6- 2.7- 2.2- 2.0- 2.2- 2.4- 2.2- 1.7- 
  صايف -2.1 -2.2 -2.2 -1.8

 دخل
 العوامل

 -1.9 -1.8 -2.3 -2.6 -2.1 -1.9 - 1.8 -1.9 -1.5ـــــ 
  مدفوعات -2.1 -2.3 -2.3

 الفوائد
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3.41- 4.7- 6.1- 5.9- 5.4- 5.4- 6.4- 5.8- 4.7- 
 اموع -5.4 -5.8 -5.6 -4.7

مليزان املدفوعات فقد سجل فائضا طوال الفترة املمتدة  أما فيما خيص احلساب اجلاري

أين حقق عجزا، ففي سنة ) 1995-1994(سنيت باستثناء) 2001-1990(بني

 لينخفض 2001مليار دوالر سنة7دوالر و   مليار9بلغ حجم الفائض احملقق حوايل 2000

 .2002سنة  مليار دوالر4هذا الفائض اىل
 2001  و2000ويدعم فائض احلساب اجلاري مليزان املدفوعات االجتاه املسجل سنة 

 ى املدى املتوسط وإرساء افضل لقابليةويسمح باحلصول على ميزان مدفوعات مستقر عل
 . ( 1( التحويل التجاري للدينار

I-3-3- على مستوى ميزان حساب رأس املال : 
 ليتحسن بالرغم من 1991 إىل 1990ميزان حساب رأس املال تدهورا من سنة  عرف

 سنيت رصيده السليب
ا من ليعرف نوع) 1995-1994(ليدخل مرحلة من التفاقم سنيت  (1992-1993)

 يف السنوات الالحقة، ويعود هذا التحسن أساسا إىل اخنفاض صايف التدفقات الرأمسالية التحسن
 1995  مليار دوالر ما بني0.8إىل اخلارج، ولقد كان هذا التحسن حمسوسا فلقد كان مبقدار

 1998ليتعزز أكثر سنة ) 1997-1996( مليار دوالر حالل الفترة1.01 و1996و

 فقد سجل ميزان حساب رأس املال زيادة 1999أما يف سنة . الرمليار دو 1.63ب 

 2000وبالنسبة لسنة  ) . 1(  مليار دوالر أمريكي 2.44اخلارج ب  التدفقات باجتاه

 .( خارج التمويل لدعم ميزان املدفوعات( حنو العجز " رأس املال" حساب سجل استقرار اجتاه
، غري 1999اخنفضت بشكل ملموس مقارنة بسنةنسبة خدمة املديونية اخلارجية قد  صحيح إن
 وليس ارتفاع اكثر حلجم( االخنفاض يفسره اخنفاض معترب ملبلغ تسديد اصل املديونية  أن هذا

 .املال وعليه فان هذا العامل مل يقلص بشكل كبري العجز يف حساب رأس). الصادرات
اليت كانت ضعيفة  تعبئة القروضكما أن االستقرار يف تسديد القسط األكرب من الواردات نقدا و
رأس : ختفيف عجز حساب على غرار السنوات املاضية جيعلنا ندرك أن ليس هناك ما يشري إىل

إطار سديد صل  فمثال سجل حساب رأس املال خروج رؤوس األموال يف). 2" (املال

 بضعف تعبئة يف ظرف يتميز) 2000 مليار دوالر يف السداسي األول من سنة 1.4(الدين

 .(1(القروض اخلارجية، وهذا ما يترجم بعجز هذا احلساب 
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نتيجة املبالغ املتزايدة (  فقد سجل حساب رأس املال عجزا متواصال 2001لسنة  أما بالنسبة
 املديونية اخلارجية وضعف تعبئة القروض املقيدة، نظرا إلنتهاء فترة التأجيل املرتبطة لتسديد

األجنيب  هذا العجز ولكن بنسبة ضئيلة نتيجة تزايد االستثمارواستمر ) بإجراءات إعادة اهليكلة

 .املباشر
بعجز مستمر له أثره  وعموما ميكن القول أن حساب رأس املال متيز خالل فترة التسعينات

ملحوظا يف السنوات األخرية  السليب على ميزان املدفوعات إال أن هذا العجز عرف اخنفاضا
األجنيب املباشر حنو الداخل ، يف الوقت   تزايد حجم االستثماروذلك يعود كما سبق وأشرنا إىل

 .معتربا الذي شهد فيه احلساب اجلاري فائضا
I-3-4- على مستوى اإلحتياطيات اخلارجية الرمسية : 
 االحتياطيات اخلارجية يف بداية التسعينيات ديدا كبريا لالقتصاد اجلزائري، إذ لقد شكلت

 اقل من شهر من الواردات وكان هذا يعكس إىل حد بعيد الوضعية إىل 1990اخنفضت يف سنة 
وتراجع  املتدهورة اليت كان مير ا االقتصاد اجلزائري الناجتة عن ضغط املديونية اخلارجية

 1996من  الصادرات يف السنوات الالحقة ، إال انه بعد إعادة جدول الدين اجلزائري وبدءا

شهرا  12 ، إذ وصل إىل 1997ياطات بلغ اوجه سنة بدا حتسن احملسوس يف مستوى االحت

االحتياطات   أثر على هذه1998من الواردات تقريبا ،إال أن تدهور أسعار النفط سنة 

  للجزائر  حيث مت استخدامه يف مواجهة االلتزامات اخلارجية15%باخنفاض بنسبة 
  2000-1990جدول تطور االحتياطي اإلمجايل اخلارجي من غري الذهب للجزائر 

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
 السنة 1990 1991

11.90 4.40 6.84 8.04 4.20 2.10 2.60 1.50 1.50 
 االحتياطي 0.80 1.60

 .مديرية الدراسات بنك اجلزائر: املصدر
كبريا حيث بلغت   فقد عرفت احتياطات الصرف حتسنا2001-2000أما بالنسبة لسنوات 

 . 2001 مليار دوالر يف ديسمرب 17.9 مقابل 2000 دوالر سنة  مليار11.9
دوالر   مليار7.5 و2001 ماليري دوالر يف 6(إن هذه الزيادة املتواصلة الحتياطات الصرف 

املدفوعات  قد رسخت قابلية التحويل التجاري لدينار على جناعة أفضل امليزان) 2000يف سنة 

وسيلة  كما تعترب) 1(ا سامهت يف توازن الصرف ،كم2000كما هو األمر بالنسبة لسنة 
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ذلك ،فهي متثل  لدعم العملة الوطنية وضمان قابلية حتويلها يف الصفقات التجارية وباإلضافة إىل
الحقا وكذا  للمستثمرين األجانب الذين يتأكدون من إمكانية حتويل أرباحهم" مؤشرا "

 . (1(مداخيلهم ورؤوس أمواهلم
 :يف اجلزائر على ثالثة عوامل رئيسية االحتياطات اخلارجيةوعموما يتوقف مستوى 

  حجم املداخيل من الصادرات النفطية؛ -
 مستوى خدمات الدين اخلارجي السنوية؛ -
 .املدفوعات الرصيد اإلمجايل مليزان -

 .مستقرة يبقى أن نشري يف ختام أن امليزان الكلي عرف وضعية غري
 1995و 1994 ،إال أن أسوء سنتني يف هذه الفترة كانتاانتقل فيها من الفائض إىل العجز 

اليت أخنفض فيها  وهي السنوات. مليار دوالر أمريكي6.6 ،4.4أين بلغ العجز على التوايل 

  . سعر الربميل من النفط
 
 

معاجلة موضوع ميزان املدفوعات و الذي يعترب من أهم  لقد حاولنا من خالل هذا البحث
أدوات التحليل االقتصادي ، ملعرفة الوضع االقتصادي لدولة ما  وأداة مناملؤشرات االقتصادية 
باإلضافة إيل كونه بيان حسايب يسجل فيه قيم مجيع السلع واخلدمات  يف املدى القصري ،
املعامالت الرأمسالية و الذهب النقدي الداخلة واخلارجة من البلد خالل فترة  واملساعدات و كل

 بحث الثالث لوضعية ميزان املدفوعات يف اجلزائر و التطورات اليت مروتعرضنا يف امل . زمنية
املدفوعات ،  ا حيث عرفت اجلزائر يف النصف الثاين من الثمانينات تدهور مستمر يف ميزان

النفط وارتفاع  ويرجع ذلك لتدهور امليزان التجاري اجلزائري نتيجة تدين أسعار صادرات

 . غري مالئم للديون اخلارجية من جهة أخرىالواردات من جهة و اهليكل ال
باالعتماد علي  أما يف التسعينات فقد بذلت اجلزائر جهدا كبريا إلصالح االقتصاد اجلزائري،
قطاعات االقتصاد  برامج مدعومة من طرف منظمات دولية و هذه التقلبات اليت مست معظم

وخاصة يف ظل اجتاه اجلزائر  ن املدفوعاتالوطين واليت كان هلا بالغ األثر علي الوضع العام مليزا

 . حنو جذب رأمسال أجنيب
 قائمة املراجع

  .2002، دار جمدالوي، عمان، األردن، "التمويل الدويل"عرفان تقي احلسيين،  –1
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