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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َوُكُتبِوِ  َوَمالِئَكتِوِ  ب ِاللَ  آَمنَ  ُكل وَالْمْؤِمُنونَ  رَبوِ  ِمنْ  إلَِيوِ  أُنْزلَ  بِما الرَُسولُ  آَمنَ 
 وَإلَِيكَ  رَبنَ ا ُغْفرَانكَ  وَأطَْعنَ ا َسِمْعنَ ا َوق َالُوا رُسلوِ  ِمنْ  أَحد   بَينَ  نُفَرقُ  ال َورُُسلوِ 

 َما َوَعلَيَيا َكَسَبتْ  َما لَيا ُوْسَعَيا إالَِ  نفَسا   هللاَ  يُكلفِ  ال (582 ) الْمِصيرُ 
 َكَما إِصرا َعليَنَ ا تْحِملْ  َوال رَبنَ ا أَخطَ أْناَ  أوْ  نَسينَ ا إنِ  تؤَاِخْذناَ  ال رَبنَ ا اْكَتَسَبتْ 
هُ  ََ لنِا ِمنْ  الذَينَ  َعلىَ  َحَملْت ا َوال رَبنَ ا قَب ْ  َعن َّا وَاْعفُ  بوِ  لنَ ا طَاقَةَ  ال َما تَحِملن ْ
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 وتقديرشكر  
 العلم درب لنا أنار الذي وجل عز المولى نشكر البداية في

 ىذا بحثنا إتمام على وأعاننا
 :"وسلم عليو هللا صلى "هللا رسول لقول وامتثاال ألىلو بالفضل واعتراف ا

 "هللا يشكر لم الناس يشكر لم من"
 :تعالى وقولو

 "ألزيدنكم شكرتم ولئن"
 على "مييوب مسعود" المشرف ألستاذا إلى الشكر بخالص نتقدم ىذا وعلى

 البحث ىذا إلنجاز معنا بذليا التي مجيوداتو
 العون يد لنا مد من وكل ساعدنا من كل نشكر أن يفوتنا ال كما

 بعيد من أو قريب من
 كل إلى األخوة مف ادىا تحية نوجو كما العمل ىذا إنجاز في

 والزميالت الزمالء
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 والصالة والسالم على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آلو وصحبو
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 :ملخص 
 0661هتدؼ ىذه الدراسة إذل بناء ظلوذج معدؿ حملددات ميزاف ادلدفوعات اجلزائري خبلؿ الفًتة ادلمتدة من  
التوازف اخلارجي من أىم يعترب موضوع ، وذلك من خبلؿ ربديد أىم ادلتغَتات ادلؤثرة عليو، حيث 0101إذل 

حت ىذه األعلية خاصة مع بداية عقد ضاتو ادلواضيع اليت يتعرض ذلا االقتصاديُت وصانعي القرارات االقتصادية، 
ظهر ذلك فقد التسعينات من القرف ادلاضي أين شهدت البيئة االقتصادية الدولية اختبلالت للتوازانت اخلارجية، 

البد من انتهاج برامج لتصحيح الوضع وأماـ ىذه التحدايت وعات، من خبلؿ تفاقم عجز موازين ادلدف
االقتصادي واذليكلي  هبدؼ إعادة ىذا التوازف، حيث يرى العديد من االقتصاديُت أف ربقيقو يعترب دعامة أساسية 

جلزائر ىو ويبقى الشيء االغلايب الذي وصلت إليو انتهجتو صبيع الدوؿ ومنها اجلزائر، يف برانمج التصحيح الذي ا
التخلص من ادلديونية اخلارجية اليت أثقلت كاىل االقتصاد اجلزائري، وؽلكن القوؿ أف ربسن أداء االقتصاد مرىوف 

 واالستَتاد. طة أبسعار احملروقاتببسا

 ميزاف ادلدفوعات، قطاع احملروقات.التوازف اخلارجي، االقتصاد اجلزائري،  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Abstract : 
  This study aims to build a modified model of Algeria's balance of 
payments determinants from 1990 to 2020 by identifying the most 
important variables affecting it. The topic of external balance is one of 
the most important issues to which economists and economic decision 
makers are exposed. international economic environment has 
experienced imbalances in external balances, This has been 
demonstrated by the worsening of the balance-of-payments deficit, and 
in the face of these challenges, programmes must be pursued to rectify 
the economic and structural situation with a view to restoring this 
balance. Many economists consider its achievement to be a fundamental 
pillar of the programme of correction pursued by all States, including 
Algeria. And the positive thing that Algeria has reached is to get rid of 
the external indebtedness that has burdened Algeria's economy, It can 
be argued that the economy's improved performance depends simply on 
the price of burns and imports. 

Key words: external balance, Algerian economy, balance of payments, 
burning sector. 
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 : تمييد
ية دولة أل االجتماعيةو  االقتصاديةاعد على توضيح احلالة اليت تس االقتصاديةتتنوع ادلؤشرات وادلقاييس 

مثل إحصائيات البطالة، التضخم،...اخل، حيث تستخدـ يف معرفة الوضعية احلالية وصياغة السياسات ادلناسبة 
 من طرؼ االستثمارت وادلقاييس عوامل مؤثرة يف ازباذ قرارات اعد مثل تلك ادلؤشر كما تت فيها،  بلالختالدلعاجلة ا

ف ، حيث أالدولية للدولة االقتصاديةإذل أتثَتىا على نظرة ادلؤسسات  ابإلضافة، واألجانبادلستثمرين احملليُت 
 ادلعامبلت االقتصادية بُت دوؿ العادل يًتتب عليها استحقاقات مالية متبادلة يتعُت تسويتها يف احلاؿ أو يف

ولذا فهي ،اخلارجي دللعاا ضلو لتحديد حقوقها والتزاماهتاادلستقبل ولذلك فمن ادلهم لكل دولة أف تعرؼ على وجو ا
 اختبلؿغالبا ما يظهر الذي فوعات دلد. ىذا البياف يسمى ميزاف اوااللتزامات تلك احلقوؽتعد بياان تسجل فيو 

 الدولة عن نقاط يفسؤولة دلحيث يعطي صورة واضحة للسلطات ا اخلارجي دلالدولة والعا بُت االقتصاديةقات بلالع
 ٍتعلى الدخل الوط اخلارجيةت بلعامدلا َت، وأيضا عن أتثٍتالوط لبلقتصادرجي اخلقف او دلا يفالقوة والضعف 

 .الداخل يفومستوى التشغيل 
تتم معظم ادلعامبلت االقتصادية الدولية عن طريق تصدير واستَتاد السلع واخلدمات ورؤوس األمواؿ من حيث 

لبية التزاماهتا الدولية، وتتمثل أىم مصادر النقد األجنيب يف الصادرات من السلع ربتاج الدولة إذل النقد األجنيب لت
إذل الصادرات من الذىب، بينما تتمثل أىم أوجو استخداـ  واخلدمات والتحويبلت من جانب واحد ابإلضافة

ضافة إذل استَتاد النقد األجنيب يف سبويل الواردات من السلع واخلدمات والقروض واالستثمارات يف اخلارج ابإل
الذىب وابلتارل فاف تسوية ادلدفوعات الدولية الناشئة عن قياـ التبادؿ الدورل تتم من خبلؿ إطار نقدي ومن مث 
فاف لكفاءة النظاـ النقدي أثر على حجم العبلقات االقتصادية وظلطها،ومن أجل كل ىذه العمليات ربتاج الدولة 

من حيث ادلديونية اخلارجية أو العجز أو الفائض مع دوؿ العادل، يعرؼ  إذل سجل زلاسيب دقيق لكي ربدد موقعها
 ىذا السجل دبيزاف ادلدفوعات.

يعترب ميزاف ادلدفوعات من أىم ادلؤشرات االقتصادية وأداة من أدوات التحليل االقتصادي، وخطورة تغَتاتو   
ث عن أىم زلددات سَتورتو حىت ال أتيت تستوجب على كل الدوؿ وخاصة النامية منها )اجلزائر ابلتحديد( البح

 القرارات احلالية وادلستقبلية عكس ما ىو مرغوب فيو،  ومن ىنا نطرح اإلشكالية التالية7 

 ؟ 2020-1990ىي زلددات ميزان ادلدفوعات اجلزائري خالل الفرتة  ما 
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 7اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة ؽلكننا صياغة الفرضيات التاليةقصد : الفرضيات 
 متغَتا مهما يف التأثَت على سَتورة ميزاف ادلدفوعات اجلزائري. يعد سعر البًتوؿ الفرضية األوىل: -
 ادلتوسط لبلستَتاد يشكل يف حقيقتو متغَت مثبط الرتفاعات ميزاف ادلدفوعات. إف ادليلالفرضية الثانية:  -
هم يف التأثَت على ميزاف تشكل خدمة الدين ادلوروثة على فًتات سابقة متغَت م الفرضية الثالثة: -

 ادلدفوعات.

 أىداف الدراسة 
 ؽلكن إبراز أىداؼ الدراسة من خبلؿ النقاط التالية7

 زلاولة إبراز أعلية ميزاف ادلدفوعات ابلنسبة للدوؿ. -
 زلاولة توضيح آلية عمل ميزاف ادلدفوعات. -
 دراسة زلددات ميزاف ادلدفوعات يف اجلزائر. -

 أىمية الدراسة 

ي ألقتصادي الة عن الوضع ارب ت معالالا إعطاء دهنإبمكا يتؤشرات الدلأىم ا ُتدفوعات من بدلزاف امي ربيعت
، وىذه الدراسة تظهر مكوانت ميزاف ادلدفوعات وكيفية عملو، وكذا إظهار سلتلف الوسائل والسياسات اليت دولة

 زلدداتو يف اجلزائر.اتبعتها الدولة من أجل إعادة التوازانت اخلارجية وذلك عرب معرفة أىم 

   حدود الدراسة 

إذل  0661من انحية اإلطار ادلكاين فقد تركزت الدراسة حوؿ اجلزائر، واإلطار الزمٍت فهي الفًتة ادلمتدة من 
0101. 

 منيج الدراسة 

من أجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ومن أجل اختبار صحة الفرضيات اليت سبت صياغتها، فإننا نعتمد 
ستنا على استخداـ ادلنهج الوصفي يف الفصل األوؿ من أجل اإلدلاـ بكل اجلوانب النظرية للدراسة، كما يف درا

سنستخدـ ادلنهج االستقرائي يف الفصل الثاين عن طريق استعماؿ األدوات اإلحصائية والقياسية الستقراء 
 ادلعطيات اإلحصائية اخلاصة ابلدراسة.
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 ىيكل الدراسة 

وذلك وفق  بتقسيم الدراسة إذل فصلُتسنقـو لية ادلطروحة واختبار صحة الفرضيات لئلجابة على اإلشكا
 الًتتيب التارل7

يتم بو عرض ادلفاىيم العامة  ادلبحث األولاألدبيات النظرية للموضوع، حيث يقسم إذل7  سيتضمن:الفصل األول
 ادلبحث الثالثاف ادلدفوعات، وفيما ؼلص فيتضمن التوازف واالختبلؿ يف ميز  ادلبحث الثايندليزاف ادلدفوعات، أما 

 سيكوف عن آلية عمل ميزاف ادلدفوعات وزلدداتو يف اجلزائر.

ميزاف ادلدفوعات اجلزائري  سيتم التطرؽ حملددات حيث،سيتضمن الدراسة التطبيقية للموضوع: :الفصل الثاني
ميزاف ادلدفوعات ابستخداـ قدير دالة لتسيكوف فاألول  :مبحثني، ويقسم إذل 0101-0661خبلؿ الفًتة 

 فهو تقدير دالة ميزاف ادلدفوعات ابستخداـ النموذج اخلطي. ادلبحث الثاين، أما ظلوذج رايضي معدؿ

 .وتكوف الدراسة مدعمة خباسبة عامة تشكل ملخص ألىم النتائج ادلتوصل عليها
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عموميات حول ميزان  

   المدفوعات
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 تمييد: 
ات االقتصادية وانتقاؿ االقتصادايت العادلية من مغلقة إذل منفتحة على العادل اخلارجي أصبحت مع التطور 

البعض دبجموعة سلتلفة من ادلعامبلت االقتصادية، فتتبادؿ سلع وخدمات متنوعة تًتتب  ببعضهاالدوؿ ترتبط 
يجة للصادرات من السلع عنها مدفوعات للخارج مقابل الواردات احملصل عليها واحلصوؿ على مقبوضات كنت

واخلدمات، ابإلضافة إذل ما قد سبنحو وربصل عليو الدولة من إعاانت وقروض أو القياـ ابستثمارات يف اخلارج، أو 
ويف ىذا الفصل  قياـ األجانب ابستثمارات داخل الدولة، كل ىذا وذاؾ يقيد يف سجل يسمى ميزاف ادلدفوعات،

اف من موازينو الفرعية وكذا توضيح معٌت كل ادلعامبلت السابقة الذكر، وكيفية سنقـو بتعريفو وتقدمي معٌت لكل ميز 
 تسجيلها ومكاهنا يف ميزاف ادلدفوعات، وىذا وفقا للتسلسل التارل7 

 مفاىيم عامة حول ميزان ادلدفوعات. ألول: ادلبحث ا

 االختالل يف ميزان ادلدفوعات.التوازن و ادلبحث الثاين: 

 عمل ميزان ادلدفوعات وزلدداتو يف اجلزائر.  ةادلبحث الثالث: آلي
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 المبحث األول: مف اىيم عامة حول ميزان المدفوعات  
 خارجية إجراء مدفوعات طريق عن وذلك تسويتها غلب بعبلقات البعض ببعضها الدوؿ سلتلف ترتبط

 البلداف سائر وبُت ابينه تتم اليت االقتصادية ادلعامبلت كافة بتسجيل دولة كل اإلطراؼ، وتقـو سلتلف بُت
 العادل وإذل من األمواؿ رؤوس وحركة واخلدمات السلع من والواردات تار دالصا كافة فًتصد، السنة خبلؿ األخرى
 . ادلدفوعات فزامي منها يتألف كلها العناصر ىذه، اخلارجي

 المطلب األول: مفيوم ميزان المدفوعات وأىميتو االقتصادية  
 داللتها داخلو ادلوجودة البياانت خبلؿ من وذلك االقتصاديةشرات ادلؤ  أىم من يعترب ادلدفوعات فزامي

 البياانت ىذه سةادر  تغطيها اليت الزمنية الفًتة عن النظر بغض للبلد االقتصادية األحواؿ عن تعرب واليت اخلاصة
 يف ادلبلحظ االرتفاع وى أعليتو يف ، وما زاد1الوطٍت االقتصاد وضعية وربليل دبعرفة العامة السلطات يسمح كما

 فاز يم عن الواردة ادلفاىيم بعض عن نتحدث أف إال يسعنا ال وابلتارل. 2الدولية اخلارجية ادلبادالت حجم
 . االقتصادية أعليتو إذل إضافة ادلدفوعات

 أوال/ مفيوم ميزان المدفوعات: 
 يلي7  ذكر منها مان أف ىناؾ عدة تعاريف دليزاف ادلدفوعات ؽلكن

يعتمد على القيد ادلزدوج، يتناوؿ سجل « دوؽ النقد الدورل دليزاف ادلدفوعات على أنوؼ صنيعر  
إحصائيات فًتة زمنية معينة للتغَتات يف مكوانت أو قيمة أصوؿ اقتصادايت دولة ما بسبب تعاملها مع 

من ذىب يف قيمة أو مكوانت ما ربتفظ بو بقية الدوؿ األخرى، أو بسبب ىجرة األفراد، وكذا التغَتات 
 3.»نقدي أو حقوؽ سحب خاصة من الصندوؽ وحقوقها والتزاماهتا اذباه بقية دوؿ العادل

 .4 »ادلقيمُت وغَت ادلقيمُت بُت وادلالية االقتصادية التدفقات رلموع يقيد الذي ادليزاف« 
 ادلقيمُت بُت سبت اليت االقتصادية ادلبادالت لكافة منظم زلاسيب سجل أنو على ادلدفوعات ميزاف يعرؼ« 

 .5»واحدة سنة تكوف ما عادة معينة زمنية فًتة يف ادلقيمُت وغَت ما دولة يف
 مع احمللية مؤسساهتا أو دولة بُت ادلعامبلت لكافة تسجيبلت منظمة غلمع حساب أنو على يعرؼ كما« 

 . 1»اخلارجي العادل

                                                           
1
 . 011 ص، 0116 والتوزيع، والنشر للطباعة رؤية سسة، مؤاخلارجية التجارة اقتصادايت، السرييت أضبد دمحم السيد  

 . 41ص، 0100، ألردف، اعماف،  والتوزيع للنشر العلمية البازوري ارد، ادلدفوعات نزامي على وانعكاسها الفائدة وسعر الصرف سعر بني التبادلية العالقة نعمة، فخري مسَت 2
 . 033 ص ، 1999مصر، اجلامعية، الدار ،دولية اقتصادايت يونس، زلمود 3

4 Claude DUFLOUX, Michel KARLINE , La balance des paiements, Economica, Paris, 0661 ,p 39. 
، 0104-0103،  ورقلة ، مرابح قاصدي جامعة ، دولية ذبارة زبصص ، االقتصادية العلـو يف ماجستَت مذكرة ، اجلزائري ادلدفوعات دليزان حتليلية سةادر  ، ةطري بن حورية 5
 . 10ص
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 ادلعامبلت كل فيو تسجل سجل عن عبارة كونو عن ؼلرج ال دولة ألية ادلدفوعات ميزاف أف نستخلص وعليو 
 ما عادة معينة زمنية فًتة خبلؿ ادلقيمُت وغَت الدولة تلك يف ادلقيمُت اخلارجي، بُت العادل مع ما لدولة االقتصادية

 . 2سنة تكوف
 يعد أف ؽلكن كما أشهر، ستة كل أو سنواي وينشر ادلركزي، البنك قبل من ادلدفوعات ميزاف إعداد يتم

 ابلقيد التسجيل مبدأ أساس على يقـو ألّنو الفًتة، هناية يف توازف حالة يف ابلضرورة ويكوف .دوؿال بعض يف شهراي
 .مدينة أو دائنة تدخل ربصل معاملة كل ففإ زلاسيب، سجل أّنو ودبا .ادلزدوج

 سجلوت اخلارج، اذباه للدولة حقوؽ أو داخلة تدفقات عنها يًتتب اليت ادلعامبلت ىي 7الدائنة فادلعامبلت 
 .الصادرات مثبل ،(+) موجبة إبشارة

 تسجل اخلارج، اذباه الدولة التزامات أو خارجة تدفقات عنها يًتتب اليت ادلعامبلت ىي 7ادلدينة ادلعامبلت أما
 .الواردات مثبل (-) سالبة إبشارة

 التفرقة فأل ادلقيمُت، وغَت ادلقيمُت بُت التفرقة كيفية منها، ادلشاكل بعض تكتنفو التسجيل ىذا لكن
 .أخرى ابعتبارات يؤخذ وإظلا كايف، )اجلنسية( غَتطالراب وىذا قطعية، غَت ىي الشخص جنسية أساس على

 مهما االقتصادي نشاطو دلمارسة وزلبل لو، دائمة إقامة ادلعٍت البلد يكوف طبيعي شخص كل ابدلقيم يقصد وعليو
 يف مقيم أجنيب شخص أو سنة، من أقل دلدة اخلارج يف وأ اجلزائر يف مقيم جزائري يكوف أف 7مثبل جنسيتو، كانت
 ادلعنويُت األشخاص إذل ابإلضافة كمقيم، والطالب ادلبعوث يعترب السائح، ال وابلتارل .السنة تفوؽ دلدة اجلزائر

 يف تشارؾ أّلهنا البلد، يف النشاط الدائمة األجنبية الشركات وفروع وطنية، شركات حكومية، ىيئات يف متمثلُت
 :مثبل البلد ىذا يف مؤقتة إقامتو تكوف معنوي أو طبيعي شخص يأ فهو ادلقيم غري أما. الوطٍت االقتصاد
 .القنصليات يف والعاملُت الدبلوماسيُت، ادلبعوثُت السواح،

 القيد بنظرية احملاسيب النظاـ يف يعرؼ دبا لتقيده دائم، زلاسيب توازف حالة يف ادلدفوعات ميزاف يكوف :التقييد مبدأ
 بد ال الدائن اجلانب يف بند كل أف أي مدينة، ومرة دائنة مرة ادليزاف يف تدخل دولية معاملة كل حيث ادلزدوج،

 أو البند ىذا تسوية كيفية إظهار أجل من وذلك صحيح، والعكس لو مساوي ادلدين اجلانب يف بند يقابلو أف
 . 3سبويلو

 االستعماؿ منو يراد الذي الغرض أساس على فيو اليت تادلبادال كل وتبويب ادلدفوعات ميزاف وضع يتم
 يسهل بشكل الدوؿ، دلختلف ادلدفوعات دليزاف موحد ىيكل وضع الدورل النقد صندوؽ حاوؿ وقد .الدراسة أو

 العمليات ربقق وقت االعتبار بعُت آخذين .بينها فيما البلداف مقارنة وؽلكن الدولية، االقتصادية العبلقات ربليل

                                                                                                                                                                                     
1 Bernard Guillochon et Annie kowecki,economie internationall(commerce et macroeonomie)dunod,Paris 
,2009,P188. 

2
 . 02، ص0115الطبعة األوذل،  ، عماف ، والتوزيع للنشر الصفاء دار ، الدويل التمويل، وآخروف مطر سعيد موسى 

 . 324 ص ، 1983 بَتوت، العربية، ،النهضة دار الدولية، االقتصادية والعالقات والبنوك النقود العقاد، دمحم ومدحت ،قريصة اتدرس صبحي 3
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 دلوازين الدوؿ تقدمي يف االختبلفات بعض صلد ذلك رغم ولكنبينهما  الزمٍت الفارؽ أي عليها، التعاقد وقت وليس
 .البنود ذبميع خبلؿ من أو ادلصطلحات خبلؿ من سواء مدفوعاهتا،

 أىمية ميزان المدفوعات: ثانيا/  
 عن النظر بغض، للبلد قتصاديةاال األحواؿ عن تعرب اليت اخلاصة دالالهتا ادلدفوعات ميزاف بياانت تعكس

 ،ذاهتا حد يف الدولية االقتصادية ادلعامبلت ىذه تسجيل فإف لذلك ،البياانت ىذه دراسة تغطيها اليت الزمنية الفًتة
 : التالية لؤلسباب وذلك وطٍت اقتصاد ألي حيوية مسألة

 يعكس قوة االقتصاد الوطين للدولة:  .1
 ادلتغَتات مع تكييفو ودرجة وقابليتو الوطٍت، االقتصاد قوة عكسي االقتصادية ادلعامبلت ىذه ىيكل إف

 ادلؤثرة العوامل فيو دبا والواردات، الصادرات من كل وىيكل حجم يعكس ألنو الدورل، االقتصاد يف ادلؤثرة
 .اخل... والتكاليف األسعار ومستوى التوظيف، ودرجة االستثمارات كحجم عليو

 ف: يظهر القوى احملددة لسعر الصر  .2
 على االقتصادية السياسات أثر ويبُت األجنبية، العمبلت وعرض طلب قوى يعكس ادلدفوعات ميزاف إف

 مدى ومعرفة متابعة إذل يؤدي الذي الشيء التبادؿ، سلع ونوع حجم حيث من اخلارجية التجارة ىيكل
 . االقتصادية سياستها ونتائج للدولة االقتصادية البنياف تطور

 وتوجيو العالقات االقتصادية اخلارجية للدولة:  يساعد على ختطيط .3
 االقتصادية العبلقات وتوجيو طيطزب على العامة السلطات تساعد ىامة أداء ادلدفوعات ميزاف يشكل حيث

 عند أو واجلغرايف السلعي اجلانب من اخلارجية التجارة كتخطيط اجلامع، ىيكلة بسبب للدولة اخلارجية
 واألشخاص وادلؤسسات للبنوؾ ضرورية فيو ادلدونة ادلعلومات تعد ولذلك قدية،الن ادلالية السياسات وضع
 . اخلارجية والتجارة التمويل رلاالت ضمن
 تقيس الوضع اخلارجي للدولة:  .4
 االقتصاد يف اندماجو نتيجة ىي اخلارجي العادل مع الدولة تربط اليت االقتصادية ادلعامبلت إف حيث

 . 1للدولة اخلارجي ضعالو  تعكس بذلك فهي اخلارجي،
 
 
 
 
 

                                                           
. 001-005مرجع سابق، ص ص، يتالسري أضبد دمحم السيد 1
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 مكونات ميزان المدفوعات   :المطلب الثاني
 ادلقيمُت بُت تتم اليت ابلتعامبلت خبلصة عن عبارة ىو ادلدفوعات فاميز  فإف سابقا إليو اإلشارة سبت كما

 منشآت دار األف قبل من تتم الدولية ادلعامبلت كافة يتضمن وىو زلددة، زمنية مدة خبلؿ ادلقيمُت وغَت ما لدولة
 :يلي ما يف منها كل خبصائص التعريف سنحاوؿ واليت أساسية فرعية حساابت ثبلثة يضم واحلكومة األعماؿ،

 1يلي7  ويشتمل على مااحلساب اجلاري:  /أوال
 التجارة عمليات على أي السلعية والواردات الصادرات على البند ىذا يشتملجتارة السلع:  .1

 عند وتعد وتوزف ترى اليت أي ادلنظورة ابلتجارة التجارة ىده تسمى ذلكول الدقيق، عناىادب اخلارجية
 ادلدفوعات جانب يف والواردات داترااإلي جانب يف تقيد تاوالصادر  ابحلدود اجلمركية، مرورىا
 التجارة فاميز  أو التجاري فاادليز  اسم الواردات وقيمة تراالصاد قيمة بُت الفرؽ على ويطلق

 بينما الواردات، قيمة عن تزيد تاالصادر  قيمة كانت إذا فائض التجاري فايز ادل ويسجل ادلنظورة،
 .الواردات قيمة عن تقل تاالصادر  قيمة كانت إذا عجز يسجل

 اليت اخلدمات أو للخارج الدولة تقدمها اليت اخلدمات على البند ىذا يشمل جتارة اخلدمات: .2
 يف يقيد الثاين والنوع داتااإلير  يف قيدي اخلدمات من األوؿ فالنوع اخلارج، من عليها ربصل

 النقل لشركات ادلدفوعات أما داتااإلير  يف الوطنية النقل لشركة ادلدفوعات تقيد فمثبل ادلدفوعات،
 قيمة يف العادة يف ربسب إذ ىنا تقيد السلع نقل نفقات أان غَت ادلدفوعات يف فتسجل األجنبية

 .ادلستوردة السلع
 ورؤوس اخلارج يف ادلستثمرة الوطنية األمواؿ رؤوس تدرىا واألرابح لفوائدا على يشتمل ادلداخيل: .3

 يلحق ادلدفوعات، يف والثانية ادلتحصبلت يف تقيد فاألوذل الداخل يف ادلستثمرة األجنبية األمواؿ
 سأر  أصل من دوراي ادلستحقة ادلبالغ عن عبارة ىي واألقساط القروض، أقساط واألرابح ابلفوائد

 عملية إذل يؤدي انو األوذل نتيجتُت الواقع يف يستتبع األقساطذه ى ودفع ادلواطن أو قرضادل ادلاؿ
 األخَتة الدولة داتاإير  يف تقيد اذوذل الدائنة الدولة إذل ادلاؿ سأبر  ادلدينة الدولة من ادلبالغ نقل

 الدولة تفقد لكذول ادلدفوعة، األقساط دبقدار اخلارج يف ادلاؿ سأر  إنقاص إذل يؤدي انو والثانية
 .فشيئا شيئا اخلارج يف استثمارىا

 موارد ربويل عليها يًتتب اليت للمعامبلت احلساب ىذا ؼلصص التحويالت من طرف واحد: .4
 سلع صورة يف التحويل يتم وقد مقابل، أي دوف العادل دوؿ بقية ذلإو  من مالية حقوؽ أو حقيقية

 يظهر احلالة ىذه ويف احلربية، ادلعدات أو الغذائية ادلواد شكل تتخذ اليت احلكومية كادلنح وخدمات
 اجلانب يف فيظهر لذلك ادلقابل بينما ابلتحويل قامت اليت الدوؿ يف دائنا واخلدمات السلع حساب

                                                           
 . 032-031ص ، 2003 ، بَتوت احلقوقية، احللي تامنشور  " الدويل االقتصاد أساسيات " شهاب زلمود ورلدي حشيش أضبد عادؿ 1
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 مدينا السلع حساب فيظهر إليها احملوؿ الدوؿ يف أما احلكومية، التحويبلت حساب من ادلدين
 حساب أو اذليئات حساب يسمى اخلاص احلساب من الدائن باجلان يف يسجل لذالك ادلقابل والقيد

 الدولة يف دائنا ادلاؿ سرأ حساب فيظهر مالية حقوؽ أو نقود شكل التحويل ازبذ إذا أما احلكومية التحويبلت
 الدولة يف أما اخلاصة، التحويبلت حساب من ادلدين اجلانب يف يظهر ادلقابل أف حُت يف ابلتحويل قامت اليت
 أو اخلاصة النقدية التحويبلت وحساب التحويل، بقيمة مدينا األجل قصَتة ادلاؿ سأر  حساب فيظهر ةاحملول

 . 1مةالقي هبذه دائنا اذليئات
 7 2ويشتمل علىحساب رأس ادلال:  اثنيا/

 وبيع واقتناء ادلالية األصوؿ ربويل حالة يف تتم اليت ادلعامبلت تلك 7 وىيادلعامالت الرأمسالية .1
 ميزاف يف وادلستقلة ادلنفصلة ادلكوانت كأحد احلساب ىذا إدخاؿ مت وقد ادلنتجة، غَت األصوؿ

 .احلاضر الوقت يف الدورل النقد لصندوؽ ادلدفوعات
 لتورل داخلها ويف الدولة خارج يف ادلاؿ رأس صايف ؽلثل ىذا االستثمار مقياس 7االستثمار ادلباشر .2

 مصنع بناء الشركات إحدى قياـ فإف ادلثاؿ سبيل على األصوؿ، على والرقابة السيطرة وشلارسة
 العمليات ىذه أخرى، فإف دولة يف قائمة شركة شراء أو أخرى دولة يف السيارات لصناعة جديد

 تدفقا ستمثل التسديدات رصيد قيود فإف ادلعينة، للدولة ادلدفوعات ميزاف يف مباشر استثمار سبثل
 دلك فإف معينة، دولة يف شركة بشراء األجنبية الشركات إحدى قامت فادا وابدلقابل سالبا، نقداي
 .موجبا نقداي تدفقا سيكوف التسديدات رصيد قيود ٕاف و رأمسالية تدفقات ؽلثل

 يف ادلقيمُت بشأهنا التعاقد يتم اليت اخلارجية القروض رلموع البند ىذا يتضمن 7القروض اخلارجية .3
 ادلتعاملُت قبل من تعبئتها سبت سواء خلارجية،ا القروض وتستهدؼ مُت،يادلق وغَت معينة دولة

 إذل اللجوء عادة ويتم بطلبها، قـو الذي البلد يف االقتصادية األنشطة سبويل أساسا اخلواص،
 .الوطٍت االقتصاد يف التمويل حاجيات لتغطية الداخلي االدخار يكفي ال عندما اخلارجية القروض

 7 3ويشتمل على: التسويةحساب  اثلثا/
 أي الصعبة العملة من الدولة احتياطات النقدية ابالحتياطات يقصد: الذىب واسترياد يرتصد .1

 شأنو الدائن اجلانب يف ادلصدر أو الدولة من اخلارج الذىب قد حيث ادلقبولة دوليا، العمبلت
 نكوف وابلتارل نقدي مقابل على مقابلو يف األصوؿ يتم حيث اليت تصدر العادية السلع شأف

 وفقا الذىب استَتاد أو تصدير إذل الدولة أتلج حيث الذىب ىذا بقيمة اخلارجي لعادلل دائنُت
 .االقتصادية ألوضاعها

                                                           
1
 . 043مرجع سابق، ص ،دولية اقتصادايت يونس، زلمود 
 . 041، ص0102عات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، ديواف ادلطبو االقتصاد النقدي والبنكي، الطاىر لطرش، 2

 . 030-030 ص ص ،0101 مصر، والتوزيع، للنشر العصرية ادلكتبة الثانية، الطبعة ،والتطبيق النظرية بني الدولية االقتصادية العالقات السبلـ، عبد رضا 3
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 وحقوؽ الكربى الدولية العمبلت من االحتياطي يف الدولة لدى يتوفر ما 7 أياالحتياطات النقدية .2
 دبقابل يكوف ما غالبا العمبلت تلك فدخوؿ الدورل، النقد صندوؽ يصدرىا اليت اخلاصة السحب

 دلصلحة األجنيب النقد خروج أما الدائن، احلساب يف تقيد وابلتارل للخارج السلع تصدير مقابل أي
 .ادلدين احلسابيف  العملية فتقيد مُتيادلق غَت

 السهو واخلطأ: حساب  رابعا/
 مت عمليات أي فيو تقيد البند وىذا واخلطأ، السهو يسمى بند يوجد ادلدفوعات فاميز  بياانت هناية يف

 الثبلثة، احلساابت أحد يف مت خطأ لقيد تصحيح فيو يدوف أف أو السابقة، الثبلثة احلساابت أحد يف قيدىا إغفاؿ
 ظاىري توازف عملية إحداث فيو التسجيل من الغرض يكوف قد حيث. الشأف قليل احلساب ىذا يكوف ما وغالبا

 . 1زافللمي حسايب أو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
. 030 ص ادلرجع، نفس 
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 الثالث: العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات:   المطلب
 7 1منها نذكر ادلدفوعات ميزاف على تؤثر عوامل عدة توجد

 الصادرات فتنخفض األجنبية، ابألسعار مقارنة احمللية األسعار ارتفاع إذل يؤدي التضخم إفالتضخم:  (1
 أسعار مع ابدلقارنة للمقيمُت لنسبةاب جاذبية أكثر تصبح األجنبية السلع أسعار ألف نظرا الواردات وترتفع
 . احمللية السلع

 وػلدث الواردات، على الطلب زايدة إذل معينة دولة يف الدخل زايدة تؤدي معدل منو الناتج احمللي: (2
 . الواردات على الطلب ينخفض إذ الدخل اطلفاض حالة يف العكس

 فيؤدي األمواؿ، رؤوس حركة على أثر يبدي الفائدة أسعار يف التغَت 7 إفر الفائدةاالختالف يف أسعا (3
 اطلفاض فإف ذلك من العكس وعلى الداخل، إذل األمواؿ رؤوس ارتفاع إذل احمللية الفائدة سعر ارتفاع
 أكثر تصبح األخرى العادلية ادلالية ادلراكز ألف وذلكؿ األموا رؤوس خروج إذل يؤدي احمللي الفائدة سعر

 .للمستثمرين ابلنسبة جاذبية
 ادلنتجة واخلدمات للسلع التنافسية القدرة خفض إذل للعملة اخلارجية لقيمة ارتفاع يؤدي7 صرفسعر ال (4

 بتخفيض يؤدي ذلك من العكس وعلى للمقيمُت ابلنسبة جاذبية أكثر الواردات أسعار وذبعل زلليا،
 . للمقيمُت نسبةابل جاذبية أقل الواردات أسعار وذبعل للصادرات، التنافسية القدرة زايدة إذل الصرؼ سعر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 31ص ، 2003،فلبنا بَتوت، والتوزيع، والنشر ساتاللدر  امعيةاجل ادلؤسسة ،الدولية االقتصادية العالقات ، احلجار بساـ  1
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 المبحث الثاني: التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات: 
 دائرة يف وضعيتها يوضح والذي للدولة االقتصادية للحالة العاكسة ةآادلر  ىو ادلدفوعات فاميز  ابعتبار

 من كثَت يف ربدث ال اةادلساو  ىذه ولكن فًتة كل آخر يف يوبجان توازف الضروري من فإنو الدولية العبلقات
 . ادلدفوعات فاميز  يف ابالختبلؿ يعرؼ ما ليظهر األحياف

 المطلب األول: مفيوم التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات: 
 أوال/ التوازن في ميزان المدفوعات: 

 ىناؾ لكن ئن،الدا اجلانب مع فيو ادلدين اجلانب تساوي أي التوازف ىي ادلدفوعات زفيدل الطبيعية احلالة إف
 والذي االقتصادي التوازف و األحواؿ من حاؿ أبي ادلدفوعات فاز يم يف قويربق الواجب احملاسيب التوازف بُت فرؽ
 : كالتارل علا نوعُت ادلدفوعات فاميز  ولتوازف. 1احملاسيب التوازف بتحقق متحققا يكوف أف ابلضرورة ليس

 ادلدفوعات فاوميز ، احملاسبية الدفاتر يف يظهر ألنو الدفًتي ابلتوازف أيضا عليو ويطلقالتوازن احملاسيب:  (1
 نظاـ على أساسا تعتمد فيو ادلعامبلت وتسجيل تنظيمو طريقة ألنو احلسابية الناحية من متوازان يكوف
 حقوؽ تنشأ .أي مدين واآلخر دائن أحدعلا طرفاف فيها يكوف معاملة كل أف يعٍت ىذا، ادلزدوج القيد

 . 2 )ةمديون أي (اآلخر الطرؼ على ومستحقات) ةدائن أي (لطرؼ
 ماتاوااللتز  األصوؿ بنود صبيع يغطي ال ادلدفوعات فادليز  االقتصادي التوازف إف التوازن االقتصادي: (2

 الطبيعة ذات ماتاوااللتز  األصوؿ ىذه يف معينة ببنود يتعلق وإظلا احلسايب، التوازف يف احلاؿ ىو كما
 إذا التوازف ويتحقق يتحقق، ال وقد يتحقق قد االقتصادي ابدلعٌت التوازف إفف وية،االز  ىذه ومن اخلاصة
  . كاف اذباه أي يف تغيَته ؽلكن ال حبيث القوى مفعوؿ تعادؿ
 ؽلكن اليت ادلدفوعات فاميز  عناصر ربديد بكيفية يتعلق ادلدفوعات فادليز  االقتصادي التوازف فإف ىنا ومن

 التمييز من البد البنود على نتعرؼ ولكي. 3وعدم من االقتصادي ازفالتو  حالة لقياس كمعيار ازباذىا
 األوؿ فالنوع ئواإجر  من اذلدؼ حبسب ،وذلك ادلدفوعات فاميز  يف تدخل العمليات من نوعُت بُت

 . 4ادلدفوعات فاميز  وضع عن النظر بغض لذاهتا تتم اليت تلك وىي اخلطأ، فوؽ ما ابلعمليات يعرؼ
 األجل قصَت ادلاؿ سأر  وحركة األجل طويل ادلاؿ سأر  وحساب اجلاري ساباحل عمليات يف تتمثل
 . 5فقط التجارية ضالؤلغر  الذىب وحساب ادلضاربة بغرض

                                                           
1 Poul krugman, Obstfeld Maurice, Marc Melitz , Economie international , pearson Education , Paris France , 
2012 ,p341 

 . 3ص ، سابق مرجع ، طرية بن حورية 2
 . 010ص ، 2012 ، عماف ، والتوزيع للنشر ادلسَتة دار ،الطبعة األوذل، اخلارجية التجارة ظرايتون الدويل التمويل ، وآخروف موسى نوري شقَتي 3
 زبصص، االقتصادية العلـو يف ماجستَت مذكرة ، مقارنة سةار د ، ادلدفوعات ناميز  على وأثره ادلدار التعومي ونظام التثبيت نظام بني ئريااجلز  الدينار صرف سعر ، عزي خليفة 4

 . 00، ص0100-0100، ادلسيلة جامعة ، وبنوؾ مالية
 . 003ص ، 1998 ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، الدويل االقتصاد ، هللا عوض حسن زينب 5
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 إذل ابلنظر وتتم) اخلط ربت العمليات( التعويضية العمليات أو ادلوازنة بعمليات فيعرؼ الثاين النوع أما
 يف تغيَت أو قروض شكل يف األجل قصَت ادلاؿ سأر  حركة يف تتمثل ادلدفوعات فاميز  وضع أو حالة
 ادلعامبلت فأ القوؿ ؽلكن وعليو .1النقدية ضالؤلغر  الذىب حركة ويف األجنبية األرصدة طبيعة

 فائض، أو عجز صورة يف كاف سواء ادلدفوعات فاميز  يف اخللل مصدر تعد اخلط فوؽ الواقعة االقتصادية
 ادلعامبلت حالة دلعرفة السلطات تتخذىا اليت ءاتااإلجر  دبثابة تعد افإهن اخلط ربت الواقعة ادلعامبلت أما

 . 2العجز أو الفائض حالة حيث من اخلط فوؽ الواقعة االقتصادية
 ثانيا/ االختالل في ميزان المدفوعات: 

 العمليات عرلمو  عن ينتج وال ادلستقلة، ادلدفوعات يف الدائنة على ادلديونية تنقص أو فيها تزيد اليت احلالة ىو
 آلخر عاـ من ػلدث أف ادلنطقي بل احلساب سنة هناية يف ادلعٌت هبذا حقيقيا توازان ادلدفوعات فاميز  يتضمنها اليت

 على يتبلشى وادلديونية الدائنة جانيب بُت الفرؽ أف حبيث ابلنقصاف وأخرى ابلزايدة اترة ف،اادليز  جانيب بُت اختبلؿ
 أف القوؿ ؽلكن عندئذ العجز، السالب، الفرؽ الفائض، ادلوجب، الفرؽ خبلؿ يعوض يكاد أو نسبيا طويلة فًتة

 . 3خارجي توازف حالة يف فاز يم
 أو زلددة فًتة خبلؿ الدخل على اإلنفاؽ فيو يزيد الذي الوضع عامة بصفة ابلعجز يقصدحالة العجز:  (1

 ادلدفوعات، فاميز  يف للعجز وابلنسبة زلدد وقت خبلؿ األصوؿ عن اخلصـو فيو تزيد الذي الوضع
 . 4لةادلستق العمليات يف الدائن اجلانب عن ادلدين اجلانب زايدة بو فيقصد

 ادلدفوعات من أكرب اخلارجي العادل يف ادلتحصبلت أف أي موجب، الرصيد أف معناه :حالة الفائض (2
 فاميز  يف دلطردا الفائض وخاصة مرغوبة غَت حالة ىي ادلدفوعات فاميز  يف الفائض فحالة اخلارجي، للعادل

 اليت احلقيقية مواردىا من جزء عن راابضطر  الفائض صاحب البلد زبلي من يتضمنو دلا انظر  ادلدفوعات
 مستوى ربقيق تعٍت وىي النقدية األرصدة كمرا ت مقابل داأفر  حاجات إنتاج يف استخداـ ؽلكن من كاف

يكوف  وابلتارل فائض، ىناؾ يكن دل ول ػلدث أف ؽلكن كاف شلا اقل اقتصادية رفاىية ومستوى اقل معيشة
 ويرفع تضخم ؼللق قد الفائض وأف خاصة أعلى، معيشة مستوى من نفسها ربـر ال أف الدولة ذلذه أفضل

 . 5يةالدول تاالصادر  على الطلب يدالتز  نتيجة احمللية األسعار
  

                                                           
 ، 2001 ، ائرز اجل جامعة ، القتصاديةـ االعلو  يف ماجستَت مذكرة ، ئرااجلز  حالة سةادر  - النامية الدول ادلدفوعات ناميز  تعديل يف الصرف سعر دور الباقي، عبد يوسف 1
 . 01ص
، 0ئرااجلز  جامعة ، وبنوؾ نقود زبصص، ، االقتصادية العلـو يف ماجستَت مذكرة ، ئراز اجل حالة سةار د  – اخلارجي التوازن يف النقدية السياسة وفعالية دور زي،ار لغ حسيبة 2

 . 45، ص0101-0100
3
 . 41زينب حسُت عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص 

4
. 43 ص ،ذكره سبق مرجع نعمة، فخري مسَت  

 . 110-110 ص ص 2011 والتوزيع، للنشر اجلامعية الدار ،للمبادئ والكلي اجلزئي التحليل _ االقتصادية النظرية احلميد، عبد ادلطلب عبد 5
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 أنواع االختالالت في ميزان المدفوعات: المطلب الثاني:  
 احلديثة، االقتصادايت يف تتحقق ما اندرا لكنها الطبيعية، احلالة ادلدفوعات ميزاف يف االقتصادي فالتواز  يعترب      

 لتعدد أنواعها ابختبلؼ اختبلالت ظهور إذل تؤدي معامبلهتا يف كبَتة حركة من بو تتميز دلا إليو الدوؿ سعي رغم
 والتفرقة. دولة لكل االقتصادي اذليكل حسب الدوؿ بُت أو الواحدة الدولة داخل سواء ذلا، ادلؤدية األسباب

 .الدائم واالختبلؿ ادلؤقت االختبلؿ بُت فنفرؽ تستغرقو، الذي ادلدى ىي األنواع ىذه بُت الكبَتة
 االختالل ادلؤقت:  .1

 فقط سنة تكوف زلدودة دلدة إال تستمر ولن األجل، قصَتة اقتصادية مظاىر عن الناتج االختبلؿ ىو      
 يستدعي وال ادلستقبل، يف كبَتة مشكلة ؽلّثل ال وىو. حدوثو إذل ادلؤدية األسباب بزواؿ ويزوؿ تكرارىا، دوف
 :صلد ربتو ادلدرجة األنواع أىم ومن االقتصادية، البنية ؽلس ال ألّنو لتصحيحو، صارمة إجراءات ازباذ

 ادلومسي االختالل : 
 فيكوف عادة، زراعية مومسية جاتمنت صادرهتا أغلب تكوف اليت الدوؿ يف النوع ىذا صلد    
 اليت الدولة :مثبل ادلواسم، بقية يف الناتج العجز يفوؽ أو يدعم فائض ربقيق إنتاجها موسم يف

 أشهر بقية يف وعجزا احلصاد شهور يف فائضا تعرؼ سوؼ القمح على صادراهتا يف ترتكز
 .لسنةا آخر يف ادلدفوعات دليزاف عجز أو فائض تكوف قد والنتيجة السنة،
 العارض االختالل: 

 تؤدي طبيعية كوارث كحدوث ما، فًتة يف متوقعة غَت أسباب عن الناتج االختبلؿ ىو     
 ربسن أو التجاري، ادليزاف يف عجز إذل يؤدي شلا للتصدير، موجهة زراعية زلاصيل إتبلؼ إذل
 أوت. الصادرا ةبزايد فائض ربقيق وابلتارل احملاصيل، تنامي على تساعد اجلوية األحواؿ يف

 عند التخزين موجة وانتشار الغذائية وادلواد التسلح مواد من الواردات زايدة نتيجة عجز حدوث
 الدوؿ خاصة تعانيو ما أو .عنها تنشأ اليت التعويضات إضافة مع متوقعة غَت حروب نشوب
 لصناعاتا أو النشاطات يف اإلنتاج تشل اليت العمالية اإلضراابت نتيجة عجز من ادلتقدمة

 فًتة يف تعطل الذي احمللي لئلنتاج البديلة السلع استَتاد على يشجع شلا التصديرية،
  .حلدوثو العارض اختفاء دبجرد بزوالو يتميز العارض واالختبلؿ. 1اإلضراابت

 من اجلارية، ادلعامبلت خاصة ؽلس أنو ادلؤقت، االختبلؿ عن إصباال مبلحظتو ؽلكن وما     
 يصيب قد الذي ادلؤقت العجز أما والواردات، الصادرات على تطرأ اليت التغَتات خبلؿ

 أسعار ارتفاع نتيجة األجل قصَتة األمواؿ رؤوس تدفق نتيجة فيكوف ادلاؿ، رأس حساب
 ابألمواؿ عليها يطلق ما أو احمللية، العملة قيمة اطلفاض من وؼخالت أو الدولية، الفائدة

                                                           
 . 01 ص ، 2000 مصر، ،العربية النهضة دار ،ادلدفوعات ميزان اختالل عالج على أثره و الصرف سعر هللا، عوض السبلـ عبد صفوت 1
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 يف فائض أو عجز حدث إذا وابلتارل .الدولة إذل يقابل بتدفق داخل أف دوف الساخنة
 احلسابُت تدعيم يتم دل إذا ادلدفوعات، ميزاف على ينعكس فإّنو الرأمسالية، أو اجلارية ادلعامبلت
 .لبعضهما

 االختالل الدائم:  .2
 اذليكل االقتصادي، ؽلس ألّنو سنوات، أي طويلة، زمنية لفًتة تدـو أسباب عن انتج اختبلؿ ىو      

 نتيجة االختبلؿ الطويل. ويظهر ىذا ادلدى يف نتائجها وتظهر التحقيق، صعبة إجراءات مكافحتو وتتطلب
 :التالية العوامل من أكثر أو واحد عامل
 ادلوارد توزيع يف وأتثَتىا ما، دولة منتجات على الدوليُت والطلب العرض ظروؼ يف الدائمة التغَتات 

 ؛االقتصادي اذليكل على أثَتوالت للدولة اإلنتاجية الفروع بُت
 ابرتفاع للدولة االقتصادية الوضعية تدىور نتيجة الدولية االقتصادية العبلقات ىيكل يف التغَتات 

 اليت احلديثة اإلنتاجية األساليب مواكبة وعدـ والفٍت، التكنولوجي التأخر إذل الراجع اإلنتاج تكاليف
 ؛أسعار خفض إذل تؤدي

  على الطلب تراجع إذل تؤدي الظروؼ ىذه. الدوؿ ىذه تصدرىا اليت عالسل عن البديلة السلع 
 صادراهتا؛

 األجانب؛ ادلستهلكُت أذواؽ يف ادلستمر التغَت إذل السبب يعود قد 
 ةالدائني مركز أتثَت إضافة مع الدولية األسواؽ دائرة يف التنافسية القدرة و اإلنتاج مستوايت اطلفاض 

 .الدوؿ ذلذه وادلديونية
 تالل اذليكلي: االخ 

 لقلة فيها اإلنتاج مستوايت الطلفاض وذلك خاصة، النامية الدوؿ يف النوع ىذا صلد      
 أسعارىا، الرتفاع صادراهتا على الدورل الطلب ضعف إذل يؤدي شلا اإلنتاج، أدوات وتقادـ
 الدوؿ ىذه غلعل الدورل التبادؿ شروط تدىور إذل يؤدي شلا أقّل، أبسعار ذلا بدائل ووجود
 كبَتة كميات استَتاد تتطلب تنموية مشاريع خبلؿ من االقتصادي التوسع إذل تسعى النامية

 ظلو مقابل يف لو ادلتاحة ادلدخرات كفاية لعدـ و االستثمار، مستوى لرفع الرأمسالية السلع من
 نتاجيةاإل القدرة بزايدة نتائج ربقيق أجل من طويلة لفًتة يستمر التوسع ىذا. للصادرات بطيء
 يف ومزمن دائم عجز حدوث إذل الفًتة ىذه يف يؤدي والتقٍت التكنولوجي التأخر مع خاصة
 .الوراء إذل فيو الرجوع يصعب ادلدفوعات ميزاف
و أ الواردات، لسداد سواء اخلارج، ضلو الدوؿ ىذه من كبَتة رأمسالية تدفقات وجود ومع      
الدورل  التبادؿ شروط يف التدىور ىذا عن الناصبة راخلسائ لتغطية أو وفوائدىا، القروض أقساط
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 ونقص الدولة مديونية زايدة أي للدولة، األجانب من مالية بتدفقات مقابلتها وعدـ. 1دلنتجاهتا
 النامية ابلدوؿ خاصة ميزة االختبلؿ من النوع ىذا ويعترب. االختبلؿ حدة فتزداد دائنيتها
 اجتماعي داخلي وآخر ابلتصدير مرتبط متقدـ طاعق كلية، سلتلفُت قطاعُت بوجود لتميزىا
 .  2ربقيقها إذل يسعياف اليت األىداؼ يف حىت سباما سلتلفُت وعلا تقليدي
 على تعتمد صادراهتا تكوف اليت الدوؿ يف ادلدفوعات ميزاف يف ىيكلي فائض ػلدث وقد      
 2004 سنة يف حيث ية،البًتول الدوؿ حالة مثبل عليها الطلب يتحوؿ وقلما ضرورية، سلعة

 موازين يف فائضا البًتولية الدوؿ معو حققت الواحد، للربميل دوالر 40 النفط أسعار تعدت
 .مدفوعاهتا
 3االختالل الدوري : 

 االقتصادية للحالة الدورية التقلبات أو والكساد الرواج بُت التناوب عن انشئ اختبلؿ ىو     
 وانتشار األسعار يف الدخوؿ، يف اطلفاض من بو تتميز اوم انكماش حالة بُت الرأمسالية للدوؿ
ض. فائ بتحقيق أكثر أو ادلدفوعات ميزاف يف ربسن إذل يؤدي الواردات يف واطلفاض البطالة

 يف بعجز فتنعكس الصادرات، وتنقص الواردات األسعار، اإلنتاج، معها يزيد تضخم حالة وبُت
 الختبلؼ آلخر بلد من مدتو زبتلف والعجز الفائض بُت التناوب ىذات. ادلدفوعا ميزاف

 الدخوؿ مع ووارداهتا لصادراهتا والطلب العرض مرونة خبلؿ من بينها فيما االقتصادية اذلياكل
 حاوؿ وقد .مناسبة نقدية ومصرفية مالية سياسات إبتباع النوع ىذا غالبا ويعاجل واألسعار،

 االختبلؿ" :احلاالت كل يضم دائمال لبلختبلؿ شامل تعريف إعطاء الدورل النقد صندوؽ
 أف أي تؤثر مقادير خبلؿ من معقولة زمنية فًتة يف للتصحيح اآليل غَت االختبلؿ ىو الدائم
 معاجلتو ؛4"التضخم يف وال البطالة يف زايدة بدوف الكلي الطلب على ؽلكن ال االختبلؿ ىذا
. ادلارل ادلركز لضعف االقًتاض على القدرة وعدـ العجز، حالة يف لنفاذىا التسوية حساابت من
 ىذا ومعاجلة. فائض ربقيق حالة يف األماف خط فوؽ لبلحتياطات تراكم حدوث إذل يؤدي أو

 القطاعات إذل بنقلها اإلنتاج عناصر توظيف وإعادة الطلب على العمل يف ترتكز االختبلؿ
 اإلنتاجية والقدرة للدولة التنافسية القدرة زايدة على والعمل الطلب، وتليب ابلنشاط تتميز اليت

 صعب وىو. للدولة االقًتاضية أو اإلقراضية احلالة مراعاة مع حديثة إنتاجية أساليب إبتباع
 ابستعماؿ األمر أوؿ يف كبحو الدوؿ رباوؿ ذلذا االقتصادي، اذليكل يف مرتكز ألّنو التحقيق

 .اخلارجية ادلعامبلت على الرقابة
                                                           

 . 060ص ، 1998 اإلسكندرية، جلامعية،ا الدار الدولية، االقتصادايت يسري، أضبد الرضبن عبد 1
 . 000، ص(0110-0101) مصر، اجلديدة، اجلامعة دار الدويل، االقتصاد أساسيات حشيش، أضبد عادؿ 2
. 20 ص سنة، دوف نشر، دار بدوف ،بيقوالتط النظرية بني النقدي االقتصاد ،عجيمية العزيز عبد دمحم 3

4 Raymond BERTRAND, Economie financière internationale, presse universitaire de France, 1971, p104. 
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 :أخرى أنواع توجد وإظلا سبق، ماع تقتصر ال االختبلؿ أنواع لكن
 األسعار بُت ادلوجودة االختبلفات عن انتج اختبلؿ وىو : 1ابألسعار ادلتصل االختالل 

 ويف األجنبية، للعمبلت ابلنسبة احمللية العملة بقيمة وعبلقتها اخلارجية واألسعار الداخلية
 :لبلختبلؿ التالية احلاالت بُت ظليز اجملاؿ ىذا

 سعر يف تعديل يرافقها أف دوف اخلارجية األسعار مستوى عن اطلفاضها أو الداخلية اراألسع ارتفاع 
 إذل يؤدي ما .احلقيقية قيمتها من أكثر أو أبقل مقومة العملة معو تصبح ىذا التغَت، مئيبل دبا الصرؼ
  اختبلؿ؛ حدوث

 للدولة التنافسية القدرة اطلفاض إذل فيؤدي حاذلا، على احمللية األسعار بقاء مع اخلارجية األسعار اطلفاض 
 حجمها؛ اطلفاض وابلتارل صادراهتا، أسعار الرتفاع

 الطلب نقص إذل يؤدي شلا الدولية، السلع أسعار مع مقارنة مرتفعة وبقائها الداخلية األسعار تغَت عدـ 
 دوف ةاألجنبي العملة قيمة خفض حالة يف سواء ادلدفوعات ميزاف يف عجز وحدوث الدولة صادرات على
 سوؽ يف احمللية العملة قيمة رفع حالة يف أو عملتها، قيمة خبفض الداخل يف شلاثلة سياسة تقابلها أف

 على بتعديبلت االختبلؿ ىذا معاجلة ويتم. الرفع ىذا مع يتبلءـ دبا األسعار يف تغيَت دوف الصرؼ
 .ةواخلارجي الداخلية األسعار بُت تناسبية عبلقة إبغلاد الصرؼ سعر مستوى

 سعر دبستوى االحتفاظ على الدولة أصرت إذا ما حالة يف وػلدث7 2النقدي االختالل 
 السعر ىذا ففإ السوؽ، يف النقدية للوحدة الشرائية القوة اطلفاض من الرغم على الصرؼ

 .االختبلؿ عن سيسفر عاجبل أو آجبل
 بشكل وؽلس ادلدفوعات، ميزاف حالة على ينعكس اختبلؿ ىو :جتاىياإل االختالل 

 األجل الطويل النمو نتيجة األجل طويل ادلاؿ رأس وميزاف اجلارية العمليات خاص
 مرحلة إذل التخلف مرحلة من واالنتقاؿ إنتاجية، وقوى طاقات وبناء الوطٍت، لبلقتصاد

 .والتطور النمو
 يتم دل وإذا العارض، ؿاالختبل مثبل معُت، بنوع االختبلؿ يبدأ أف إمكانية إذل اإلشارة ذبدر األخَت، ويف      

 معاجلتو يصعب االختبلؿ من آخر نوع إذل ػلولو أف ؽلكن استمراره أو تكراره فإف شلكن، وقت أسرع يف معاجلتو
 اذليكلي.  كاالختبلؿ

 
 
 

                                                           
 . 21-20ص ص سابق، مرجع عجيمية، العزيز عبد دمحم 1
 . 011 ص سابق، مرجع الدولية، االقتصادية العبلقات هللا، عوض حسُت زينب 2
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 ختالل ميزان المدفوعات: ال اوطرق تصحيح  : أسباب  المطلب الثالث
 أساب االختالل في ميزان المدفوعات:   /أوال

 سياسة تتبع ا دلإذ انمية أو متقدمة كانت سواء العادل يف دولة ألي ادلدفوعات ميزاف يف االختبلؿ دثػل قد      
 األمر النقد، عرض يف تفرض يثح ،والنقدي السلعي التيار بُت التوازف متطلبات ابعتبار أتخذ منضبطة نقدية
 درجة يف تلفزب التصحيح إمكانية أف إال، ادلدفوعات ميزاف يف عجز تارللواب، األسعار ارتفاع إرل يؤدي الذي

 متعلق فهو االختبلؿ أما، حقيقة مشكلة يشكل ال تارللواب عارض مومسي ىو ىل، االختبلؿ نوع على سهولتها
 وذبدر، االقتصاد يف حقيقة مةظمعا ؽلثل الذي وىذا اإلنتاجي اذليكل يف اختبلال يعكس والذي ويةيالبن خبصائص

 7 االختبلؿ أسباب يلي وفيما. النامية ابلبلداف متعلق اذليكلي ختبلؿاال ىذا أف إذل االذباه
 التغري يف الدخل النقدي:  . أ

 أو الدخل زايدة إذل يؤدي تضخميا تغَتا يكوف وقد أكثر، أو دولة يف مستقبل ػلدث الدخل يف التغَت وىذا
 نقص إذل يؤدي كونو ماشياالنك للتغَت يفهم ال أف الطبيعي ومن الدخل، نقص إذل يؤدي انكماشيا تغَتا

 على الكلي الطلب يزيد عندما ػلدث التضخمي التغَت أما ادلدفوعات، ميزاف يف فائض حدوث وابلتارل الواردات
 األمواؿ رؤوس واردات من عادي قدر إليو مضاؼ الكلي اإلنتاج على اجلارية األسعار عند واخلدمات السلع
 احمللي اإلنتاج معدؿ من أسرع دبعدؿ النقود فزايدة النقود، عرض يف زايدة ذلك يصاحب ما وعادة األجل، طويلة

 من اإلنفاؽ طريق عن ػلدث قد أو، 1ادلدفوعات ميزاف عجز زايدة مث ومن التضخم ظهور إذل يؤدي احلقيقي
 يف اختبلؼ ذلك على يًتتب شلا األسعار يف ارتفاع ذلك يصاحب ما وعادة ادلكتنزة، النقود استخداـ خبلؿ
 ميزاف يف التضخم خطورة ويتوقف، النسبة بنفس ترتفع لن ادلختلفة السلع أسعار أف حيث النسبية اراألسع

 الناتج التضخم بُت التفرقة إذل ىنا ابإلشارة وذبدر ،2اخلارجية التجارة على الدولة اعتماد مدى على ادلدفوعات
 ،وبُت القومي الدخل على التأثَت هبدؼ النقدي الطلب ضغط طريق عن معاجلتو تتم الذي الطلب زايدة عن

 األجور تقييد خاصة وبصفة األسعار، سياسة خبلؿ من عليو القضاء يتم والذي األجور زايدة عن الناتج التضخم
 الواردات يف زايدة وابلتارل احمللي ادلتاح اإلنتاج عن الطلب يف زايدة ىو اإلنفاقي فالتضخم االرتفاع، من ومنعها
 قد أو عليها واإلنفاؽ احلروب وجود بسبب وػلدث ادلدفوعات، ميزاف يف مستمر جزوع الصادرات يف ونقص
 عند أو إمكانياهتا، من أعلى مستوى عند واستثمار استهبلؾ مستوى على احملافظة احلكومة زلاولة نتيجة ػلدث
 وأخَتا للداخل، ادلتدفقة األمواؿ رؤوس إضافة بعد احمللي االدخار مستوى عن االستثمار مستوى زايدة زلاولة
 . االقًتاض زايدة يف وادلنتجُت ادلستهلكُت رغبة يوقف أف يف ادلركزي البنك يفشل عندما اإلنفاقي التضخم ػلدث

 الدورات االقتصادية وميزان ادلدفوعات:  . ب

                                                           
1
 Kindle Breger ˏP.K and HerrickˏEconomic Development ˏThird Edition ˏMchill ˏInc.ˏTokyoˏ1977ˏ P 207. 

2
 . 602_600، ص0112، مصر، األوذل الطبعة العربية، النهضة دار ،الدويل اإلقتصاد خليل، سامي 
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 سوؼ األمر ىذا فإف، الدوؿ صبيع دخوؿ يف زايدة حدوث إذل أدت الرخاء من دبرحلة ؽلر العادل أف لنفًتض
 أف قولو نريد وما، الكساد حالة يف العكس وػلدث، صادراهتا يف زايدة وأيضا الدوؿ كل داتر او  زايدة إذل يؤدي

 دوؿ أف كما األخرى للدولة ينتقل فًتة بعد مث دولة يف يبدأ فالكساد، الزمن يف التطابق ىذا ػلدث ال الواقع يف
 األمريكية ادلتحدة الوالايت يف الكساد حدث فعندما االقتصادية األعلية من واحدة درجة على ليست العادل

 اليت الدوؿ على ذلك أثر شلا اخلارجية، واالستثمارات الواردات يف ىبوط إذل ذلك أدى للنصف دخلها واطلفض
 .مدفوعاهتا موازين يف كبَت بعجز معها تتعامل كانت

 ادليل على يتوقف قتصاديةاال الدورات حدوث عن الناذبة ادلدفوعات ميزاف اختبلؿ أف سبق شلا ونستخلص
 األخرى، للدولة لبلستَتاد ادليل متوسط عن منخفضا الدولة يف لبلستَتاد ادليل كاف فكلما الدولة، يف لبلستَتاد

 ىذه فإف الرخاء حالة يف أما الكساد، حالة يف صادراهتا ىبوط من أبقل هتبط سوؼ الدولة ىذه واردات فإف
 ادلتفاوت النمو قانوف ىو ادلسألة ىذه ػلكم الذي فالقانوف األمر كاف أي أقل، بنسبة تزداد سوؼ الواردات
 .1العادلية الرأمسالية يف العشرين القرف مطلع منذ متفاوتة بدرجات ادلفعوؿ الساري
 التغريات اذليكلية:   . ت

 االختبلالت بُت التفرقة وؽلكننا ادلدفوعات، ميزاف الختبلؿ الرئيسية األسباب من اذليكلية التغَتات تعترب
 اإلنتاج بعناصر وتلحق الطويلة اذليكلية واالختبلالت، واخلدمات للسلع ابلنسبة ذلك وػلدث القصَتة اذليكلية
 . 2لبوالط العرض ظروؼ يف تغَت حدث إذا واخلدمات للسلع ابلنسبة ىيكلي اختبلؿ بصدد ونكوف
 التغري يف ظروف العرض والطلب:  .1

 أو الصناعة، تكاليف زايدة إذل يؤدي شلا الطبيعية ادلوارد استنزاؼ ةنتيج العرض ظروؼ يف التغَت ػلدث
 وصعوبة إصللًتا يف اذلامة الفحم مناجم فاستنزاؼ. اإلنتاج وسائل ربسُت أو جديد اخًتاع لظهور نتيجة

 عندما الطلب يف التغَت وػلدث لو، مستوردة دولة إذل للفحم مصدرة دولة من تتحوؿ اصللًتا جعل استخراجو
 أتثَت إذل يؤدي التغَتات ىذه مثل حدوث فإف صاحلها، غَت يف أو السلعة صاحل يف التغَت سواء األذواؽ تغَتت

 التبادؿ معدؿ تغَت إذل يؤدي شلا التغَتات هبا حدث اليت الدولة والواردات للصادرات النسبية األسعار يف كبَت
 .ذلا الدورل

 ،ةيالصناع السلع من وارداهتا أغلب حُت يف األولية السلع على صادراهتا يف تعتمد دولة كانت فلو
 أثر شلا العادلي. صاحلها غَت يف يصبح الدورل التبادؿ معدؿ فإف الصناعية السلع أسعار ارتفعت أف وحدث

 . للبًتوؿ ادلنتجة الدوؿ صادرات على وكذلك للفحم ادلصدرة الدوؿ صادرات على
 
 

                                                           
 . 015ه، صذكر  سابق مرجع، حشيش أضبد 1
. 013 ص، ذكره سابق مرجع، حشيش أضبد 2
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 اختالل ىيكلي على مستوى عناصر اإلنتاج:  .2
 عن تعرب ال اإلنتاج عناصر أسعار كاف إذا اإلنتاج عناصر مستوى على ىيكلي اختبلؿ بصدد ونكوف

 عناصر هبا تستخدـ سلعة إنتاج يف الدولة صصتخ أف حدث ،فإذا ابلدولة العناصر ذلذه النسبية الوفرة
 ادلدفوعات ميزاف كاف فوإ وعليو ،اإلنتاج عناصر استخداـ يف إساءة ذلك يعترب نسبيا، هبا متوفرة اإلنتاج
 يعرؼ ما وىو اإلنتاج عناصر لبعض بطالة شكل على الداخلي االقتصاد يف يظهر سوؼ ذلك فإف متوازف،
  . 1ةاذليكلي ابلبطالة

 معدل تدفق رؤوس األموال:  .3
 فائض حدوث وابلتارل السندات، صادرات زايدة إذل يؤدي سوؼ ما دولة داخل األمواؿ تدفق زايدة إف

 ميزاف يف التوازف ربقيق على العمل إذل ربتاج فإهنا ادلقرضة أو ادلستثمرة الدولة بينما مدفوعاهتا، ميزاف يف
 .السندات استَتاد على ترتب الذي لبلختبلؿ نتيجة مدفوعاهتا

 تقلبات سعر الصرف:  .4
 ميزاف وضعية على فورا ينعكس الصرؼ، سعر يف حكومي قرار أو السوؽ آلية عن انتج تغَت أي إف

 الصادرات كمية تتأثر وابلتارل الوطنية، العملة قيمة حسب تتغَت والواردات الصادرات دلدفوعات،فأسعارا
 ويقل صادراهتا حجم يزيد ما لبلد الصرؼ سعر اطلفاض فعند األمواؿ، رؤوس تدفق مدى وأيضا والواردات

 األسعار مع يتفق الذي ىادلستو  من أعلى الصرؼ سعر كاف فإذا األجنبية، الواردات على احمللي الطلب
 لوحدة اخلارجية القيمة ربديد مت وإذا ادلدفوعات، ميزاف يف عجز ظهور إذل ذلك أدى الداخل، يف السائدة

 يف ابألشباف عبلقاهتا يف الداخل يف السائدة األسعار مستوايت مع يتفق شلا أقل مستوى عند الوطنية النقد
 . 2دلدفوعاتا ميزاف يف فائض ظهور إذل ذلك أدى اخلارج

 : الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية .5
 مواردىا توجيو عليها ربتم حيث ما، بلد يف والعسكرية السياسية ابلصراعات ادلدفوعات ميزاف يتأثر

 وزايدة والتصدير اإلنتاج ىبوط إذل يؤدي شلا مدين الغَت اإلنفاؽ إذل واإلنتاجية، وادلالية والبشرية االقتصادية
 شلا لبلستثمار، ادلعدة األمواؿ رؤوس ىروب وكذلك ادلاىرة العاملة القوى وىروب اخلارجي والديوف داتالوار 

 من عليها ترتب وما االقتصادية الدورات أف الباحث ويعتقد. ادلدفوعات ميزاف يف كبَت خلل إذل يؤدي
 عنها صلم وما الصرؼ، أسعار وتقلبات األمواؿ رؤوس وتدفق والطلب العرض على انسحبت بنيوية تشوىات

 االقتصادية للموارد األمثل استخداـ عدـ إذل األساس يف تعود وسياسية واجتماعية اقتصادية تغَتات من
 إقامة على النامية البلداف قدرت عدـ لذلك ويضاؼ سوية، الغَت االقتصادية العبلقات ،وكذالك ادلتاحة

 . تقابلها اليت لتحدايتا دلواجهة )وذبارية ونقدية مالية(اقتصادية تكتبلت
                                                           

. 634_ 630 ص، ذكره سابق مرجع، خليل سامي 1
2
.016ص حسُت عوض هللا، مرجع سبق ذكره،زينب   
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 ثانيا/ طرق تصحيح االختالل في ميزان المدفوعات: 
 7 1ىناؾ عدة طرؽ تتسبب يف اختبلؿ ميزاف ادلدفوعات وىي كالتارل      
  :التعديل اآليل دليزان ادلدفوعات 

 يعتدؿادلدفوعات  فاميز  فإف الصرؼ أسعار تتبع الدولة وكانت ،ادلدفوعات ميزاف يف اختبلؿ حصل إذا  
 عجز، وذلك من ادلدفوعات يعاين فاز مي أف نفرض ادلدفوعات ميزاف يف التلقائي التصحيح عملية ولتوضيح. تلقائيا

 العوامل بقاء ومع ادلدفوعات فاز مييف  العجز ىذا وبسبب، التلقائية ادلسلمات من أكرب التلقائية ادلدفوعات ألف
 تصبح وابلتارل االطلفاض، إذل األخرى مقابل العمبلت رالدينا صرؼ سعر ؽليل حيث، ىي كما اثبتة األخرى
 .ادلستوردين نظر وجهة من كلفة أقل السلع
  :التدخل احلكومي يف تعديل ميزان ادلدفوعات 
 فإف اآلخر، تغَت يؤدي إحداىا فتغَت لقطر ما، القومي والدخل ادلدفوعات ميزاف بُت وثيقة عبلقة ىناؾ إف

 الطلب يزداد وابلتارل اخلارج واخلدمات من السلع على احمللي الطلب زايدة إذل دييؤ  زلليا مرتفعة دخل مستوايت
 ميزاف يف االختبلؿ تصحيح احلكومة وتستطيع. ادلدفوعات ميزاف يف العجز وابلتارل يزداد األجنبية العملة على

 تقـو احلكومة فإف ات،ادلدفوع ميزاف يف عجز ىناؾ كاف فإذا. احملليُت والتضخم االنكماش خبلؿ من ادلدفوعات
 انكماش ػلدث وابلتارل احمللية واخلدمات السلع على الكلي الفعاؿ بتخفيض الطلب وذلك، انكماشية بسياسات

 . 2ةاحمللي األسعار مستوى يف واطلفاض الشرائية .القوة يف وتدين الدخوؿ يف
  :إتباع رلموعة من السياسات ادلالية والنقدية االنكماشية 
 وابلتارل القومي، والدخل اإلنفاؽ حجم على يؤثر االنكماشية وادلالية النقدية السياسات من وعةرلم إتباع إف

 من تعاين الدولة إذا كانت مبلئمة االنكماشية السياسة تكوف ادلثاؿ سبيل فعلى ميزاف ادلدفوعات، على يؤثر
 النقدية السياسات من رلموعة إتباع فإف وابلتارل مدفوعاهتا ميزاف يف عجز ولديها الداخل يف تضخمي ضغط
 الواردات ؼلفض بدوره وىذا واخلدمات، السلع من احمللي الزائد الطلب زبفيض على يساعد االنكماشية وادلالية

 السلع على الكلي الطلب زبفيض ويتم ادلدفوعات،  ميزاف على آاثره يًتؾ شلا التضخم وؽلنع راتالصاد ويشجع
 7 3يلي ما خبلؿ من ادلدفوعات فاميز  يف والعجز ختبلؿاال ومعاجلة تصحيح هبدؼ واخلدمات

 عن طريق7 السياسة ادلالية:  . أ
  زايدة الضرائب؛ 
  احلكومي؛ اإلنفاؽزبفيض  
  تشجيع االدخار؛ 

                                                           
1
 . 00، ص0دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، طالتمويل الدويل، موسى سعيد مطر وآخروف،  

2
 . 00موىي سعيد مطر وآخروف، مرجع سبق ذكره، ص 

 . 001، ص2012 ، عماف ، والتوزيع للنشر ادلسَتة دار ، 1 ط اخلارجية التجارة ونظرايت دويلال التمويل ، وآخروف موسى نوري شقَتي 3
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 عن طريق7 السياسة النقدية:  . ب
  عمليات السوؽ ادلفتوحة؛ 
  األسعار العليا للفائدة؛ 
  ادلتطلبات العليا لبلحتياطي؛ 
 عر اخلصم وإعادة اخلصم؛ األسعار العليا لس 
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 المبحث الثالث: آلية عمل ميزان المدفوعات ومحدداتو في الجزائر
إف األعلية البالغة دليزاف ادلدفوعات تدفع ابلدوؿ إذل إعطائو مكانة كبَتة، كيف ال وىو يعد أساس التوازف 

لبحث يف زلدداتو، وذلك بغية زلاولة ضبط سَتورتو يف كل مرة ااخلارجي الذي تسعى دائما لتحقيقو، كما رباوؿ 
 وفق ما ؼلدـ ادلصاحل احمللية.

 المطلب األول: آلية عمل ميزان المدفوعات
 يتكوف ميزاف ادلدفوعات ادلعتمد من العناصر التالية7

 مكوانت ميزاف ادلدفوعات :01اجلدول رقم 

 

 

 ادلدين            الدائن                                                                     
 الرصيد اخلارجي اجلاري

 ادليزاف التجاري
 الصادرات

 احملروقات     
 أخرى     

 الواردات
 اخلدمات  

 ميزان رأس ادلال
 االستثمارات األجنبية ادلباشرة   
 خدمة الدين–الديوف   

 الدين -         
 صايف السهو واخلطأ  
 

 دفوعاترصيد ميزان ادل
  

 حساابت التسوية
 االحتياطيات      

 اخلاـ        
 الذىب       
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معناه أف ادليزاف اجلاري يكوف  ،الواردات( موجب-يف حالة ما إذا كاف ادليزاف التجاري موجب أي )الصادرات
أف ىذا يؤدي إذل أف الرصيد اإلصبارل يكوف موجب يعٍت ذلك  ،موجب حيث يكوف حساب رأس ادلاؿ موجب

 االحتياطيات ترتفع.

أما إذا كاف ادليزاف التجاري سالب، يف حالة اجلزائر نتيجة أف أسعار البًتوؿ اطلفضت يف ظل عدـ وجود 
أي الرصيد  ،ضلدد ميزاف رأس ادلاؿ إذا كاف موجب حيث إذا كاف يغطي تكوف موجبة ،ضغط كبَت على الواردات

حيث نلجأ إذل االحتياطات حيث إذا دل تكفي ىذه  ،البةاإلصبارل موجب وإذا كاف ال يغطي معناه تكوف س
 األخَتة نلجأ إذل الدين الذي ؼللق لنا خدمات دين فيما بعد.

عندما نقوؿ أف الصادرات دل تغطي الواردات معناه حدوث عجز، مثبل دولة اجلزائر يتحكم فيها سعر 
وث التوازف غلب أف تنخفض الواردات البًتوؿ حيث إذا نقصت الصادرات ينخفض السعر، يف ىذه احلالة حلد

 .الف الدخل منخفض، لكن نتيجة أف ادليل اجلزائري لبلستَتاد كبَت دل تتمكن الدولة من زبفيض الواردات

إذا حدث عجز ؽلكن جلب األمواؿ من ميزاف رأس ادلاؿ لكن لغياب االستثمارات األجنبية ادلباشرة 
 .ؼللق يف ادلستقبل مشاكل مع خدمة الدينتضطر الدولة للحصوؿ على دين لكن ىذا احلل 

  تعترب الصادرات متغَت خارجي تتحدد قيمتها خارج النموذج أي تتوقف على مستوايت الدخل يف اخلارج
غياهبا ال يتم البيع، حيث  وعلى أسعار الصرؼ، معٌت ذلك يف اخلارج أنو إذا وجدت أمواؿ يتم البيع ويف

 ك وبلبًتوؿ ألف الكمية زلددة من طرؼ منظمة األيف حالة اجلزائر أىم زلدد ىو سعر ا
   بينما تشكل الواردات متغَتا داخليا تتحدد قيمتها داخل النموذج وذلك الرتباطها ابلداخل وعليو ؽلكن

 كتابتها ابلصيغة التالية7
 

        
     

 حيث7

m 7 ادليل احلدي للواردات 

 لالواردات ادلستقلة عن الدخ   

 7 الصادرات ادلستقلة  
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 من خبلؿ ادلعادلة صلد أف الواردات ترتبط ابلدخل والصادرات تكوف مستقلة.

  ،من ىنا نقوؿ أنو ال يكوف من مصلحة الدولة االحتفاظ أبي زايدة يف ميزاف ادلدفوعات يف شكل جامد
النقدي ابستَتاده من وال بد ذلا من التخلص منو ويكوف بزايدة احتياطات السلطات النقدية من الذىب 

اخلارج، أو بزايدة األصوؿ األجنبية قصَتة األجل، أو القياـ بتسديد ما عليها من قروض اذباه صندوؽ 
 النقد الدوؿ وزايدة احتياطاهتا األجنبية لديو.

  وسواء يف حالة العجز أو الفائض ؽلكن للدولة أف تستعمل نوع واحد من االحتياطات فقط أو تقـو
وذلك حسب الضرورة، لكن اعتماد الدولة على ىذه االحتياطات يف التسوية احملاسبية دليزاف دبزيج منها 

ادلدفوعات يكوف بصفة مؤقتة، ألف ىذه االحتياطات ذلا زلدوديتها واالستمرار يف االختبلؿ دوف معاجلة 
ادىا على سريعة يؤدي إذل استنزاؼ أرصدهتا من الذىب والعمبلت األجنبية، ابإلضافة إذل أف اعتم

االقًتاض يكوف لو كذلك زلدودية، ألف الدولة سوؼ تتوقف عن تقدمي ىذه القروض لنقص ثقتها يف 
قدرة الوفاء يف ىذه القروض من قبل الدولة العاجزة، ويؤدي إذل بلوغ مديونية الدولة حدا ال ذبد فيو من 

يتها عند ادلستوى الذي يقدـ ذلا قروضا إضافية كما أف الدولة نفسها ربرص على أف توقف مديون
 تستطيع معو أف تقـو ابلتسديد.  
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 المطلب الثاني: محددات ميزان المدفوعات في الجزائر
يعتمد االقتصاد اجلزائري يف تعامبلتو اخلارجية بشدة على صادرات ادلواد األولية، يف ادلقابل فإهنا تعاين من آلة 

 عتبارات فاف7إنتاجية غَت مرنة وغَت فعالة ولتلك اال

اجلزائرية ف الصادرات فإابلنسبة للميزاف التجاري الذي يعد الركيزة األساسية للتعامبلت اخلارجية   -
ابعتبارىا دور مصدر للنفط تعتمد بشكل كبَت على إيرادات احملروقات، ىذه اإليرادات اليت تتحدد كأي 

لذلك يبقى السعر  منظمة األوبك دة من طرؼسلعة جزئية ابلسعر*الكمية، ىذه الكمية اليت ىي زلد
 ىو الذي تتحدد قيمتو يف سوؽ نفطية عادلية فيها صراعات كبَتة.

 لذلك نقًتح أف سعر البًتوؿ ىو زلدد رئيسي من زلددات ميزاف ادلدفوعات يف اجلزائر.    

ستَتاد لذلك فإف أي أهنا ال تنتج صبيع ادلواد وىي حباجة إذل االدبا أف اجلزائر آلتها اإلنتاجية غَت مرنة  -
اعتماد اجلزائر على اخلارج لتغطية احتياجاهتا أو الطلب احمللي كبَتة جدا، ىذا الطلب الذي يزداد بزايدة 

 الدخل.
اجلزائر خبلؿ مسارىا التنموي اعتمدت يف مرحلة من ادلراحل يف هناية السبعينات على ادلديونية اخلارجية،  -

 جة ارتفاع خدمات الدينىذه ادلديونية اليت شكلت عبئ كبَت نتي

من ىنا نقوؿ أنو مت اقًتاح رلموعة من احملددات اليت ؽلكن أف ربدد مسار التوازف اخلارجي يف اجلزائر اليت تتمثل 
 يف7

أسعار البًتوؿ وذلك ابعتبار السيطرة شبو التامة لقطاع احملروقات على حصيلة الصادرات يف ظل ربدد  -
 .أوبكالكمية مسبقا من طرؼ 

ادلتوسط لبلستَتاد حيث تقر النظرية االقتصادية ابرتفاعو مع ارتفاع مستوى الناتج والدخل وىو ما ادليل  -
 يؤثر عكسيا على رصيد ميزاف ادلدفوعات.

خدمة الدين اخلارجي حيث نعتقد أف الربامج التنموية ادلعتمدة للجزائر خبلؿ فًتة السبعينات وهناية  -
ل العجز عن طريق االقًتاض اخلارجي يف ظل عدـ كفاية ادلدخرات الثمانينات كاف ذلا انعكاسات يف سبوي

 أزمة مديونية كبَتة كاف ذلا أتثَت على ميزاف ادلدفوعات.   إذلاحمللية، شلا أدى 
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 خالصة الفصل:  

 مع معُت بلد اقتصاد تعامل صايف ينب فهو ، الدولية االقتصادية العبلقات يعكس ادلدفوعات فاميز  إف
 مع خاصة السوؽ، بشروط تًتجم ال أمساليةلر وا اجلارية ادلعامبلت معظم كانت إذا ي، اخلارج عادلال اقتصادايت

 مرتبط اخلارجي التوازف فإف ذلذا اصطناعيا، توازان يكوف اخلارجي التوازف فإف احلكومية، السلطات تدخبلت وجود
 الدولة حياة متطلبات تفرضو ضروري يءش والدوؿ الشعوب سلتلف بُت الدورل التبادؿ فوجود. الداخلي ابلتوازف

 السياسات إغلاد ورباوؿ الداخلي اقتصادىا لتنظيم تلجأ الدوؿ فإف وعليو منها االقتصادية وخاصة مكوانهتا بشىت
 ؽلكن اليت والواردات تاالصادر  سلتلف تدفق يف التحكم خبلؿ من وىذا ثرواهتا نزيف من للحد ادلبلئمة التجارية
 . العادل بقية اذباه للدولة ادلارل ادلركز يظهر الذي ادلدفوعات فاز مي نم ستنبطهات تار ؤشدب قياسها

، يشملها اليت وادلكوانت ادلدفوعات، فاز يدب ادلتعلقة ادلفاىيم بعض معرفة إذل الفصل ىذا يف توصلنا فقد وعليو
 .تصحيحو وطرؽ وأنواعو أسبابو فةمعر  خبلؿ من فيو واالختبلؿ التوازف ومعٌت فيو ادلؤثرة االقتصادية العوامل وكذا

 كما مت اقًتاح رلموعة من احملددات اليت ؽلكن أف ربدد مسار التوازف اخلارجي يف اجلزائر اليت تتمثل يف7
أسعار البًتوؿ وذلك ابعتبار السيطرة شبو التامة لقطاع احملروقات على حصيلة الصادرات يف ظل ربدد  -

 الكمية مسبقا من طرؼ أوبك.
توسط لبلستَتاد حيث تقر النظرية االقتصادية ابرتفاعو مع ارتفاع مستوى الناتج والدخل وىو ما ادليل ادل -

 يؤثر عكسيا على رصيد ميزاف ادلدفوعات.
خدمة الدين اخلارجي حيث نعتقد أف الربامج التنموية ادلعتمدة للجزائر خبلؿ فًتة السبعينات وهناية  -

لعجز عن طريق االقًتاض اخلارجي يف ظل عدـ كفاية ادلدخرات الثمانينات كاف ذلا انعكاسات يف سبويل ا
 أزمة مديونية كبَتة كاف ذلا أتثَت على ميزاف ادلدفوعات.   إذلاحمللية، شلا أدى 
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 : تمييد
ظري من ىذه الدراسة )دراسة الوقائع( أظهرت الًتكيز على أسعار إف النتائج الػُمتوصل إليها يف اجلانب الن

البًتوؿ وادليل ادلتوسط لبلستَتاد وخدمة الدين كأىم زلددات سَتورة ميزاف ادلدفوعات يف اجلزائر خبلؿ الفًتة 
0661-0101. 

لقياس انطبلقا شلا سبق وبغرض إضفاء مزيد من الدقة دلا جاء يف اجلانب النظري، نستعُت أبدوات ا
االقتصادي اليت إبمكاهنا ربديد حجم التأثَت الذي سبارسو ادلتغَتات ادلفسرة على سَتورة ميزاف ادلدفوعات يف 

( وذلك ابحتساب ادلروانت انطبلقا من النماذج االضلدارية اليت تتبلءـ مع 0101-0661اجلزائر خبلؿ الفًتة )
تبارات اإلحصائية، وىو ما سنحاوؿ التطرؽ إليو يف ىذا النظرية االقتصادية والواقع العملي وتتوافق مع االخ

 الفصل.

استنادا إذل اإلطار النظري واجلانب التحليلي اليت تناولت ظاىرة التوازف اخلارجي، سنحاوؿ من خبلؿ 
ومن شبة  (،2020-0661إجراء النمذجة القياسية لسَتورة ميزاف ادلدفوعات اجلزائري خبلؿ الفًتة ) الفصلىذا 
 ربديد أفضل ظلوذج والذي يتبلءـ والنظرية االقتصادية، ويكوف متوافقا مع االختبارات اإلحصائية.    زلاولة
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 تقدير دالة ميزان المدفوعات باستخدام نموذج رياضي معَدل:: المبحث األول
من أسعار البًتوؿ  انطبلقا شلا سبق التطرؽ إليو عند تناوؿ موضوع التوازف اخلارجي، فإنو ؽلكن ربديد كل

ودرجة االنفتاح اخلارجي على الواردات )ادليل ادلتوسط لبلستَتاد( وخدمات الديوف كمتغَتات مفسرة ألرصدة 
ميزاف ادلدفوعات يف اجلزائر، ونتيجة لكوف ىذه األرصدة أتخذ قيما سالبة يف بعض مراحل ىذه الدراسة فإنو من 

  7نقًتح الصيغة الرايضية ادلعَدلة التالية غَت ادلمكن استخداـ ظلوذج لوغاريتمي،لذلك

            
    

       
     …(1)         

∞سيكوف ضمن رلاؿ تعريف      ( فإف تغَت 0ابستخداـ الصيغة )  ويكوف عندىا07, 

       وازف يف ادليزاف الكلي )ال فائض وال عجز(.7 معناه تسجيل ت 
       .7 معناه تسجيل فائض يف ادليزاف الكلي 
          .7 معناه تسجيل عجز يف ادليزاف الكلي 

% 0)سعر البًتوؿ( بػ    فإنو بتغَت       ( وابفًتاض أخذ ادلعلمة 0وبغية تفسَت ادلروانت وفق ادلعادلة )
% يف ظل افًتاض ثبات بقية ادلتغَتات ادلستقلة، وابلرجوع إذل القواعد 05( سيتغَت بػ     فإف ادلتغَت التابع )

 الرايضية فإف ذلك يعٍت7

،وإبدخاؿ اللوغاريتم                %فسيكوف يف ىذه احلالة7  0ابفًتاض تغَت سعر البًتوؿ بػ 
 ، وعليو فإف7                      ادلعادلة فيكوف7 النيبَتي على طريف

               
 .         % سيؤدي إذل تغَت ميزاف ادلدفوعات ابدلقدار 0شلا يعٍت أف أي تغَت يف سعر البًتوؿ بػ 

 وبغرض التأكد من ادلرونة السابقة نستخدـ الصيغة التالية7

         *(  
             

    
)     + 

  )*         ويكوف7
        

          

    
)     +                 

               وعليو فإف7  
                                                           

- مع تقدمي صيغة لتفسَت ادلروانتتُتالصيغة الرايضية مقًتحة من طرؼ الطالب ،. 
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( نستخدـ سلسلة زمنية سنوية للمتغَتات ادلدرجة، واليت زبص االقتصاد اجلزائري 0ذج )ومن أجل تقدير النمو 
 ، حيث ؽلكن ربديد متغَتات الدراسة كما يلي01017 -0661للفًتة 

7 سبثل تطور الرصيد الكلي دليزاف ادلدفوعات، والقيم مأخوذة ابدلليار دوالر جاري )حبسب تقديرات    -
 حصائيات(.الديواف الوطٍت لئل

7 احلد الثابت، والذي يعرب عن مركز االقتصاد احمللي أماـ التبادؿ اخلارجي يف ظل ثبات بقية ادلتغَتات  -
 للنموذج.

 7 سبثل سعر الربميل من النفط مقيما ابلدوالر اجلاري )حبسب تقديرات أوبك(.      -

ل من قسمة الواردات على الناتج احمللي اخلاـ، والقيمتُت 7 سبثل ادليل ادلتوسط لبلستَتاد، والذي يتشك  -
 )تقديرات البنك الدورل(. 0651مأخوذتُت ابألسعار الثابتة  لسنة 

- Idet.)7 سبثل خدمات الديوف اخلارجية مقيمة ابدلليار دوالر جاري )تقديرات البنك الدورل 

على الشكل اخلطي وذلك لتسهيل عملية النمذجة، (، ضلصل 0وإبجراء التحويلة اللوغاريتمية على النموذج رقم )
                                      ويكوف لدينا7

  ……… (2) 

 نتحصل على ادلخرجات التاليةEviews107( وابستخداـ برانمج10وبتقدير النموذج )       
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 .0101-0661تقدير دالة التوازف اخلارجي وفق النموذج الرايضي ادلعَدؿ للفًتة7   :02اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على معطيات ادللحق رقم7:ادلصدر

نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ السابق معنوية صبيع ادلعامبلت حيث سجلت احتمالية خطأ يف التقدير أقل 
وابستخداـ اختبار فيشر لتحديد مدى معنوية  0.8345R²=يمة معامل التحديد %، كما نبلحظ أف ق2من 

ودبقارنتها ابلقيمة اجملدولة عند مستوى  40.33 =  ىذه اإلحصائية نبلحظ أف نبلحظ أبف القيمة الفعلية 
%، 2، دبعٌت أف احتماؿ اخلطأ يف التقدير ىو أقل من Prob(F-statistic) =0.0000%صلد7 2معنوية 

على أف معادلة التمثيل جيدة وأف قيمة معامل التحديد اليت حصلنا عليها ىي قيمة موضوعية لوىو ما يد
وتصلح الستخدامها كمقياس لتقدير فعالية سبثيل معادلة االضلدار للعبلقة ادلدروسة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَتات 

 ادلفسرة.

ودبقارنتها ابلقيمة اجلدولية  2.04 =  دربُت واتسوف، نبلحظ أبف وعلى مستوى اختبار
%، شلا يعٍت عدـ وجود ارتباط ذايت لؤلخطاء، وعليو 2عند مستوى معنوية   1.65 =  ،1.18=  

 فالنموذج مقبوؿ.
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 التقييم االقتصادي للنموذج:
 اقتصاداي تبدو الصيغة الدالية للنموذج كذلك موفقة، ويدعم ىذا التوجو7

 واليت تشَت إذل ضعف مركز اجلزائر أماـ التبادؿ اخلارجي. LnA=194.79د الثابت ادلوجبة7 إشارة احل- 

إشارة معلمة أسعار البًتوؿ ادلوجبة واليت تتبلءـ والنظرية االقتصادية من حيث أنو داعم لزايدة حصيلة  - 
ادلادة النفطية يف السوؽ  دبا يعٍت أف أي زايدة يف أسعار06.30الصادرات، وقد قدرت قيمة تلك ادلعلمة بػ 

 %مع بقاء العناصر األخرى اثبتة سيؤدي إذل ارتفاع رصيد ادليزاف الكلي دبقدار07البًتولية العادلية  دبقدار

مليوف 026.62، أي حبوارل                                  
 دوالر.

تتبلءـ والنظرية االقتصادية من حيث أنو داعم للتخفيض من إشارة معلمة ادليل ادلتوسط لبلستَتاد السالبة واليت   -
دبا يعٍت أف أي زايدة يف ادليل ادلتوسط لبلستَتاد 21.64-رصيد ادليزاف اجلاري، وقد قدرت قيمة تلك ادلعلمة بػ 

 %مع بقاء العناصر األخرى اثبتة سيؤدي إذل اطلفاض رصيد ادليزاف الكلي دبقدار07دبقدار 

مليوف 100.6أي حبوارل                                   
 دوالر.

%من التغَتات احلاصلة يف ادليزاف الكلي مفسرة من 50.12فإنو يشَت أبف R²فيما يتعلق دبعامل التحديد -
طرؼ أسعار البًتوؿ وادليل ادلتوسط للواردات ويوزع الباقي إذل العوامل العشوائية األخرى، وتشكل قيمة ىذا 

 عامل داللة على قوة العبلقة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَتات ادلستقلة.ادل

 

 

                         
 
                          

(-7.21)       (8.54)               (-4.76)  (6.19)                     R²= 0.8345          ̅ = 0.8138         

  F= 40.33         DW= 2.044   
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 تقدير دالة ميزان المدفوعات باستخدام النموذج الخطي: المبحث الثاني:
سنحاوؿ ظلذجة العبلقة بُت التوازف اخلارجي وادلتغَتات ادلستقلة )أسعار البًتوؿ، ادليل ادلتوسط لبلستَتاد 

 ابستخداـ الصيغة اخلطية التالية7  وخدمات الديوف( وذلك
                                 …(1)         

 نتحصل على ادلخرجات التاليةEviews107( وابستخداـ برانمج10وبتقدير النموذج )

.0101-0661طي للفًتة7 تقدير دالة التوازف اخلارجي وفق النموذج اخل:  03اجلدول رقم 
















 


 

 .10ادللحق رقم7 ابالعتماد على معطياتمن إعداد الطالبتُت :ادلصدر

لقيمة موجبة شلا يتعارض والنظرية  من خبلؿ النموذج ادلقدر نبلحظ أخذ خدمة الدين اخلارجي 
 ية واالقتصادية وذلك كما يلي7االقتصادية،وىو األمر الذي يستوجب علينا التعديل دلواصلة التقييمات اإلحصائ

( إذل 0إف رفض النموذج السابق نتيجة عدـ اقتصادية معلمة الدين اخلارجي يدفع ابذباه تعديل الصيغة )
 الصيغة اخلطية التالية7 

( وابستخداـ 10وبتقدير النموذج )        (2)…                         
 نتحصل على ادلخرجات التاليةEviews107برانمج
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 تقدير دالة التوازف اخلارجي وفق النموذج اخلطي بعد حذؼ متغَتة خدمة الدين اخلارجي.:  04اجلدول رقم 

 
 .10إعداد الطالبتُت ابالعتماد على معطيات ادللحق رقم7من :ادلصدر

%وىو 2طأ يف التقدير ال تتجاوز من خبلؿ النموذج ادلقدر نبلحظ معنوية صبيع ادلعامبلت ابحتمالية خ
   )ما غلعلها مقبولة من الناحية اإلحصائية، ونبلحظ أيضا من خبلؿ إحصائية دربن واتسوف 

 شلا يعٍت وجود ارتباط ذايت موجب لؤلخطاء، وعليو فالنموذج ػلتاج إذل تعديل.(    

ة االرتباط الذايت ودالة االرتباط بغرض التخلص من إشكالية االرتباط الذايت لؤلخطاء، وابالستعانة بدال
ضلصل على الشكل (Residual Test – Correlogram (Q) statistics)الذايت اجلزئية للبواقي 

 التارل7
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ازف اخلارجي بعد حذؼ خدمة لبواقي النموذج اخلطي ادلقدر لدالة التو   PACFو ACFدالة:01الشكل رقم 
 الدين.

 

.EVIEWS 4ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي  من إعداد الطالبتُت:ادلصدر

نبلحظ من الشكل أف العمود األوؿ لكل من دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئية لبواقي 
النموذج ادلقدر ىو خارج رلاؿ الثقة، وابلتارل فإف البواقي تتبع إحدى النموذجُت7 ظلوذج االضلدار الذايت بدرجة 

 .MA(1)، أو ظلوذج ادلتوسطات ادلتحركة بدرجة إبطاء واحدة AR(1)واحدة  أتخَت

 AR(1) 7التخلص من االرتباط الذايت لألخطاء ابستخدام  -1

ابفًتاض أف البواقي تتبع ظلوذج االضلدار الذايت من الدرجة األوذل )درجة اإلبطاء وحدة زمنية واحدة(، نستعُت      
 النتائج التالية7ونتحصل على EVIEWS 4بربانمج 
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 .AR(1)تقدير النموذج اخلطي لدالة التوازف اخلارجي بعد حذؼ خدمة الدين وإضافة :05اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10ابالعتماد على معطيات ادللحق رقم7من إعداد الطالبتُت :ادلصدر

%، وعلى مستوى 2لتقدير أقل من نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ السابق معنوية صبيع ادلعامبلت حيث سجلت احتمالية خطأ يف ا
 شلا يعٍت عدـ وجود ارتباط ذايت لؤلخطاء، وعليو فالنموذج مقبوؿ.2.00 =  اختبار دربُت واتسوف، نبلحظ أبف

 MA(1) 7التخلص من االرتباط الذايت لألخطاء ابستخدام  -2

 EVIEWSوذل )أتخر زمٍت واحد(، نستعُت بربانمج ابفًتاض أف البواقي تتبع ظلوذج ادلتوسطات ادلتحركة من الدرجة األ         
 ونتحصل على النتائج التالية107
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 .MA(1)تقدير النموذج اخلطي لدالة التوازف اخلارجي بعد حذؼ خدمة الدين وإضافة :06اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10على معطيات ادللحق رقم7من إعداد الطالبتُت ابالعتماد :ادلصدر

اجلدوؿ السابق معنوية صبيع ادلعامبلت حيث سجلت احتمالية خطأ يف التقدير أقل نبلحظ من خبلؿ 
 %، كما نبلحظ على مستوى اختبار دربُت واتسوف منطقة عدـ التحديد.2من 

وعلى اعتبار أف تقدير النموذج اخلطي بعد حذؼ متغَتة خدمة الدين اخلارجي لدالة التوازف اخلارجي إبضافة 
AR(1) ختبارات، ما يدفع ابذباه اعتباره أفضل ظلوذج.ػلقق أفضل اال 

بعد استكماؿ كافة النماذج ادلقًتحة لتقدير لدالة التوازف اخلارجي، وبعد استيفائها لكافة االختبارات 
اإلحصائية،نبلحظ أف معلمة أسعار البًتوؿ يف النموذج اخلطي أقرب إذل الواقع ابعتبار أتكيد اخلرباء على أف أي 

 مليوف دوالر، لذلك نعتمد النموذج7 211البًتوؿ بدوالر واحد سيحسن رصيد ميزاف ادلدفوعات بػ  زايدة يف سعر

 

 التقييم االقتصادي للنموذج:

اقتصادياتبدوالصيغةالداليةللنموذجكذلكموفقة،ويدعمهذاالتوجه:

 

              
 
                       

(11.57)               (-3. 42)  (11.09)                

R²= 0.8938              ̅ =0.8820             DW= 2.00 



             2020-1990محددات ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة  الفصل الثاني         

~ 37 ~ 
 

 التقييم االقتصادي للنموذج:
فقة، ويدعم ىذا التوجو7 اقتصاداي تبدو الصيغة الدالية للنموذج كذلك مو 

إشارة معلمة أسعار البًتوؿ ادلوجبة واليت تتبلءـ والنظرية االقتصادية من حيث أنو داعم لزايدة حصيلة  -
دبا يعٍت أف أي زايدة يف أسعار ادلادة النفطية يف السوؽ البًتولية 0.44الصادرات، وقد قدرت قيمة تلك ادلعلمة بػ 

 440يل مع بقاء العناصر األخرى اثبتة سيؤدي إذل ارتفاع رصيد ادليزاف الكلي دبقدار دوالر للربم 0العادليةدبقدار
 مليوف دوالر ادلذكورة سابقا(. 211مليوف دوالر )ما يقارب 

إشارة معلمة ادليل ادلتوسط لبلستَتاد السالبة واليت تتبلءـ والنظرية االقتصادية من حيث أنو داعم للتخفيض من   -
دبا يعٍت أف أي زايدة يف ادليل ادلتوسط لبلستَتاد 001.12-اري، وقد قدرت قيمة تلك ادلعلمة بػ رصيد ادليزاف اجل

 مليوف دوالر. 001.12مع بقاء العناصر األخرى اثبتة سيؤدي إذل اطلفاض رصيد ادليزاف الكلي بػ1.110دبقدار 

ة يف ادليزاف الكلي مفسرة من %من التغَتات احلاصل56.05فإنو يشَت أبف R²فيما يتعلق دبعامل التحديد -
طرؼ أسعار البًتوؿ وادليل ادلتوسط للواردات،ويوعز الباقي إذل العوامل العشوائية األخرى، وتشكل قيمة ىذا 

 ادلعامل داللة على قوة العبلقة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَتات ادلستقلة

ف التوازف اخلارجي اجلزائري ال يزاؿ برغم كمحصلة دلا سبق فإف النتائج احملصل عليها تدفع ابذباه القوؿ أب
اإلصبلحات ادلعتمدة وبرامج اإلنفاؽ ادلعتربة رىُت التغَتات احلادثة يف أسعار ادلادة النفطية يف السوؽ البًتولية 
العادلية، يف ظل عدـ ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، ويف ظل تبٍت سياسة االستَتاد وبشكل مبالغ فيو 

الطلب احمللي ادلتزايد، خصوصا مع اعتماد أصوؿ النظرية الكينزية يف الرفع من الطلب الكلي الفعاؿ لتغطية 
وادلتزامن مع عدـ مقدرة اجلهاز اإلنتاجي احمللي على مواكبة تلك الزايدة يف الطلب، ابإلضافة إذل اخللل الناتج عن 

اإلنتاجية الدعم البلـز للنهوض، شلا سيشكل حسب وجهة تطبيق إسًتاتيجية النمو البل متوازف واليت دل تُقدـ لآللة 
نظران خطورة ابلغة على التوازانت اخلارجية يف حاؿ تدىور أسعار البًتوؿ أو تقلص حجم الصادرات من ادلادة 
النفطية كما تشَت إذل ذلك اإلحصائيات األخَتة ادلتعلقة حبجم االحتياطيات ادلؤكدة واإلنتاج مقابل حجم براميل 

 فط ادلصدرة.الن

إف االرتفاعات يف أسعار البًتوؿ وفرت للجزائر ىامش مناورة كبَت استطاعت من خبللو تسديد القسم 
األعظم من ادلديونية اخلارجية، لتتقلص معها خدمات تلك الديوف وىو إصلاز ػُلسب للحكومة اجلزائرية، لكن ىذا 

ًتوؿ )وىو االحتماؿ األكرب خصوصا بعد مؤشرات الوضع ليس ابدلستدمي حيث أف أي منحى تنازرل ألسعار الب
واذباه العادل ضلو مصادر طاقة جديدة ُيشكل الغاز الصخري أىم تلك 0101االطلفاض ادلسجلة بداية من 
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ادلصادر( من شأنو عودة االستدانة اخلارجية من جديد وردبا حبجم أكرب من السابق )لتحقيق التوازانت الداخلية( 
لسياسات االقتصادية ادلتبعة وزلاولة استغبلؿ فرصة تواجد احتياطيات صرؼ أجنبية كبَتة يف شلا يستدعي تعديل ا

إنعاش االقتصاد احمللي )استثمارات يف القطاعات اإلنتاجية خصوصا الفبلحي والصناعي(، وىو وحده احلل الذي 
اخلارجي وما يسببو ذلك من عودة  ػلقق جباية زللية أعلى تتحقق معها التوازانت الداخلية دوف اللجوء إذل العادل

 إذل العجز ادلزمن دليزاف ادلدفوعات.
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 خالصة الفصل الثاني:
على مستوى التوازف اخلارجي وعلى الرغم من اإلصبلحات ادلعتمدة وبرامج اإلنفاؽ ادلعتربة فقد بقي 

النفطية يف السوؽ البًتولية العادلية، يف ظل عدـ ميزاف ادلدفوعات اجلزائري رىُت التغَتات احلادثة يف أسعار ادلادة 
ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات ويف ظل تبٍت سياسة االستَتاد وبشكل مبالغ فيو لتغطية الطلب احمللي 
ادلتزايد خصوصا مع اعتماد أصوؿ النظرية الكينزية يف الرفع من الطلب الكلي الفعاؿ وادلتزامن مع عدـ مقدرة 

نتاجي احمللي على مواكبة تلك الزايدة يف الطلب )اخللل الذي أحدثتو إسًتاتيجية النمو البل متوازف(، اجلهاز اإل
 وىو ما يعٍت أف الفوائض احملققة ظرفية وغَت مستدامة.

وعلى العمـو وابلنظر إذل الدمج الغَت مناسب لنظرييت النمو البل متوازف والنظرية الكينزية )الطلب الكلي 
د زادت اإلختبلالت يف اذليكل ادلنظومي لبلقتصاد اجلزائري وزاد معها االعتماد على ادلصادر اخلارجية الفعاؿ( فق

 0101-0111يف ربقيق االستقرار االقتصادي الكلي، شلا يؤدي إذل القوؿ أبف االستقرار احملقق خبلؿ السنوات 
 ىو استقرار ظريف سرعاف ما يزوؿ بزواؿ األسباب احملدثة لو.
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 خاتمة عامة  
ال ؽلكن أبي حاؿ من األحواؿ فهم الظواىر االقتصادية أو غَتىا، إال بعد اخلوض يف أصوذلا وجذورىا 
والرجوع إذل إطارىا الطبيعي وسياقها العاـ ودراسة تطوراهتا عرب الزمن، ابالستعانة أبدوات منهجية علمية اليت 

 وابألخص العلـو االقتصادية. يعتمد عليها البحث العلمي 
 والذي اخلارجي العادل دوؿ بُت االقتصادية العبلقات دلختف الفاصل البياف ىو ادلدفوعات فاميز  يعترب

 تبياف من ؽلكننا ادلؤشر ىذا حلاومر  تفاصيل سلتلف فمعرفة ،ذلا ادلتبعة السياسات دلختلف الواضحة الصورة يعطي
تها، لذلك غلب البحث يف زلدداتو. ذلذا سادر  داادلر  الفًتة خبلؿ العادل يف صاداقت أي هبا مر اليت احلقائق صبيع

الغرض جاءت ىذه الدراسة لئلجابة على اإلشكالية اليت تتمحور حوؿ احملددات اليت تؤثر يف ميزاف ادلدفوعات 
جلانب النظري دليزاف اجلزائري، حيث ودلعاجلتها فقد قسمنا ىذه الدراسة إذل فصلُت، ففي الفصل األوؿ تناولنا ا

ادلدفوعات، حيث مت تقدؽلو تقدؽلا أكادؽليا من حيث مفهومو وأعليتو، مكوانتو والعوامل ادلؤثرة فيو، مع التعرض 
إذل التوازف احلسايب كنتيجة منطقية دلبدأ القيد ادلزدوج لكل عملية ُتسجل يف ادليزاف، إال أف ىذا ال يعٍت ابلضرورة 

الذي عادة ما تفتقر إليو الدوؿ النامية، إذ ينتاب موازين مدفوعاهتا اختبلالت ىيكلية دائمة ىذا التوازف  أنو يستمر
تستمر طواؿ سنوات عديدة بسبب الظروؼ االقتصادية السيئة اليت تسيطر على النشاط االقتصادي بصفة دائمة، 

بعرض أسباب كل نوع من ىذه  ىذا مع التطرؽ إذل سلتلف أشكاؿ االختبلالت الدائمة منها وادلؤقتة، ادلرفوقة
االختبلالت، وبعدىا أدرجنا طرؽ تصحيحها وآلية التسوية عن طريق التدفقات النقدية الدولية، ويف األخَت مت 

 عرض آلية عمل ميزاف ادلدفوعات وزلدداتو يف اجلزائر. 
ياسية مت اقًتاح يف الفصل الثاين حاولت الدراسة تبياف زلددات ميزاف ادلدفوعات اجلزائري عرب دراسة ق

ظلوذج رايضي معدؿ يف مبحثها األوؿ، مث ظلوذج خطي يف ادلبحث الثاين وذلك إثبات أو نفي العبلقات بُت 
 احملددات ادلقًتحة وسلوؾ رصيد ميزاف ادلدفوعات

  :اختبار الفرضيات 
 انطبلقا من البحث ؽلكن اختبار صحة الفرضيات كما يلي7 

  :يعد سعر البًتوؿ متغَتا مهما يف التأثَت على سَتورة ميزاف حيث ة أثبتتها الدراسالفرضية األوىل
وذلك عرب التأثَت يف حصيلة الصادرات يف ظل ربدد الكمية عرب اتفاقات دولية  ادلدفوعات اجلزائري
 .ضمن منظمة أوبك

 :ادليل ادلتوسط لبلستَتاد يشكل يف حقيقتو متغَت مثبط أثبتتها الدراسة حيث أفالفرضية الثانية 
الرتفاعات ميزاف ادلدفوعات، وىو ما بينتو الدراسة القياسية حيث أف ميلو سالب ومعنوي عند 

2%. 
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  :حيث أف خدمة الدين اخلارجي كاف ذلا أتثَت زلدود،  أثبتت الدراسة عدـ صحتهاالفرضية الثالثة
 وىو ما بينتو الدراسة القياسية حيث مت استبعاده.

 الدراسة نتائج: 
إف النتائج احملصل عليها تدفع ابذباه القوؿ أبف التوازف اخلارجي اجلزائري ال يزاؿ برغم كمحصلة دلا سبق ف

اإلصبلحات ادلعتمدة وبرامج اإلنفاؽ ادلعتربة رىُت التغَتات احلادثة يف أسعار ادلادة النفطية يف السوؽ البًتولية 
بٍت سياسة اإلستَتاد وبشكل مبالغ فيو العادلية، يف ظل عدـ ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، ويف ظل ت

لتغطية الطلب احمللي ادلتزايد، خصوصا مع اعتماد أصوؿ النظرية الكينزية يف الرفع من الطلب الكلي الفعاؿ 
وادلتزامن مع عدـ مقدرة اجلهاز اإلنتاجي احمللي على مواكبة تلك الزايدة يف الطلب، ابإلضافة إذل اخللل الناتج عن 

جية النمو البلمتوازف واليت دل تُقدـ لآللة اإلنتاجية الدعم البلـز للنهوض، شلا سيشكل حسب وجهة تطبيق اسًتاتي
نظران خطورة ابلغة على التوازانت اخلارجية يف حاؿ تدىور أسعار البًتوؿ أو تقلص حجم الصادرات من ادلادة 

طيات ادلؤكدة واإلنتاج مقابل حجم براميل النفطية كما تشَت إذل ذلك اإلحصائيات األخَتة ادلتعلقة حبجم اإلحتيا
 النفط ادلصدرة.

إف اإلرتفاعات يف أسعار البًتوؿ وفرت للجزائر ىامش مناورة كبَت استطاعت من خبللو تسديد القسم 
األعظم من ادلديونية اخلارجية، لتتقلص معها خدمات تلك الديوف وىو إصلاز ػُلسب للحكومة اجلزائرية، لكن ىذا 

ابدلستدمي حيث أف أي منحى تنازرل ألسعار البًتوؿ )وىو اإلحتماؿ األكرب خصوصا بعد مؤشرات الوضع ليس 
واذباه العادل ضلو مصادر طاقة جديدة ُيشكل الغاز الصخري أىم تلك  0101اإلطلفاض ادلسجلة بداية من 

حقيق التوازانت الداخلية( ادلصادر( من شأنو عودة اإلستدانة اخلارجية من جديد وردبا حبجم أكرب من السابق )لت
شلا يستدعي تعديل السياسات اإلقتصادية ادلتبعة وزلاولة استغبلؿ فرصة تواجد احتياطيات صرؼ أجنبية كبَتة يف 
إنعاش اإلقتصاد احمللي )إستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية خصوصا الفبلحي والصناعي(، وىو وحده احلل الذي 

ها التوازانت الداخلية دوف اللجوء إذل العادل اخلارجي وما يسببو ذلك من عودة ػلقق جباية زللية أعلى تتحقق مع
 إذل العجز ادلزمن دليزاف ادلدفوعات. 

 7الدراسة آف اق 
 كأي دراسة فإف ىذا البحث يفتح آفاؽ لبحوث جديدة، حيث ؽلكن اقًتاح ادلواضيع التالية7

 وادلأموؿ. ترقية الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بُت والواقع -
ربليلية لسياسات استهداؼ الواردات يف اجلزائر.دراسة  -
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 :لمراجع باللغة العربيةاق ائمة   
لكتبا 
  ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، العالقات االقتصادية الدوليةبساـ احلجار ،

 . 0110لبناف، 
  ،الطبعة الثانية، ادلكتبة العصرية االقتصادية الدولية بني النظرية والتطبيق العالقاترضا عبد السبلـ ،

 .0101للنشر والتوزيع، مصر، 
  ،0665، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، االقتصاد الدويلزينب حسن عوض هللا . 
  ،0112، دار النهضة العربية، الطبعة األوذل، مصر، االقتصاد الدويلسامي خليل. 
  العالقات التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساهتا على ميزان نعمة، مسَت فخري

 ، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف،.......ادلدفوعات
  ،0116، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، اقتصادايت التجارة اخلارجيةالسيد دمحم أضبد السرييت. 
 الطبعة األوذل، دار ادلسَتة التمويل الدويل ونظرايت التجارة اخلارجية، خروفشقَتي نوري موسى وآ ،

 . 0100للنشر والتوزيع، عماف، 
  صبحي اتدرس قريصة ومدحت دمحم العقاد، النقود والبنوؾ والعبلقات االقتصادية الدولية، دار النهضة

 .0650العربية، بَتوت، 
  ،دار النهضة ره على عالج اختالل ميزان ادلدفوعاتسعر الصرف وأثصفوت عبد السبلـ عوض هللا ،

 . 0111العربية، مصر، 
  ،0102، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، االقتصاد النقدي والبنكي، الطبعة الثانيةالطاىر لطرش . 
  ،عادؿ أضبد حشيش ورلدي زلمود شهاب، أساسيات االقتصاد الدورل، منشورات احللي احلقوقية

 .0110بَتوت، 
  ،0101-0110دار اجلامعة اجلديدة، مصر، االقتصاد الدويل، أساسيات عادؿ أضبد حشيش. 
  ،0665، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، االقتصادايت الدوليةعبد الرضبن أضبد يسري . 
  ،الدار اجلامعية للنشر النظرية االقتصادية_ التحليل اجلزئي والكلي للمبادئعبد ادلطلب عبد احلميد ،

 . 0100لتوزيع، وا
  ،بدوف دار نشر، دوف سنة.االقتصاد النقدي بني النظرية والتطبيقدمحم عبد العزيز عجيمية ، 
  ،0111، دار اجلامعة للنشر، اإلسكندرية،دولية تاقتصادايزلمود يونس. 
  ،0666، دار اجلامعة للنشر، مصر، دولية تاقتصادايزلمود يونس . 
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  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األوذل، لدويلالتمويل اموسى سعيد مطر وآخروف ،
0115. 

واألطروحات الرسائل: 
 دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستَت يف -حسيبة لغرازي، دور وفعالية السياسة النقدية يف التوازف اخلارجي

 .0100-0101، 0العلـو االقتصادية، زبصص نقود وبنوؾ، جامعة اجلزائر
 مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، حتليلية دليزان ادلدفوعات اجلزائري دراسة، بن طرية حورية ،

 .0104-0103زبصص ذبارة دولية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
  ،سعر صرف الدينار اجلزائري بني نظام التثبيت ونظام التعومي ادلدار وأثره على ميزان خليفة عزي

اجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص مالية وبنوؾ، جامعة ادلسيلة، ، دراسة مقارنة، مذكرة مادلدفوعات
0100-0100. 

  ،دراسة حالة اجلزائر، -دور سعر الصرف يف تعديل ميزان مدفوعات الدول الناميةيوسف عبد الباقي
 .0110مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
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 Bernard Guillochon et Annie kowecki,economie international(commerce et 

macroeonomie)dunod,Paris ,2009. 
 Claud Dufloux, Michel Karline, La balance des paiements, Economica, Paris, 1994.  
 Poul krugman , Maurice Obst feld ,Marc Melitz , Economie international , publie , par 

pearson Education , france , Paris , 2012. 
 Raymond BERTRAND ˏEconomie financiere internationale ˏpresse universitaire de 

France ˏ1971. 
 Kindle Breger ˏP.K and HerrickˏEconomic Development ˏThird Edition ˏMchill 
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 المالحق

Année 

 

BP Poil  

  

 

 

 (مليار دوالر جاري)

 

  
مليار دوالر )

 (جاري
 (دوالر/برميل)

1990 -0,22 24,34 0,213444484 8,808 

1991 1,04 21,04 0,177366316 9,172 

1992 0,23 20,03 0,18224476 9,332 

1993 -0,01 17,5 0,173681674 9,096 

1994 -4,36 16,19 0,185949796 5,117 

1995 -6,3 17,4 0,182725253 4,25 

1996 -2,1 21,33 0,152183273 4,214 

1997 1,16 19,62 0,154140134 4,418 

1998 -1,74 13,02 0,157366662 5,131 

1999 -2,38 18,12 0,155073255 5,203 

2000 7,57 28,77 0,160706696 4,476 

2001 6,19 24,74 0,17297233 4,384 

2002 3,66 24,91 0,200597049 4,173 

2003 7,47 28,73 0,19647659 4,307 

2004 9,25 38,35 0,211501293 5,74 

2005 16,94 54,64 0,212328651 5,987 

2006 17,73 66,05 0,205659999 13,424 

2007 29,55 74,66 0,222609313 1,369 

2008 36,99 98,96 0,251207671 1,252 

2009 3,86 62,35 0,279421034 1,055 

2010 15,33 80,35 0,28151986 0,676 

2011 20,14 112,92 0,258788657 0,6396 

2012 12,06 111,49 0,285144314 0,854 

2013 0,13 109,38 0,304560755 0,539 



 المالحق

 
 

 

 0101-0661 اجلزائر خبلؿ الفًتة تطور زلددات التوازف اخلارجي يف: 01ادللحق رقم  

 بنك اجلزائر صندوؽ النقد الدورل أوبك ادلصدر:

 

 

2014 -5,88 99,68 0,318057668 0,299 

2015 -27,037 52,79 0,327872369 0,6911 

2016 -26,2 44,28 0,308810022 0,3566 

2017 -22,06 54,12 0,283202873 0,239 

2018 -16,9 71,44 0,270037161 0,217 

2019 -16,95 64,49 0,248915442 0,195 

2020 -18,26 41,47 0,21956814 0,1746 


