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ملخص:  ا

 ون صادرات ااقتصاد امن خال تسليط الضوء عليهبترول تناولت هذ الدراسة تقلبات أسعار ال 
بيرة  ز بنسبة  ، وعليه فان الدراسة الحالية تهدف إلى تحليل تقلبات بترولعلى عائدات الالجزائري ترت

 ماوآثارها على سعر صرف العملة الجزائرية، وذلك من خال دراسة قياسية للفترة الممتدة  بترولأسعار ال
توصي إليه هذ الدراسة هو التنويع في صادرات ااقتصاد الجزائري والتوجه إلى ما ، و 2015-1986بين 

 .) خارج المحروقات( مثل قطاعي الزراعة والسياحةالقطاعات البديلة 

مفتاحية لمات ا  :ا
بترول جزائري، ا صرف ، أسعاربترولا ، أسعارااقتصاد ا  .ا

Résumer : 

Cette étude a porté sur les fluctuations des prix du pétrole sachant que ces 

dernières sont basées en grande proportion sur les revenus pétroliers. De ce 

fait, la présente étude, a pour objectif l’analyse des variations des prix de 

pétroles ainsi que  leurs impacts sur le taux de change en Algérie, par le 

biais d’une étude statistique de la période comprise entre (1986-2015). 

Cette étude préconise la diversification des exportations de l’économie 

algérienne et l’orientation vers d’autre secteur (hors hydrocarbures) telle 

que l’agriculture et le tourisme.   

Mots clés : 

L’économie algérienne, pétrole, prix de pétrole, taux de change. 
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  مقدمة
افة دول العالم على ااقتصاد عامة في بناء سياستها ااستراتيجية، إا أن هذ اأهمية بدأت   ز  ترت

ل واضح بعد التطورات ااقتصادية التي يشهدها العالم، وما زاد هذ اأهمية تطور الصناعة       تظهر بش
ز على الموارد الطبيعية أبرزها الطاقة التي باتت ت  لعب دورا حيويا في تحريك عجلة ااقتصاد العالمي.التي ترت

بيرة منذ ااستقال إلى يومنا هذا إذ الماحظ للعيان أن ثروة البترول    عرف ااقتصاد الجزائري تغيرات 
، ومنذ 1986جعلته يتخبط وغير مستقر، فلعنة الموارد جعلته يتعرض لصدمات بترولية عنيفة مثل صدمة 

وى أسعار البترول، جعلت ااقتصاد الجزائري يمر بأزمة مالية خانقة، نظرا لعدم وجود بدأت تتها 2014مطلع 
المحروقات وهذا اانهيار في اأسعار جعل العديد من المتغيرات  قطاع بدائل من الصادرات اأخرى خارج

صرف يتأثر ااقتصادية تتأثر مثل معدات التضخم، معدات البطالة، أسعار الصرف...إلخ، ولأن سعر ال
باحتياطي العمات اأجنبية ونتيجة لتأثر عائدات الريع البترولي تأثرت حصيلة التعامات من العمات اأجنبية 
وهذا أثر على العملة الجزائرية بالسلب حيث تهاوت أسعار صرف العملة الجزائرية تجا العمات اأجنبية 

 .2015اأخرى في منتصف سنة 
ل قطاع المحروقات   النسبة البالغة في التجارة الخارجية بالجزائر، إذ يعتبر النواة اأساسية في توفير يش

العملة الصعبة التي تستخدم في دفع عجلة ااقتصاد الوطني، حيث إن التجارة الخارجية الجزائرية تتميز بأن 
ي، أما الواردات فإن اغلبها من منطقة اليورو، وهذا ما يجعل الجزائر  قيمة الصادرات تسعر بالدوار اأمري

لة الفوارق والتقلبات في سعر الصرف، ومما سبق يتضح أن هناك عاقة وطيدة بين تقلبات أسعار  تواجه مش
  البترول وسعر الصرف تجعلنا نبحث في مضمونها عنن مختلف تفاعات وتأثيرات هذ العاقة.

ي ا  :ةــــااش
ال العام التاليومن أجل تسليط الضوء على الموضوع نعمد إلى  هي تداعيات تقلبات أسعار مـا  : طرح اإش

جزائر صرف في ا محروقات على سعر ا  ؟ا
التالي:و  الية نستعين ببعض التساؤات المدعمة للموضوع و التي هي   لمحاولة ااجابة عن هذ ااش

 الجزائري واستقرار؟ ااقتصادأهمية قطاع المحروقات في إنعاش  هيما 

 ؟لرئيسية المحددة أسعار الصرفمل اماهي العوا 
 على القوة الشرائية للعوائد المالية المتأتية من قطاع المحروقات  الصرف اسعارانخفاض تؤثر  يف  

 في الجزائر؟

دراسة:   فرضيات ا
 إن معالجة هذا البحث يفرض علينا وضع بعض الفرضيات:

 .دي واستقراريلعب قطاع المحروقات دور هام في تحقيق اانعاش ااقتصا .1
 انخفاض أسعار البترول يؤثر على ااقتصاد الجزائري. .2
 تتأثر أسعار صرف العملة الجزائرية بتقلبات اسعار البترول. .3
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دراسة:  أهمية ا
ونه  بيرة  تسي أهمية  ون سعر الصرف يعد مؤشر من المؤشرات ااقتصادية، حيث ي تبرز أهمية الدراسة في 

مات الدولية الخارجية لاقتصاديات المفتوحة، وتقلب هذا اأخير يؤثر على ميزان الوسيلة التي تتم بها المعا
ان باإيجاب  المدفوعات، وبما أن صادرات الجزائر معظمها من عائدات البترول فهذا ااخير يتأثر بتقلبه سواء 

 أو السلب.
دراسة:  أهداف ا

   التعرف على الثروة البترولية 

  العوامل المؤثرة فيه.و التعرف على سعر الصرف 

 .إبراز عاقة اسعار البترول بسعر الصرف في الجزائر. 
دراسة:  دوافع ا

 ترجع اسباب اختيار الموضوع الى: 
 لدخول و البحث في عالم المحروقات.رغبة شخصية في ا 
 وتأثيراتها الصرف آليات فهم محاولة. 

دراسة:  منهج ا
 بترولال أسعار التاريخي للتطور و الصرف لسعر مدخل خال من النظري المنهج البحث في هذا تناولنا   

ااسلوب القياسي لتحديد العاقة بين  استخدام إلى إضافة الماضي، إلى بالعودة الحاضر فهم في يساعدنا الذيو 
  سعر البترول وسعر صرف الدينار الجزائري.

سابقة دراسات ا  :ا
 رة شهادة الماجستير في التسيير ةاثار تقلبات اسعار الصرف على العائدات النفطي ، مذ

 2010لسنة  الدولي للمؤسسات، تخصص مالية دولية، من اعداد الطالبة موري سمية،
، تلمسان.لية العلوم ااقتصادية و علوم ال تورا  تسيير، مدرسة الد

  انة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع ااقتصادي الدولي الجديد     دور و م
رة لنيل شهادة الماجستير في العلوم وفي ا فق اانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، مذ

جامعة الحاج لخضر، باتنة، من اعداد  ، 2008لسنة ااقتصادية، فرع اقتصاد دولي،
 .الطالب: بلقاسم سرايري

  تورا رة مقدمة لنيل شهادة الد      أثر تطور أنظمة استغال النفط على الصادرات، مذ
 ، من اعداد الطالبة أمينة مخلفي.2012في العلوم ااقتصادية، جامعة ورقلة، سنة
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  تورا رة لنيل شهادة الد   فعالية اعادة تدوير اأموال البترولية في التنمية ااقتصادية، مذ
رة، لسنة   ، من اعداد الطالبة زايدي حسيبة.2015في العلوم ااقتصادية، جامعة بس

دراسة  :صعوبات ا
إن الصعوبات التي تلقيناها في إنجاز هذ الدراسة ا تختلف في جوهرها عن تلك المألوفة لدى 

ن تلخيصها فيما يلي:  جل الباحثين، ويم
 .ب التطورات الحديثة  جل المراجع التي تتناول أسعار البترول ا توا

 .تبات الجامعية  نقص المراجع المتعلقة بهذ الدراسة في الم
دراسة: ل ا   هي

الية المطروحة قسمنا دراستنا إلى   فصول حيث تناولنا في الفصل  ثاثة من أجل اإجابة على اإش
   دور المحروقات  إضافة إلى ول مفاهيم عامة حول المحروقات ومحددات أسعار البترول في اأسواق العالمية اأ

المفاهيم المتعلقة بسعر الصرف  ، أما في الفصل الثاني تطرقنا إلىفي اقتصاديات بعض الدول النامية
والنظريات المفسرة له، ثم إلى سوق الصرف والعمليات التي تتم فيه، أما الفصل الثالث فتطرقنا إلى تطور 

لى، إلى يومنا هذا 1962من  استغال الثروة البترولية في الجزائر وتطور نظام سعر الصرف في الجزائر  وا 
قياسية أثر تقلبات أسعار البترول على سعر الصرف وذلك من خال دراسة التاريخي وفي اأخير قمنا بدراسة 

ثم تقدير معادلة اانحدار لسعر الصرف  وصفية لبيانات الساسل الزمنية ثم اختبار استقرار الساسل الزمنية
 . Eviews9مستخدمين في ذلك برنامجبدالة سعر البترول 
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 :تمهيد

انت وا تزال المحرك اأساسي للعجلة ااقتصادية، فهي تحظى إ  جميع دول  باهتمامن المحروقات 
انة أساسية  بيرة في التطور ااقتصادي وااجتماعي على المستوى العالمي وم       العالم لما لها من أهمية 
في اقتصاديات الدول المصدرة والمستوردة لها، وقد تطور استخدام المحروقات وتنوعت استعمااتها مع التطور 

ها ااقتصادي وااجتماعي للشعوب، سواء من حيث تعدد  فاءتها أومن حيث تطور استها مصادرها و
 ومجاات استعمالها المختلفة.

ون البترول مادة   ونه علم قائم بذاته يدرس الندرة ب بتطور العصور أصبح لهذ المادة الخام اقتصاد ب
ناضبة غبر متجددة ويسعى إلى تلبية حاجات المجتمع منه، وسوق ينظم عمليات تبادل هذ السلعة، حيث 

ون اقتصادية أو سياسية، ومن خال ت عرف أسعارها بالتغيرات المستمرة على مر الزمن وذلك لعدة أسباب قد ت
 هذا الفصل سنحاول التعرف على هذ الثروة وذلك بالتطرق إلى:

 .مفاهيم عامة حول المحروقات 

 .محددات أسعار البترول في اأسواق العالمية 

 دول النامية.دور المحروقات في اقتصاديات بعض ال 
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 مفاهيم اساسي حول المحروقا لمبحث ااول:ا
عامل     انة عالمية عالية ليس فقط  ونه عصر البترول حيث احتل البترول م   تميز القرن عشرين ب

مورد اقتصادي استراتيجي تعتمد  ل الشعوب في استعمااتها وحياتها اليومية من عوامل الطاقة بل    عليه 
ل المجاات السياسية، و  رية و في   غيرها.ااقتصادية، العس

 ميــــــــــاد الصناعي العالــة الصناعية الحديثة لاقتصـــــأهم اانشطمن أبرز و اصبحت الصناعة البترولية  
هفي توسع وتضاعف معدات إنتاجه و حقيقة ذلك تظهر و   .استها

 .مفهوم المحروقاتالمطلب ااول: 
ز عليها اقتصاديات بعض الدول خاصة الدول النامية مثل  المحروقات ثروة اقتصادية هامة ترت تعتبر 

ل من مفهوم المحروقات واهمية وخصائص هذا الموردسالجزائر و   .نتناول في هذا المطلب 

 لمحروقات.: تعريف االفرع اأول
لمة البترول بصو صخر تعني زيت ال لمة من أصل اتيني Pétroleالبترول النفط أو   رة وتستخدم 

الغاز الطبيعي، حيث يعرف الزيت البترولي بأنه بترول في صورة سائلة، بينما عامة لتشتمل الزيت البترولي و 
ربونية )أي أن أساسها  بات هيدرو ون البترول من مر يعرف الغاز الطبيعي بأنه بترول في صورة غازية ويت

ربون يمائي عنصرا الهيدروجين وال ن الحصول عليها فرادي عن طريق ال اا مختلفة يم (، والتي تتخذ أش
وعلى الرغم من عدم اتفاق العلماء على أصل  التقطير والتصنيع ويوجد البترول في سطح اأرض أو في باطنها

البترول إا أنه يرجع بعضهم أصل البترول إلى مواد عضوية، والبعض اأخر إلى مواد غير عضوية، إا أنهم 
ميات محدودة قابلة للنفاذ.يت  (1)فقون على أن البترول يوجد في الطبيعة ب

ثيف ا  ب من الفحم والهيدروجين بصفة أساسية يعرف البترول بأنه ذلك السائل ال أخف من الماء، يتر
زة وعالية جدا، سهل الضخ والتخزين والنقل وااستعمال نظرا يحرر عند احتراقه طاقة قابل لاشتعال و  مر

انه  (2).حسب الموقع وظروف التخلق لسيولته، له ألوان مختلفة ون ويتجمع في باطن اارض ويظل في م  يت
الشقوقإ سور اارضية أو يستخرجه -لى أن يخرج الى سطح اارض بفعل العوامل الطبيعية  الفوالق أو ال

 (3)اانسان بواسطة حفر اآبار.

                                                           
 .161، ص2014الثامنة ، جدة، الطبعة اقتصاد النفط الموارد و البيئة و الطاقةسيد فتحي أحمد الخولي،  1
تورا في العلوم ااقتصادية، فعالية اعادة تدوير ااموال البترولية في التنمية ااقتصاديةزايدي حسيبة،  2  (غير منشورة)، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الد

رة،   .13، ص 2015جامعة بس
 .9، ص2006وزيع، الطبعة ااولى، دار ئاراس للنشر والت البترول اهميته، مخاطر وتحدياته،بيوار خنسي،  3
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رير ثم التوزيعتنطوي دورة إنتاج البترول على خمس         مراحل هي: التنقيب، ااستخراج، النقل، الت
ل التالي: و  ن ايضاحها في الش  (1)التسويق يم

ل)  عملياتها المختلفة.دورة انتاج البترول و  :(1,1الش

 التخصصات التي تتدخلالعمليات و                                       المراحل المختلفة              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رة ماجيستر تخصص تحليل اقتصادي ، ، ااقتصاد العالمي للمحروقات النفط والغاز الطبيعيعبد المالك مباني: المصدر مذ
 .24، ص2008-2007، جامعة الجزائر(غير منشورة)

  
ل خام منذ زمن طويل حوالي    في 3000لقد تعرف اانسان على البترول في ش انت ت سنة، حيث 

ل عاج أو دواء أو إنارة، و الحاجات الضرورية المتمثلة أما  ن مع ظهور الثورة الصناعيةفي ش التطور و  ل
ان في  التنقيب عن البترولاستدعى القيام بعمليات البحث و التقني   (2).1859اوت 27فأول بئر حفر 

 

 
                                                           

رة ماجيستر تخصص تحليل اقتصادي، ااقتصاد العالمي للمحروقات النفط والغازعبد المالك مباني،  1  .24ص 2008، جامعة الجزائر(غير منشورة)، مذ
رزايدي حسيبة،   2  .13ص مرجع سابق الذ

شاف  ااست

رير   الت

 اانتاج

 النقل

 جيولوجيا

 جيوفيزياء

 .اابار تجهيز

 .ومعالجة أولية توطيد عمليات
لإنتاج

 .(موانئ )عملية شحن و تسليم

 .ناقات بترولية/ انابيب
نقل

يبة  .وحدات التحويل اسيما وحدات تر

 نقل

 التخزيـــــــــن

 التخزيــــن

 التخزيــن

عمليات 
ييف  .عمليات بيع وتسليمت

  التوزيع
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تشاف البترول في عدد من دول (1,1)الجدول   .ااجنبيةالعالم البترولية العربية منها و : تاريخ ا

 التاريخ البلدان
ية  1859 الوايات المتحدة اامري

ة رومانيا  1875 ممل
 1858 ندا

 1873 القوقاز ) القيصرية(
 1869 البيرو
 1908 ايران
 1911 مصر
 1937 العراق
ويت  1983 ال
 1943 المغرب
 1956 الجزائر
 1959 ليبيا

 consulter le 22/02/2016 à 19h00 http://ar.wikipedia.org:المصدر

 المحروقات. : خصائصالفرع الثاني
نشاط قطاع المحروقات بصفة عامة بمجموعة من الخصائص التي تميز عن باقي النشاطات  يتميز 

 وخصائص أخرى خاصة بصناعة الغاز الطبيعي.
 .أوا: خصائص البترول

ر ما يلى:الخصائص  هذ أهممن و  للبترول خصائص عديدة     (1)نذ
ميات محدودة يعتبر البترول موردا ناضبا حيث  .1  تقل بزيادة ااستخدام.يوجد في اأرض ب

يتميز البترول بطبيعته الدولية مما يجعله مادة استراتيجية تتأثر بالعديد من العوامل ااقتصادية  والسياسية  .2
 وااجتماعية ) ولهذا نجد أن ااعتبارات ااستراتيجية تتدخل في قرارات اانتاج(.

ميات وفيرة في الدول النامية والتي تست .3 ميات قليلة يتواجد البترول ب ه ب ميات ضئيلة هل     بينما يتواجد ب
ميات وفيرة. ه ب  في الدول الصناعية والتي تستهل

                                                           
رسيد فتحي أحمد الخولي،  1  .168، صمرجع سابق الذ

http://ar.wikipedia.org/
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نولوجية المعاصرة أدت  .4 مصدر للطاقة حيث ياحظ أن التحوات الت نولوجي للبترول     تحيز التطور الت
بيرة مقارنة بمصادر الطاقة اأخ  رى.إلى تزايد ااعتماد على البترول بدرجة 

  افة أو الشوائب مما يؤدي طيتميز البترول بعدم التجانس، حيث تختلف أنواع البترول المنتج من حيث ال .5
 . ختاف نفقات اإنتاج من موقع أخرإلى ا

مصدر للطاقة فإن هناك العديد من العمليات  .6 باإضافة إلى اعتماد العمليات اانتاجية على البترول 
مادة خام مثل صناعة الباستيك المطاط، اأسمدة   اأسطواناتاإنتاجية التي تعتمد على مشتقات البترول 

 الشمع، مواد التجميل، وغير ذلك.

ي بحيث نجد أن عاقة استخدام البترول بالتنمية ااقتصادية عاقة تزايدت أهمية البترول للنشاط ااقتصاد .7
 طردية وثيقة ونتيجة لهذ اأهمية فإن مرونة الطلب على البترول منخفضة.

 يثانيا: خصائص الغاز الطبيع
ورة من قبل، غير أنه الغاز الطبيعي يشترك  ل الخصائص المذ للغاز الطبيعي  مع البترول في 
ما هو  ر استغال واستهاك الغاز، ومنهاإضافية تميز، منها ما يعتبر عاما مساعدا على انتشا خصائص
 (1):خاف ذلك

ثير مما تخلفه مصادر  .1 الغاز الطبيعي مصدر طاقة نظيف: حيث إن الرواسب التي يخلفها عند حرقه أقل ب
بيعي اأهمية التي له اأن في ااسواق الطاقة اأخرى وخصوصا البترول، وهذ الميزة التي أعطت للغاز الط

 الدولية.

امل أي بخلو من الملوثات البيئية.الغاز الطبيعي بسرعة ااشتعال و  يتميز .2  ااحتراق ال

 العديد من الصناعات اأخرى.را هاما لصناعة اأسمدة و يعتبر عنص .3

تقنية دقيقة حيث تقتضي تخزين الغاز لشروط سال وتخزينه: تخضع عمليات نقل و صعوبة نقل الغاز الم .4
. وهذ معايير السامة المحافظة على درجة التبريد أثناء فترة التخزين وعلى ظهر الناقلة طول مدة النقل

ما تفرض هذ  160الدرجة التي يتحول فيها غاز الميثان الى سائل هي  درجة مئوية تحت الصفر، 
النقل، ومن الواضح أن هذ الشروط و    ينالمعايير أيضا درجة ضغط محددة تختلف بين مرحلتي التخز 

ناقات الغاز، ووفرة مواد معينة استعمالها في تصنيع هذ ضع تصاميم خاصة لمحطات التخزين و تستلزم و 
 التجهيزات.

                                                           
تورا في العلوم ااقتصاديةأثر تطور أنظمة استغال النفط على الصادراتأمينة مخلفي،  1 رة مقدمة لنيل شهادة الد ، جامعة ورقلة )غير منشورة(، مذ

 .15، ص2012-2011سنة
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ربونات هو الغاز الطبيعي، وذ .5 ربونات: إن أسهل مصدر استخاص الهيدرو لك سهولة استخاص الهيدرو
يميائية ب يبته ال بات عديدة.سيطة، أن تر  فهو ا يتألف سوى من مر

اليف  .6 ثافة الغاز الطبيعي مقارنة بالبترول يتسبب في ارتفاع ت صعوبة تصنيع الغاز الطبيعي: إن انخفاض 
 تصنيعه ونقله وتخزينه.

بر مستهلك و منتج للغاز الطبيعي  ية أ انت تستهلك  1976، وفي عام تعتبر الوايات المتحدة اأمري
ون مستوردة له منذ ذلك الوقت ويلى نحو ن الوايات صف استهاك العالم من الغاز الطبيعي مما دفعها لت

 .1986عام  %24الذي يبلغ نصيبه من ااستهاك المتحدة في ااستهاك واإنتاج ااتحاد السوفيتي و 
  : أهمية قطاع المحروقاتالفرع الثالث

ل من البترول والغاز مادتين      برى في ااقتصاد باعتبار أن  يحتل قطاع المحروقات أهمية 
ان المصدر ااساسي لتوفير العملة الصعبة.  استراتيجيتين تحققان عوائد مالية ضخمة وتش

 أوا: أهمية البترول ااقتصادية.
ااولى لبروز وتزايد أهمية وفعالية البترول خاصة تعتبر فترة أواسط القرن التاسع عشر الفترة الزمنية      

س هذ ااهمية ااقتصادية  ااقتصادية منها على التطوير وتقدم الحياة اانسانية في عالمنا الحديث، و تنع
ااتي:  للبترول في جوانب رئيسية عديدة هي 

را عاما لمعرفة وقياس البترول مصدر رئيسي وحيوي للطاقة: حيث أن الطاقة أصبحت تمثل مظهرا ومؤش .1
س مقدار ومستوى ونوع ذلك مدى تقدم وتطور المجتمع ة تع مية ونوع الطاقة المستهل  التقدم.  اانساني، ف

بيرة وأنواع ح ة من الطاقة بمقادير  ميات المستهل انت ال ست وأعطت المؤشر اايجابي فإذا        ديثة ع
ون تماما في حالة  المستوىعن  س ذلك ي الدول المتقدمة صناعيا(، وع بير لذلك البلد ) التطوري العالي وال

ة )الدول النامية أو الزراعية(. ميات المستهل  (1) انخفاض تلك ال
البترول مادة أولية وأساسية لنشاط اقتصادي وصناعي متنوع: يلعب البترول دورا حساسا في وزن مختلف  .2

 %36تصادية حيث يمثل المصدر ااساسي للطاقة ااولية في العالم بحصة سوقية تزيد عن النشاطات ااق
من الناتج المحلى  %2الى  %1,5من الطاقة المستعملة في قطاع النقل، ومن  %95ويمثل ما نسبته 

 من التجارة العالمية. %(8-6ااجمالي العالمي، وبين )

انة البترول في قطاع الصناعة: حيث أن  . أ البترول ليس مقتصرا على عملية إنتاجية واحدة، بل هو م
ون المادة اإنتاجية الصناعية المتاحقة و  مصدر للعديد من العمليات المتميزة عن بعضها البعض، رغم 

                                                           
ر ص 1  .25زايدي حسيبة، مرجع سابق الذ
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      لنشاطهم الصناعي هو البترول ومنتجاته، وذلك بدءا من الصناعة البترولية ااستخراجية ساسية اأ
يماوية المتعددة )صناعة اأسمدة، المطاط الصناعيلى الصناعات البتإ المستحضرات الطبية والمبيدات  رو

تابة...(.  مواد التجميل، مواد وادوات ال

وين وزيادة  ل الصناعات واانشطة ااقتصادية فهو يساهم في ت منتج وسيط في  وباعتبار أن البترول يدخل 
ونه يتيح فرص عمالة   1.وابد من العمل على استمرار هذا الدور ودعمهالدخل القومي، فضا عن 

انة . ب ن أن في القطاع الزراعي: دخل القطاع الزراعي في الوقت الحاضر طور الحديث الذي  بترولال م يم
 زراعة" و ذلك لسببين رئيسيين هما:-يطلق عليه اسم " البترو

 .ات الزراعية الحديثة ة ل مصدر لتوليد الطاقة المحر  البترول 

 .يماوية و أثرها في التقدم الزراعي  استعمال المنتجات البترو

انة . ت ل البترول و  فيبترول ال م منتجاته سلعا تجارية دولية لها قيمة مالية ضخمة القطاع التجاري: يش
ثرية البترول ات ااجنبية تشتري من ااسواق العالمية أ من ثم تبيع المستخدم في البلدان النامية  و  فالشر

ثر من منتجا م قدرت اارباح 1984بلد محققة بذلك أرباح خيالية، ففي سنة  100ته المصنعة في أ
ارات ال ية  27بترولية الغربية حوالى الصافية لمجموع ااحت ارات اامري ان نصيب ااحت مليار دوار 

ية الى1983-1974مليار دوار خال سنوات  20منها  ات البترولية اامري بلدها اأم  م، حولت الشر
ما حولت ا 110مقدار  ربح صافي نتيجة ااستثمارات البترولية في الخارج،  ات مليار دوار  لشر

2مليار دوار نتيجة هذ العمليات. 30الفرنسية الى بلدانها في الفترة نفسها الهولندية و البريطانية و 
 

ل الموالي يبين حصة بعض القطاعات ااقتصادية) الصناعة،   هرباء، قطاعات أخرى(الش  النقل، ال

 

 

 

 

                                                           
رة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ااقتصادية، قويدري قوشيح 1 لية، مذ اسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات ااقتصادية ال )غير بوجمعة، انع

 .33، ص2009جامعة الشلف، سنة منشورة(
ر، ص 2  .27زايدي حسيبة، مرجع سابق الذ
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ل رقم)   (: توزيع الطلب على المنتجات البترولية حسب استخدامات قطاعات النشاط ااقتصادي 5,1الش
 في العالم)ما يعادل مليون طن من البترول(

 

رة مقدمة لنيل شهادة  فعالية اعادة تدويرة، زايدي حسيب :المصدر ااموال البترولية في التنمية ااقتصادية، مذ
رة، سنة تورا في العلوم ااقتصادية، )غير منشورة(، جامعة بس  .27ص ،2015الد

  
ل أنه هناك تزايد في قطاع   ومن المتوقع  2015-1990خال الفترة  الصناعةالنقل و ناحظ من الش

ان ناحظ انخفاض مستمر بالنسبة استخدامات قطاع 2030ااستمرار في هذ الزيادة الى غاية  ، في حين 
هرباء. ولذلك يبقي الطلب العالمي على البترول متزايدا رغم البدائل الطاقوية المتاحة.  ال

نه أيض يعتبر الطاقة يحظى البترول باامتياز ليس فقط في استخدام  طاقة مهمة واستراتيجية ول ه 
ذلك لتعدد مشتقاته واستخداماته، حيث  لفة من بين مجموعة من المصادر الطاقوية البديلة، و اأرخص واأقل 

باآاف التي تستعمل بطريقة أو بأخرى وهو ما يجعل  تقدر أنواع المنتجات المستخرجة والمشتقة من البترول
السلعة المتعددة اأغراض وااستعماات، باإضافة إلى تعدد منافعه وتنوع استعماله في مجاات منه دون شك 

بمزايا تنافسية ا يجاريه فيها اي مصدر من مصادر الطاقة اأخرى  يحظىاساسية: زراعة، صناعة وخدمات 
 (1)وهذا ما يفسر تزايد الطلب عليه.

                                                           
رة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم ااقتصادية، )غير منشورة(جامعة باتنة  ااقتصادية،قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوات عيسى مقليد،  1 مذ
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الجدول الموالي يبين الطلب على مصادر الطاقة اأولية أين يبقى الطلب العالمي على البترول محتا  
 .%1,6الصدارة بمتوسط نمو سنوي 

 .(: الطلب على مصادر الطاقة اأولية5,1الجدول)

 %متوسط النمو السنوي  2030 2010 2000 1971 مصادر الطاقة

2000-2030 

 1,4 3606 2702 2355 1449 الفحم
 1,6 5769 4272 3604 2450 البترول

 2,4 4203 277794 2085 895 الغاز الطبيعي
 0,1  753 674 29 الطاقة النووية
 1,6 703 274 228 104 الطاقة المائية

 3,3 366 336 233 73 الطاقات اأخرى
 1,7 15267618 11132 9179 4999 المجموع

رة فعالية زايدي حسيبة،  :المصدر اعادة تدوير ااموال البترولية في التنمية ااقتصادية،)غير منشورة(، مذ
تورا في العلوم ااقتصادية، جامعة،   .28، ص2015مقدمة لنيل شهادة الد

 الطبيعيثانيا: أهمية الغاز 
وناتها من حقل إلى آخر.   الغاز الطبيعي هو خليط من الغازات القابلة لاحتراق، والتي تتغير نسبها وم
تشافه سنة حيث أ تسب الغاز أهميته ااقتصادية منذ ا بيرا من الطاقة، فقد ا ن خاصية ااحتراق تولد لنا قدرا 
هدار ، وقد بقي الغاز المنتج حتى الحرب العالمية الثانية في م1920 عظمه غازا مرفقا، وهو ما برر إحراقه وا 

ما  ميات المنتجة  انت بعيدة عن استيعاب ال على النحو السائد في تلك الفترة، وذلك أن أسواق ااستهاك 
واسطة لنقل  ن متطورة، غير أن زيادة الطلب على الطاقة وتطور مجال استخدام اأنابيب  أن وسائل نقله لم ت

انة مرموقة بين مصادر الطاقة البديلة. الغاز أسهم في ا  زدياد انتاجه والبحث عنه وبالتالي احتل الغاز م
 (1)يعتبر الغاز الطبيعي في الوقت الراهن الوقود المثالي في ااستعمال لما يتصف به من خصائص 

يماوية أخرى على  الميثان وهو أحد ذلك تعتمد بعض صناعات الباستيك واألياف الصناعية ومنتجات بترو
ونات الغاز الطبيعي  .م

وقود للسيارات، إذ   ن استخدام الغاز الطبيعي  تضافرت الجهود في صناعتي في السنوات اأخيرة أم
ان في النقل العام أم البضائع لمسافات قصيرة يع نطاق استعماله في قطاع النقل، السيارات لتوسالغاز و  سواء 

                                                           
 .222، جامعة ورقلة، ص09/2011عدد -مخلفي أمينة، النفط والطاقات البديلة المتجددة وغير المتجددة، مجلة الباحث 1
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ن أن يساهم استهاك الغاز في تحسين الظروف البيئية نتيجة انخفاض المنبعث من غازات  وبذلك يم
 (1)ااحتباس الحراري.

ثروة اقتصاديةنيالثاالمطلب   .: المحروقات 
ثيرة ا تعد وا تحصى فهو السلعة ااستراتيجية رقم واحد في العالم في الوقت   للثروة البترولية مزايا 

الراهن، فهو المصدر اأول للطاقة والتي تعتبر العجلة التي تحرك دواليب ااقتصاد العالمي، حيث أن علم 
ل عاما ااقتصاد الحديث وبرأي علماء ااقتصاد المحدثين أمثال ألدمان وفر  ل اعتبرا بأن الطاقة أصبحت تش ان

ما ا فائدة من رأس المال دون  جديدا من عوامل اإنتاج الى جانب اأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، ف
ذلك ا فائدة منه دون طاقة لما زاد استهاك عمل،  ، فارتبط بذلك "نمو استهاك الطاقة بالنمو ااقتصادي ف

  (2)لك على نموها ااقتصادي وااجتماعي".دولة من الطاقة دل ذ
بهذا فااقتصاد الحديث ارتبط في تقدمه وتطور أشد اارتباط بتوفر مصادر الطاقة المختلفة، ونجد  

        الطاقة البترولية حتى اأن وفي المستقبل القريب أيضا أوفر وأفضل واسهل أنواع الطاقة التي تستعمل 
القطاع الصناعي وقطاع النقل والمواصات والقطاع الزراعي والسياحي  في مختلف القطاعات ااقتصادية، 

ل القلب النابض لاقتصاد العالمي  وبهذا  والتجاري وحتى الخدمي... وغيرها من القطاعات ااقتصادية التي تش
 (3)لدان العالم.أصبح البترول هو الرمز اأساسي للتقدم ااقتصادي في أي بلد من ب

ل لم يسبق له مثيل حيث استخدمت مشتقات البترول   لقد غيرت الثروة البترولية مسار الحياة البشرية بش
ينة الزراعية، وتسيير المواصات  في إنتاج الطاقة الازمة لتشغيل المصانع وتحلية ميا البحار وتحريك الم

السياحي والتجاري والخدمي، وغيرها من القطاعات ااقتصادية فا وتنظيم تنقل اأفراد والسلع ومنه تنمية القطاع 
ون هناك اقتصاد من دون بترول، هذا  البترول والذي بعد  ن أن ي رير يتم الحصول على عدد يم          ت

 (4)ومن بين هاته المنتجات وأهمها نجد:. من المنتجات المهمة
ثر المنتجات البترولية الجازولين .1 ة المواصات البرية خاصة السيارات ويشتمل : يعتبر أ استخدما في حر

تان  الجازولين على أنواع الوقود السائل القابلة للتبخر وأهم مؤشرات جودة الجازولين نسبة المحتوى من أو
 التي تحدد درجة منع خلخلة المحرك.

                                                           
 .156، ص2006بيروت ، الطبعة الثانية مستقبل النفط العربيحسين عبد اه،  1
رعيسى مقليد،  2  .14ص، مرجع سابق الذ
رة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة أهمية الثروة النفطية في ااقتصاد الدولي و ااستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات، وحيد خير الدين،  3 مذ

رة،  )غير منشورة(،الماجيستر في العلوم ااقتصادية،   .69، ص2013-2012سنةجامعة محمد خيضر بس
رسيد فتحي أحمد الخولي،  4  .202ص، مرجع سابق الذ
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يروسين .5 يروسين أهم منتجات النفط لفترة طويلة من الزمن، وهو سائال  ل ا لون له وهو أقل قدرة : ظل ال
ثير من الدول النامية وفي الطائرات ذات  من الجازولين على التبخر وااشتعال ويستخدم في ااضاءة في 

بريتي. يروسين المحتوى ال ات النفاثة وأهمم مؤشرات جودة ال  المحر

وقود لبعض السيارات أو وسائل النقل  الديزل: .7 يعتبر الديزل أحد المنتجات النفطية المتوسطة ويستخدم 
السفن ومضخات الري.  ما يستخدم الديزل في اآات البطيئة  القاطرات   اأخرى 

يثة هي من المنتجات النفطية الثقيلة وتعتبر من المتطلبات الضرورية للصناعة الحد: التشحيممواد التزييت و  .4
تها  ة وتسهيل حر ات المتحر ار في أجزاء اآات والمعدات والمحر ووسائل النقل لتخفيف حدة ااحت

ل. ما تستخدم لوقاية المعادن من التأ  وامتصاص الحرارة المتولدة، 

زوجته مع ارتفاع هو مادة شديدة اللزوجة أو شبه صلبة في درجة الحرارة العادية وتزداد درجة ل ااسفلت: .2
حول، ويستخدم في أعمال البناء ورصف الطرق والمطارات والسدود وبعض جة الحرارة أو در  عند خلطها بال

 ااستخدامات الصناعية وأهم مؤشرات جودته درجة اللزوجة.

ن تعرفها من قبل مثل الباستيك والمطاط الصناعي  إن  تصنيع البترول أمد البشرية بمنتجات لم ت
 اأصباغ األياف الصناعية، المنظفات، اأدوية، العوازل المائية والحرارية والمبيدات الحشرية وغير ذلك.

ن ابرازها فيما يلي: شملت اأهمية ااقتصادية للثروة البترولية العديد من القطاعات ااقتصادية    (1)يم
يعتبر البترول الوقود اأساسي لتشغيل الصناعة وتحريك  أهمية الثروة البترولية في القطاع الصناعي: .1

اآات في المصانع وبدونه ستتوقف الصناعة، مما يؤدي الى خلق أزمات خطيرة تزعزع ااقتصاد الدولي 
ما يعطي الصناعة مادة التشحيم أو التزييت الضرورية  مادة لتغذية صناعة لمعادن،  فالبترول يستخدم 

 وبالتالي مواصلة عملية اإنتاج. استمرار عمل اآات

يعتبر قطاع النقل العمود الفقري أو الشريان الحيوي لاقتصاد  أهمية الثروة البترولية في قطاع النقل: .5
ل القطاعات ااقتصادية فهو  ل قطاعاته وفروعه، فقطاع النفل هو أساس استمرار وتواجد  العالمي ب
انت سلع صناعية أو زراعية أو حتى  الها سواء  يساعد في إيصال السلع و الخدمات بمختلف أنواعها وأش

غيرها من مناطق اانتاج وااستخراج الى مناطق ااستهاك وااستعمال النهائي، ويساهم مواد أولية أو 
 قطاع النقل أيضا في تطوير القطاع السياحي و الخدمي وغير ذلك من القطاعات ااقتصادية ااخرى.

الجهد ظلت الزراعة ولعقود طويلة من الزمن تعتمد على  أهمية الثروة البترولية في القطاع الزراعي: .7
ن وبعد قيام الثورة  العضلي لإنسان والحيوان وتتم بطرق بدائية، وفي مختلف مراحلها اإنتاجية، ول

                                                           
1
 .وحيد خير الدين، مرجع سابق الذكر، ص  
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ينة الزراعية، وما عزز هذ ااختراعات وأعطاها أهمية بالغة  الصناعية توالت ااختراعات في مجال الم
تشاف البترول وهذا ما باعتبار مصدر تول ات الزراعية وزاد في حدة تطورها هو ا ة ل يد الطاقة المحر

يماوية والتي ساهمت و   لى حد بعيد في تحقيق التقدم الزراعي.ا  الحديثة من جهة ومصدر للمنتجات البترو
 OPECالمطلب الثالث: منظمة الدول المصدرة للبترول 

ومية عالمية وفقا للنظام الدولي بموجب المادة     من ميثاق اأمم  102تصنف اأوبك على أنها منظمة ح
، والمنظمة ليست مؤسسة تجارية وا تدخل في عمليات مادية وتجارية، ويعتبر اأمين العام للمنظمة هو المتحدة

ما أن موظفيها يعدون موظفين مدنيين دوليين.  (1)الشخص القانوني المسؤول عن أعمالها، 
 مس اأساسية) السعودية، إيرانبمبادرة من الدول الخ 1960سبتمبر 14لقد تأسست هذ المنظمة يوم

ويت وفنزويا( في اجتماع عقد بالعاصم ،العراق  ها ـــة )بغداد( واتخذت من جنيف مقرا لها قبل انتقالـــــة العراقيــــال
تلإ ان السبب اأساسي لهذ المبادرة هو الت برى لى فينا و ات البترول ال بر  في مواجهة شر ل أ والسيطرة بش

        البترول وترتيبات اانتاج، فهو عبارة عن تجمع أنشأ بغرض ضمان حقوق الدول المنتجة على أسعار 
ارات العالمية.  في صناعة البترول التي مانت تخضع وقتها لاحت

       ان الهدف الرئيسي من إنشاء منظمة اأوبك هو تنسيق السياسات البترولية للدول ااعضاء 
التي تضمن استقرار اأسعار في اأسواق العالمية للبترول، وحماية مصالح الدول المنتجة وضمان دخل ثابت 
ات المستثمرة  ة بطريقة اقتصادية منتظمة، وفوائد مناسبة لرؤوس أموال الشر  لها وتأمين التصدير للدول المستهل

بر من اأرباح الناتجة  في الصناعات البترولية وتنسيق الجهود التي تبدلها البلدان   المنتجة انتزاع حصة أ
 عن استغال ثرواتها الخاصة.

 (2)تحديد اأهداف الرئيسية لها في: 1961قد أقر دستور المنظمة في شهر يناير   
توحيد السياسات البترولية بين الدول اأعضاء وعمل أفضل الطرق لحماية مصالحهم الفردية والجماعية مع  .1

البترول للدول اأعضاء عن طريق تنسيق سياساتها البترولية العامة لاستفادة من هذ  تحسين عائدات
 الثروة.

 العمل على استقرار اسعار البترول في اأسواق العالمية. .2

 فرض رقابة على ثرواتها البترولية . .3

 تطوير الخبرات الفنية. .4

                                                           

2016 à 00h02-04-consulté le 03 www.moqatel.com 
1  

2
رهاعبد القادر سيد أحمد،    أفاق تط ا، حاضرها  بك ماضي ، الجزائر، ، اأ  .5، صديوان المطبوعا الجامعي

http://www.moqatel.com/
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ات العالمية تحسين الشروط المالية والقانونية المتعلقة بمعاهدات اامتياز  .5 المبرمة بين دول اأوبك والشر
 للبترول.

 حماية مصالح الدول المنتجة وضمان دخل ثابت لها. .6

ات المستثمرة في الصناعات البترولية وتنسيق الجهود التي تبذلها البلدان  .7 فوائد مناسبة لرؤوس أموال الشر
بر من اارباح الناتجة عن استغال ثرواته  ا الخاصة.المنتجة انتزاع حصة أ

افي من التعاون   ان هناك قدر  رغم التباين في اأوضاع السياسية وااجتماعية أقطار اأوبك، فقد 
ة للبترول  المثمر فيما بينها في تعاملها مع سوق البترول الدولية، وفي عاقاتها مع الدول الصناعية المستهل

 (1) وهذا التعاون تم باحترام شرطين أساسيين هما:

  ل مراعاة مصالح مختلف اأقطار المصدرة على أنها متوازنة مقابل بعضها البعض، بحيث من المفيد ل
 قطر أن يقبل بحد أدنى من شروط المنظمة من حيث قرارات توزيع الحصص ومستويات اإنتاج.

  ل قطر مع ذلك حر في متابعة طرق التنمية ااجتماعية وااقتصادية الخاصة به، ويتبني يبقي 
 السياسات ااقتصادية التي تتماشى مع ظروفه ااجتماعية وما يتعلق بعاقاته السياسية الخارجية.

     هذ الشروط ظلت اأوبك إحدى أهم منظمات العالم الثالث، حيث استطاعت المحافظة  باحترام 
ان لها وا يزال حضور وتأثير واضحان. ها، و  على قوتها وتماس
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 في ااسواق العالمية للبترول. أسعار البترول: محددات نيالمبحث الثا
باقي السلع و  تتحدد أسعار البترول في السوق  ات، وتختلف سوق البترول عن باقي الخدمالعالمية 

ثير من دول العالم إضافة  ااسواق بتعلقها بسلعة استراتيجية مهمة يتوقف عليها معدل النمو ااقتصادي ل
ونها سلعة سياسية   حدها.ليها معايير التحليل ااقتصادي و قد ا تنطبق عل
 العالمية للبترول. سوقالمطلب ااول: ال

ان جغرافي لتاقي قوى العرض والطلب في زمن وسعر أو أسعار معلومة  والسوق العالمية للبترول ه  م
    فإدراك وتحديد أهم العوامل المؤثرة في السوق العالمي للبترول يتطلب وصف شامل ودقيق عن هذا السوق 

 أنواع هذ اأسواق ومميزاتها.من خال دراسة 
 : أنواع ااسواق العالمية للبترول.الفرع اأول

ر منها: يوجد    نوعين من اسواق البترول نذ
اق الفورية: سوقي خليج الفورية ) مواقع ااسو عرفت صناعة البترول ااسواق  ااسواق الفورية للبترول: .1

سيك و  ية، الخليج العربي، سوق سنغافورة بالشرق اأقصى منطقة الم ميناء نيويورك بالوايات المتحدة اامري
اريبي، سوق روتردام  في أوروبا( من القديم باعتبارها وسيلة عملية للتخلص من الفوائض البترولية بحر ال

ن نطاق ة، ولتحقيق التوازن بين العرض و بأسعار منخفض الطلب خارج إطار العقود طويلة اأجل، ولم ي
ن السعر التجارة العالمية من البترول، و  من حجم %15يتجاوز في الماضي السوق الفورية بالتالي لم ي

(1)فوري المنخفض يؤثر تأثيرا محسوسا في ااسعار المعلنة.ال
 

بير في العرض البترولي العالمي    دفع في منتصف الثمانينات أدي ااختال الحاصل الى وجود فائض 
استقرار هذ باأسواق الفورية الى مرتبة متزايدة  حتي صارت ااسعار المتعامل بها سببا رئيسيا من أسباب عدم 

ة بل السياسية التي تخضع لها أسعار البترول عاما تخضع فقط للقوى ااقتصادية و  ، فاأسعار الفوريةااسواق
 (2) نفسية مما يجعلها عرضة للتذبذب السريع.تؤثر عليها عوامل تنظيمية و 

نيويورك اأسواق المستقبلية للبترول ) اآجلة(: عرفت اأسواق المستقبلية ) اأسواق المستقبلية هي: بورصة  .2
قد عرفت هذ الثمانينات و مقرها لندن( في منتصف اغو التجاري، البورصات الدولية و التجارية، مجلس شي

ن في مجال السلع التي تتأثر بعوامل غ المنتجات الزراعية، و اأسواق قديما ول توفر تلك اأسواق ير متوقعة 

                                                           
رحسين عبد اه،  1  .247، ص مرجع سابق الذ
رة لنيل شهادة الماجيستير في التسيير الدولي للمؤسسات، أثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطيةموري سمية،  2 سنة ، )غير منشورة(، مذ

 .90، ص2010
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تعتبر هذ ااسواق ظاهرة مستحدثة ل و مخاطر تغير السعر في المستقبيشتري السلعة التحوط من لمن 
         قد ارتفعت نسبة التعامل و  عدم استقرارها.نتعش إا في ظل تذبذب اأسعار و بالنسبة للبترول فا ت

ما يقارب  1982في اأسواق المستقبلية، إذ بلغ عدد العقود المستقبلية المتداولة في بورصة نيويورك سنة 
هذا ما يدل أن هذ ، و 2002النصف اأول من عام الف عقد خال  467ألف عقد ليرتفع الى  7,3

لية، بل فتحت المجال اأسواق لم تعد مقتصرة على من يرغب في اقتناء البترول لمواجهة احتياجاتها الفع
مبيوتر  ة اأسعار بما يخدم ما يخدم مصالحهم مستخدمة في ذلك شاشات ال   للمضاربين للتأثير على حر

 (1)في نيويورك لندن سنغافورة.
ن أن نميز في اأسواق اآجلة بين:و     يم
  المشتري على سعر معين في هذ اأسواق باتفاق البائع و  السوق البترولية المادية اآجلة: تتم المعامات . أ

على تحديد تاريخ  البائعو الحجم مع تسليم أجله شهر للبترول الخام، فقواعد السوق ترغم المشتري على تحديد 
 يوما. 15في أجل أدنا  توفر الشحنة

       ها ا تتم فقط ت فيلسوق البترولية المالية اآجلة: هذ اأسواق عبارة عن بورصة، فالمعاماا . ب
ن أيضا بو على بضاعة عينية و  ات البترولية المنتجاسطة أوراق مالية عن طريق شراء وبيع البترول الخام و ل
من أهم هذ اأسواق نجد: سوق نيويورك للتبادل التجاري، سوق سنغافورة للتبادل النقدي بواسطة التزامات، و 

 عالمية بإنجلترا.سوق المبادات البترولية الالعالمي و 
 العالمية البترولية.: مميزات اأسواق الفرع الثاني

ااتي:    (2)تتميز اأسواق البترولية من حيث العرض والطلب بخصائص مهمة هي 
 ل منظمات تسعى من خالها للدفا ز في ش اري: أخذت مختلف دول العالم تتر يز ااحت ع ارتفاع نسبة التر

الدول  للبترول من خال منظمة اأوبك الدول الصناعية المستوردة المصدرة المنتجة و على مصالحها، 
 OCDEاإنماء ااقتصادي للبترول من خال منظمة التعاون و 

 فالصناعات المبنية  عدم مرونة الطلب في فترة اأجل القصير: يتميز الطلب في ااجل القصير بعدم مرونته
نها  ذلك أن أخر بسبب ارتفاع أسعار مثا، و  التحول عنه الى مصدرعلى أساس استخدام البترول ا يم

 هذ العملية تتطلب بعض الوقت للتحول الى مصادر الطاقة البديلة أو ترشيد استخدام الطاقة.

                                                           
ر، ص 1   .91موري سمية، مرجع سابق الذ
 .71، ص2013، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائراازمات النفطية والسياسات المالية في الجزائرسعد اه داود،  2
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 مباشرة بسوق الوثيقة: تتأثر السوق العالمية للبترول بصورة بترولية باأسواق ذات الصلة تأثر السوق ال
اليف   ات الطلب العالمي على البترول. التي تتأثر بتقلبالشحن و الناقات وت

(1)بصورة عامة تتميز اأسواق البترولية بخصائص مهمة تتمثل في: و   
 

 :ثر تنافسية صبح السعر هو المسيطر في السوق بحيث تتميز بحرية بيع و شراء البترول أين أ أنها سوق أ
ما أنه و  ارية،  ات ااحت ثر حيلم يفرض من قبل الشر ات والدول المنتجة يتميز بمرونة أ ون الشر ث ت

ة  في منافسة مباشرة في الصفقات. والمستهل

 :ثر شفافية بسبب ظهور و أصبحت السوق البترولية ا أنها سوق شفافة تطور الصفقات أجل حيث لعالمية أ
ة عن اطر الناجمطلب من أجل تقليل المخالل العرض و أصبح من الضروري توفير المعلومات الازمة حو 

 تذبذب ااسعار.

 :لى أنها سوق غير مستقرة عليه  يرجع ذلك الى تنامي أهمية البترول في ااقتصاد العالمي نظرا لاعتماد ال
      الطلب رار ااسعار بسبب تغيرات العرض و من جهة أخرى عدم استقفي شتى المجاات من جهة، و 

ما تتفاقم  يزداد المعروض منه نجد أن اأسعارو الذي يزداد فيه إنتاج البترول  ففي الوقت تزداد ارتفاعا 
تترك أثرا  التيو التاعب في السوق البترولية و  التقلبات في السوق بسبب العوامل السياسية، المضاربات

 لهذا اأمر أسباب عديدة أهمها:واضحة على ااسعار، و 

 غيرهما.يعيش على وقع المضاربات والتاعبات و ي الذي تسعير البترول الى السوق المستقبلانتقال سلطة  .1

بر من أساسيات العر  .2 ولوجية دورا أ ض والطلب ودون أسباب منطقية إن للتأثير النفسي و العوامل السي
ثر من دوارين في اليوم.و   قد يصل هذا التأثير أحيانا الى حد بلوغ التغيرات اليومية في اأسعار أ

 
 محدداته.و لي المطلب الثاني: الطلب البترو 

 سنتناول في هذا المطلب مفهوم الطلب البترولي ومحدداته في السوق. 
 : مفهوم الطلب البترولي.الفرع اأول
سات في الحصول على هذ السلعة المؤسى الموارد البترولية بمدى رغبة وقدرة اأفراد و يتحدد الطلب عل 

خال فترة زمنية معين و  استعماات تلك السلعة عند سعرتلك الرغبة هي وليدة الحاجات المختلفة النابعة من و 
ية. انت أغراض إنتاجية أو استها  محددة بهدف إشباع الحاجات سواء 

                                                           

ر ص  .92موري سمية، مرجع سابق الذ 1 
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له الخ  ون حاجات اأفراد متزايدة فقد شهد الطلب على البترول نموا متزايدا سواء في ش   ام أو نظرا ل
ررة  الطلب على يعتبر في صورة منتجات بترولية، و  البترول مشتقا من الطلب على المنتجات البترولية الم

بيرا م       التي من ثم أسعار تلك المنتجاتن ضرائب ااستهاك في أسواقها، و والتي تتضمن أسعارها قدرا 
 (1)بالتالي في الطلب على البترول.شأنها أن تؤثر في الطلب عليها و  من

 : محددات الطلب البترولي.الفرع الثاني
باقي النشاطات ااقتصادية بعدة عوامل نجد منها:  (2)يتأثر الطلب البترولي 

: تعتبر معدات النمو ااقتصادي المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة فقد شهد النمو ااقتصادي العالمي .1
 . 2004عام  %5,9لى إليرتفع  2000عام  %4,7ااقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 

ارتفاعا في إجمالي  2000زيادة في الطلب العالمي على البترول، فقد شهد عام صاحب هذا التطور  
مليون  82,2بلغ إجمالي الطلب على البترول  2004مليون برميل يومي، أما سنة  75,7الطلب ليصل الى 

جمالي الطلب البترولي.تباط وثيق بين النمو ااقتصادي و برميل يومي، ما يعني وجود ار   ا 
الذي لتأثير على حجم الطلب البترولي و يلعب العامل السياسي دورا مهما في ا ياسي في العالم:ااستقرار الس .5

ون السبب الرئيسي أحيانا في تقلص  ون أثار واضحة على تغيرات اأسعار، فااضطرابات السياسية ت ت
ميات مع اإمدادات البترولية  ة الى التسارع للحصول على   ينة بأي سعر تخوفامما يدفع بالدول المستهل

 من نقص في اإمدادات.

  يلعب المناخ دورا هاما في تحديد الطلب البترولي، فبرد الشتاء الشديد يؤدي الى استهاك متزايد  المناخ: .7
في فصل الصيف أيضا يرتفع ااستهاك العالمي فئة البيوت و المصانع و غيرها، و من الطاقة من أجل تد

البنزين الصيفية و ن البترول بسبب العطلة م بر للمشتقات البترولية  التي تدفع العائات إلى استهاك أ
ثر منها المناطق الوسطي و ويرتفع استهاك البترول في المناطق الشمالية الب ل ذلك اردة أ الجنوبية الدافئة، 

 جعل اأوبك تحدد سقف إنتاجها حسب فصول السنة للحفاظ على مستوى محدد للسعر.

لما  اني:النمو الس .4 ان أحد العوامل المؤثرة في الطلب البترولي، حيث  ان ان عدد السيعتبر عامل الس
اني أقل من نسبة النمو ااقتصادي بير و متزايد ادى الى توسع و  نمو الطلب بافتراض أن نسبة النمو الس

د هذا الطرح  التحيث ا يتأثر متوسط دخل الفرد، و ب انيؤ تطور حجم الطاقة العالم و  طور التاريخي لعدد س
ة بما فيها المحروقات، ففي سنة  ان العالم  1950المستهل وا  2,5ان عدد س  11,7مليار نسمة استهل

                                                           
ر، ص 1   .93موري سمية، مرجع سابق الذ
ر، صسعد اه داود، مرجع سابق  2  .25ص 24الذ
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ان العالم  1999مليار برميل بترول، أما سنة  وا نسمة است مليار 6بلغ عدد س مليار برميل  96,2هل
ان العالم سنة بترول، و  هم لحوالي  9ى ال 2050يتوقع أن يصل عدد س مليار  200مليار نسمة مع استها
(1)برميل.

 

اني عامل مهم غير أن تأثير على الط  ون نسبيا بالرغم من أن العامل الس لب العالمي للبترول ي
انها و  ل س اما مع بقية العوامل اأخرى خاصة اإنتاج و الدخل القومي، فالمناطق المتقدمة صناعيا يش مت

ون ما يقارب  18% ان العالم غير أنهم يستهل ان العالم و  من بترول %70من س الذين العالم، أما بقية س
لون  ون  %72يش  فقط من بترول العالم. %30فإنهم يستهل

   تؤثر السلع البديلة أو المنافسة إيجابا أو سلبا على الطلب العالمي للبترول إيجابا  أسعار السلع البديلة: .2
ن السلع بالتالي عدم إنقاصها للطلب البترولي أو سلتعذر منافستها لسعر البترول و لة في حا با في حالة تم

       يض وتراجع الطلب بأسعارها المنافسة من حلول محل السلعة البترولية مما يؤدي إلى تخفالبديلة و 
لغاز الطبيعي، الطاقة حجري، انجد الفحم ال المنافسة لسلعة البترولمن أهم السلع البديلة و على البترول، و 

اليف إنتاجها و  تتميز هذة، و الطاقة الذريالشمسية، و  نولوجية لبها لمهارات فنية و تطالسلع بارتفاع ت ت
 انتاجها اضافة الى صعوبة نقلها. يب متطورة ومتقدمة استغالها و أسالو 

ود على المدى القصير محدضعيف و غيرها تجعل هذ السلع في موقع تنافسي هذ اأسباب و  جميع 
 المتوسط مقارنة بالبترول.و 

 محدداتهلثالث: العرض البترولي و المطلب ا
 سنتناول في هذا المطلب العرض البترولي ومحدداته. 

 : مفهوم العرض البترولي.الفرع اأول
ن عرضهايقصد به   ميات المم فترة خال ية في السوق الدولية بسعر معين و من السلعة البترول تلك ال

ليا لمجموعة بائعين أو زمنية محدودة، و  ون عرضا  ون فرديا لبائع أو لطرف عارض أو ي العرض البترولي ي
يتسم العرض بالمرونة القليلة على المدى أو أسعار مختلفة في زمن محدد، و  أطراف عارضين لتلك السلعة بسعر

ثر مرونة في المدى البعيد. ون أ  (2)القصير، إا أنه قد ي
 : محددات العرض البترولي في السوق البترولية.فرع الثانيال

                                                           
تورا في العلوم ااقتصادية، أطرو أثر تقلبات أسعار البترول على التنمية ااقتصادية في الجزائرموري سمية،  1 ، جامعة تلمسان (غير منشورة)، حة د

 .32، ص2015-2014سنة
ر، ص  2  .51زايدي حسيبة، مرجع سابق الذ
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سواء باانخفاض أو باارتفاع  اأسباب التي تؤثر في العرض العالمي للبترولتوجد العديد من العوامل و  
 (1) من أهم هذ العوامل نجد:لف درجة تأثيرها من عامل أخر، و تختو 
عاما هاما في التأثير على العرض : تعتبر ااحتياطات و الطاقة اانتاجية الطاقة اانتاجيةااحتياطات و  .1

انية حصول زيادة في اانتاج  لما زاد ااعتقاد بإم بيرة  دة  انت ااحتياطات المؤ لما  العالمي للبترول، ف
تشفة حديثا أو زيادة  إما عن طريق رفع إنتاجية اآبار القديمة أو عن طريق حفر أبار جديدة في المناطق الم

 الطاقة اانتاجية.

المعروضة من أي سلعة، فارتفاع سعر البترول يؤدي الى زيادة  : تلعب اأسعار دورا هاما في المقاديرالسعر .2
ارية فضا عن المدى الزمني. مية المعروضة منه، إا أن سوق البترول يخضع اعتبارات احت  ال

نولوجي .3 نولوجي الذي: يلعب اإنتاجالتقني أدوات و  المستوى الت تتميز به أدوات اإنتاج دورا  المستوى الت
امن البترولية، و هاما في سرع شف عن الم تشاف احتياطات بترولية جديدة تساهم ة ال بالتالي يساعد في ا

لي للبترول.  في رفع مستوى العرض ال

عرض البترولي للبترول دورا هاما في ال: تلعب أسعار المواد البديلة أسعارهاالمصادر البديلة للبترول و  .4
ينخفض العرض في حالة البترولي ف جودة المنتجات البديلة تساهم في التأثير على الطلبفانخفاض اأسعار و 

 انخفاض الطلب الناتج أصا عن انخفاض أسعار السلع البديلة.

انت و اأحداث السياسيةالحروب و  .5 البترولي  المؤثرة في العرضمازالت اأحداث السياسية أحد العوامل : 
بيرة خاصة في مناطق اإنتاج شهد العرض العالمي للبترول عدة العالمي، فخال حروب و  أزمات سياسية 

مع بداية األفية أصبح البترول ، و 1980، 1979ثم  1973اولى سنة اختاات بدءا من اأزمة البترولية ا
ان ملف غ هدفا للهجوم بعد أن           غيرها النووي و  ملف إيرانأفغانستان و زو العراق و وسيلة للدفاع 

 من القضايا.

ان تاريخيا انتهجت الدول المنتجة للبترول   السياسات البترولية للدول المنتجة: .6 عدة أنواع من السياسات 
اآتي: ن اختصارها  بير في التأثير على العرض العالمي للبترول يم (2)لها أثر 

 

منن هذ السياسة في الحد من العرض البترول  (:1985-1973المتطلبات المالية)سياسة تغليب  . أ ي بحيث ت
عطائه السعر  ون مناسبا للطلب عليه وا   المتطلبات المالية على العرض.ي تغليب السعر و الفعلي، أي

                                                           

ر ص   .96موري سمية، مرجع سابق الذ 1
  

 .حسين عبد ه، مرجع سابق الذكر، ص 2
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من هذ السياسة في زيادة العرض البترولي أي تغليب حصة 1999-1986سياسة تغليب السوق)  . ب (: ت
منتجة ذلك بسبب محاولة بعض الدول التوازن بينه وبين الطلب عليه، و  لسوق بزيادة العرض دون خلقا

 التي فقدتها بداية من الثمانينات.استعادة حصتها في السوق و 

حيث يتم (: تجمع هذ السياسية بين السياستين السابقتين، 2000من عام  ابتداءسياسة تثبيت اأسعار) . ت
انخفاض اأسعار، فعندما ترتفع أسعار حسب وتيرة ارتفاع و  OPECضبط العرض البترولي منن قبل دول 

ثر من عشرين يوما تجاريا متتاليا تقوم الدول اأعضاء بتغيير اإنتاج  28-22البترول خارج نطاق  دوار أ
 ألف برميل يوميا. 500بمعدل 
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 الثالث: دور المحروقات في اقتصاديات بعض الدول النامية. المبحث
يعتبر البترول القاطرة الرئيسية للتنمية في الدول المصدرة، وجميعها من الدول النامية التي تمول  

   احتياجاتها التنموية من خال اإيرادات البترولية المتحققة من تصدير، وعلى الرغم من وجود تباين واضح 
افة قطاع البترول في حجم  ل دولة، إا أن قطاع البترول يظل محددا أساسيا من محددات التنمية في  لدى 

مصدر للطاقة  الدول المصدرة له، إذ يرتبط قطاع البترول بالتنمية في الدول المصدرة من خال استخدامه 
بيرة ا لمتحققة من جراء الصادرات إلى ومادة أولية لاستهاك المحلي، وعن طريق مساهمة العوائد المالية ال

نفاق عوائد البترول في تغطية اانفاق ااستثماري وتمويل مشاريع التنمية المختلفة.  ااسواق العالمية وا 
 المطلب اأول: دور المحروقات في ااقتصاد الفنزويلي.

ية القرن تندرج الصناعة البترولية في فنزويا ضمن الصناعات قديمة النشأة، حيث ولدت في بدا 
ية  ة اأمري ات البترولية العالمية آنذاك وباأخص الشر ة   Standard oïl of Jerseyالماضي على يد الشر وشر

  شل الهولندية، ومنذ ذلك العهد إلى يومنا هذا لم تتوقف الصناعة البترولية الفنزويلية من التطور واازدهار.
شاف في فنزويا منذ سنة بدأت مرحلة البحث  المرحلة اأولى:  ، وتعززت خاصة بعد 1908وااست

ار نشاطات الصناعة البترولية، مما  1911إصدار الوايات المتحدة قانون شرمان سنة  افحة احت الذي هدف لم
شافات الذهب  ية والهولندية اللجوء إلى البحث عن است ات البترولية العالمية وعلى رأسهم اأمري سمح للشر

 خارج قطرها الوطني، واتخذت فنزويا قطبا لهذا الغرض.ااسود 
شافات البترولية في فنزويا في سنة   أي سنة انداع الحرب  1914وقد تبينت نجاحات نتائج ااست

العالمية اأولى عن طريق منح غومز امتيازات بترولية تحوى تنازات عديدة إلى اقرب اصدقائه، وقم هؤاء 
ة الهولندية شال، حيث عملت هذ بدورهم ببيعها ونقله ات البترولية ااجنبية وعلى رأسها الشر ا إلى الشر

تشاف أول حقل 1914أفريل  15اأخيرة في مشروع التنقيب أراضي فنزويا يوم  للت بالنجاح في ا ، والتي 
ي بو Zumaquelبترولي فنزويلي يدعي بـ اريبي أو بحيرة مارا  (1) .على ساحل بحر ال

ات البترولية العالمية إلى   ثير من الشر تشاف ال فنزويا بحثا عن امتاك امتيازات  غزوشجع هذا اا
شافات البترولية، واعيدت  بح أعمال البحث وااست بترولية إا أن نشوب الحرب العالمية اأولى عملت على 

لتي أدرج فيها البترول الفنزويلي أول ، وهي السنة ا1918ممارسة نشاطات الصناعة البترولية في فنزويا سنة 
طن متري، ومنذ ذلك الحين دخلت فنزويا ضمن  21194مرة ضمن احصائيات الصادرات الوطنية بقيمة 

املة. ة لمورد البترول والممارسة الصناعة البترول بمراحل   الدول المال
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شافات البترولية في فنزويا منذ المرحلة الثانية:   ومن ثم وادة الصناعة  1914سنة إن نجاح ااست
اء اأجانب  برام العقود مع الشر يفية تسيير وا  ومة الفنزويلية تسن قانون خاص يتعلق ب البترولية جعلت الح
تسديد الضرائب وغيرها من اإجراءات الخاصة بالطاقات غير المتجددة، إا أن هذا القانون لم يحظى بالقبول 

ات اأجنبية، حي المتعلق باإطار  1922جوان  19ث أجبر الرئيس السابق بتعديله بقانون من طرف الشر
 .القانوني والضريبي للمتعاقدين

رغم نقائص هذا القانون إا أنه سمح بازدهار صادرات البترول الفنزويلية، حيث سجلت زيادة في نسبة  
بر  1929(، مما جعلها في سنة 1935-1920خال فترة ) %91,2إلى  %1,9الصادرات من  تعتبر ثاني أ

بر الدول العالمية المصدر للبترول. ية، وأدرجت بذلك ضمن أ  دولة منتجة للبترول بعد الوايات المتحدة اأمري
دورا رئيسيا في توفير عائدات نقدية، إذ يعتبر قاطرة لتنمية يلعب قطاع البترول ومنه نستخلص أن  

 (1)ااقتصاد الفنزويلي.
 

 المحروقات في ااقتصاد الخليجي. المطلب الثاني: دور
ة العربية السعودية خال فترة تقل عن خمسة عقود منن الزمن تطورا فريدا ليتحول   عاصر اقتصاد الممل

معه من اقتصاد فقير ومحدد إلى اقتصاد قوى وقادر على تمويل احتياجاته التنموية ودفع التنمية ااقتصادية من 
وحيث أن ااقتصاد السعودي  .تويات مرتفعة من النمو ااقتصادي والرفاهيةخال خطط تنموية طموحة إلى مس

ن تقسيم مراحل نمو ااقتمرتبط بصو  بيرة بالقطاع البترولي، يم ما يلي:رة   (2)صاد تبعا لنمو العوائد البترولية 
انت المؤشرات  المرحلة اأولى:  تشاف البترول حيث  ثر من خمسين عاما وقبل ا وتبدأ من أ

ان أقل من مثيله في عدة  ة أفقر بلدان العالم اقتصاديا. فمتوسط دخل الفرد  ون الممل ااقتصادية تدل على 
بيرة  انت تعاني من تقلبات  انت مقصورة على رسوم الحج والعمرة و يرادات الدولة  ملوسة، ونحو دول نامية، وا 

ان يعملون في قطاع الرعي والزراعة وصيد السمك، وزاد اأمر سوءا قيام الحرب العالمية اأولى  90% من الس
ست على أعداد الحجاج سلبا مما أدى إلى انخفاض عائد الدولة، وفي عام  بير التي انع ساد ال وانتشار أثار ال

ة بواسطة المغامر ااقتصادي النيوزيلندي )فرانك بدأت أولى محاوات البحث عن البترول في ا 1923 لممل
ة  نها فشلت في الوفاء بالتزاماتها المالية نحو هولمز( الذي أسس شر تشاف وتطوير المصادر البترولية ول ا

ومة السعودية فأنهى امتيازها عام   .1928الح
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اليفورنيا( على امتيا 1922وفي عام   ة )ستاندرد أويل أوف  ز التنقيب عن البترول في حصلت شر
ساس أويل بمناصفة التنقيب  ة ت ت مع شر ة ووقعت اتفاقية مع المغفور له الملك عبر العزيز ثم اشتر الممل

 بدأت عمليات الحفر في اأحساء. 1932ماي  19واامتياز وفي 
ال 1938: في عام المرحلة الثانية  ة سو تشاف البترول في بئر رقم  أعلنت شر بالمنطقة  7عن ا

تشاف بعض الذهب في المنطقة الغربية( ولم يتجاوز معدل انتاج الزيت الخام النصف  الشرقية )باإضافة إلى ا
مليون برميل ليتم أول شحن تجاري  3,9بلغ انتاج الزيت الخام  1939، وفي عام 1938مليون برميل في عام 

ن بعد أربعة للبترول من ميناء راس  ة قد وجدت حا ول ل المالية للممل تنورة. وبهذا بدأ ااعتقاد بأن المشا
شهور قامت الحرب العالمية الثانية ليتوقف انتاج البترول لعدة شهور. وزاد اأمر سوءا بانخفاض عدد الحجاج 

ة آنذاك  ،عي والزراعةر والذي ترك أثرا سيئا على قطاع ال 1940إضافة غلى الشتاء الجاف في  فواجهت الممل
ومة البريطانية بمنح  ن رغم سوء ااحوال ااقتصادية في بريطانيا قامت الح أقصى الظروف ااقتصادية ول

فاية هذ القروض قام ة بعض القروض المالية، ونتيجة لعدم  ة بطــــالممل       ون دوار ـــــــملي 30لب ــــــت الممل
نها ل ات البترول ول ة من شر ية التي منحت الممل ومة اامري تفت بالوساطة مع الح م تلب هذا الطلب وا

ة فرصة لاستثمار  85بلغ حجم العائدات  1948، وبحلول عام قرضا بعد سنتين مليون دوار مما أعطى الممل
 في الباد.

ومة السعودي 1951تبدأ هذ المرحلة في أول يناير  المرحلة الثالثة: ة حصتها في ارباح انتاج عندما زادت الح
ضريبة على اارباح المحسوبة على أساس اأسعار المعلنة. وخال الخمسينات  ات  البترول التي تدفعها الشر

ثر من  ثر من  %85ان القطاع البترولي يزود الدولة بأ من احتياجات  % 90من احتياجات الميزانية وأ
عوائد عمليات التنمية ااقتصادية، حيث استخدمت معظم العوائد الدولة من العمات اأجنبية وقد دعمت هذ ال

البترولية في بناء التجهيزات اأساسية، ونتيجة لعدم وجود خطط تنموية فقد أدي انخفاض عوائد البترول أثر 
ة مما دفعها لاقتراض  1956اة السويس عام اغاق قن    إلى انخفاض أرصدة العمات اأجنبية لدى الممل

م في هذا من  ان من الضروري اتباع سياسات اقتصادية للتح ة، ولهذا  بعض الدول والتجار اأثرياء في الممل
 (1)العجز المالي أثناء انخفاض معدات النمو ااقتصادي.

 1960)أوبك( في سبتمبر  وتبدأ هذ المرحلة بإنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول المرحلة الرابعة: 
ة وبقية الدول المصدرة للبترول أن عوائدها الضريبية تقل عن  196ففي أوائل  من العوائد  %25احظت الممل

تشافات الجديدة  بيرة نتيجة لا ما أن ارتفاع انتاج البترول بصورة  الضريبية للدول المستوردة للبترول. 
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عادة فتح قناة السويس أدى إلى توسيع الفجوة بين اأسعار باإضافة إلى نمو الطلب العالمي على ا لبترول وا 
ات البترولية إلى القيام بعدة تخفيضات في اأسعار المعلنة نتج  المعلنة واأسعار السوقية. ولهذا لجأت الشر
ويت، إيران والعراق بإعان انشاء منظمة أوبك لتحقيق من بينها:  المحافظة على عنه  قيام السعودية وفنزويا ال

نة. واستمر دور أوبك محدودا حتي بداية السبعينات،  ات اأسعر المعلنة عند أعلى حدود مم فقد اجبرت الشر
ة. ولهذا فقد حقق ااقتصاد  البترولية على التفاوض مع أوبك بصورة جماعية وتوقيع عدة اتفاقيات للمشار

أدرك العالم أن الموارد المالية ا  1972انفاقها، وبحلول عام ظ وزادت عوائد الدولة عن السعودي تقدما ملحو 
ة، فقد بلغ حجم عائدات البترول   (1)مليون دوار. 2745تعتبر أحد القيود على التنمية ااقتصادية في الممل

توبر المرحلة الخامسة  ساح سياسي  1973: بدأت هذ المرحلة في أ وهي مرحلة استخدام البترول 
 11,651ومن  1973دوار في  5,036إلى  1972دوار في  2,479من ارتفاع أسعار البترول من وما تبعه 
ثر من  1976دوار في  دوار للبرميل من الزيت العربي الخفيف في نهاية السبعينات. وقد أدى هذا  35إلى أ

 1973مليون في 4340لى إ 1972مليون دوار في 2797اارتفاع في اأسعار إلى زيادة العوائد البترولية من 
    مليون دوار  1,1813ثم إلى  1979مليون في  48435ثم إلى  1974مليون في عام  22574ثم إلى 

ة أفاقا للتنمية ااقتصادية وتوسيع القاعدة  .1981سنةفي  ولقد فتحت هذ العوائد البترولية الضخمة أمام الممل
مليون  1200صدة العمات اأجنبية التي ارتفعت من نحو وتنويعها، وبدأ ااقتصاد السعودي في تجميع أر 

ثر من  1973دوار في  مما أدى إلى انخفاض القدرة ااستيعابية  1975مليون دوار في نهاية  40إلى أ
ة ليماثل مثيله لاقتصاد عن ال قدرة على تجميع اأرصدة اأجنبية، ولهذا فقد ارتفع متوسط دخل الفرد في الممل

 المتقدمة.في الدول 
حيث بدأت أزمة الثمانينات في الوضوح في صورة  1982تبدأ هذ المرحلة في  المرحلة السادسة: 

ماش الطلب العالمي نتيجة لسياسات  عرض البترول نتيجة لتزايد انتاج المصادر البديلة للبترول في الطاقة، وان
ساد النشاط ااقتصاديحفظ وترشيد استهاك ال العالمي مما دفع بأسعار البترول إلى اانخفاض مما  بترول، ول

مليون  7,479أدى إلى تخفيض عائدات الدول المنتجة من البترول، حتي بلغت هذ العائدات في السعودية 
انت  1982دوار سنة   1981و 1979ففي السنوات ما بين  1981مليون دوار  في  1,1813تبلغ بعد أن 

ة حوالى   -1981يون دوار من إيرادات صادرات الزيت. وخال الفترة الممتدة ما بين مل 75فقدت الممل
ة نحو انخفضت ااسعار وزاد اانتاج في السوق العالمي مما أدى  1985 مليون دوار  34إلى خسارة الممل

نها ونتيجة انخفاض عائدات البترول، فقد بدرت معادات النمو ااقتصادي في التزايد بمعدات متناقصة و  ل

                                                           
ر، ص 1  .539ص، 538سيد فتحي أحمد الخولي، مرجع سابق الذ
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ة قد انتهت من مشاريع التجهيزات اأساسية التى  انت الممل ن لحسن الحظ  ثر قدرة على ااستمرارية ول أ
نها من تحقيق معدات النمو  ة طريق الدخول في مرحلة تم تتطلب اعتمادات ضخمة، مما سهل على الممل

بيرة على القطاعات اانتاج ية غير البترولية بحيث تستطيع المحافظة الطبيعية والمستقرة، وااعتماد بصورة 
ومي  ما أن ما حققته على مستويات مرتفعة من النمو ااقتصادي والرفاهية بمستوى أقل من اانفاق الح

ة من انجازات تنموية مهد الطريق أمام القطاع الخاص ليزيد من دور في بناء وتنمية ااقتصاد السعودي  الممل
 (1) في المستقبل.
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 خاصة الفصل:
أهم المصادر الطاقوية في العالم وهذا ما  من نستخلص من خال دراستنا لهذا الفصل أن البترول هو 

جعله سبب الصراعات الحاصلة، فمن أراد السيطرة على العالم ابد له أن يسيطر على الثروة البترولية التي 
ز اساسا في دول الشرق اأوسط تحتوى أراضيه على ما يقارب ثلثي ااحتياطي البترولي العالمي، ما الذي و  تتر

ما أن دول  بر مستودعات البترول في العالم  له رغبة في السيطرة على أ جعله بؤرة صراع دولي شرس، وهذا 
ن اأوبك تستحوذ على ما يزيد عن ثاثة أرباع ااحتياطي العالمي وهو ما جعل منظمة اأوبك من أهم الفاعلي

 في السوق البترولية العالمية وفي ااقتصاد الدولي.
توصلنا أيضا إلى أن أهمية الثروة البترولية ا تضاهيها أهمية، فهي ليست تلك اأهمية العادية بل لها  

ة أهمية استراتيجية  رية والسياسية، سواء بالنسبة للدول المنتجة أو المستهل افة ااصعدة ااقتصادية العس وعلى 
ى حد السواء. وفي أخير بدراستنا لدور البترول في اقتصاديات بعض الدول النامية اتضح لنا أن نوع البترول عل

ء البترول الفنزويلي والسعودي إلى من العوامل ااساسية في رسم سياسة نشاطات الصناعة البترولية، حيث انتما
يماوية  رير.النوع الثقيل والمتوسط جعلها تهتم بالصناعة البترو بات ومصانع ت  وبناء مر
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ااطار النظر 
ر لسعر  والف

 الصرف.



ري لسعر الصرفااطار النظري و                            الفصل الثاني الف  

 

 

29 

 تمهيد:
تعتبر النقود أداة للتداول وتحظى بالقبول العام داخل البلد الواحد، أما في حالة المعامات ااقتصادية  

م أن هذا التبادل يتطلب نوع من المقارنة بين عملتين على اأقل  مع الخارج فإن الوضع يختلف تماما، بح
تسي هذا اأخير أهمية بالغة حيث لتحديد السعر الذي يبنى عليه التعامل ويطلق عليه سعر الصرف،       ي

في اداء المبادات الدولية الذي يازمه اختاف في عمات هاته البلدان هذا ما استوجب إيجاد عاقة تبادلية 
    بين هذ العمات، وفي ظل التوجه نحو اقتصاد السوق واتساع الرقعة الجغرافية وتاشي الحدود السياسية 

ان في مجال اانشطة التجار  ية، إذ تجلى دور سعر الصرف في اعتماد أداة ربط وتسوية المدفوعات في الم
الذي يتم بيع وشراء العمات المختلفة، وهو سوق الصرف الذي يعمل على تحويل القوة الشرائية لعمات مختلف 

 . الدول
 رق إلى:من خال هذا المنطلق سنقوم بإيضاح بعض المفاهيم الخاصة بسعر الصرف من خال التط

 .مفاهيم عامة حول سعر الصرف 

 .النظريات المفسرة لسعر الصرف 

  .سوق الصرف والعمليات التي تتم في هذا السوق والمتعاملون فيه 
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 المبحث اأول: ااطار النظري لسعر الصرف.
وجود ما يعرف العاقات ااقتصادية واانشطة التجارية الدولية بين مختلف الدول إلى لقد أدي تشابك 

بير من قبل ااقتصاديين والمستثمرين والمختصين من خال تأثير على  بسعر الصرف، الذي يحظى باهتمام 
ونه أداة تربط بين أسعار السلع في السوق المحلى وأسعرها في السوق  لية، فضا عن  المتغيرات ااقتصادية ال

 اأجنبي.
 المطلب اأول: مفهوم الصرف

ل عملية تبادل للسلع   تعتبر عملية الصرف )تبادل عملة مقابل عملة أخرى( عملية ضرورية عند 
  سنتناولوالخدمات ورؤوس ااموال بين الدول نظرا أن هذ الدول تستعمل عمات مختلفة. وفي هذا ااطار 

ل من تعريف الصرف وأنواعه، ومختلف نظم في هذا المط  الصرفلب 
 اأول: تعريف الصرف الفرع

ل دولة لها عملتها  الصرف هو عبارة عن عملية تظهر عندما يتم تبادل مختلف العمات فيما بينها. ف
وتظهر الضرورة إلى استعمال العمات الخارجية )عمات الدول  الخاصة، تستعمل في عمليات الدفع الداخلية.

ات تعمل خارجه، وتحتاج اأخرى( عندما تقوم عاقات تجارية أو مالية بين شر  ات تعمل داخل الوطن مع شر
ات المستوردة إلى عملة بلد المصدر لتسدي السلع المستوردة. وتضطر بذلك للذهاب إلى سوق الصرف  الشر
ات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي  ي تتم هذ العملية. وفي الواقع ليست الشر لشراء عملة البلد المصدر 

ان سائحا، ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام فقط التب تحتاج  إلى عمات الدول التي يود الذهاب إليها ولو 
 (1).بعمليات الصرف

 الفرع الثاني: أنواع الصرف 
ل منها خاصية تميز عن اأخر.  يوجد للصرف أنواع، ول

 أوا: الصرف نقدا
ان تسليم واستام العمات يتمان  مطبقين سعر  لحظة إبرام عقد الصرفتعتبر عملية الصرف نقدا إذا 

ساعة من لحظة إبرام  48الصرف السائد لحظة إبرام العقد ايضا. وفي الحقيقة فإن فترة الصرف تمتد إلى غاية 
س ما توحى به.  العقد على ع

 

 

                                                           
 .95، ص2005الجزائر، -المطبوعات الجامعيةديوان  تقنيات البنوك،الطاهر لطرش،  1
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 أجلثانيا: الصرف 
إذا تم تسليم واستام العمات بعد فترة معينة من تاريخ إبرام العقد، مطبقين  تعتبر عملية الصرف أجل

 سعرا للصرف يحسب بناء على سعر الصرف السائد لحظة إبرام العقد.
ومن هنا نجد أن الفرق بين عمليتي الصرف نقدا وأجل يتمثل في تاريخ التسليم وااستام، حيث يتم بعد فترة 

 ساعة( بالنسبة للصرف نقدا. 48دد)ومح بالنسبة للصرف أجل
ات العاملة في التجارة الخارجية لتفادي اأخطار الناجمة  وتستعمل عملية الصرف أجل من طرف الشر

وغير المتوقعة في أسعار صرف العمات، حيث أن سعر الصرف المطبق عند التسليم  عن التقلبات المحتملة
ان سعر الصرف السائد لحظة تنفيذ العقد  وااستام هو سعر الصرف السائد لحظة إبرام عقد الصرف، ومهما 

 ) تاريخ ااستحقاق(.
 الفرع الثالث: أنظمة الصرف. 

ل نظام الصرف اإطار العام الذي يتحدد فيه سعر أو معدل الصرف، في هذا السياق يوجد نظامين  يش
 الصرف الثابت ونظام الصرف المرن.للصرف هما نظام 

 أوا: نظام الصرف الثابت
يعني سعر الصرف الثابت أن تقوم الدولة المعنية بتثبيت سعر صرف عملتها إزاء العمات اأخرى   

 بط سعر صرفها مع عملة دولة أخرى أو ربط سعر صرفها بسلة من العمات أو ربطها بالذهب.وذلك إما بر 
نه يتأرجح ضمن   إن نظام الصرف الثابت ا يعني أن سعر الصرف يبقي ثابتا عند مستوى معين، ول

ن إجماا التمييز بين حالتين:   مجال محدد سلفا. ويم
يتطلب احترام االتزام باستقرار سعر الصرف ضمن المجال المحدد له تدخا  :حالة سوق الصرف الحر .1

زي في سوق الصرف  للدفاع عن العملة بيعا أو شراء حسب الحالة. مباشرا للبنك المر
ون عن طريق  :حالة سوق الصرف غير الحر .2 إن احترام االتزام باستقرار سعر تعادل العملة الوطنية ا ي

ز  ون عن طريق التنظيم.ي في سوق الصرف بتدخل البنك المر  (1) ل ي

 ثانيا: نظام الصرف المرن
ل حر وفقا لتفاعل يسمى أيضا نظام الصرف العائم  ، ففي نظام الصرف المرن يتحدد سعر العملة بش

زي  العرض والطلب في سوق الصرف، وبالتالي ا يوجد في مثل هذا النظام أي التزام مباشر من قبل البنك المر
ل مواصل في دعم سعر الصرف.   للتدخل بش

                                                           
ي، ديوان المطبوعات الجامعية،  1  .202، ص2010الطاهر لطرش، ااقتصاد النقدي والبن
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 المطلب الثاني: ماهية سعر الصرف.
لة ذات طبيعة نقدية، فلو أن الوسطاء ااقتصاديين إن  العاقة بين الدولة والعالم الخارجي تثير لنا مش

الواضح أن لدولة ما يريدون شراء منتجات من دولة أخرى فإنهم يجب أن يحصلوا على عملة هذ الدولة، فمن 
مبادلة عملة بأخرى يقتضي وجود نسبة لمبادلة هذ العملة بتلك أو ثمن لهذ العملة مقومة بتلك، ويسمى هذا 

 الثمن بسعر الصرف.
 الفرع ااول: تعريف سعر الصرف

ن استخدامها لتعريف سعر الصرف، حيث هناك العديد من الم ن النظر لسعر فاهيم التي يم يم
فمن الزاوية ااولى يعرف سعر الصرف بأنه" عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم من زاويتين، الصرف 

مبادلتها بوحدة واحدة من النقد اأجنبي"، ومن الزاوية الثانية ينظر إلى سعر الصرف على أنه "عدد الوحدات 
 )1(بالعملة اأجنبية التي تدفع ثمنا للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية".

ويعرف على أنه "عبارة عن العاقة )المعدل( التي يتم على أساسها تبادل العملة الوطنية مقابل عملة  
 )2(أجنبية معينة.

ل عملة دولة أخرى".  )3(ويعرف سعر الصرف ايضا على أنه "ثمن عملة دولة ما مقومة في ش
ن تعريف سعر الصرف على أنه سعر تبادل العمات بعضها ببعض.  وعليه يم

 )4(هناك طريقتين لتسعير العمات وهما:و 
دة هي عدد الوحدات     التسعير المباشر والتسعير غير المباشر، فالتسعير المباشر أو التسعيرة المؤ

        القليل من الدول العملة الوطنية و من العملة اأجنبية التي يجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من 
 بريطانيا في تسعيرها للجنيه اإسترليني.من يستعمل هذ الطريقة منها 

دة فهو عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها  أما التسعيرة غير مباشرة أو التسعيرة غير المؤ
 للحصول على وحدة واحدة من العملة اأجنبية ومعظم الدول تستعمل هذ الطريقة منها الجزائر.

 
 

                                                           
اسها على ميزان المدفوعاتسمير فخري نعمة،  1 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ااردن العاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانع

 .15، ص2011الطبعة
رالطاهر لطرش،  2  .215ص، مرجع سابق الذ
ندرية،  ااقتصاد الدولي العاقات ااقتصادية والنقدية الدولية،زينب حسين عوض اه،  3  .44، ص2004دار الجامعة الجديدة، ااس
ر، صتقنيات البنوكالطاهر لطرش،  4  .96، مرجع سابق الذ
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 الفرع الثاني: خصائص سعر الصرف
ما يلي:    )1(يتميز سعر الصرف بثاث خصائص ندرجها 
ز على تسوية الحقوق والديون معا الناتجة  .1   المقاصة: هي استعمال الحقوق في تسديد الديون أي أنها ترت

المقاصة في عملية الصرف تتمثل في تجنب استخدام الصرف اأجنبي بين و  عن عمليات التجارة المنظورة.
الدولتين المتعاقدتين، وتتم تسوية المبادات التجارية بينهما باستخدام الحقوق لتسديد الديون، ويحدد سعر 

املةالصرف بين الدولتين قبل فتح حساب  ون المقاصة غير  أي عدم تساوي  ،المقاصة أنه غالبا ما ت
 ديون دولة وحقوقها قبل الدولة اأخرى ويتم تسوية الفرق وفقا للقواعد التي يتفق عليها الطرفان.

ون من أجل تحقيق الربح، ويتم ذلك عن طريق ااستفادة من الفروق السعرية في سعر صرف  .2 المضاربة: ت
ثر في وقت واحد، عن طريق شراء العملة في السوق ذات السعر عادة  عملة بين سوقين أو أ المنخفض وا 

يم بين العمات وقد ظهرت عمليات  بيعها في السوق ذات السعر المرتفع، وتسمى هذ العملية بعملية التح
ز التجارية في مختلف بقاع العالم. يم لسهولة وسرعة وسائل ااتصال بين المرا  التح

   التقلبات خطار الناجمة عن وذلك لتفادي اأ اآجلةالتغطية: تتم عن طريق اللجوء إلى عمليات الصرف  .3
    انخفاض في قيمة العمات اأجنبيةسعر الصرف، وهي عملية تأمين ضد ما يتوقعه المتعامل من  في

 عن القيام بعمليات صرف أجلة.
 : وظائف سعر الصرفالفرع الثالث

ان ذلك النشاط  تجاريا أو لسعر الصرف دور هام في النشاطات ااقتصادية الخارجية أي بلد، سواء 
إذ يعتبر وسيلة ربط هامة بين ااقتصاد المحلى وباقي ااقتصادية، حيث يمارس سعر الصرف عدة  استثماريا،

 التوزيعية والوظيفة التطويرية. يفة القياسية،وظائف في ااقتصاد الوطني من بينها: الوظ

 أوا: الوظيفة القياسية
بغرض قياس ومقارنة اأسعار المحلية لسلعة معينة يعتمد المتعاملون ااقتصاديون على سعر الصرف 

 2.مع أسعار نفس السلعة في السوق اأجنبية
 ثانيا: الوظيفة التطويرية

يستخدم سعر الصرف في تطوير صادرات معينة إلى مناطق معينة من خال دور في تشجيع تلك 
ما يؤدي إلى تعطيل فروع صناعية معينة أو ااستعاضة عنها بالواردات التي  ون اسعارها أقل الصادرات،  ت

                                                           
رة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة تلمسان، سنةتغيرات سعر الصرف على الميزان التجاريأثر عبد الجليل هجيرة،  1  . 39ص 38، ص2012، مذ
تبة حسين العصرية للطباعة والنشر 2 أداة لتسوية ااختال في ميزان المدفوعات، م  .26ص 2013بيروت، الطبعة اأولى -أمين صيد، سياسة الصرف 
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ن ااعتماد على سعر الصرف مائم لتشجيع واردات معي نة وبالتالي يؤثر من ااسعار المحلية، في حين يم
ن ااستشهاد بواقع التبادل  يب السلعي والجغرافي للتجارة الخارجية للبلدان، وهنا يم سعر الصرف على التر
يين  التجاري بين الوايات المتحدة واليابان، فعندما ارتفع سعر صرف الدوار إزاء الين الياباني زاد إقبال اامري

ية.على شراء السيارات اليابانية حيث   ان ثمنها منخفض مقارنة بالسيارات اامري
 ثالثا: الوظيفة التوزيعية

يمارس سعر الصرف وظيفته التوزيعية على مستوى ااقتصاد الدولي، وذلك بفعل ارتباطه بالتجارة 
 )1(.الخارجية، حيث تقوم هذ اأخيرة بإعادة توزيع الدخل القومي العالمي والثروات الوطنية بين بلدان العالم

فمثا عند انخفاض سعر صرف الدوار مقابل الين الياباني، وبافتراض أن اليابان تستورد الحبوب من الوايات 
ية، زيادة في الدوارات إزاء فإذا ارادت اليابان زيادة حصتها من الحبوب فإنها ستضطر إلى دفع   المتحدة اامري

ي، في حين سترتفع احتياطات الوايات الين الياباني، مما سيؤثر ذلك على احتياطات اليابا ن من الدوار اأمري
ي إزاء الين الياباني.   )2( المتحدة من الدوار وينطبق ذلك أيضا في حالة انخفاض قيمة الدوار اامري

 
 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في سعر الصرف

ة سعر الصرف  شفها من اأحداث هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على حر وتقلباته والتي نست
سة لها، ومن بين  ااقتصادية وغير ااقتصادية التي تحدث في عالم اليوم حيث يمثل سعر الصرف مرأة عا

 هذ العوامل نجد:
 أوا: التغير في الميزان التجاري

ان سعر الصرف ل عملة بلد ما توجد عاقة وثيقة بين الميزان التجاري وسعر صرف عملة البلد، فإذا 
بر من قيمتها الحقيقية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من جهة نظر اأجانب مما يؤدي      أ

 وبالتالي يحدث اختال في الميزان التجاري.إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها، 
ون عليه فسيؤدي ذلك إلى توسع الصادرات  أما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن ت

مقابل تقلص الواردات وبالتالي حدوث اختال في الميزان التجاري، لذلك غالبا ما ينتج عن هذ ااختاات 
 (3)ضغوط تضخمية تساهم في استمرار ااختال في الميزان التجاري.

                                                           
ر، ص أمين 1  .27صيد، مرجع سابق الذ
 .17، ص2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان سعر الصرف الحقيقي التوازنيعبد الرزاق بن الزاوي،  2
ر ص 3  .19عبد الرزاق بن الزاوي، مرجع سابق الذ
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ن استن ان التصــــــــزان التجــــــة بالميـــــرف يرتبط بعاقــــــــــــــــــــــتاج أن سعر الصـــــــــيم لما  بـــاري، ف    رــــــــدير أ
لما أدى ذلك إلى تحسين الميزان التجاري لصالح الدولة المصدرة وزيادة احتياطي الدولة ـــم       ن ااستيراد 

 من العمات اأجنبية.
 ثانيا: تغير معدات التضخم
حيث أن ارتفاع معدل التضخم في البلد يتطلب اتخاذ ر صرف العمات المختلفة، سع يؤثر التضخم في

إجراءات نقدية أو مالية بواسطة سلطاتها النقدية، وفي حالة غياب هذ ااجراءات فإن اأمر يتطلب تخفيض 
ساد تضخمي، فإن الدولة تلجأ إلى تخفيض  ساد أو  ذلك الحال إذا مرت الدولة بفترة  س  س بالع العملة والع

ي تص برعملتها ل  (1).بح منتجاتها رخيصة وتعطيها قدرة تنافسية أ
ون المستوى العام في البلدان اأخرى مستقرا  %10فمثا عند انخفاض قيمة عملة بلد ما بنسبة  وي

ين إلى زيادة طلبهم على السلع اأجنبية ثم على العمات  فالتضخم المحلي في هذا البلد سيدفع المستهل
المرتفعة في هذا البلد )نتيجة التضخم( ستقل إيرادات اأجانب من سلع هذا البلد فيقل اأجنبية، وبسبب ااسعار 

 عرض العملة اأجنبية في سوق الصرف مقابل تزايد الطلب على هذ العملة.
خاصة القول أن تأثير ارتفاع مستوى اأسعار المحلية مقارنة بمستوى اأسعار العالمية يؤدي إلى زيادة 

ل من الصادرات وعرض النقد اأجنبي مما يدفع بسعر ل الواردات و  الطلب على النقد اأجنبي وانخفاض 
 (2)الصرف إلى اارتفاع.

 ونوضح ذلك في المثال التالي:
نفترض أن معدل التضخم في ألمانيا ينمو بوتيرة أسرع من وتيرة نمو في الوايات المتحدة، فإن هذ   

" ويتحرك منحنى عرض D1الطلب على المارك في الوايات المتحدة إلى "التطورات تؤدي إلى تحرك منحنى 
ل E" وينخفض سعر الصرف لهذ التطورات إلى المستوى "S1في ألمانيا إلى " المارك  ما هو موضح في الش  "
 التالي:

 

 

                                                           
تبة حسين اسياسة الصرف اأجنبي وعاقتها بالسياسة النقديةلحو موسى بوخاري،  1 لبنان، الطبعة اأولى -لعصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، م

 .126، ص2010
 2011عمان، الطبعة اأولى، -دار صفاء للنشر والتوزيع ،سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات ااقتصاديةعبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي،  2

 .69ص
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ل)  (: آثار التضخم على سعر الصرف.1,5الش

 

عمان -الحقيقي التوازني، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعسعر الصرف بن الزاوي عبد الرزاق،  المصدر:
 .20ص 2015

وللحد من ارتفاع اأسعار المحلية نتيجة للتضخم يعمل على تقليل ااستيراد من طرف اأجانب من سلع ذلك 
 1البلد وبالتالي يقل الطلب على عملة هذا البلد في سوق الصرف مقابل تزايد عرض هذ العملة.

 : التغير في معدات الفائدة الحقيقيةثالثا
عند الحديث عن أسعار صرف العمات نجد أن هناك عاقة بين سعر العملة وسعر فائدتها ففي حين 
يعتبر ارتفاع سعر الفائدة سببا لقوة العملة ويعتبر انخفاض الفائدة سببا لضعفها ذلك بافتراض ثبات باقي العوامل 

ان هناك توازن اقتصادي بين دولتين فإن سعر الفائدة المرتفع في الدولة اأولى  .اأخرى فعلى سبيل المثال لو 
سيعمل على تدفق الما من الدولة الثانية، اأمر الذي يجعل هناك وضعا غير متوازن بين الدولتين مما يدعو 

ر الفائدة في الدولة الثانية وينخفض سعر إلى عمل تعديل أسعار الفوائد القائمة بين الدولتين بحيث يرتفع سع
 2الفائدة في الدولة ااولى.

 
 
 
 

                                                           
ر، ص 1  .21عبد الرزاق بن الزاوي، مرجع سابق الذ
، محمد عبد الرزاق الحنيطي 2 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، وآخرون، شقير نور موس عمان، الطبع -التمويل الدولي ونظريا التجارة الخارجي

 ،  .5، ص 5الثاني
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ل)  عر الفائدة على سعر الصرف.(: أثر تغيرات س5,5الش

 
لية لاقتصاد الفلسطينيزاهر عبد الحليم خضر،  المصدر: رة لنيل تأثير سعر الصرف على المؤشرات ال ، مذ

 .46ص ،2012اأزهر، شهادة الماجيستير في ااقتصاد، جامعة 
    يتضح لنا  .لنفرض أن معدات الفائدة في الوايات المتحدة قد انخفضت عن المعدات في ألمانيا 

ل السابق أن  ية سينتقل إلى " D1من خال الش " بينما Dالطلب على المارك في الوايات المتحدة اأمري
معدل الفائدة المحلى سيجذب رؤوس اأموال اأجنبية "، فارتفاع Sالعرض على المارك في ألمانيا ينتقل إلى"

 وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.
نستنتج مما سبق أنه توجد عاقة طردية بين ارتفاع معدات الفائدة وتدفق ااستثمار اأجنبي، غير أن  

س عنها ارتفاع في معدات التضخم ن أن ينع الذي يؤثر سلبا على  هذ المعادات المرتفعة نسبيا للفوائد يم
العملة المحلية، مما يؤثر على رغبة وتوجه المستثمرين اأجانب لاستثمار في ااوراق المالية المقيمة بعملة هذا 

 البلد.
ومية  رابعا: التدخات الح

ومي على أسعار العمات من خال سياسات الدولة وبخاصة فيما يتعلق  يأتي أثر التدخل الح
ا يخضع سعر  إذ، وتتم هذ التدخات في حالة تطبيق نظام الصرف الثابت (1)ية والنقديةبالسياستين المال

ففي حالة حدوث اختال في ميزان المدفوعات ستتبع الدولة سياسة  العملة لتفاعل قوى العرض والطلب عليها.
ماشية أو تضخمية إعادة التوازن عن طريق التخفيض أو الرفع في سعر العملة هذ  العملة التي تسمح للدولة ان

مية النقود المعروضة، لتجنب تنامي القوى التضخمية م في  ما يسمح باستقرار   بالتح في السوق الداخلي 

                                                           
ر، ص 1  .156شقيري نوري موسى، محمد عبد الرزاق الحنيطي، وآخرون، مرجع سابق الذ
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في تعاماتهم التجارية والرأسمالية مع الدولة المثبتة  عملة المحلية، اأمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة بقية العالمال
 (1)لسعر صرفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ر، ص عبد الرزاق بن 1  .23الزاوي، مرجع سابق الذ
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  النظريات المفسرة لسعر الصرف.: ثانيالمبحث ال
وين سعر الصرف بااستناد الى يفية تحديد وت المتغيرات  حاولت العديد من النظريات إيجاد تفسير ل

التضخم و     سعر الفائدة، لذلك سوف نحاول في هذا المطلب ااحاطة بأهم هذ النظرياتااقتصادية 
 والتفسيرات التي أتت بها.

 المطلب ااول: النظريات النقدية.
مية النقود ائية، نظرية تعادل أسعار الفائدةنظرية تعادل القوة الشر في: النظريات   هذتتمثل    ، وأخيرا نظرية 

 وسنتطرق لها فيما يلى. 
 الفرع اأول: نظرية تعادل القوة الشرائية

استل من حقيقة مفادها   وستاف  تنطلق نظرية تعادل القوة الشرائية المنسوبة الى ااقتصادي السويدي 
ل من العمات  أن سعر الصرف في ظل نظم وطنية غير مستندة إلى الذهب يتوقف أساسا على القوة الشرائية ل

 (1) .سب فيما بين قيمها الداخليةالقيم الخارجية للعمات بمقادير التناالمحلية داخل بلدانها، أي تتحدد 
  ترى هذ النظرية أن التغيرات في سعر الصرف تتحدد من خال العاقة بين مستويات ااسعار النسبية  

في الباد أطراف التبادل الدولي، فسعر الصرف التوازني بين عملتين هو السعر الذي يساوى بين القوة الشرائية 
ل  لهما. ويتحقق هذا عند المستوى الذي يؤدى إلى قيام التجارة الخارجية بين البلدين في السلع التي تتمتع فيها 

 (2)منها بميزات نسبية وفقا لنظرية النفقات النسبية.
 هما:مختلفتين  تعتمد هذ النظرية على صيغتين  

تقرر نظرية تعادل القوة الشرائية طبقا لهذ الصياغة أن معدل الصرف التوازني هو الصيغة المطلقة:  -1
امل بالنسبة بين  الذي يساوى بين القوة الشرائية لعملتين مختلفتين، بمعني أن معدل الصرف  يتحدد بال

 (3)اأسعار المحلية واأسعار اأجنبية.

 فإذا اعتبرنا أن: 
عن الصورة المطلقة  فإنه التعبير P1ومؤشر اأسعار اأجنبية  Pومؤشر اأسعار المحلية  Eسعر الصرف 

 E=P/P1للنظرية بالمعادلة التالية:               

                                                           
 .123ص ااردن الطبعة ااولى-، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانمقدمة في المالية الدوليةنوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد الطيف الخشالي،  1
 .193الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ص دراسات في ااقتصاد الدولي،، سامى عفيفى حاتم 2
يل،  3 ة ناس للطباعةالتوازن النقدي ومعدل الصرفنشأت نبيل محمد الو  .22، ص2006القاهرة، الطبعة اأولى-، شر
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تقودنا هذ المعادلة إلى نتيجة أخرى وهي توحيد أسعار السلع والخدمات في مختلف البلدان بمعني أن مستوى 
ة المحلية ومستوى السعر اأجنبي أي أن المعادلة العملة اأجنبية مقوما بالعملالسعر المحلي يساوي ناتج سعر 

اآتي:                       ون    P=Ex*P1السابقة ت
    : تنصرف نظرية تعادل القوة الشرائية في صورتها النسبية إلى ما يحدث من تغير الصيغة النسبة -5

نقول أن سعر التوازن سوف يتحقق عندما يتساوى معدل في سعر الصرف التوازني من لحظة إلى أخرى، ف
من التضخم  التغير في سعر الصرف مع معدل التغير في النسبة بين اأسعار، إذا وجدت معدات مختلفة

ن توضيح ذلك        المحلي، فإن سعر الصرف سوف يتحرك حتى تتساوى الفروق بين هذ المعدات ويم
 (1)يلي: من خال ما

 سعر الصرف القديم*التوازني الجديد=نسبة تغير سعر الصرف سعر الصرف
 سبة التضخم اأجنبين -نسبة تغير سعر الصرف=نسبة التضخم المحلي     علما أن:

ن التعبير  عنه بالعاقة التالية: أيضا يم

 X1 /X0=PE1/PE0/PD1/PD0 

 .1بالعملة المحلية في الفترة  ثمن العملة اأجنبية معبرا عنه X1حيث: 
       X0  0ثمن العملة اأجنبية معبرا عنه بالعملة المحلية في الفترة. 
      PE1  1اأسعار اأجنبية في الفترة. 
      PE0  0اأسعار اأجنبية في الفترة. 
       PD1    1اأسعار المحلية في الفترة. 

PD0      : 0الفترةاأسعار المحلية في. 
اسل في اعتبار تدهور   ثير من ااقتصاديين الذين يؤيدون رأي البروفيسور  بالرغم من أنه يوجد ال

س، فإن نظرية تعادل القوة الشرائية  القيمة الداخلية للعملة هو السبب الرئيسي لتدهور قيمتها الخارجية وليس الع
ن عرضها  (2):فيما يلي قد وجه إليها العديد من اانتقادات التي يم

 .يقوم تحليل نظرية القوة الشرائية على تطور ميزان المعامات الجارية وبالتحديد الميزان التجاري 

                                                           
الية اختيار نظام الصرف المائم في ظل التوجه الحديث أنظمة الصرف الدوليةجعفري عمار،  1 في العلوم  رة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير، مذاش

 .29، ص2013رة، ااقتصادية، جامعة بس
، مرجع سابق الذكر، ص 2  .5ص 5لحو موس بوخار
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 عملة رئيسية للتعامل بين عدة دول انية استخدام عملة ما  خارج بلدها اأصلي وهو  تهمل النظرية ام
ون ليس له عاقة بمعدات  ن أن ي ي اليوم وبالتالي فإن تحديد قيمة العملة يم حال الدوار اامري

 التضخم.

  وناتها من بلد آخر مما اأرقام القياسية المستخدمة احتساب التغير في مستويات التضخم تختلف م
سعار، وعدم تحديد هذ النظرية أي من هذ اأرقام يؤثر على عملية احتساب التغير في مستويات اأ

ات رأس  ذا ما افترضنا وجود رقم قياسي واحد فإن النتيجة تتأثر بحر بالذات عند قياس سعر الصرف، وا 
 المال خال فترات زمنية مقدرة بعشرات السنين.

  ون ما يؤخذ على هذ النظرية في صورتها النسبية أنه من الصعب معرفة متى سعر الصرف بين ي
ون من الصعب اختيار فترة اأساس المناسبة التي يسود فيها سعر  عملتين في حالة توازن ومن ثم ي

 الصرف معين يتخذ أساسا للمقارنة بما يحدث من تغيرات احقة فيه.

  تفترض النظرية أن سعر الصرف ا يؤثر على القدرة الشرائية المحلية بل يتأثر فقط بتغير القوة
 حرب العالمي اأولى أثبتت أن سعرائية، مع أن تجارب الدول التي تخلت عن قاعدة الذهب بعد الالشر 

 .الصرف يحدث أوا ثم يتبعه تغير اأسعار المحلية أو تغير القوة الشرائية في الداخل
رة القوة إن وجود هذ اانتقادات ا يعني أن هذ النظرية عديمة الجدوى فمن الناحية العلمية تعتبر   ف

ن ااسترشاد بها خصوصا بعد حدوث اضطرابات نقدية دولية في معرفة ما إذا  الشرائية من العوامل التي يم
تقويما فعاا باارتفاع أو اانخفاض بالنظر  ان سعر الصرف السائد يقّوم العملة المحلية في السوق الخارجي

 1ية والخارجية.إلى نسب التغير التي تحدث في مستوى اأسعار الداخل
 : نظرية تعادل أسعار الفائدةالفرع الثاني
ينز عام   ات رؤوس 1923قام بصياغة هذ النظرية  ، وقد وضع في تصور الهدف الذي تلعبه حر

ااموال في تحديد سعر الصرف فهي تربط تغيرت سعر الصرف بتغيرات معدات الفائدة الموجودة في مختلف 
 (2)العمات.

ون فيها سعر الفائدة    بحسب هذ النظرية فإن المستثمر الذي سيوظف أمواله بالخارج في الدولة التي ي
في دولته أن  بالنسبة لدولته لن يحصل على معدل عائد أعلى من ذلك المعدل الذي يحصل عليهمرتفع 

 (1)ل للعملة.ااختاف في العائد يجب أن يعوض من خال الفرق بين السعر الفوري والسعر اأج

                                                           
رشقيري نوري موسى، محمد عبد الرزاق الحنيطي، وآخرون،  1  .172، صمرجع سابق الذ
ر، ص 2  .32موري سمية، مرجع سابق الذ
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 (2)تقوم هذ النظرية على مجموعة من اافتراضات تتمثل فيما يلي: 
افئة في المخاطرة وأجل ااستحقاق. -  تعتبر ااصول المالية المحلية اأجنبية مت

اليف المعامات. - ة رؤوس اأموال أو ت  ا توجد رقابة على حر

 سعر الصرف الحالي وأسعار الفائدة قصيرة اأجل متغيرات مستقلة. إن -

 أن سعر الصرف اآجل هو الذي يتغير نتيجة تدفق رؤوس اأموال وليس السعر الحالي. -

يتساوى معدل زيادة عوائد أسعار الفائدة المحلية عن عوائد ااستثمار اأجنبي، مع الفرق بين أسعار  -
اسب أو خسائر رؤوس ااموال الناتجة عن التبادل التجاري تمثل الصرف الحالية واآجلة ولذل ك فإن م

 بنسبة مئوية من سعر الصرف الحالي.

ن أن يؤدي تغير سعر الصرف اآجل بالنسبة إلى سعر الصرف الحالي إلى خسائر رأسمالية  - من المم
ون  سالبا في هذ الحالة ناتجة عن عملية التبادل التجاري، مصاحبة لهامش تغطية المراجحة الذي ي

مما يؤدي إلى نزوح رؤوس اأموال رغم الميزة التي تتمتع بها الدولة، فيما يتعلق بسعر الفائدة في أسواق 
 النقد.
مية النقود.الفرع الثالث  : نظرية 

ي  ن بصورتها  ملتون أخذ ااقتصادي اأمري مية النقود ول فريدمان على عاتقه اعادة الحياة إلى نظرية 
س  ات اأسعار تع الجديدة في مقالته الشهيرة )عرض النقد وتغيرات ااسعار والناتج(. إذ يرى فريدمان أن حر

مية النقود لو  مية النقود، وأن هناك عاقة وثيقة بين تغيرات  ل أساسي التغيرات المهمة في     حدة واحدة بش
ات اأسعار أيضا، وفي ذلك يقول فريدمان أنه ليس هناك من حالة حصل فيها تغير اساسي   من الناتج وحر
مية النقود بالنسبة لوحدة من الناتج دون أن ترافقه تغيرات مهمة في مستوي ااسعار بنفس ااتجا  في 

مية  س، وقد أشار إلى أن ما يفسر صحة العاقة بين  ل وحدةوبالع هو  من الناتج وتغيرات ااسعار النقود ل
 وجود عاملين هما:

مية النقود وتضاعف حجم اانتاج فإن ااسعار  .1 تغيرات اانتاج والتي تعد متغيرا مستقا ففي خالة ثبات 
مية النقود بالنسبة لوحدة من الناتج.  ستميل إلى اانخفاض بمقدار النصف تقريبا وتعليله لذلك هو هبوط 

مية النقود التي يرغب اأفراد ااحتفاظ بها نسبة إلى دخولهم والتي تتوقف على: .2   (3) تغيرات 

س صحيح. . أ لما ازداد الدخل الحقيقي والع  مستوي الدخل الحقيقي للفرد لذلك فإنها تزداد 

                                                                                                                                                                                                 
ر ، ص 1  .172شقيري نوري موسى، محمد عبد الرزاق الحنطي وأخرون، مرجع سابق الذ
رلحو موسى بوخاري،  2  .174، صمرجع سابق الذ
رعبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي،  3  .62ص 61، صمرجع سابق الذ
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ل  . ب ش لفة ااحتفاظ بالنقود والتي تتحدد بسعر الفائدة على الموجودات ااخرى من غير النقود       ت
ال الثروة الذي يتخلى عنه الفرد نتيجة ااحتفاظ بالنقود.  من اش

 
 المطلب الثاني: نظرية اارصدة.

فإذا  (1)مدفوعاتهاترى هذ النظرية أن سعر صرف العملة يتحدد على أساس رصيد الدولة في ميزان 
ميات المعروضة من العملة المحلية مما  حقق ميزان مدفوعاتها عجزا بمعني رصيدا سالبا، هذا يدل على زيادة ال

س ع ان  (2)ندما يحقق ميزان المدفوعات فائضا.ينتج عنه انخفاضا في قيمتها الخارجية، ويحدث الع أما إذا 
عني حدوث توازن في عرض العملة المحلية والطلب عليها وهذا رصيد ميزان المدفوعات في حالة توازن ما ي

يؤدي الى ثبات القيمة الخارجية للعملة المحلية، وقد أثبت بعض ااقتصاديين األمان صحة هذ النظرية خال 
مية النقود  DIEHLالحرب العالمية الثانية من بينهم  فسعر المارك األماني لم يتأثر على الرغم من زيادة 

ان متوازنا أي عدم وجود رصيد دائن أو وس رعة دورانها وارتفاع اأسعار، ويرجع السبب أن الميزان الحسابي 
 (3)مدين يؤثر على القيمة الخارجية للعملة.

نستخلص من هذ النظرية أن وضعية ميزان المدفوعات وما يتضمنه من عمليات دائنة ومدينة هي التي 
عالم يميل ه تجا الئنيتحدد سعر صرف العملة المحلية، فميزان المدفوعات الذي يتجه نحو تحسين وضعه من دا

س صحيح في حالة ا  لعجز.سعر صرف عملته نحو اارتفاع تجا العمات اأخرى، والع

 المطلب الثالث: النظرية اانتاجية والفقاعات المضاربة.
ل من نظرية تعادل القوة الشرائية ونظرية تعادل الفائدة ونظرية اأرصدة التي تهتم بميزان   إضافة إلى 

المدفوعات، هناك النظرية اانتاجية ونظرية الفقاعات المضاربة التي ا تقل أهمية عن سابقتها وهو ما سوف 
 نتناوله من خال عرضنا للنظريتين.

 : النظرية اانتاجية.الفرع اأول
يجب أن يرى أصحاب هذ النظرية أنه من أجل تحقيق التوازن ااقتصادي وااستقرار النقدي للدولة 

فاءة الجهاز اانتاجي ااثر  يسير سعر الصرف في نفس اتجا القوى اانتاجية لهذ الدولة، باعتبار أن لحجم و
 البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية.

                                                           
ر، ص 1  .129لحلو موسى بوخاري، مرجع سابق الذ
رعبد الجليل هجيرة،  2  .58ص 57، صمرجع سابق الذ
ر، ص 3  .33موري سمية، مرجع سابق الذ
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لما ازدادت إنتاجية القطاعات المخت  ة رؤوس اأمــــــزداد حــي، تــــــلفة لاقتصاد الوطنــف  ــــــــبيةوال اأجنــــــــر

وبالتالي تحسن سعر صرف العملة   إلى الداخل قصد ااستثمار، ومنه الطلب على العملة المحلية يرتفع،
س تماما في حالة انخفاض مستوى اانتاجية، ويؤدي ذلك إلى خروج رؤوس ااموال ااجنبية و  يحدث الع

اليف اانتاج، وبالتالي انخفاض القوة التنافسية للدولة ومنه انخفاض الطلب على العملة المحلية، مما  وارتفاع ت
 يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.

ل الذي يناسب مستوى انتاجية ااقتصاد   وتشير هذ النظرية إلى ضرورة تقويم العملة المحلية بالش
ا انعدم أو اختل التوازن ااقتصادي المنشود. ففي حالة انخفاض مستوى  في قطاعاته المختلفة،  الوطني  وا 
بر من قيمتها الحقيقية ينشأ مع تحديد سعر صرف العملة المحلية بقيمة مبالغ فيها، أي مقدر  اانتاجية  ة بقيمة أ

وانخفاض الصادرات بسبب ارتفاع قيمة العملة، هذا  عن ذلك ارتفاع ااسعار المحلية بسبب انخفاض اانتاج
إلى جانب زيادة طلب المواطنين على السلع اأجنبية مما يؤدي في نهاية اأمر الى تفاقم العجز في ميزان 

    ، ويحدث هذا اان في معظم الدول النامية، أما 1924عرفتها ألمانيا سنة  المدفوعات وهي الوضعية التي
    في حالة تحسن المستوى اإنتاجي مع تقويم العملة بأقل من قيمتها الحقيقية من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع 

نتيجة ارتفاع الطلب اأجنبي.  (1)في أسعار السلع والخدمات، وحدوث التضخم 

 فقاعات المضاربة.: نظرية يالفرع الثان 
في بداية الثمانينات إلى احداث تحول في بعض المفاهيم المتعلقة بسعر الصرف أدت اازمة المالية   

ذلك المتعاملين ااقتصاديين.   وابرزت مفاهيم جديدة تتعلق بسلوك سعر الصرف و
انية وجود فوارق دائمة بين سعر الصرف  رة ام )أو أسعار ااصول المالية(  تقوم هذ النظرية على ف

الماحظة في السوق وقيمة التوازن المتعلق باأساسيات ااقتصادية )ميزان المدفوعات، تضخم، سعر الفائدة...( 
 رق يطلق عليه اسم فقاعة المضاربة.وهذا الف

التالي:      ن أن نصيغه رياضيا   S=SEQ+Bويم

 =فقاع المضاربةB=سعر الصرف التوازني، SEQ= سعر الصرف في السوق، Sحيث: 

رة أساسية تتمثل في تأثير التوقعات على تغيرات سعر الصرف حيث إن   إن ألية الفقاعات مبنية على ف
 2تغير المعلومة في السوق يؤثر سلبا أو إيجابا على سعر الصرف التوازني.

                                                           
ر، ص 1  .59، ص58عبد الجليل هجيرة، مرجع سابق الذ
رأمين صيد،  2  .50ص49ص، مرجع سابق الذ
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 سوق الصرفالمبحث الثالث: 
إن القيام بعمليات ااستيراد يتطلب من الدولة الحصول على عملة الدولة المصدرة أو عملة متفق عليها  

لتسديد قيمة المنتجات المستوردة، وفي حالة التصدير تحصل الدولة أو المؤسسة المصدرة على قيمة صادراتها 
    لعرض عليه يقودنا إلى التعرف بالشروط المتفق عليها، هذا التاقي بين الطلب على الصرف اأجنبي وا

 على سوق الصرف أين تتم هذ المعامات.
 مفهوم سوق الصرف المطلب اأول: 

ان معين  ان الذي يتم فيه تبادل العمات المختلفة، إا أنه ليس محدود بم يعرف سوق الصرف بأنه الم
ل اء الصرف وذلك في  ة العاقات الموجودة بين و نما يقصد به شب البنوك المنتشرة عبر مختلف أنحاء  وا 

ان خاصة بهم. اء الصرف في أم  (1)العالم باإضافة إلى اللقاءات الفعلية بين و
ما يعرف سوق الصرف اأجنبي بأنه: الوسيلة التي يتم بواسطتها شراء وبيع العمات اأجنبية المختلفة  

 (2)اأجنبية.بالعمات بمعنى تسهيل استبدال العملة الوطنية 
 من خال التعاريف السابقة نستنتج أن سوق الصرف يتميز بما يلي:  

 يتم التعامل في سوق الصرف بواسطة أدوات ااتصال الحديثة 

 .هو سوق ا إطار مادي له 

  اليف ات ااتصاات الدولية انخفضت ت لما تطورت شب أسواق الصرف تعمل يوميا على مدار الساعة، و
ات م  ا يؤدي إلى زيادة نشاط أسواق الصرف اأجنبي.هذ الشب

  يتميز سوق الصرف اأجنبي بالحساسية المفرطة للظروف ااقتصادية والسياسية مما يرفع درجة مخاطر
 ااستثمار فيه.

 المطلب الثاني: المتعاملون في سوق الصرف 
سوق الصرف اأجنبي بتعدد عمليات البيع والشراء للعمات اأجنبية وهؤاء  يتعدد المتعاملون في 

 المتعاملون هم:
 أوا: البنوك التجارية

ز ثقل سوق الصرف، حيث تتمثل وظيفتها اأساسية في قبول الودائع        تعتبر البنوك التجارية مر
ت المالية اوالخصم وبقية العملي اائتمانمن اأفراد والمؤسسات واادارات العامة واعادة استخدامها في منح 

                                                           
ر، ص 1  .122لحو موسى بوخاري، مرجع سابق الذ
رسامي عفيفي حاتم،  2  .163، صمرجع سابق الذ
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، إذ تقوم بعمليات لحساب زبائنها تتمثل في بيع وشراء العمات، إقراض العمات (1)للوحدات ااقتصادية
يم، وتمويل احتياجات   البنوك اأجنبية بالعملة المحلية.وعمليات لحسابها الخاص، عمليات التح

وتتدخل البنوك التجارية في السوق بغرض تنفيذ أوامر زبائنها ولحسابها الخاص، فأعوان الصرف  
العاملون في البنوك يجمعون أوامر الزبائن ويقومون بالمقاصات ويحولون الفائض من عرض أو طلب العمات 

م ألي تتضمن أخر اأسعار المطبقة بين البنوك في مختلف الصعبة إلى السوق، ويتوفرون على أجهزة إعا
ينها من الحصو  الساحات المحلية العالمية. ل على أفضل ومهمة أعوان الصرف هي معالجة اأوامر قصد تم

هم، ومن هنا يتجلى بوضوح الدور المزدوج لهذ البنوك في سوق الصرف. اسب لصالح بنو  (2)سعر وتحقيق م
زيةثانيا: البنوك الم  ر

زية من العماء المهمين في سوق العمات اأجنبية، فباإضافة إلى تعاملها مع   تعتبر البنوك المر
جزء من عمليات إدارة احتياطات الدولة( فإنها قد تجسد نفسها إما  السوق )مشترية أو بائعة للعمات اأجنبية 

ل و  (3)أو بائعة للعمات اأجنبية من أجل المحافظة على سعر صرف عملتها الوطنية. مشترية لتعمل في ش
زي بما يدعى "التدخل المعقم".   مستمر، ولتجنب التأثير على عرض النقود يقوم البنك المر

ن لهذا اأخير أن يؤثر على سعر الصرف من خال قناتين هما:   (4) ويم
النسبية لأصول المحلية واأجنبية: حيث تقوم السلطات النقدية بتعقيم شراء المواطنين قناة تغير اأسعار  .1

 للعمات اأجنبية، وذلك عن طريق قيامها بشراء السندات المحلية.

ثر من تلك التي بحوزتهم  .2 قناة التوقعات: بما أن المتعاملين يعتقدون أن السلطات النقدية لديها معلومات أ
يقومون بتعديل توقعاتهم حول سعر ، فإنهم مباشرة بعد شعورهم بتدخلها في اأسواق حول أسواق الصرف

ل شراء للعملة فإن سعر الصرف ينخفض. ان التدخل في ش ومة، فإذا   الصرف، وفقا اتجا تدخل الح

 ثالثا: سماسرة الصرف
، حيث (5)راق الماليةالسماسرة هم ااشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء العمات اأجنبية وااو  

عطاء معلومات عن التسعيرة المعمول بها في البيع والشراء، بدون  يقومون بضمان ااتصال بين البنوك وا 
شف عن أسماء المؤسسات البائعة والمشترية لهذ العمات.  ال

                                                           
ر، ص 1  .33عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي، مرجع سابق الذ
ر، ص عبد الرزاق بن 2  .45الزاوي، مرجع سابق الذ
ر، ص 3  .123شقيري نوري موسى، محمد عبد الرزاق الحنيطي وآخرون، مرجع سابق الذ
ر، ص 4  .47عبد الرزاق بن الزاوي، مرجع سابق الذ
ر، ص5  .34عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي، مرجع سابق الذ
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بير من العمليات يقوم بها ال وسطاء المستقلون تعتبر بيوت السمسرة جد هامة في إنجلترا ونيويورك ولندن فجزء 
افئون عن طريق عمولة سمسرة. 20الذين يعملون لصالح البنوك، وفي ساحة باريس هناك أزيد من   (1)سمسار ي

 رابعا: المؤسسات المالية اأخرى
ية ذات دور بالغ اأهمية في سوق الصرف نتيجة لنشاطها المتزايد   وهي عبارة عن مؤسسات غير بن

ات في صناديق افي اأسواق، وتتمثل أساسا  ات العالمية...الخ. استثمار وصناديق التقاعد، شر التأمين، الشر
فمنذ بداية عقد التسعينات، أصبحت المؤسسات المالية غير المصرفية من ضمن أهم المتعاملين في أسواق 

ور   ة.الصرف وهذ المؤسسات تشتمل على الفروع المالية للمجموعات الصناعية إلى جانب الفروع المذ

 المطلب الثالث: العمليات التي تتم في سوق الصرف

فهناك تتنوع المعامات التي تتم في أسواق الصرف حسب تنوع وأغراض المتعاملين ونشاطهم، 
خلقتها  وأخرىالمعامات التي تعتبر المصدر اأساسي لقيامها والتي لواها لما وجدت هذ اأسواق أصا، 

ما توجد عمليات هدفها ااستفادة  تشفها المتعاملون أثناء بحثهم عن فرص الربح،           اأسواق نفسها وا
 ن التناقضات الموجودة في اأسواق، وعليه من أهم عمليات الصرف اأجنبي:م

 أوا: عمليات الصرف الفورية واآجلة.
بر م  ل عمليات الصرف الفورية الجانب اأ الصرف اأجنبي، ويمثل سعر ن النشاط في أسواق تش
ل المعامات المالية الخاصة بتجارة الصرف اأجنبي، فإذا تم ااتفاق على عقد الصرف  الفوري اأساس ل

ان التسليم وتاريخه، فإذا لم يحدد  صفقة نقد أجنبي بسعر صرف محدد فإن اأطراف المعنية عليها تحديد م
 ار البيع والشراء على أنها فورية ويتم تسوية العملية بعد يومين من تاريخ إبرامها.تاريخ التسليم تؤخذ أسع

وتتضمن عمليات الصرف اآجلة عقد صفقات استبدال عملة ما مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي   
    على أساس سعر صرف آجل يتفق عليه بين الطرفين وسعر الصرف اآجل للعملة هو السعر الذي يتم 
على أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ احق لتاريخ إبرام عقد الصفقة، ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ 
التسليم ومبالغ العملتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة، وقد تنامت أهمية عمليات الصرف 

 (2)ت.في سوق الصرف اأجنبي لتجنب تقلبات أسعار صرف العما اآجل 
 

                                                           
ليدراسة أثر تغيرات سعر الصرف على بن قدور علي، 1 معهد سعيدة  )غير منشورة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير،نموذج التوازن ااقتصادي ال

 .22ص 2015
ر، صتقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطيةموري سمية،  2  .22، مرجع سابق الذ
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 ثانيا: مستقبليات وخيارات العملة اأجنبية
ية في المستقبل بأن عن أدوات مالية تلزم حائزها في تاريخ معين للتسو مستقبليات العملة اأجنبية عبارة  

انت الفترة قيقوم بشراء )إ انت الفترة طويلة(، أو البيع )إذا  ما  صيرة( مقدار محدد من عملة أجنبية. وعادةذا 
شوفة قبل حلول تاريخ التسوية، وذلك عن طريق إيجاد وضع تعويضي.  (1)يقوم المتعاملون بغلق أوضاعهم الم
نية خيار العمات عبارة عن عقد قانوني يعطي حامله الحق في شراء أو بيع عمات بسعر محدد خال فترة زم

مستقبلية وأهم ما تتميز به هو أن الطرف  محددة، تحدد عادة بثاثة أشهر، وعقود الخيار هي عمليات آجلة أو
المشترى في العقد له الحق في اختيار بين إتمام العملية أو التخلي عنها مقابل عاوة غير قابلة للرد يدفعها 

 (2)المشتري للبائع مقدما.
 ثالثا: المضاربة.

المضاربون إلى تحقيق ، حيث يهدف (3)تعد المضاربة إحدى أهم العمليات التي تتم في سوق الصرف 
ثر العمليات  أرباحا استنادا إلى تنبؤات وتغيرات في اسعار الصرف للعمات المختلفة في المستقبل، وبذلك فإن أ
التي تعبر عن مبدأ المخاطرة وعدم الدقة ومصداقية التوقعات المرتقبة من طرف المضاربين تجعل هؤاء 

 ، السعر المستقبلي والسعر الحاضر للصرف.يتحملون خسارة ناتجة عن الفرق بين السعرين
    وتتميز المضاربة عن المراجحة في أن اأولى هدفها ااستفادة من التباين في سعر صرف العملة  

       في سوق واحدة لفترات زمنية مختلفة بينما المراجحة تهتم بااستفادة من التباين في سعر صرف العملة 
 منية واحدة.في أسواق متعددة عند نقطة ز 

ثر انتشارا في سوق الصرف، إذ يمثل نشاط المضاربة إلى جانب المراجحة   فعمليات المضاربة هي اأ
بيـــاهم بقســـاربة تســـإن المضـــــه فــــالم، ومنــــم عبر العــــمن الحجم السنوي لمبادات الصرف التي تت 95%      ر ـــــــــط 

 (4)في سيولة السوق.
 
 
 

                                                           
ر، ص 1  .57عبد الرزاق بن الزاوي، مرجع سابق الذ
رة، لتجاري وسبل عاجهااأثر تقلبات سعر الصرف على الميزان دوحة سلمى،  2 تورا في العلوم التجارية، جامعة بس رة مقدمة لنيل شهادة الد  2015، مذ

 .71ص
ر، ص 3  .59عبد الرزاق بن الزاوي، مرجع سابق الذ
ر بن قدور علي، 4  .30ص 29ص ،مرجع سابق الذ
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 رابعا: التغطية
تعتبر التغطية دافعا رئيسيا في ظهور أسواق الصرف آجل حيث تستعمل هذ اأخيرة في تغطية  

ون فيها التسوية المالية )الدفع في حالة  مخاطر الصرف الناجمة عن العمات الدولية للمؤسسات التي ت
 (1)عينة.ااستيراد والتحصيل في حالة التصدير( متأخرة، أي تحدث بعد فترة م

امنة في تقلبات السعر العاجل، فنجد   حيث تقدم أسواق الصرف اآجل وسيلة للحماية من اأخطار ال
ثيرا من معامات الصرف اأجنبي تقوم على توقعات لمدفوعات أو تحصيات تنشأ من نشاطات تجارية أو  أن 

شوف لحقوق جارية مالية مستقبلية، لذلك يتعرض المتعاملون إلى خطر تغير السعر  ز م العاجل إذا بقوا في مر
ن إزالة هذ المخاطر عن طريق البيع أو الشراء اأجل  صافية أو التزامات جارية صافية بعملة أجنبية، ويم

 (2)لحصيلة الصرف اأجنبي المتوقع.
 خامسا: المراجحة

استفادة من الفارق السعرى يقصد بعمليات المراجحة بأنها تلك العمليات التي تهدف إلى تحقيق ربح ل 
ثر في وقت واحد عن طريق شراء العملة في السوق المنخفضة  في سعر صرف عملة معينة بين سوقين أو أ

فورت مقارنة  (3)السعر وبيعها في السوق المرتفعة السعر. ان سعر اأورو في فران وعلى هذا اأساس إذا 
دوار فإن المراجح يقوم بشراء 1,39أورو= 1دوار، بينما سعر في نيويورك هو 1,35أورو= 1بالدوار هو 

فورت وبيع اأورو) شراء الدوار( في نيويورك حيث يحقق ربحا قدر  سانت  0,004اأورو)بيع الدوار( في فران
 (4)ل تبادل أورو واحد.عن 

المضارب الذي يتخذ لنفسه اع  زا مفتوحا ) دة فإن المراجح ا يتحمل أية مخاطرة أنه ا يتخذ لنفسه مر
زا مفتوحا( حيث يحقق ربحه في عمليات شراء وبيع آنية.  (5)دائما مر

ان الذي يتحدد فيه سعر الصرف   ون قد ألقينا لمحة بسيطة على الم وبدراستنا لسوق الصرف ن
ل سوق هو تحقيق التوازن فيه  ر أن الهدف ااساسي ل      والعمليات التي تتم في هذا السوق، والجدير بالذ

.  من خال توازن المتغيرات التي تحدد
 

                                                           
ر، ص  الطاهر لطرش، 1   .222مرجع سابق الذ
رلحو موسى بوخاري،  2 ر، صمرجع سابق الذ  .122، مرجع سابق الذ
ر سامى عفيفي حاتم، 3  .177ص مرجع سابق الذ
ر، ص 4  .223الطاهر لطرش، مرجع سابق الذ
ر، ص 5  .39عبد الحسن جليل عبد الحسن الغالبي، مرجع سابق الذ
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 خاصة الفصل:
يساهم في تنشيط التجارة الخارجية وتوسيع اأسواق الدولية بصفتها أداة  ربط  عتبر سعر الصرف عنصر هامي

بين اقتصاديات مختلف دول العالم وذلك من خال توسع نشاط التصدير وااستيراد، فسعر الصرف يجسد أداة 
قتصاد الربط بين ااقتصاد المحلى وباقي ااقتصاديات، باإضافة إلى ذلك يربط بين أسعار السلع في اا

  المحلي وأسعارها في السوق العالمية.
فسعر الصرف اأجنبي وسيلة هامة في تسوية المدفوعات الدولية من خال تفاعل قوى العرض والطلب 

بيرة في تزايد حجم  لعليه داخ سوق سمى سوق الصرف، هذا اأخير وبأليات عمله والمتعاملين فيه له فعالية 
 لى جانب زيادة رؤوس اأموال. ل من الصادرات والواردات، إ

النظريات ااقتصادية   العالمي والجانب المالي فقد تعددتنظرا للتحديث الذي يطرأ على ااقتصاد و   
، وذلك المفسرة لتغيرات سعر الصرف تبعا لتعدد أنظمته، دون أن تستطيع إعطاء تفسير دقيق ومحدد لهذا التغير

التضخم وأسعار الفائدةارتباط سعر الصرف بالعديد من العوا   .مل 
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 ةـــــــــالخاتم
إن ااقتصاد الجزائري اقتصاد صغير مفتوح على العالم الخارجي بصادرات بترولية مقدرة بحوالي  

فلقد أصبح مرتبط بأسعار البترول وأسعار صرف العمات اأجنبية الدوار واأورو تجا الدينار  98%
ن سعر البترول ا يتميز بااستقرار في السوق العالمية للعديد من الصدمات  هتعرضل  الجزائري، ول

ان منخفض ليعود لارتفاع في بداية التسعين ات ويرتفع لمستويات العنيفة، حيث أن سعر في الثمانينات 
إلى يومنا هذا، حيث أنه  2014ليعود لانخفاض من جديد في نهاية سنة  2014قياسية في مطلع سنة 

دوار للبرميل(، وبما أن ااقتصاد الجزائري يعتمد على  30)أقل من سجل انخفاض إلى أدنى مستوى 
ن بارتفاع أسعار عائدات البترول ناحظ أنه مر بأزمات مالية في حالة انخفاضه وزا دت المديونية، ول

 .لجزائري مسجا تحسن في المؤشرات ااقتصادية وانخفاض نسبة المديونيةاالبترول انتعش ااقتصاد 

 : إن من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:نتائج الدراسة

 وارث  يحدد سعر البترول وفقا للطلب والعرض في السوق العالمية باإضافة إلى متغيرات أخرى مثل ال
 الطبيعية.

  للدول التي تعتمد بنسبة عالية         ارتفاع سعر البترول يحقق فوائض اقتصادية معتبرة خصوصا
س صحيح بالنسبة للدول المستوردة للريع ال بترولعلى عائدات ال هاتصادر في   بترولي.والع

 ومن بينها سعر الصرف ااقتصاديةعلى المتغيرات  بترولهناك تأثير لتقلبات أسعار ال.  
 امل متزامن بين سعر ال وسعر صرف الدينار الجزائري بترول تبين نتائج الدراية القياسية وجود عاقة ت

على  لبترولا الصرف وسعرعاقة بين سعر ت وجود واختبار العاقة السببية أظهر  ر،مقابل الدوا
  .رالمدى القصي
 :يات التي توصي إليها هذ الدراسةمن بين أهم التوص التوصيات:

 لبلد مصدر مثل الجزائر سيؤدي إلى نتائج إيجابية لسعر الصرف  بترولإن الزيادة في أسعار ال
ن على المدى البعيد يؤدي  لية  إلىعلى المدى القصير ول أثار سلبية لذلك يجب وضع سياسة 

 بعيدة المدى، والتحرك إلى مصادر الطاقة البديلة.

 تبني استراتيجية شاملة من أجل النهوض بااقتصاد الوطني وترشيد الثروة البترولية. 
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  التوجه إلى القطاعات البديلة مثل الزراعة والسياحة والتنويع في صادرات ااقتصاد الجزائري    
 ل تفادي صدمات هذا اأخير.من أج
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رة، سنة  الصرف الدولية، رة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ااقتصادية، جامعة بس مذ

2013. 

رة مقدمة أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان لتجاري وسبل عاجهاحة سلمى، دو  .23 ، مذ
رة،  تورا في العلوم التجارية، جامعة بس  2015لنيل شهادة الد

لية لاقتصاد الفلسطينيزاهر عبد الحليم،  .24 رة تأثير سعر الصرف على المؤشرات ال ، مذ
 .2012اأزهر، سنةلنيل شهادة الماجيستير في ااقتصاد، جامعة 

، اطروحة فعالية اعادة تدوير اأموال البترولية في التنمية ااقتصاديةزايدي حسيبة،  .52
رة،  تورا في العلوم ااقتصادية، غير منشورة، جامعة بس  .2015مقدمة لنيل شهادة الد



عــــــــــــــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــــمــــــــائــــــق  

 

 
83 

اسها على سمير فخري نعمة،  .26 العاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانع
 .2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ااردن، الطبعةميزان المدفوعات

نظام سعر الصرف والنمو ااقتصادي في ظل المتغيرات ااقتصادية شرقرق سمير،  .27
تورا في العلوم ااقتصادية،  العالمية رة لنيل شهادة د  .2011مذ

رة لنيل شهادة التجاري أثر تغيرات سعر الصرف على الميزانعبد الجليل هجيرة،  .28 ، مذ
 . 2012لماجستير جامعة تلمسان، سنة ا

رة لنيل ااقتصاد العالمي للمحروقات النفط والغاز الطبيعيعبد المالك مباني،  .29 ، مذ
 .2008شهادة ماجيستير في التحليل ااقتصادي، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

رة لنيل حوات ااقتصاديةقطاع المحروقات الجزائرية في ظل التعيسى مقليد،  .30 ، مذ
 .2008شهادة الماجيستير في العلوم ااقتصادية، غير منشورة، جامعة باتنة، سنة

اسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات ااقتصادية قويدري قوشيح بوجمعة،  .31 انع
لية في الجزائر، رة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ااقتصادية، جامعة الشل ال ف مذ

 .2009سنة
رة لنيل شهادة أثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطيةموري سمية،  .32 ، مذ

 .2010، سنة )غير منشورة(الماجيستير في التسيير الدولي للمؤسسات، 
رة لنيل ، أثر تقلبات أسعار البترول على التنمية ااقتصادية في الجزائرموري سمية،  .33 مذ

تورا في العلوم ااقتصادية، )غير منشورة(، جامعة تلمسان سنة شهادة  .2014د
أهمية الثروة النفطية في ااقتصاد الدولي وااستراتيجيات البديلة وحيد خير الدين،  .34

رة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم ااقتصادية، غير منشورة، جامعة لقطاع المحروقات،  مذ
رة سنة   .2013بس

 نترنت:مواقع اا 
35. http://ar.wikipedia.org 

36. www.moqatel.com 

 المجات والملتقيات:
اديمية للدراسات ودوافع التوجه الحديث أنظمة الصرف الدولية مبررات بريبري محمد أمين، .73 ، اأ

 .2010-4ااجتماعية واانسانية

http://www.moqatel.com/
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 (: جذور الوحدة1ملحق رقم )

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.382271  0.5770 

Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  

 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PRIX_DE_PETROLES)  

Method: Least Squares   

Date: 05/11/16   Time: 16:14   

Sample (adjusted): 1987 2015   

Included observations: 29 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PRIX_DE_PETROLES(-1) -0.118628 0.085821 -1.382271 0.1782 

C 6.322042 4.560933 1.386129 0.1770 

R-squared 0.066089     Mean dependent var 1.343793 

Adjusted R-squared 0.031500     S.D. dependent var 15.31321 

S.E. of regression 15.07010     Akaike info criterion 8.329774 

Sum squared resid 6131.911     Schwarz criterion 8.424070 

Log likelihood -118.7817     Hannan-Quinn criter. 8.359306 

F-statistic 1.910673     Durbin-Watson stat 1.812099 

Prob(F-statistic) 0.178217    
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 (: جذور الوحدة من الدرجة الثانية2الملحق رقم )
 
Null Hypothesis: D(LOG_PRIX_DE_PETROLE,2) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.248436  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG_PRIX_DE_PETROLE,3)  

Method: Least Squares   

Date: 05/11/16   Time: 16:32   

Sample (adjusted): 1989 2015   

Included observations: 27 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG_PRIX_DE_PETROLE(-1),2) -1.470987 0.178335 -8.248436 0.0000 

C -0.009539 0.027916 -0.341697 0.7354 
     
     R-squared 0.731289     Mean dependent var -0.000945 

Adjusted R-squared 0.720540     S.D. dependent var 0.274199 

S.E. of regression 0.144953     Akaike info criterion -0.953632 

Sum squared resid 0.525282     Schwarz criterion -0.857644 

Log likelihood 14.87404     Hannan-Quinn criter. -0.925090 

F-statistic 68.03670     Durbin-Watson stat 2.096074 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 (: جذور الوحدة من الدرجة الثانية3الملحق رقم )
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.081247  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG_TAUX_DE_CHANGE,3)  

Method: Least Squares   

Date: 05/11/16   Time: 16:34   

Sample (adjusted): 1990 2015   

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG_TAUX_DE_CHANGE(-1),2) -2.178310 0.307617 -7.081247 0.0000 

D(LOG_TAUX_DE_CHANGE(-1),3) 0.539032 0.182270 2.957321 0.0071 

C -0.001143 0.013696 -0.083468 0.9342 
     
     R-squared 0.773946     Mean dependent var 0.003897 

Adjusted R-squared 0.754289     S.D. dependent var 0.140767 

S.E. of regression 0.069777     Akaike info criterion -2.378858 

Sum squared resid 0.111983     Schwarz criterion -2.233693 

Log likelihood 33.92516     Hannan-Quinn criter. -2.337056 

F-statistic 39.37269     Durbin-Watson stat 1.929180 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 (: سببية جرانجر 4ملحق ) 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/11/16   Time: 16:46 

Sample: 1986 2015  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LOG_TAUX_DE_CHANGE does not Granger Cause LOG_PRIX_DE_PETROLE  28  0.72349 0.4958 

 LOG_PRIX_DE_PETROLE does not Granger Cause LOG_TAUX_DE_CHANGE  0.07294 0.9299 
    
    

 (: جذور الوحدة اسعار البترول عند المستوى اأول5الملحق رقم )

 

Null Hypothesis: D(LOG_PRIX_DE_PETROLE) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.939914  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG_PRIX_DE_PETROLE,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/17/16   Time: 14:24   

Sample (adjusted): 1988 2015   

Included observations: 28 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG_PRIX_DE_PETROLE(-1)) -1.095381 0.221741 -4.939914 0.0000 

C 0.019792 0.023498 0.842273 0.4073 
     
     R-squared 0.484155     Mean dependent var -0.014138 

Adjusted R-squared 0.464315     S.D. dependent var 0.162468 

S.E. of regression 0.118911     Akaike info criterion -1.352135 

Sum squared resid 0.367635     Schwarz criterion -1.256978 

Log likelihood 20.92989     Hannan-Quinn criter. -1.323045 

F-statistic 24.40275     Durbin-Watson stat 1.686303 

Prob(F-statistic) 0.000039    
     
     

 (: جذور الوحدة أسعار الصرف عند المستوى.6الملحق رقم )

Null Hypothesis: LOG_TAUX_DE_CHANGE has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.149917  0.0338 

Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  

 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG_TAUX_DE_CHANGE)  

Method: Least Squares   

Date: 05/17/16   Time: 14:26   

Sample (adjusted): 1987 2015   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG_TAUX_DE_CHANGE(-1) -0.090993 0.028887 -3.149917 0.0040 

C 0.192499 0.047627 4.041822 0.0004 
     
     R-squared 0.268728     Mean dependent var 0.047121 

Adjusted R-squared 0.241644     S.D. dependent var 0.072700 

S.E. of regression 0.063310     Akaike info criterion -2.615069 

Sum squared resid 0.108221     Schwarz criterion -2.520773 

Log likelihood 39.91850     Hannan-Quinn criter. -2.585537 

F-statistic 9.921976     Durbin-Watson stat 1.626821 

Prob(F-statistic) 0.003966    
     
     

 


