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 : تعريف الصرف. 1
  

 

قادرين على مبادلة  ونتيجة لهذا يجب أن يكون المستوردون. تمتلك الدول أنظمة نقدية مختلفة

على سبيل المثال، إذا قام مستورد جزائري بشراء قمح . نقودهم بنقود الدول التي يشترون منها السلع

المستورد و .ر األمريكيأمريكي فإنه يسدد قيمة القمح للمصدر األمريكي بعملة هذا األخير أي بالدوال

 .األورواألمريكي للجبن الهولندي يدفع قيمة وارداته  بالعملة األوروبية وهي 

  

  .بعد دراستك للوثائق التالية أجب عن األسئلة المطروحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

2 .رفأسباب الص : 

  )1(وثيقةال

  ما هي العملية التي يلجأ إليها المصدر والمستورد إلتمام الصفقتين؟ 

 لماذا يتم اللجوء إلى هذه العملية؟ 

 

 



 

  

  

  
  

تعمل  عالقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الوطن مع شركات تنشأعندما  :عملية الصرف  

وهذه  السلع المستوردة، قيمة إلى عملة البلد المصدر لتسديدتحتاج  المستوردةفإن الشركات خارجه، 

إلى الذهاب إلى  ضطرفإن المستورد الجزائري ي 01ففي المثال الوارد في الوثيقة . العملية تدعى بالصرف

صوله على العملة األوروبية حيث سيدفع دنانير جزائرية مقابل ح سوق الصرف لشراء عملة بلد المصدر

وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج العمالت ). األورو(

بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عمالت الدول التي يود الذهاب إليها  األجنبية

  .الصرف بعمليةولو كان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام 

  :اللجوء إلى عملية الصرف له عدة أسباب منها :أسباب الصرف 

 .تسوية المعامالت التجارية الدولية -

 تبادل رؤوس األموال -

 .تسديد فوائد القروض المقترضة  -

 .قبض فوائد القروض المقرضة -

 ).الخ...كالسياحة والعالج والدراسة(معامالت دولية أخرى  -
 
 
 

: سوق الصرف. 3
رف العمالت يخضع لميكانيزمات السوق المتمثلة في العرض والطلب، كما أن عملية الصرف تقوم إن ص

  .بها هيئات معينة

  .المطروحة ةبعد دراستك للوثيقة التالية أجب عن األسئل

  تعريف سوق الصرف 

  أنواع سوق الصرف 

  

  

  

  

  

  

  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  
 

 
 
 

                         عملياتفي أسواق الصرف  تنفذ

 

 

ففي العادة تتم العمليات بين  ،مكان محدد لهذه األسواق ال يوجدو شراء وبيع العمالت األجنبية 

 االتصالبواسطة أجهزة تداول إلكترونية أو معلوماتية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكات  البنوك

 وتعمل  ( Reutiers)  أو أقمار صناعية، يتم إنشاؤها من قبل شركات الخدمات المالية مثل رويتر

فعندما تغلق األسواق في  .التوقيت في هذه األسواق اختالف بسببهذا ساعة، و 24 على مدار

  أسواق هونغ كونغ تفتحالواليات المتحدة تبدأ أسواق طوكيو بالعمل وبعد ذلك بساعتين 

أسواق نيودلهي بالعمل لتليها بعد ذلك أسواق البحرين والشرق  وسانغفورة وبعدها بساعتين تبدأ

  األوروبية األسواق األوسط وبعدها بساعتين تبدأ

األسواق األوروبية تبدأ  إلغالق، وفي منتصف ساعات عملا في العمل وأسواق طوكيو في

  العمل األمريكية في األسواق

 

 )2(وثيقةال

  .عرف سوق الصرف 

 .حدد أنواع سوق الصرف 

تعتبر التبادالت في سوق الصرف كبيرة جدا إذا ما قورنت بحجم التجارة الدولية فأسبوع واحد من 

قدرت  1995في أفريل ف ،عامالت في سوق الصرف كفيل بتغطية تعامالت التجارة الدوليةالت

  .$ مليار 1230بـ في جميع أسواق الصرف العالمية التعامالت 

من بنوك مركزية وبنوك تجارية  كثافة العمليات وعدد المتدخلين في سوق الصرفأما بالنسبة ل

ثم تأتي الواليات  عالمياً ا تحتل المرتبة األولىجد أن بريطانيفن) Brokers(وسماسرة الصرف 

 .في المرتبة الثانية واليابان في المرتبة الثالثةالمتحدة األمريكية 



 

  

  

 (Marché de change)  مليات الصرف فيما يسمى بسوق الصرفتتم ع :تعريف سوق الصرف 

وهو المكان الذي يتم فيه تبادل العمالت المختلفة، ولكن هذا المكان ليس محدود الحيز الجغرافي، وإنما 

في كل البنوك المنتشرة عبر مختلف  (Camistes) يقصد به شبكة العالقات الموجودة بين وكالء الصرف

ضافة إلى اللقاءات الفعلية بين وكالء الصرف في غرفة خاصة بالصرف موجودة على أنحاء العالم باإل

  .لبورصةامستوى 
يمكننا أن نستنتج ثالثة أنواع لسوق الصرف وهذا ) 2(بالرجوع إلى الوثيقة :أنواع سوق الصرف 

  :بحسب طبيعة المتدخلين فيه وهم
لسوق المفتوحة على العمالت األجنبية من جهة، ومن يتدخل هذا البنك للقيام بعمليات ا :أ ـ البنك المركزي

البنك ويتدخل . بنك الدولة باعتباره جهة أخرى تنفيذ أوامر الحكومات بخصوص المعامالت في العملة
 صرف العملة استقرار سعر عن المركزي في العادة من أجل حماية العملة المحلية ألنه يعتبر مسؤوالً

  .المحلية
  .تتدخل في السوق لتنفيذ أوامر زبائنها ولحسابها الخاص :والمؤسسات المالية البنوك التجاريةب ـ 
عتبر سماسرة الصرف وسطاء يقومون بتجميع أوامر الشراء أو البيع للعمالت ي :سماسرة الصرفج ـ 

بين البنوك وإعطاء المعلومات  االتصالالصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين، ويقومون بضمان 
سعيرة المعمول بها في البيع والشراء بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه عن الت
 .العمالت

  

  

 :الصرف) معدل(سعر . 4
ومعظم  يقومون بعمليات التصدير واالستيراد فالجزائريون. تنشط بين الدول أنواع كثيرة من التجارة
الذي يشتري سيارات  الجزائرالسيارات في  فتاجر. لبلد البائعالسلع المستوردة يجب أن يدفَع ثمنها بعملة ا

سعر فإذا كان  .شرائه من المصرف بسعر الصرف الجاري عن طريق األورويحصل على  فرنسية
 ليدفع تكلفة سيارة دج 285000عليه أن يدفع  الجزائري مثالًَ، فإن التاجر دينار 95يور واحد هو  صرف
 .أورو 3000 قيمتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي 
2007 - 2004واليور األوروبي خالل الفترة   

 2007 2006 2005 2004السنة

 DA/ 1US $ 72,07 73,37 72,65 69,36 متوسط سعر  صرف

€متوسط سعر صرف DA/ 1EUR 89,64 91,32 91,24 95,00 

 .بنك الجزائر: المصدر

 ): 3(وثيقةال

  

 أهم العمالت الصعبة المتداولة دوليا
من الناتج  %20,7األمريكي حيث يمثل  االقتصاديستمد هذه األهمية من أهمية  :الدوالر األمريكي

من التجارة  % 51 لمية، ويستخدم الدوالر في تسويةمن الصادرات العا %15,2و المحلي العالمي

الدول من  احتياطيمن  %60من هيكل ديون الدول النامية و  %50 العالمية، ويسيطر على

 .العمالت الصعبة

): 4(وثيقةال  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يعرف سعر الصرف بأنه النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد األجنبي بالنقد  :سعر الصرف 

أعاله بأن سعر صرف الدينار الجزائري مقابل  الدوالر األمريكي ) 4(حيث نالحظ في الوثيقة  الوطني

للحصول  ةوروبي يتغيران من فترة ألخرى، وهو يمثل عدد الوحدات النقدية الوطنية الالزمواألورو األ

وهكذا فإن كل عمالت العالم لها سعر صرف معين بالنسبة . على وحدة نقدية واحدة من النقد األجنبي

ر العمالت غير أن هناك بعض العمالت الرئيسية األكثر تداوالً في العالم ألنها أكث. لعمالت دول أخرى

  .استخداماً في التجارة الخارجية

  :إجراء عملية الصرف بالنسبة للمستورد وللمصدر 

  

 ت األوروبية الهامة مثل المارك األلماني الذي كان يمثليأتي هذا إحالال للعمال:األورو األوروبي

العالمي  االقتصادم وللموقع الجديد في 1983الدول من العملة الصعبة سنة  احتياطاتمن  21%

 %7من الناتج المحلي العالمي و %20حيث تمثل  Euroland اليورو منطقةالذي أصبحت تمثله 

  .من التجارة العالمية

  .من التجارة العالمية %8من الناتج المحلي العالمي و %8ث تمثل اليابان حي: الين الياباني

لكونه ال يزال خارج العمالت المنظمة لليورو وتظهر قوته من خالل سعر  :الجنيه اإلسترليني

  :صرفه مقابل الدوالر حيث

  .أمريكي $1,58= جنيه إسترليني  1

يعة البنك المركزي السويسري الذي وتأتي قوة الفرنك السويسري من طب :الفرنك السويسري

المتعارف عليها دوليا، فضال على كون سويسرا ساحة مالية  االستقالليةيتمتع بأعلى درجات 

كبيرة، نتيجة سياسة الحياد التي تعتمدها الحكومة السويسرية وابتعادها عن المنازعات 

  حيث .والمشاكل الدولية

  .أمريكي $1= فرنك سويسري  1,16

ت أخرى ذات أهمية دولية مثل الدوالر الكندي، الدوالر األسترالي والريال وهناك عمال

 .السعودي

  .حدد مفهوم ودور سعر الصرف 

أعاله، أجرى عملية الصرف بالنسبة للمستورد ) 1(بالرجوع إلى العملية الواردة في الوثيقة 

 . 2007وللمصدر بالعملة الوطنية  مستخدماً متوسط سعر الصرف لسنة 

 التحليل واالستنتاج



 

  

  :أ ـ بالنسبة للمستورد

 :المبلغ المسدد بالعملة الصعبة                 € 80.000 = € 80 × 1000

80.000×95=7.600.000 DA  المبلغ المسدد بالعملة الوطنية        :  

  مصدرب ـ بالنسبة لل

: دج مقابل الدوالر األمريكي  1سعر صرف 
1 0,0144 $

69,36
=  

  $ 1DA = 0,0144:  أي أن  

  :ـ المبلغ الذي سيقبضه المصدر الجزائري بالعملة الوطنية هو

50 1000 100 5.000.000DA× × =  
  :ـ المبلغ الذي سيسدده المستورد األمريكي بالدوالر هو 

5.000.000 0,0144 72.000 $× =  
  

  نظام الصرف الثابت 

  )المتغير(نظام الصرف المرن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  
 
 

 :أنظمة الصرف. 5

 

 الكبرى من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، كان لمعظم الدول التجارية<< 

تتبع معيار  فحكومات األمم التي .معيار الذهب الدولي بموجب نظام يسمى صرف ثابت سعر

 .ضمنت استرداد عملتها نظير مقدار محدد من الذهب) غطاء الذهب( الذهب

والجنيه بحوالي  .رام ذهباغ 1,7وفي بداية القرن العشرين مثالً، كان الدوالر يقدر رسميا بحوالي 

عن األمم  معظم خلتوت. دوالرا أمريكيا 4,85صرف الجنيه بحوالي  سعر وثبت. رامغ 8,2

بعد  التثبيت يدعى أثناء الثالثينيات من القرن العشرين واتخذت نظاما) غطاء الذهب(الذهب معيار 

النظام، فإن الحكومة كانت تبيع  وبموجب هذا. م1945أن انتهت الحرب العالمية الثانية في 

فإذا هبط الين . ثابتًا الصرف سعر لتحفظ وتشتري دوالرات أمريكية كافية لتستبدل بها نقودها

الدوالرات األمريكية أو أي نقود دولية  لياباني، فإن حكومة اليابان كانت تستعمل احتياطياتها منا

ثابتًا عند  الصرف سعر على الين ارتفاع الثمن مبقية وتسبب الزيادة الناتجة في الطلب. لشراء الين

 صرف عائمةأسعار  السبعينيات، أصبح للدول التجارية الكبرى ومنذ بداية. المستوى المطلوب

 . )مرنة(

)5(وثيقةال



 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

كانت المعامالت التجارية بين الدول يتم تسويتها بالذهب ولكن بعد ظهور  :المقصود بأنظمة الصرف 

الذهب، أي لتلك العملة مقدار معين يمكن  العملة الورقية وربط العديد منها بالذهب فيما يعرف بقاعدة

صرفه بالذهب، أصبحت تسوية المعامالت التجارية الخارجية يتم بالعملة الورقية ومن هنا ظهرت فكرة 

غير أن العديد من الدول تخلت بعد الحرب العالمية األولى والثانية عن فكرة صرف . سعر الصرف

. صرف عملتها بالنسبة لبقية العمالت األجنبية األخرىعملتها بالذهب ووضعت أنظمة أخرى تحدد سعر 

  .فأنظمة الصرف تعني الطريقة التي بها يتم تحديد سعر الصرف

سعر الصرف : أعاله أنه يوجد نظامين لسعر الصرف وهما ) 5(نستنتج من الوثيقة  :أنظمة الصرف 

  ).العائم أو المتغير(الثابت وسعر الصرف المرن 

يقوم هذا النظام على تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف الرسمي و  :بتأ ـ سعر الصرف الثا

 .تثبيته

   .أي قواعد السوق هي التي تحدد سعر صرف العمالت :ب ـ سعر الصرف المرن
  

 : سياسة سعر الصرف. 6
  أهداف سياسة الصرف 

  وسائل سياسة الصرف 
 

  

دولة ما يرتفع أو يهبط بالنسبة إلى الطلب العالمي على تلك  عملة سعر األسعار، فإن وبمثل هذه

  .العملة

صرف عملتها قد ارتفع أو هبط كثيرا  سعر فإن معظم الحكومات تتدخل رغم هذا لو أن وفي الواقع،

 >>.المدبر التعويم ولهذا السبب، فإن النظام غالبا يسمى. لمنع التغيير المفرط تتخذ خطواتو. جدا

 )2004ة إصدار اإللكترونيالنسخة(لموسوعة العربية العالميةعن ا

  ما المقصود بأنظمة الصرف؟ 

 .استخرج أنظمة الصرف 

 واالستنتاجتحليل ال



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :يمكن أن نستخلص األهداف التالية ) 6(من خالل الوثيقة: ة الصرفأهداف سياس 

  .األجنبية حماية الصناعات المحلية من المنافسة -

 .عن طريق التحكم في الواردات الخارجإلى  األموال رؤوس منع تحويل -

 .الخارجيةالتضخم والكساد الوطني من موجات  رقابة وحماية االقتصاد -

 .بتشجيع الصادرات الدولة زينةالحصول على موارد مالية لخ -

  .المدفوعات ميزانفي  التوازن تحقيق -

هناك عدة وسائل تلجأ إليها الحكومات ومن ورائها البنوك المركزية من أجل  :أدوات سياسة الصرف 

  :المحافظة على استقرار سعر الصرف وهو الهدف األساسي في سياسة الصرف ومن هذه الوسائل ما يلي

  

. ت اَألجنبيةبالنِّسبة للعمال ِإجراء تَتَّخذه حكومةٌ ما، لتخفيض قيمة عملتها تخفيض قيمة العملة<< 

مثَبت، وتنطوي  صرف للحكومة سعر ويستخدم هذا اإلجراء في ظروف معينة عندما يكون

البلد وعندما  العملة الثَّابت في حاالت كهذه على عجز في ميزان مدفوعات صرف ظروف سعر

ض قيمة تخفيمن هدف إن ال. عملتها صرف تكون احتياطيات النقد األجنبي غير كافية لدعم سعر

بجعل صادراته َأقل كلفة لَألقطار اَألجنبية، وبجعل السلَع  تحسين ميزان مدفوعات البلد،هو العملة 

 .َألبناء البلد المقيمين فيه المستوردة َأكثر كلفة

ويعني ذلك  .عمالتها تعويم ومنذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين شرع كثير من البلدان في

على طلب العالم  عمالتها باالرتفاع واالنخفاض بصورة شبه تلقائية، بناء صرف رالسماح ألسعا

ووارداته بطريقة  وتؤثر هذه التَّغييرات بدورها في صادرات البلد .العمالت الخارجي على هذه

 .تشبه تخفيض قيمة العملة

أسعار  تتغير أي(ومع ذلك فإن معظم الدول ال تسمح بتقويم أسعار صرف عمالتها لتعوم بحرية 

فإذا انخفضت أسعار صرفها  .من العملة األجنبية احتياطي ، فلكل بلد)صرفها بالعرض والطلب

 األجنبية لشراء عملتها لتثبيت سعر ها من العمالتاتكثيرا، فإن الحكومة تستخدم احتياطي

 >>.الصرف

 ) 6(وثيقةال

  .حدد أهداف سياسة الصرف 

 ما هي األدوات المستخدمة في سياسة الصرف؟ 

 واالستنتاجتحليل ال



 

  

المقصود بتعديل سعر الصرف هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه  :لصرفأ ـ تعديل سعر ا

  .وذلك إما بجعل العملة الوطنية ضعيفة أو جعلها قوية بالنسبة للعمالت األجنبية الرئيسية .العمالت األجنبية

جنبية يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف لشراء أو لبيع العمالت األ :أ ـ استعمال احتياطي الصرف

  .من أجل التأثير في كل من العرض والطلب على العمالت األجنبية والتأثير على سعر الصرف

على عرض  المنظم الحكومي لرقابة على الصرف هي نوع من اإلشرافا :ب ـ سياسة مراقبة الصرف

سعر  حيث يتم تنظيم كل من العرض والطلب على العمالت األجنبية وتحديد وطلب العمالت األجنبية،

إن البنك المركزي هو الذي يتابع سياسة مراقبة . الصرف الرسمي من طرف الدولة الذي يكون ثابتاً

  .الصرف عن طريق مراقبة شديدة لعملية شراء وبيع الذهب والعمالت األجنبية

للتذكراألهم   

أخرى، مثل مبادلة  ةعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة ما مقابل عملة دولي :تعريف الصرف. 1

  .الدينار الجزائري بالدوالر األميركي أو غيره من العمالت

  :أسباب الصرف. 2

. تنشأ الحاجة إلى الصرف األجنبي عندما تنشأ تعامالت تتطلب استعمال العمالت األجنبية

  .الخ...المقدسة، البعثات التعليمية بالخارج مثل التجارة الخارجية، زيارة األراضي 

  :سوق الصرف. 3

سوق الصرف هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العمالت األجنبية : تعريف سوق الصرف. 1.3

. المختلفة، ويقصد به أيضا شبكة العالقات التي تربط مختلف األطراف المشاركة في مجال الصرف

  :وهذه األطراف هي

 .الخ...مستوردون، السياح المصدرون، ال •

 .البنوك التجارية •

 .سماسرة الصرف األجنبي •

  .البنك المركزي •

  :أنواع سوق الصرف. 2.3

هو عبارة عن السوق المحلي للصرف الذي يتشكل من مختلف  :سوق الصرف بين البنوك 

  .البنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العمالت األجنبية داخل البلد الواحد



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   :السوق العالمي للصرف 

جاء العالم والمرتبطة هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف األجنبي المنتشرة عبر أر

ها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات االتصال الحديثة، وهذه المراكز تعتبر بمثابة بعضب

رك، لندن، زيوريخ، طوكيو، يووأهم هذه المراكز نجد مركز نيو. سوق عالمي واحد للصرف

 ...فرانكفورت، هونغ كونغ

  :الصرف) معدل(سعر . 4

دى العملتين بداللة األخرى، وبمعنى آخر هو عدد يعرف سعر الصرف بأنه سعر إح

  .الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى

  :أنظمة الصرف. 5

ال يوجد نظام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف، لذلك يوجد 

  .نوعان ألنظمة الصرف

  :نظام الصرف الثابت. 1.5

تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة  في ظل نظام الصرف الثابت

، أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العمالت )التي تعقد بها  معظم صفقات هذا البلد(أجنبية واحدة 

) ، الجنيه اإلسترليني، الين اليابانياألوروالدوالر األمريكي، : عادة تتكون من(الرئيسية في العالم 

  ".سلة العمالت " لح ويطلق عليها مصط

  ):المتغير(نظام الصرف المرن . 2.5

في ظل نظام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة األجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض 

  .والطلب على هذه العملة، دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف

  :سياسة سعر الصرف. 6

تخذها السلطات النقدية للبلد في مجال هي مجموعات اإلجراءات والتدابير والوسائل التي ت

  .الصرف بغية تحقيق أهداف معينة

  :من بين أهداف سياسة الصرف نذكر ما يلي :أهداف سياسة الصرف. 1.6
 .تنمية الصناعات المحلية •
 .تشجيع الصادرات •
 .التحكم في الواردات •
 .معالجة التضخم •
  .تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات •

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

 :وسائل سياسة الصرف. 2.6

   :سعر الصرفتعديل  

  :ففي حالة التخفيض. تجاه العمالت األجنبيةاخفض أو رفع قيمة العملة الوطنية  وهو

 تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات، -

 . وهذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها -

  :وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العمالت األجنبية تصبح

 الواردات، اردات منخفضة مما يؤدي إلى زيادةأسعار الو  -

المنتجات المحلية، فتميل األسعار  زيادة الضغط التنافسي بين أسعار المنتجات المستوردة وأسعار  -

  .نحو االنخفاض أي التقليل من حدة التضخم

  :استخدام احتياطيات الصرف 

بية التي بحوزة السلطة يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعة العمالت األجن 

ففي حالة انخفاض سعر صرف العملة . النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف

الوطنية عن المستوى المرغوب، تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية 

يؤدي إلى الرفع من سعر صرف  مقابل التخلي عن العمالت األجنبية الموجودة بحوزتها األمر الذي

أما في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب، تتدخل . العملة الوطنية

السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على العمالت األجنبية 

  .األمر الذي يؤدي إلى الخفض من سعر صرف العملة الوطنية

  : قبة الصرفمرا 

يقصد بها مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف األجنبي بغية الحد 

من خروج رؤوس األموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على 

  .تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات



 

  

 :أنشطة التقويم الذاتي
   :أوالً

  :أجب بصحيح أو خطأ على العبارات التالية
  خطأ/صحيح  العبارة

  ............  .الصرف هو عملية شراء وبيع العملة الوطنية .1
الساحات والمراكز التي يتم فيها عمليات سوق الصرف يعني مختلف  .2

  .متعلقة بالعمالت األجنبية
............  

  ............  .خارجيتم اللجوء إلى عملية الصرف عند التنقل إلى ال .3
  ............  .الوسطاء في عملية الصرف هم البنوك وسماسرة الصرف .4
  ............  .عادة ما تزيد الواردات عند تخفيض قيمة العملة الوطنية .5
  ............  .ال يمكن التحكم في سعر الصرف في ظل نظام التعويم .6
سلع المستوردة تكون عند الرفع من قيمة العملة الوطنية فإن أسعار ال .7

  .منخفضة مقارنة بأسعار السلع المحلية
............  

  ............  .احتياطي الصرف يعني كمية العمالت األجنبية المتداولة في الدولة .8
  ............  . مراقبة سعر الصرف تعني أن يكون سعر الصرف ثابتاً ودون أن يتغير .9

  :ثانياً

ية ثم ضع ما يتناسب منها أمام كل عبارة من تلحات اآلإقرأ قائمة المفاهيم والمصط

  .العبارات الواردة في الجدول اآلتي

، قاعدة الذهب، تخفيض قيمة العملة، نظام الصرف المرن، سعر الصرف، سوق الصرف(

  ).زيادة الواردات، مراقبة الصرف، قابلية التحويل

 العبارة اسم المفهوم أو المصطلح

 .عملة بكمية من الذهبربط ال .............

 .شراء وبيع العمالت األجنبيةيتم فيه  .............

............. 
تسمح بانخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة بأسعار السلع 

 .األجنبية

 .هو جعل سعر الصرف يتحدد وفق العرض والطلب .............



 

  

............. 
بشراء وبيع العمالت  يتم عن طريق تدخل البنك المركزي وذلك

 .األجنبية

............. 
عدد الوحدات من النقود المحلية الالزمة  للحصول على وحدات 

 .من العمالت األجنبية

  :ثالثاً

  :مقالة اقتصادية صحفية

الصادر عن بنك الجزائر  2006أكد تقرير حول االتجاهات النقدية والمالية للسداسي األول 

النتائج االقتصادية الكلية المسجلة في هذه الفترة تشهد على تعزيز  السابق أن في ديسمبر

االستقرار الماكرو اقتصادي الذي تدعم بفضل التوازن في ميزان المدفوعات واالنخفاض 

  .الكبير في حجم الديون واالرتفاع المتواصل الحتياطي الصرف

لجزائر أن حجمه من جانبه شهد احتياطي الصرف ارتفاعاً  ملحوظاً حيث أكد بنك ا

مليار دوالر نهاية جوان الماضي وهو يقارب حجم الناتج  65,66الرسمي وصل إلى 

مليار دوالر نهاية  56,18مليار دوالر، مقابل  68الذي بلغ  2003الداخلي الخام لسنة 

2005.  

سياسة تحديد نسبة صرف الدينار لضمان  2006وواصل بنك الجزائر في السداسي األول 

وأشار التقرير . لعملة الوطنية أمام أهم العمالت األجنبية السيما الدوالر واألورواستقرار ا

دينار  73,45إلى   2005دينار في  73,36إلى أن نسبة صرف الدوالر انتقلت من معدل 

 2005دينار في  91,30أما معدل صرف األورو فانتقل من . 2006في الثالثي األول 

  .2006دينار في الثالثي الثاني  91,62ثم  2006ول دينار في الثالثي األ 88,36إلى 

  .2007جانفي  04جريدة المساء  –ح /حنان

  :األسئلة

  :انطالقا من المقال الِصحفي السابق أجب على ما يلي 

  ما هي العوامل التي ساعدت على استقرار االقتصاد الجزائري ؟. 1

  .ق بسعر الصرفحدد السياسة التي يتبعها البنك المركزي فيما يتعل. 2

  ما هي مؤشرات نجاح سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف، لحد اآلن ؟. 3
  

  



 

  

  

 :أجوبة التقويم الذاتي
  

  :أوالً

  خطأ/صحيح  العبارة

  خطأ  .الصرف هو عملية شراء وبيع العملة الوطنية .1

الساحات والمراكز التي يتم فيها عمليات سوق الصرف يعني مختلف  .2

  .العمالت األجنبيةمتعلقة ب
  صحيح

  صحيح  .يتم اللجوء إلى عملية الصرف عند التنقل إلى الخارج .3

  صحيح  .الوسطاء في عملية الصرف هم البنوك وسماسرة الصرف .4

  خطأ  .عادة ما تزيد الواردات عند تخفيض قيمة العملة الوطنية .5

  صحيح  .ال يمكن التحكم في سعر الصرف في ظل نظام التعويم .6

من قيمة العملة الوطنية فإن أسعار السلع المستوردة تكون عند الرفع  .7

  .منخفضة مقارنة بأسعار السلع المحلية
  صحيح

احتياطي الصرف يعني كمية العمالت األجنبية المتداولة في سوق  .8

  .الصرف
  خطأ

  خطأ  . مراقبة سعر الصرف يعني جعله ثابتاً دون أن يتغير .9
  

  :ثانياً
 ارةالعب اسم المفهوم أو المصطلح

 .ربط العملة بكمية من الذهب قاعدة الذهب

 .شراء وبيع العمالت األجنبيةيتم فيه  سوق الصرف

تسمح بانخفاص أسعار السلع المحلية مقارنة بأسعار السلع  تخفيض قيمة العملة
 .األجنبية

 .هو جعل سعر الصرف يتحدد وفق العرض والطلب نظام الصرف المرن



 

  

ق تدخل البنك المركزي وذلك بشراء وبيع العمالت يتم عن طري مراقبة الصرف
 .األجنبية

عدد الوحدات من النقود المحلية الالزمة  للحصول على وحدات  سعر الصرف
 .من العمالت األجنبية

  :ثالثاً

  :العامل الذي ساعد على استقرار االقتصاد الجزائري. 1

حسب ما جاء في التقرير الصادر من بنك الجزائر فإن االستقرار الماكرو اقتصادي الذي  

  :يعود إلى ثالثة عوامل هي 2006عرفته الجزائر سنة 

التوازن في ميزان المدفوعات، حيث حققت الجزائر خالل هذه الفترة فائضاً  :العامل األول

  .كبيراً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

  .انخفاض المديونية الخارجية :انيالعامل الث

 65,66وصل إلى ارتفاع احتياطي الصرف من العمالت األجنبية حيث  :العامل الثالث

  .2006 مليار دوالر نهاية جوان

  :السياسة التي يتبعها البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف. 2

بتحديد نسبة سعر يتبع البنك المركزي الجزائري سياسة سعر الصرف الثابت ألنه يقوم 

الدينار لضمان استقرار العملة الوطنية أمام أهم العمالت األجنبية السيما الدوالر صرف 

  .واألورو

  :مؤشرات نجاح سياسة بنك الجزائر فيما يتعلق بسعر الصرف. 3

تظهر هذه المؤشرات في الثبات النسبي في سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي 

شهراً حيث انتقل سعر صرف الدينار مقابل الدوالر من معدل  18لمدة  واألورو األوروبي

أي بزيادة قدرها  2006دينار في الثالثي األول  73,45إلى   2005دينار في  73,36

دينار  88,36إلى  2005دينار في  91,30أما معدل صرف األورو فانتقل من %  0,12+

دينار في  91,62ثم ارتفع إلى  %3,22-أي بانخفاض قدره  2006في الثالثي األول 

والتغير اإلجمالي خالل السداسي األول % 3,68+أي بزيادة قدرها   2006الثالثي الثاني 

  %.0,46+بـ %) 3,68% + 3,22- (كان  2006

نستنتج مما سبق أن سياسة بنك الجزائر استطاعت أن تحقق االستقرار النسبي في سعر 

  .  األخرى صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية


