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بسم هللا 

الرحمن 

 الرحيم
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التي فارقتنا بجسدها، ولكن روحها ما زالت تُرفرف في  إلى أمي

 سماء حياتي.

 

 هللا في عمره ليظل عونًا لي. أطالالرجل المثالي  إلى أبي

 

أدامهم هللا سند لي وبنات عمي  إخوتيعزاء األسرتي أفراد ألى إ

 وعمتي 

فاطمة -بيتيتي-نجوى-نصيرة-سامية-زينب-لى صديقاتي زهرةإ

 ومثكل-الزهراء

د وأمدني بالمساعدة في هذا العمل، لى كل من كان لي سنإ

 ،سارة،هشام،داخالي قاسم،حفيضة،زينب،حفصة،حوريةنسمة

ل من ساهم في هذا لى كإوكم عني ويوفقكم ،يأسأل هللا أن يجاز

 هديكم نجاحي .أو بعيد أالعمل من قريب 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 آله وعلىصالة والسالم على سيدنا محمد العالمين والالحمد آهلل رب 

 وصحبه وسلم

• من أجلنا.  ق والتي تحملت الكثيرالشعلة التي أضاءت لي الطري إلى

فراجي فاطمة»لى أمي نور حياتي أطال هللا في عمرها إ » 

• يق من علمني معنى الحياة وشد بيدي ليضعني على طر أول إلى

دحاني محمد»هللا وجعله عزا لنا حفظه  أبيالعلم والمعرفة إلى  » 

• رياء، محمد فؤاد، عبد الحي، وهيبة،زك»إخوتي رعاهم هللا  إلى » 

• صفية»صديقتي ورفيقة دربي  إلى » 

• صديقاتي وجميع من وقفو بجواري وساعدوني بكل ما إلى يملكون  

تول، نجوى، ينب، حورية، حفصة، زهرة، زينب، بحفيظة، ز»

 «سامية،

• كل عائلتي وكل من ساندني بحمل أعباء هذا العمل حتى  إلى

 .بالدعاء

ي يجازيكم وأن يوفقنا ف أن هللا تعالىهذا العمل راجية من  أهديكم

ةالحيا . 

هزة                           الز 



 

 

 شكر وعرفان 

 

  

 

 ،هذا البحث العلمي إتمامقنا في وجل الذي وف نحمد هللا عز

هللا حمدا  والعزيمة فالحمدألهمنا الصحة والعافية  والذي

 كثيرا

 

لى األستاذ الدكتور المشرف إنقدم جزيل الشكر والتقدير 

"صديقي عبد الكريم" على كل ما فعله وقدمه لنا من 

توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع 

ى لإتلفة،  كما نقدم جزيل الشكر خدراستنا في جوانبها الم

لى كل من ساهم في إنجاز إعضاء لجنة المناقشة الموقرة وأ

 .هذا العمل
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 مقدمة:

  إستراتيجيةكما يعد سلعة  ،يتم تبادلها على المستوى العالميقتصادية ايعد النفط موردا طبيعيا وسلعة 
رئيسي للدول المنتجة والدول ،كما يشكل مصدر دخل ية للصناعة والتجارة على حد سواءساسأحيوية ومادة 

ي كان ذسود والهب األذطلق عليه الأوألهميته ،ساسيةأولية و أئيسيا لطاقة ومادة ر  االمستهلكة باعتباره مصدر 
حيث ارتبطت الحياة المعاصرة باستخدام  ،ة السياسية واالقتصادية والدوليةعادة رسم الخارطإ ثر فعال في أله 

ي دولة في أغير مباشر على سعار البترول تؤثر بشكل مباشر و أتغيرات ة وباألخص النفط مما جعل الطاق
 .و مستهلكةأكانت منتجة  سواءعالم ال

وامل والمؤثرات لى تذبذبات وتقلبات صعودا ونزوال نتيجة مجموعة من العإسعار البترول أوتخضع 
. يةاالقتصاديات العالم سعارها فأي خلل يمس هذا المورد كفيل بشلأخر في تغير آو بأالتي تساهم بشكل 

كات الكبرى لتفاوض مع دول الشر لوقد شهد عقد الخمسينيات من القرن العشرين محاوالت الدول المنتجة 
جل تحسين سوق البترولية العالمية وحماية ثرواتها النفطية لكونها موردا ناضبا ولكنها أوالدول المستهلكة من 

دفاع عن ثروتها الطبيعية والتي جل الحماية والأوبك من منظمة األنشاء إلى إالذي دفعها  ا ألمروهو لم تنجح،
 سعار البترولية .صبح لها دور فعال في تحديد األأ

سعار النفط سيتسبب في تحسن ميزان المدفوعات هذا أن االرتفاع في إبالنسبة للدول المصدرة للبترول فف
ثر السلبي وهذا األ اقتصادعكس انخفاضه الذي يعني شح المردود والعائد لهذه الدول مما يعني االختالل في 

،فبعد االستفادة من على المدى المتوسط والطويل ا سلبيةثار آلى الدول غير النفطية مسببا إسيزحف وصوال 
المتعارف و  ،المنتجة للنفط الدولعلى وبخاصة  لى نقمةإن تتحول من نعمة أن كللنفط يماالنخفاض السعري 

ا مفرطا خالل مسيرتها ول حال الجزائر التي اعتمدت عليه اعتمادنها دولة مستوردة من الصف األأعليها 
ازنتها مما يعرضها لهزات وصدمات اقتصادية تمس كل من مو  يراداتهاا إلرئيسي اصبح مصدر أالتنموية و 

دول على تكوين جنبي فيها ووقوعها في عدم االستقرار لذا تحرص الكثير من الالعامة واحتياطي الصرف األ
و طارئ في ميزان أمؤقت ي عند حدوث عجز أ،عند الضرورة إليهاتلجأ ي كي جنباحتياطات الصرف األ

هم مؤشرات مالءة االقتصاد الوطني فهي تلعب أ جنبي من حتياطيات الصرف األحيث تعتبر ا،المدفوعات
زمات والصدمات الغير متوقعة خاصة في حالة حدوث عجز في حماية االقتصاد الوطني من األ دورا هاما

ا ذالدول لتعزيز دورها الدفاعي وأمنها،ل إليهتلجأ مان أيزان المدفوعات فهي بمثابة صمام طارئ ومؤقت في م
،وتؤثر هذه االحتياطات مر مهم بالنسبة لالقتصادأمركزية ن تكوين احتياطات الصرف بالبنوك الأنالحظ 
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بالتغيرات الحاصلة في سوق النفط خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بسعر النفط. فالجزائر كونها دولة قائمة 
يرات عديدة وكانت جلها جنبي في الجزائر تغوقات فقد شهدت احتياطات الصرف األالمحر  ىاقتصاديا عل

 .سعار البترول عبر السنواتأغيرات تربطها عالقة طردية بت

تغيرات ثار آهذا الصدد تعنى الدراسة بتقييم  الجزائر تعتبر من البلدان المصدرة الخالصة للنفط وفي
 جنبي.الجزائري خاصة احتياطي الصرف األ هم متغيرات االقتصادأ وصدمات سعر البترول على 

نعلم أن المصدر الوحيد للعملة الصعبة في الجزائر يكاد يكون محصور في االعتماد على الدراسة:مشكلة 
صادراتها من النفط، وباعتبار أن احتياطيات الصرف تعتبر من العوامل المهمة في استقرار سعر صرف 

تعتبر الجزائر إحداها، لذا العملة المحلية، وكذا تغطية العجز في ميزان مدفوعات الدول الريعية خاصة والتي 
 احتياطي الصرف في الجزائر.من الضروري معرفة العالقة بين أسعار النفط و 

 بناءا على ما سبق يمكن صياغة اإلشكالية التالية:

-1891ار البترول على احتياطي الصرف األجنبي في الجزائر في الفترة عما أثر تقلبات أس"
 ؟" 1212

 األسئلة الفرعية:

 :اآلتيةالت الفرعية ات الدراسة قمنا بطرح التساؤ يثيحلمام بحاطة واإلجل اإلأمن 

o  هم العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعيره؟أ  هي ومامفهوم النفط؟ ما 
o ماهية احتياطي الصرف؟ 
o عالقة الدوالر بسعر النفط؟ هي ما 

 سئلة السابقة نقوم بطرح الفرضيات التالية:ولإلجابة على األ فرضيات الدراسة:

 حيث يؤثر في جميع ساسية للصناعة وهامة للتجارة الدولية،أومادة حيوية  إستراتيجيةفط سلعة الن
وجه النشاط االقتصادي. ومن العوامل المؤثرة في تسعيره نجد العوامل االقتصادية والعوامل أ

 .سياسية الجيو
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 حكومات الدول  ألن ،ي ترغب الحكومات في االحتفاظ بهاصول التاحتياطي الصرف هو تلك األ
 خرى تقبلها في تسوية الديون والمعامالت الدولية.األ

 حيان العالقة العكسية فط والدوالر وقد تتحول في بعض األقد تكون العالقة طردية بين سعر الن
،حيث يرتفع سعر برميل النفط والدوالر معا وينخفض لى عالقة طرديةإالر النفط والدو  بين سعر

 معا.

 أهمية الدراسة:
لمية ساسية في سوق المبادالت التجارية العاأها نظرا لكون النفط مادة تجارية هميتأ تستمد الدراسة 

جهة ين يستعمل كأداة ضغط سياسية ومن أيدي الدول المنتجة أمما يجعله ساحا ذو حدين في 
 خرى فهو مصدر مهم لها تحقق من خالله النمو االقتصادي.أ

جنبي في لمتزايد بموضوع احتياطي الصرف األالل االهتمام اهميتها من خأ كما تستمد الدراسة 
،فاألهمية البالغة لهذا البحث تكمن في سعار البترولأآكله نتيجة تغيرات الجزائر والتحذيرات عن ت

سعار البترول على أثر تقلبات أو جنبي،النفط واحتياطي الصرف األ البحث عن كيفية تطور سعر
 .األجنبيا عالقة باالحتياطي الصرف المتغيرات االقتصادية التي له

 هدف الدراسة:
 حاطة بما يلي:ن الهدف من الدراسة هو اإلإ

  ؛التعرف على العوامل المؤثرة في السوق 
 ؛جنبي وكيفية تطورهالتعرف على احتياطي الصرف األ 
 ؛توضيح عالقة سعر النفط بالدوالر األمريكي 
 .إبراز العالقة بين سعر النفط واحتياطي الصرف 
جنبي من خالل تقدير لصرف األاسعار النفط على احتياطي أثر تقلبات أساسا لقياس أكما تهدف الدراسة 

نموذج قياسي يعكس العالقة الديناميكية بين متغيرات الدراسة في المدى القصير مع تقدير معالم حالة التوازن 
 في المدى الطويل بهدف الوصول الى النتائج .
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 حدود الدراسة:
النفط على احتياطي  سعارأثر تقلبات ألمكان الذي تم اختياره لدراسة ا هي الجزائرالدراسة مكانيا  ارإطحدد 

-5182فحدد بالفترة من  نيازمما أ، اويهمنا اقتصادها وتطوره –الجزائر  –ألنها البلد األم  ،يجنبالصرف األ
 ، باعتبارها فترة تميزت بتقلبات متعددة في سعر النفط.0202

 المنهج المتبع:

براز أهمية ومفهوم كل لمنهج الوصفي في الجانب النظري إلارتأينا في هذا البحث العلمي أن ننتهج ا
أما في الجانب التطبيقي فانتهجنا المنهج التحليلي بغية تحليل مختلف  ،ن النفط واحتياطي الصرف األجنبيم

سعار النفط على أثر تقلب أذي سمح لنا بقياس نهج القياسي ال،والمسعار النفط واحتياطي الصرفأورات تط
-دوات قياسية )منهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة أجنبي باستخدام احتياطي الصرف األ

ARDL -.) 

 :دوافع اختيار الموضوع
 هي:لى اختيار الموضوع إافع التي دفعتنا من الدو 
 جنبي من الموضوعات التي تشغل النفط على احتياطي الصرف األ سعارأن موضوع تقلبات إ 

ار سعأتقلب  أثر نأذلك  ،حوال الشعوب االقتصادية واالجتماعيةأثر على ألما لها من  ، نظراالحكومات
 .ال انعكاس لدور الدولة في النشاط االقتصاديإجنبي ما هو النفط على االحتياطي الصرف األ

 .كون الموضوع له حداثة 
 .كون الموضوع له عالقة بالتخصص 
  ثراء المكتبة بمثل هذه المواضيع النوعية.إالمساهمة في 

 صعوبات الدراسة:
مر كثيرا بالنسبة لهذا البحث فقد واجهتنا يختلف األ وال ،نجاز من مواجهة الصعوباتإي أخلو ال ي

 همها:أ  ومن ،نجازهعوبات في طريقنا إلعدة ص
خلق  جهتنا هي الحجر الصحي في تفشي فيروس كورونا ممااكثر الصعوبات التي و أ*من 

 فترات الدراسة المتقطعة.إضافة إلى  ،كتبات،وغلق المجراء لقاءات بينناإصعوبات في 
 الموضوع.*ندرة الكتب والمراجع التي تعالج 



 المقدمة العامة

 

 ه
 

 *صعوبات في جمع المعلومات في الوقت المحدد.
صعوبة في االستفادة من  وهو الوباء مما زادنا الأسره أالراهن الذي يعاني منه العالم ب *الوضع

 ونصائحه.ستاذ خبرات األ

 هيكل الدراسة:
المطروحة قمنا بتقسيم شكالية بحث من جميع الجوانب وعلى ضوء اإللمام بالموضوع محل البغية اإل

 لى فصلين على النحو التالي:إهذا البحث 
 دبيات النظرية لمتغير الدراسة أللى اإول: تطرقنا فيه الفصل األ
 السوق.ول: كان بمثابة مفاهيم عامة حول النفط والعوامل المؤثرة في المبحث األ

 المبحث الثاني: كان حول الدراسات السابقة.
 جنبي.األلصرف سعار النفط على احتياطي اأثاني: دراسة قياسية ألثر تقلبات الفصل ال

 الدراسة. ول:تحليل تطورات متغيراتالمبحث األ
 القياسية.المبحث الثاني: دراسة 

من خاللها عدة نتائج  احتوته الدراسة والتي تناولنا مل ةخير ختمنا الموضوع بخاتمة عاموفي األ
 بداء بعض التوصيات في هذا الموضوع.إمكنتنا من 
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ول هو المصدر األف 5111 ذمن اإلنسانليها إفات التي توصل هم االكتشاأ يعتبر النفط من  تمهيد:
صبح عنصر حيوي من أوقد ،زراعي في العالم المعاصرناعي و ص إنتاج،ومحور كل ساسي للطاقةواأل

يضا مصدر أصبح أبل ،الطاقة فحسبهم مصدر من مصادر أ ط عناصر الحياة اليومية ولم يعد النف
 لف سلعة صناعية مختلفة في العالم .أحدى عشر إالستخراج ما ال يقل عن 

كثر من أحيث تساهم صادرات المحروقات ب،التصنيع مند استرجاع سيادته نحو ئري فقد اتجه االهتمام الجزا
 مشاريع االقتصاد الوطني .من العملة الصعبة بحيث تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل يرادات الجزائر إ

 ،فهي تلعب دورا هاماشرات قياس مالءة االقتصاد الوطنيهم مؤ أ جنبي من كما تعتبر احتياطات الصرف األ
زمات والصدمات الغير متوقعة خاصة في حالة حدوث عجز طارئ في حماية االقتصاد الوطني من األ

 منها .أالدول لتعزيز دورها الدفاعي و  ليهإتلجأ مان أفهي بمثابة صمام ،ؤقت في ميزان المدفوعاتوم

عن النفط والعوامل المؤثرة  نظري ول باعتباره فصل بق يتسنى لنا الحديث في الفصل األاستنادا لما س
 الدينار.سعاره على سعر صرف أتقلبات  تأثير جنبي ومدىاألالصرف  ماهية احتياطي إلى باإلضافة

 خير.هذا األللى دراسات سابقة إالتطرق فيه  ما المبحث الثاني فقد ارتأيناأ
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 واحتياطي الصرفعامة حول النفط  أسس :األولالمبحث 

ول العالمي والمصدر األ االقتصادنسان عصب ليها اإلإهم االكتشافات التي توصل أ باعتبار النفط من 
في احتياطي لى التعرف على النفط والعوامل المؤثرة إ المبحثساسي للتنمية االقتصادية لنتطرق في هذا واأل

 الصرف األجنبي في الجزائر

 والعوامل المؤثرة في السوق النفطيالنفط  ماهية :األولالمطلب 

خلها في د أساسي مصدركتعتمد عليه  التيوتأثيره على بنيان الدول  ألريعيمعنى االقتصاد كثر الجدل حول 
فما هو  ،الذين يعتمدون عليه هذا نوع من االقتصاد هو مصدر نكبة العربن أاالقتصاديون  القومي يرى 
 ؟ألريعياالقتصاد 

  ألريعياالقتصاد  أوال: مفهوم

استخراج الريع اعتماد بلد ما على  باقتصادوالمقصود يعد آدم سميث أول من استخدم مصطلح الريع، 
ذ إا اقتصاد هذا البلد غالبا يكون رخو  نإف وبالتالي، مثالأو الغاز رض كالنفط المصدر طبيعي من باطن األ

فيه قطاع االستيراد وهو اقتصاد ال يولي يعتمد على المبادالت التجارية وينتج مجتمعا استهالكيا يسيطر 
 .هميةأ أية زراعة التحويلية و الصناعات ال

، ويدفع إلى صاحب األرض مقابل اإلنتاج: الفائض المتبقي بعد استيفاء جميع تكاليف ويقصد بالريع
 .1وبدرجات متفاوتة االقتصاداستخدام الموارد الطبيعية، وهو موجود في جميع 

من خالله اقتصاد البلد على مصدر أساس واحد : بأنه النمط االقتصادي الذي يعتمد يعرف الريع االقتصادي
 .2الدولة مشروعية امتالكه وبيعه للدخل، وأن هذا المصدر غالبا ما يكون متأتيا من الطبيعة و تحتكر

حيث تتمتع فيه الدولة بعائدات مالية ربية عموما نموذجا لهذا االقتصاد بوربما نجد في اقتصاديات البلدان الع
بناء ل،وعادة ما تستعمل هذه العوائد المالية الكبيرة بشكل مباشر لالجباية أوة سواء عن طريق البيع كبير 

 إنتاجيةجور الموظفين والعمال واستيراد كل ما تحتاجه الدولة دون استثمارها في قطاعات أوالتشييد وتوزيع 

                                                             
Charlotte M.Levins,The rentier state and the survival of arab absolute monarchies,  journal of low, vol 14 p389.    1 

رقة بحثية، محمد نبيل الشيمي، االقتصاد الريعي المفهوم واإلشكالية، المركز العربي الديمقراطي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية، و 2

 6 ص
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تساهم في  إضافية أرباحان الدولة عادة ما تجني إف،على ذلك للعمل وعالوةتنعش االقتصاد وتوفر فرصا 
النمو االقتصادي  .وهذا الواقع يخلق حالة يبقي فيهاتخلص من التبعية لقطاع المحروقاتتنويع اقتصادها وال

 1العمومية . اإلنتاجيةيناميكية االقتصاد داخليا وخارجيا من خالل تشجيع القطاعات مرهونا بتطور الريع ال بد

 نواع الريع االقتصادي :أثانيا 

ن هناك فارقا كبيرا بين تكلفة استخراجهما  وبسعر بيعهما، وريع أذ إويشمل ريع النفط والغاز :/الخارجي21
 .2وريع السياحية اإلستراتيجيةادن وربح الممرات وخطوط النقل المع

ألنشطة الدولة وريع من المصادر الداخلية وهي ريع السيادة والخدمات التابعة  ويأتي/الداخلي:21
 المضاربات المالية.

جغرافي  وقد يؤمن موقع ،''و هبة من الطبيعةأنه الدخل الذي تؤمنه منحة أعلى '' يمكن تعريف الريعوعموما 
و حين تكون أممرا تجاريا كقناة السويس رضية األويحصل عندما تكون  ،عين مداخيل ريعية خارجية لبلد مام

مثال بالمساعدات والهبات ، كذلك قد يكون الريع مسياحيةو قد تكون منطقة أ ،البترول ألنابيبممرا 
 لى :إا على ما تقدم يمكن تقسيم الريع ،وبناءالدولية

 ويتمثل  بالموارد الطبيعية كالثروات المعدنية والغابات والنفط . :الطبيعي الريع  -/ أ

و تحكمها في طرق أنئ ويتمثل  هذا النوع من خالل  موقع  الدولة من حيث الموا :االستراتيجيالريع  -ب/
 .و قد تكون كمنتج سياحيأمائية، ممرات  الالعلى  شرافكاإل، و تمتعها بميزة جيوسياسيةأالتجارة  

 ،ومنح  وهبات  وتحويالت  العاملينويشمل هذا الريع ما تتلقاه الدول  من معنويات   الريع التحويلي:-ج/
 3. األخرى الدعم   أشكالفضال  عن 

 

 

                                                             
اق  صالح ياسر ،النظام الريعي وبناء الديمقراطية :ثنائية المستحيلة حالة العراق ،ورقة سياسات ،مؤسسة فريدريش ايبرت  مكتب األردن والعر-1

 4ص،0262،بغداد العراق ،تشرين الثاني 
 42غسان إبراهيم، األبعاد االجتماعية لالقتصاد الريعي في سورية، مركز دراسات الوحدة العربية، ص  2
 جاوي سومية ،اثر االقتصاد الريعي على التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر ،مذكرة تخرج ضمن نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية-3

 4-2م ص0262-0264، -سعيدة-لوم السياسية ،تخصص السياسات العامة والتنمية ،جامعة د .موالي الطاهروالعالقات الدولية ،كلية الحقوق والع
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 :مصطلحات ومفاهيم حول النفط 
طلقت على هاته المادة السحرية والتي أتعددت التعاريف والمفاهيم التي  لقد :مفهوم النفط .1

طالق مصطلح إلى إمر من وصل به األ جمعاء فهناكباكتشافها تغير مجرى حياة البشرية 
صبحت تضاهي أهمية االقتصادية الكبيرة والتي أللى اإسود على النفط وهذا يرجع الذهب األ

 .في االقتصاد العالمي    goldهمية "أ 
 كلمة التينية "صل ن كلمة النفط هي في األإ  PETROLIUMPETRA:تعني الصخر،OLIUM 

نسبة سود""الذهب األيضا أويسمى ،(303صفحة 5112زيت الصخر")الخطيب ،لتصبح ":تعني زيت
 1ما السواد نسبة للون البترول.أنه نادر ونفيس أللذهب كونه 

  كثر من أو أ022إلى من ما يصل  يتألفنه عبارة عن خليط معقد أوهناك من يعرف النفط على
 الخام في الغالب والتي تحتوي على تركيبات مختلفة. الهيدروكربونيةالمركبات العضوية والمواد 

 يتكون كيمياويا  ألنهن البترول هو عبارة عن مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت فهو مادة بسيطة إ
ن مشتقاته تختلف أل،وهو في بنفس الوقت مادة مركبة،ربون الكين فقط هما الهيدروجين و من عنصر 

الهيدروكربونية ل يتكون من خليط من المواد ،فالبترو اختالف التركيب الجزئي لكل منهماب
 منتج،فينتج عنها في كل حالة عديدة في تركيبها الجزئي أشكاال تتخذن أوالتي يمكن ،متقاربةال

 2.خرى ي ذو خصائص تختلف عن المنتجات األبترول
  د في الطبقة العليا من القشرة مخضر يوج يلالشتعال بنهو عبارة عن سائل كثيف قابل

ه لكانات،ولكنه يختلف في مظهر ن سلسلة األ،خاصة مكربوناتو يتكون من خليط الهيدرو ،وهرضيةاأل
ولية الهام وهو مصدر مهم من مصادر الطاقة األخر آلى إوتركيبه ونقاوته بشدة من مكان 

سمدة ومبيدات ما فيها األنتجات الكيماوية ب،والنفط هو المادة الخام للعديد من المجدا
 3،اللدائن.الحشرات

 والتي قد تتجمع فيها األرضتكوينات الجيولوجية في جوف النفط هو مادة طبيعية تستخرج من ال،
يتكون  ألنهيعتبر مادة بسيطة كيمياويا  عصورا حيثعبر عملية تحول بطيئة للمواد العضوية دامت 

                                                             
،مجلة البشائر االقتصادية ،المجلد 6891/0261رف باستخدام نموذج اردال حالة الجزائر أمير صفية، أثر تغيرات أسعار البترول على احتياطي الص1

 0268،ديسمبر 2الخامس العدد
،مذكرة تدخل ضمن  -دراسة الجزائر–ير الدين ،أهمية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات وحيد خ-2

-0260متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية ،تخصص اقتصاد دولي ،جامعة محمد خضير بسكرة ،سنة

  24ص0262
 .6892،مطبعة المعارف بغداد 6،ط6بد االمير العكيلي : أصول االجراءات الجنائية في شرح قانون أصول محكمات الجزائية ،جع -3
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في مظهره ولونه وتركيبه بشكل كبير حسب  وهو يختلفربون،عنصرين فقط هما الهيدروجين والك من
 مكان استخراجه ويعد من الخامات الطبيعية.

 1:النفطي العوامل المؤثرة في السوق  .1
  طلب والعكس في اللى زيادة إانخفاض السعر يؤدي  نأ حيث المكررة:سعر النفط الخام ومنتجاته

 حالة ارتفاعه .
 ة في ظل ،خاصلنفطلادي تطلبت زيادة االستهالك النمو االقتص ةيادز ن إ:معدل النمو االقتصادي

 لى انخفاض الطلب على النفط.إوانخفاض النمو االقتصاد يؤدي ،لوجي الكبيرو التطور التكن
 التقدير ق من النفطي الذي يتطلب التحق لإلنتاجساسية تعد قاعدة االرتكاز األ:االحتياطات النفطية

ومنه زيادة  اإلنتاجزيادة  لىإغة في تقدير حجم االحتياطي تؤدي ،فالمبالالحقيقي لالحتياطات
 ن عمليات التنقيب تحدد الكميات المعروضة من النفط .أكما ،العرض

 :العوامل الجيوسياسية 
  م والدولمان النووي واحتماالت فرض مجلس األيران بسبب برنامج طهر إالتوتر بين الغرب و 

 كبر دولة مصدرة للنفط بعد السعودية.أثاني ،يرانإمن العقوبات على  اوروبية مزيداأل
  التوترات الجيوسياسية)عدم االستقرار السياسي (ومشاكل في بعض الدول المنتجة للنفط والخوف من

 النفط المهمة . إنتاجعمليات التخريبية في مناطق 
 :العوامل االقتصادية 
 انطالقا من ،لرئيسية المؤثرة في العرض النفطيالطلب على النفط من العوامل ا:يعد الطلب النفطي

نتيجة  حد المنتجين زيادة في الطلب على النفطأا الحظ إذبحيث ،ن الطلب يخلق العرضأفكرة 
 اإلنتاجن ذلك يشجعه على زيادة االستثمار في الصناعة النفطية لزيادة إللعوامل التي سبق ذكرها ف

 .الة نقص الطلب والعكس في ح
  العالمية الكبرى )الشقيقات السبع(قد سيطرت على السوق العالمية للنفط  : الشركاتالنفطيالعرض

 يبعضهاعلى خمس عقود زمنية حيث كانت تمتلك عدة ميزات منها ارتباطها الوثيق  ما يزيدخالل 
الدول  النفطية. أمافي السوق  تأثيرهاالذي ساعدها في تنسيق سياساتها السعرية فيما بينها وكذا 

عضاء في منظمة الدول هما تضم مجموعة الدول األا حدإلى مجموعتين إالمصدرة للنفط فتنقسم 
تعمل في  ألنهاسعار النفط أثر كبير في تقلبات أوتعتبر هذه المنظمة ذات ك(،وبلنفط )األالمصدرة ل

                                                             
  24أمير صفية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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وتهدف ك وبفي منظمة األ األعضاءخرى تشمل على الدول المنتجة للنفط غير واأل،ظل كارتل منظم
،وذلك من خالل سعار النفطأجراءات تجاه إي أى حماية الدول المصدرة للنفط من لإهذه المنظمة 

 .النفط أسعارتثبيت 

  -األسس، المكونات واألهداف  – احتياطي الصرف :المطلب الثاني

 .ارجية لتسوية المدفوعات الدوليةالمقومات التي تقوم عليها التجارة الخحد أيعتبر سعر الصرف 

A. ماهية سعر الصرف 
حدات النقدية التي يجب دفعها من عملة معينة للحصول يعبر سعر الصرف عن عدد الو :1تعريف 

 جنبية.عملة األعلى وحدة من ال

جنبية الالزمة للحصول على وحدة األنه عدد الوحدات من العملة أن نعرفه بطريقة عكسية على أكما يمكن 
 1المحلية.من العملة 

دية الوطنية ساسها مبادلة الوحدات النقأالنسبة التي يتم على :يعرف سعر الصرف على انه:1تعريف 
و سعر مبادلة عملة بعملة أوكذلك يقصد به نسبة ,ومجنبية في وقت معلبالوحدات النقدية األ

 2خرى السعر النقدي لها.العمليتين سلعة في حين تعتبر األ حدىإهكذا تعد ,خرى أ
سعار المحلية ثير المباشر على العالقة بين األأداة الرئيسية ذات التيعرف سعر الصرف األ:3تعريف 

مر تشجيع الصادرات كثر فاعلية عندما يقتضي األداة األسعار الخارجية وكثيرا ما يكون األواأل
 3وتوفير الواردات. 

 لى قسمين:إ تنقسم الصرف حيثنواع لسعر أ عدة هناك :الصرفنواع سعر أ 

 الوطنية  عملتين العملةسعر الصرف الثنائي يمثل العالقة بين  إن :الثنائيةالصرف  أسعاروال:أ

 ن نقسمها كما يلي:أجنبي ويمكن أ وعملة بلد

                                                             
في العلوم ،كلية  (،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه6892/0262بن قدور علي ،دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر) -1

 .64.ص 0262-0260العلم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير،تخصص تسيير ،السنة الجامعية 
،مذكرة تخرج تدخل ضمن  0260-0222هشام شعباني،اثر تقلبات أسعار صرف الدوالر واالورو على االقتصاد الجزائري ،دراسة تحليلية للفترة-2

يمي(في العلوم االقتصادية ،جامعة محمد بوضياف لمسيلة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،قسم العلوم متطلبات نيل شهادة الماستر )اكاد
 .62ص 0262-0264االقتصادية ،تخصص مالية وادارة مخاطر ،السنة الجامعية

 622ص6881محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -3
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a)  بقيمة عملة بلد يمكن مبادلتها،والتي مقياس لقيمة عملة دولة ما : هواالسميسعر الصرف 
بعضها  العمالت بينسعار هذه أبيع العمالت حسب  وأ و عمليات الشراءت أويتم تبادل العمال،خرآ

بعض ويتم تحديد سعر الصرف االسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في 
 ن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض.أيمكن لسعر الصرف  معينة ولهذالحظة زمنية 

مية وسعر الصرف ساس المبادالت الجارية الرسأنه يوجد سعر الصرف الرسمي يكون أ ونستطيع القول
 1الموازية.سواق ألالموازي الخاص با

b)  جنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة نه عدد الوحدات من السلع األأعلى  : يعرفالحقيقيسعر الصرف
المصدرة المواد  إنتاجارتفاع معدل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف  المحلية فمثالمن السلع 

تغيير في ال إلىي يؤدن هذا االرتفاع في العوائد لم لى زيادة الصادرات ألإبنفس المعدل ال يدفع 
 رباح المصدرين .أ
 يعبر سعر الصرف الفعلية بلد ما عن المؤشر الذي يمكن  :ثانيا: أسعار الصرف الفعلية

 لى:إسعار صرف ثنائية وينقسم أبطرق عديدة ومن خالل تشكيلة من  اغتهصي
a) يعبر سعر الصرف الفعلي االسمي على العالقة الكلية الناشئة بين  سعر الصرف الفعلي االسمي :

خرى في فترة أبية جنأنها بالقيمة المجمعة لسلة عمالت سعر الصرف الفعلي لعملة محلية معبرا ع
على مدى تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العمالت وكذا تفسير تغيير زمنية ما،وهو يدل 

 القيمة االسمية لسلسة ثابتة من العمالت نتيجة لتحركات سعر الصرف االسمي.
b) نه عبارة عن متوسط لعدة سعر الصرف الفعلي هو سعر اسمي أل:سعر الصرف الفعلي الحقيقي

لمؤشر ذا داللة مالئمة على تنافسية البلد اتجاه ن يكون هذا اأجل أار صرف ثنائية ومن سعأ
 2سعار النسبية.ألاثر تغيرات أزالة إلى التصحيح بإن يخضع هذا المعدل االسمي أالبد الخارج،

B. :أسس و مكونات احتياطي الصرف 
a) صول التي ترغب الحكومات في : يقصد باحتياطي الصرف تلك األ تعريف احتياطي الصرف

وبناء على خرى تقبلها في تسوية الديون والمعامالت الدولية،حكومات الدول األن ألاالحتفاظ بها،
لى إومات الدول المختلفة تسعى دائما ن حكإل للقبول في المعامالت الدولية فصو قابلية هذه األ

                                                             
1-.2001,p35  ;3eme edition.paris » le taux de change « dominipùephilon. 
 .62-60هشام شعباني، مرجع سبق ذكره ص -2
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فيها صول واالحتفاظ بها الستخدامها كاحتياطات وطنية في الفترات التي يحدث تكوين هذه األ
ساسية غير أتغيرات  تضطر إلجراء،حتى ال ؤقت في موازين المدفوعاتو مأعجز طارئ 

عبارة عن وسائل الدفع المقبولة  ، أو هومرغوبة في سياستها ألهدافها االقتصادية واالجتماعية
 .1دولية، كالذهب والعمالت القوية التي تتميز باالستقرار

طات النقدية للحفاظ على ليه من طرف السلإمن يتم اللجوء أنه هامش أالصرف بويمكن تعريف احتياطي 
ولكن  الظرفيةوالمشاكل  اإلختالالتسعار الصرف )قيمة العملة (وكذلك يتم استخدامه لمواجهة أاستقرار 
 2ل االقتصاد وتضيع فرص االستثمار .مواألى تجميد إن ذلك يؤدي في هذه النسبة ألفراط يجب اإل

b)  منيتكون  : حيثالصرفمكونات احتياطي: 
 و يشير إلى الذهب المملوك من طرف السلطات النقدية، فهو يمثل الذهب رصيد الدولة من الذهب :

 .3الذي تحتفظ به السلطات النقدية كأصول احتياطية
  وتعني العمالت القابلة للتحويل إلى بعضها القوية األجنبيةاالحتياطات الرسمية من العموالت :

وغير ذلك من  واألوردو نياإلسترلي،الجنيه كالدوالر ،4البعض، وليس التحويل إلى ذهب
 .حوزة البنك المركزي بالموجودة ،و العموالت

  االئتمانية.حق الدولة لسحب من الصندوق النقد الدولي في حدود الشريحة 
  يخصصها صندوق النقد الدولي للبلد. التيحقوق السحب الخاصة 
 . الهيئات والمساعدات بالعملة الصعبة 
  الخارجي.و قدرة الدولة على االقتراض أطاقة 
  ن يستخدم البلد أتتم حينما يقبل البلد المدين  تيتسهيالت الالتلك  بهاالتسهيالت المتراكمة : يقصد

الخارجية والمثل الواضح على هذه التسهيالت المتراكمة  عاتهو مدفالدائن له رصيد في تسوية 
 5. إلنجليزي والبالد التابعة  تكونت للمستعمرات التي" السترلينية األرصدة"

                                                             
 872،ص   9002،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،الدولية المالية في دروس،مسعود مجيطنة1
2- www.odgelf.ainfo/vb/show thread. 68:22 0206/26/69 

3International Monterey Fund, international réserves and foreign currency liquidity , guidelines for A data 
template, p24-25 

 .042، ص  0262 6السيد متولي عبد القادر، االقتصاد الدولي ، النظريات والسياسات، دار الفكر ، ط  4
 2286:مرجع سبق ذكره،  5
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c) سياسة النقدية واالقتصادية للبلديحرص صناع ال احتياطي الصرف : و دوافع تكوين هدافأ، 
ى تكوين هذا االحتياطي لتحقيق وعلى ضوء االلتزام مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي عل

 هداف التالية :األ
  الحماية الالزمة والكافية من األزمات، أي توفير الحماية لتوفير ليه في المستقبل القريب إاللجوء

 1.الذاتية من خالل توفير الحجم الكافي من االحتياطات
  جانب الذين لهم مشروعات في البلد وتنتج للسوق المحلي .األ المستثمرينتمويل تحويالت وعوائد 
  ةن التجاري بعد تحرير التجار لميزاوتزايد العجز في ا الوارداتمواجهة موجة الزيادة المتوقعة في 

 2الخارجية .
 3.دافع المعامالت، مثال لتغطية المشتريات من السلع والخدمات، أو لخدمة الديون المستقبلية 

)عالقة الدوالر سعر  الدوالرالنفط على سعر صرف  أسعارتقلبات  تأثيرالمطلب الثالث: 
 النفط(

من المعلوم أن الدوالر أصبح وحدة قياس عالمية تعمل به األسواق الدولية منذ انهيار نظام بروتن وودز على 
طلب الرئيس األمريكي نيكسون من الملك فيصل قبول الدوالر كعملة وحيدة لشراء  5173األقل، وفي سنة 

وافق كل أعضاء منظمة  5171ام النفط مقابل تقديم الحماية العسكرية لحقول النفط السعودية، وبحلول ع
 أوبك على بيع النفط بالدوالر األمريكي فقط. 

 : حدوث  النفط فعندنظريا هناك عالقة عكسية بين الدوالر وسعر  العالقة بين سعر النفط والدوالر
لشراء  األزمةمن حيث عدد الدوالرات  أعلىيكون سعر برميل النفط  األمريكيانخفاض بقيمة الدوالر 

تناسب مع النفط مرتفعة بقدر ي أسعاربرميل واحد ولذلك تميل دول المصدرة للنفط الى الحفاظ على 
 .  0202/22/01مريكي وتخفيض الخسائر في عائدات النفط انخفاض قيمة الدوالر األ

 هل يؤثر سعر النفط على قيمة الدوالر ؟

                                                             
1International Monterey Fund, op cit , p 18 

 00220مرجع سبق ذكره، 2
3Edwin M, Truman And anna wong, the case for an international réserve diversification standard, the Institute for 
international Economics, Working Paper séries, wp 06-2, 2006, p 5 
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، هذا االنخفاض تجلى بشكل واضح جدا العالمية وروناكزمة أحد ضحايا أسعار النفط حاليا أيعتبر انخفاض 
وذلك نتيجة انخفاض استهالك الوقود داخل  المستقبلية األمريكيةعقود النفط  ألسعارفي انخفاض قياسي 

 .خل....اقياسية.تخزين االحتياطي لمستويات ال، وزيادة كميات مريكيةيات المتحدة األالوال

 ودوالر:سعر النفط  العالقة بين -
مريكي، فعندما تكون ط  هو االنخفاض بقيمة الدوالر األسعار النفأسباب ارتفاع أحد أحيانا يعتبر أ

ي انخفاض بسعره أاض بقيمة الشرائية لبرميل النفط مريكي مرتفعة يكون هناك انخفقيمة الدوالر األ
عدد  ثعلى من حيأ مريكي يكون سعر البرميل النفط د حدوث انخفاض بقيمة  الدوالر األوعن

 .برميل الواحدالزمة لشراء الالدوالرات ال
.وتتعرض البلدان مريكيفط يرتبط عكسيا بقيمة الدوالر األن سعر النأوفي هذه الحالة يمكن القول  *

كثر من تلك التي لديها موارد أاقتصادية  ألضرارالتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام 
ط بالنسبة لهذه لى انخفاض عوائد مبيعات النفإسعار النفط يؤدي أن انخفاض أحيث ،كثر تنوعاأ

ذا انخفض إر نفطية ال تتعرض لهزة اقتصادية ،بينما الدول التي تعتمد على بيع منتجات غيالدول
 سعر النفط .

لى حد ما وخاصة إليل عائدات الدول المصدرة للنفط مريكي يتم تققيمة الدوالر األ عند انخفاض-
لى تدهور شروط التبادل إوهذا يؤدي ،يمريكتها المحلية مرتبطة بالدوالر األون عموالتلك التي تك

على نفس كميات  للحصوليجب عليهم تصدير المزيد من وحدات النفط الخام  ألنه،التجاري 
 مريكي .وردة قبل انخفاض قيمة الدوالر األالمست المنتجات

 قد تكون العالقة طردية بين سعر النفط والدوالر:*
لى عالقة إمريكي بين سعر النفط والدوالر األ حيان العالقة العكسيةوقد تتحول في بعض األ

ن ذلك أكي معا وينخفض معا على الرغم من مريتفع سعر برميل النفط والدوالر األ،حيث ير طردية
 نه ممكن الحدوث .أال إيستمر لفترة قصيرة من الزمن  وثهوحدنادر الحدوث 

لى انخفاض في إط يؤدي ذلك و عسكرية في الدول المنتجة للنفأزمات سياسية أحدوث  فمثال عند
 .رتفاع سعره انتاج  النفط وبالتالي إ

عملتها تقوم برفع سعر  وبالتالي ،يضاأزمات في الواليات المتحدة أوقد تتوافق تلك الفترة مع حدوث 
 زمات.األتلك  علىصى حد لتتمكن من التغلب قأ إلى
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 فقط.وبالتالي يتوافق ارتفاع سعر النفط مع ارتفاع سعر الدوالر وذلك يكون لفترة مؤقتة 
ير مستقرة صبحت غأمريكي ريخيا بين سعر النفط والدوالر األن العالقة العكسية القوية تاإف-

ن يساعد التجار على ألى هذه النتيجة يمكن إدت أسباب التي ن فهم األأو .وضعيفة االرتباط مؤخرا
 1استنارة مع استمرار االقتصاد العالمي للتطور.كثر أت تداول ااتخاذ قرار 

  الجهود الفكرية السابقة لموضوع الدراسة: المبحث الثاني
 الدراسات العربية األول:المطلب 

 بجامعة سعار البترول على احتياطي الصرف أثر تغيرات أبعنوان ،بوشوندة رفيق صفية أمير
والتي (0253-5183 الجزائر)حالة  ardlنموذجباستخدام .الجزائر،بلعباس،سيدي جياللي اليابس

 خالل:جنبي في الجزائر من سعار النفط على احتياطي الصرف األأثر تقلبات أاس لى قيإهدفت 
  سعار النفط أالتعرف على العوامل المؤثرة في. 
  خدمة المنهج الوصفي ،مستمثل لالحتياطاتستخدام األالهم المؤشرات المتعلقة باأ الوقوف على

 االقتصاد نماذج،كما تم استخدام وتحليلها وتفسيرها،جل وصف الظاهرة المدروسةأالتحليلي من 
 .القياسي لتغطية الدراسة

 دارة ر البترول وسعر الصرف في الجزائر، المجلة الجزائرية لالقتصاد واإلسعاأبعنوان  بن عبيزة دحو
ثار يضاح اآلإلى إهدفت  والتي. معسكر–اسطنبولي مصطفى ، جامعة  0257جانفي -21العدد –

ثار على االقتصاد سعار الصرف وتحديد اتجاه تلك اآلأالبترول على سعار أالمترتبة على تغيرات 
 .مريكي الصادرات كلها مسعرة بالدوالر األالوطني خاصة الدينار الجزائري وفواتير الواردات و 

 مذكرة تدخل ضمن على االقتصاد الوطني وتأثيرهاط سعار النفأبعنوان تغيرات  عمراني وهيبة،
الهدف   0257/0258سنة الجامعية ،المالية المؤسسة:ر في تخصصمتطلبات نيل شهادة الماست

 من هذه الدراسة :
 ظهار مكانة النفط االقتصاد الوطنيإ. 
  النفط أسعارتجديد العوامل المؤثرة في. 
 سعار الدراسة في محاولة فهم محددات األهمية هذه أ وتتجلى ،ساسيات االقتصاد النفطيأ

منهج الوصفي والتحليلي بين ال على المزج،حيث اعتمدت الدراسة والعوامل المؤثرة فيها

                                                             
1-shu, 09.00 /30/03/2021thabaralyom.Com  -http 
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ريبي وذلك لتقديم لى بعض المفاهيم والتحليلي والمنهج التجإجل التطرق أالوصفي من ،والتجريبي
 .اإلحصائياتبعض 

  على االقتصاديات النامية، جنبي احتياطي الصرف األ أثر بعنوان حمدأعبابسة نور الدين،بوراس
 االستراتيجيات، الهدف من هذه الدراسة الوقوف على حقيقة 0257قي، سنة الجامعية م البواأجامعة 

تهدد الكيانات  أضحت التيزمات المالية نيات المالية المتاحة للحد من األمكاالمستهدفة وفق اإل
 .1االقتصادية 

 االحتياطي  سعار النفط علىأبعنوان انعكاسات تقلب ،عوادي مصطفى،دردوري رابح،مروى  رمضاني
تهدف  0258-5182  ما بينردال للفترة أجنبي في الجزائر باستخدام نموذج من الصرف األ

جنبي نظرا لما ي الصرف األسعار النفط على احتياطألى توضيح مدى انعكاس تقلبات إالدراسة 
نه أار ،وباعتبثره باألزمات النفطيةألى تإمن تبعية اقتصادية مما يؤدي يعانيه قطاع المحروقات 

تصاد ة في اقيساسفي حجم المتغيرات األ تأثيرلى إسي لالقتصاد الجزائري الذي يؤدي المحرك الرئي
،بحيث تمت من الصدماتمؤشر لحماية االقتصاد جنبي الذي يعتبر ومن بينها احتياطي الصرف األ

باستخدام بيانات  0258-5182دراسة العالقة بين هذين المتغيرين في الجزائر للفترة الممتدة من 
 .ستقراريةاالالختبار  فولر ديكيسالسل الزمنية  من خالل تطبيق اختباري 

 سعار أثار انخفاض آجنبي ودورها في مواجهة دارة احتياطي الصرف األإبعنوان  ،وشتاتي خولة
دارة احتياطي الصرف إساليب ألى معرفة مدى فعالية إتسعى هذه الدراسة ،البترول، جامعة قالمة

،وذلك عن طريق معرفة عالقة االقتصاد سعار البترولأثار انخفاض آجنبي في الجزائر لمواجهة األ
لى إكما تسعى ،جنبيمورد بتراكم االحتياطات الصرف األهم أ البترول الذي يعتبر  بأسعارالجزائري 

-5112لمام بتطور هذه االحتياطات على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة الممتدة من سنة اإل
دارة إساليب المعتمدة في أن ألى إوصوال ،دارتهاإساليب أحديد ومع معرفة مدى كفايتها وت 0251

 سعار البترول .أتعتبر  فعالة لمواجهة انعكاسات  جنبي الاحتياطي الصرف األ
 استخالف الثروة البترولية في  جيةتيإستراطار إسات استخدام العوائد النفطية في ،سياعبد رزاق حمزة

مدى استعداد الجزائر  شكالية الدراسة على ماإتمحورت  ،جامعة فرحات عباس سطيفالجزائر،
ممول رئيسي لالقتصاد الوطني واستخدام العوائد النفطية ضمن لتخلي عن قطاع المحروقات كل
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لى تحديد وتحليل الوضع الحالي لالقتصاد الجزائري إحيث تسعى ؟استخالف البترول تيجيةإسترا
و موجود من استثمارات في ه لى تقييم ماإضافة لى نقاط القوة والضعف باإلإتوصل وبالتالي 
،باستخدام لقطاعات لتعويض العائدات النفطيةدى استعداد هذه ام ،الفالحة والخدمات وماالصناعة

منهج التحليلي لتحليل المعطيات المتعلقة بمجال النفط ووضعية االقتصاد الوطني والمنهج الوصفي ال
 في الفروع البحثية المتعلقة بتحديد المفاهيم ووصف الحاالت المتعلقة بالقطاعات االقتصادية .

 جنبية األ الدراساتالمطلب الثاني: 
  دراسةObafumiawolowo، النفط  أسعار آثارو نهج السببية باستخدام مالحتياطات في نيجيريا ا

وتوصلت هذه الدراسة  يا،جير يجامعة ن ،قسم االقتصاد ،ان التجاري العالمية على سعر الصرف والميز 
سعار أالتجاري و لم يتم العثور على عالقات سببية بين سعر النفط والميزان إلى عدة نتائج أهمها: 
اختبار السببية ظهرت نتيجة أحيث  ،المدى بين المتغيراتعالقة طويلة وجود  ،النفط وسعر الصرف

ومنه  ،األخرى  متغيراتالاستقرار  مع عدمجنبي أفي وجود احتياطي  سعر النفط يتسبب أنلجرانجر 
 1جنبي .فقط بين سعر النفط واالحتياطي األالمشترك موجود  تكامل هناك نأوجدنا 

  نيجيريابسعار النفط أحتياطي الدولي و االحركة  ،شعيبو إبراهيم،باناكول ومحمد ابيدون سدراسة، 
من النتائج  ،نيجريابيدجان أجامعة  ،سياسات التجارية وبرنامج التدريبقسم االقتصاد و بحوث ال
ظهر تحليل أحيث ،االحتفاظ باالحتياطي الخارجيثر على أسعر النفط المتوصل إليها نجد أن 

ظهرت أة نسبيا على المدى القصير بينما ضئيل تأثيراتهامشيا على المدى الطويل مع  تأثيراالتباين 
ن سعر أونجد ،  5132/0255خالل الفترة  بين متغيرات الدراسة ارتباط وجود نتائج هذه الدراسة

 قويا اوجد أن للنفط تأثير mundellfluming ذجباستخدام نمو ثر على االحتفاظ باالحتياطي،أالنفط قد 
بالنسبة للدولة بين المتغيرين هذه الورقة في العالقة وقد بحثت  .على تراكم االحتياطات الدولية

 نيجيريا.الصغيرة ومفتوحة ومصدرة للنفط مثل 
 سةدرا ،man peker ;sidre Gul bige Gocekil the relation ship between crude oil 

pricus and exchange rate the case of turkuy ، تم تحليل العالقة بين  0251ماي
للتكامل المشترك للبيانات  جوها نسنسعار النفط الخام وسعر الصرف الدوالر باستخدام اختبار أ

ة و لى وجود عالإتجريبية شارت النتائج الأ، حيث 0252 أكتوبر 0223ل الفترة جانفي الشهرية خال
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في سعر  %5ن الزيادة بنسبة أكما سعار النفط الخام وسعر صرف الدوالر،أغير متكافئة بين 
يدل على اتجاه العالقة  وهذا ،5.30لنفط الخام بنسبة الى انخفاض سعر إالصرف الدوالر تؤدي 

 ثيره السلبي .أسعار النفط الخام وتأر صرف الدوالر هو سبب في ن سعأالسببية 
  دراسةRaheem.AremuIdowu and Adubiyi musa Ayodeji 

the relation ship between oil Price .exchange and stoock in nijuria 3  0253سبتمبر، 
لنيجري استعملت بيانات شهرية وراق المالية اسعار النفط وسعر الصرف في سوق األأثر صدمات أاسة ر لد

دوال االستجابة واختبار سببية   ،varج االنحدار الذاتي ذتبار نمو خوا،0252ديسمبر -5111وان جمن 
gaenger، النايرا مقابل الدوالر  يجاد العالقة السببية بين سعر النفط وسعر الصرف )سعر الصرفإجل أمن

لى إحادية االتجاه من سعر النفط أة فانتهت بوجود عالقة سببي ،وراق المالية في نيجيرياوسوق األمريكي( األ
 سعر الصرف .

 الدراسات السابقة معالحالية  مقارنة الدراسة الثالث:المطلب 

دراسات الول والثاني والتي كان عددها ست دراسات منها ماهية ق للدراسات السابقة في المطلب األبعد التطر 
جنبية سنحاول من خالل هذا المطلب المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة خرى باللغة األأباللغة العربية و 

 :ما يليالحالية وذلك من خالل 

 :من حيث المنهجاألولالفرع 

تتشابه فيه بعض  كانت مااستخدمنا في الدراسة الحالية المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والقياسي وهذا 
دراسات عمراني وهيبة ومومني لمياء كما اختلفت مع بعض ال ثل دراسةمالدراسات السابقة مع الدراسة الحالية 

 خرى .األ

 حيث مكان الدراسة والمتغيرات الثاني: منالفرع 

في هذا الفرع سنحاول المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية من حيث مكان الدراسة ومن حيث 
 المتغيرات.
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: اختلفت دراستنا مع الدارسات األجنبية، وتشابهت مع أغلب من حيث مكان الدراسة :أوال
 الدراسات العربية من حيث البلد محل الدراسة.

 المتغيرات من حيث  ثانيا:

احتياطي ،الدراسة والمتمثلة في سعر النفط في متغيرات دراسة واحدة سابقةتشابهت دراستنا الحالية مع 
حيث خرى في المتغيرات أينما اختلفت مع دراسات  بدحو، دراسة بن عبيزة الصرف وهي،سعر الصرف
 خر .آحد المتغيرين كدراسة مع متغير أنجدها 
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 خالصة:

ى ثرها علأجنبي و ر النفط على احتياطي الصرف األسعاأدبيات نظرية لمتغيرات ألى إتطرقنا في هذا الفصل 
سعار أسعر النفط موضوع الدراسة تقلبات تعاريف وخبرة حول متغيرات  ذخخيرة حيث قمنا بأتقلبات هذه األ

 سعر الصرف . إلى باإلضافةجنبي البترول واحتياطي الصرف األ

 كيمياويايتكون  ألنه،فهو مادة بسيطة تنه عبارة عن مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقأرول على عرفنا البت
ن مشتقاته تختلف باختالف وهو بنفس الوقت مادة مركبة أل،ن فقط وهما الهيدروجين والكاربون من عنصري

 تتخذن أيمكن  والتي المتقاربةالهيدروكربونية يتكون من خليط من مواد  منها فالبترولالتركيب الجزئي لكل 
ي ذو خصائص تختلف عن المنتجات بترول منتجعديدة في تركيبها الجزئي فينتج عنها في كل حالة  أشكاال

 خرى.األ

طات النقدية للحفاظ على استقرار ليه من طرف السلإمن يتم اللجوء أنه هامش أما احتياطي الصرف عرف بأ
ذه فراط في هوالمشاكل الظرفية ولكن يجب اإل تاإلختالالواجهة سعار الصرف وكذلك يتم استخدامه لمأ

 موال االقتصاد وتضييع فرص االستثمار.ألى تجميد إن ذلك يؤدي النسبة أل

بعد تعريف متغيرات الدراسة تعرضنا لبعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بالموضوع ثم قارنا بينهما وبين 
 البحث.الدراسة الحالية موضوع 
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 تمهيد:

تقلبا أسعار النفط على احتياطي  ألثرلى دراسة تطبيقية قياسية سنتطرق في هذا الفصل إ
لى تطور إضافة باإل سعار النفط وذلك باتخاذ عينة من تطورات أ ،الصرف األجنبي في الجزائر

لية حصائيات الماإلمن ا المأخوذةحصائيات على مجموعة من اإل ابناءاحتياطي الصرف 
عتمد في دراستنا على بنك ،حيث سنبنك الجزائر تقارير مختلفة،لصندوق النقد الدوليالدولية 
 لى مبحثين هما:إالموضوع قمنا بتقسيم هذا الفصل  بجميع جوانب ولإلحاطة،الجزائر

تحليل تطورات متغيرات الدراسة األول:المبحث   

الدراسة القياسية الثاني:المبحث   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لصرفليل وقياس أثر سعر النفط على احتياطي االفصل الثاني                                  تح  

 

25 
 

  تحليل تطورات متغيرات الدراسة :األولالمبحث 

 5182/0202سعار النفط في الجزائر للفترة أتطور  :األولالمطلب 

 قبل التطرق لتحليل تطور سعر النفط في الجزائر سنعرج على بعض المصطلحات والمتمثلة في:

A.  مفهوم الدولة الريعية: 

والعالقات الدولية يشير هو مصطلح في العلوم السياسية  -ألريعياالقتصاد  وأالريع اقتصاد  -الدولة الريعية 
الموارد المحلية لعمالء  تأجيرالوطنية عن طريق  إيراداتهاو جزء كبير من ألى الدولة التي تستمد كل إ

استخدم مصطلح الدولة الريعية منذ 5172مرة حسين مهداوي في  ألول،وقد افترض هذه النظرية خارجين
،بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة موارد الطبيعية مثل النفط والغازالدول الغنية بال إلى لإلشارةالقرن العشرين 

المالية  باألدواتن يشمل دوال غنية أولكنه يمكن ،ر مشروعية امتالكه وتوزيعه وبيعهعلى هذا المصدر وتحتك
، ويقصد بالدولة قواعد العسكرية،مثل الاإلستراتيجية،والدول التي تعتمد على الموارد مثل العملة االحتياطية

كذلك: هيمنة الدولة على مصادر الدخل الوطني الرئيسية وال سيما تلك التي يرتبط نشاطها بظروف  الريع
 1.نتاجية لذلك المصدرن القدرات اإلالطلب الخارجي وتقلباته، بغض النظر ع

B. :الخصائص 

بحجم الريع  يتعلق ما امنهالدول ساسية دون غيرها من أن تتسم بخصائص أولة الريعية البد و الدلوصف 
 ام هذه السمات فيما يلي :هالم تمكن حيثالريعية العائدات  أولويةالخارجي وحجم المشاركة في توليده و 

 2.الريع هو المصدر األساسي لدخل هذه الدولة وخاصة ذلك المستمد من الخارج 
  3.مع بقية هيكل االقتصاد الوطني ألريعيضعف ارتباط القطاع 
  نسبة صغيرة من السكان مشاركة في توليد الريع. 
  باألزمات االقتصادية العالمية، غالبا ما يجعل البلد عرضة للصدمات  ألريعيارتباط االقتصاد

 .4والتقلبات االقتصادية

                                                             
، بغداد ،  6محمد صالح، مدخل في االقتصاد السياسي في العراق، الدولة الريعية من المركزية االقتصادية إلى ديمقراطية السوق، بيت الحكمة، ط  1

 68-69، ص0262
2Charlotte M levains, op cit, p 390 

 6، ص 0220، 91االقتصاد السياسي للدولة الريعية، الحوار المتمدن، العدد  -خالد عبد هللا، آفاق التحول الديمقراطي في البحرين 3
 2-0ذياب فهد الطائي، المظاهر السياسية لالقتصاد الريعي، مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، ص  4



لصرفليل وقياس أثر سعر النفط على احتياطي االفصل الثاني                                  تح  

 

26 
 

 5182/0202تعرض في الجدول الموالي تطور سعر النفط الجزائري خالل الفترة سوسن

 : دوالر للبرميلالوحدة                    0202-5182  الجزائري يوضح تطور أسعار النفط  :5 الجدول رقم

 سعر النفط السنة
معدل النمو 

 السنوي%

1980 38,178 / 

:5185 36,804 -3,5989 

1982 33,56 -8,8143 

1983 29,931 -10,813 

1984 28,719 -4,0493 

1985 27,645 -3,7397 

1986 14,633 -47,068 

1987 18,387 25,6543 

1988 15,148 -17,616 

1989 18,561 22,531 

1990 24,421 31,5716 

1991 20,984 -14,074 

1992 20,036 -4,5177 

1993 17,49 -12,707 

1994 16,178 -7,5014 
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1995 17,423 7,69564 

1996 21,271 22,0857 

1997 19,72 -7,2916 

1998 13,072 -33,712 

1999 18,087 38,3644 

2000 28,724 58,8102 

2001 24,718 -13,947 

2002 24,838 0,48548 

2003 28,826 16,056 

2004 38,328 32,9633 

2005 54,587 42,4207 

2006 66,025 20,9537 

2007 74,664 13,0844 

2008 98,6 32,0583 

2009 62,163 -36,954 

2010 80,253 29,1009 

2011 112,897 40,6764 

2012 111,523 -1,217 
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2013 109,44 -1,8678 

2014 99,615 -8,9775 

2015 52,821 -46,975 

2016 44,206 -16,31 

2017 54,204 22,6168 

2018 71,166 31,2929 

2019 64,49 -9,3809 

2020 43,5 -32,548 

 مختلفة الجزائر تقارير ، بنكلصندوق النقد الدوليلية الدولية الما إحصائيات:رالمصد

-5182تطور سعر النفط الجزائري خالل الفترة و الخاص بدناه أعاله والمنحنى أ الجدول من خالل 
بمعدل نمو 5181لى غاية سنة إو السنوي لسعر النفط في الجزائر ن انخفاض معدل النمأنالحظ 0202
-5187زمة في فترة خروج من األوبك عدة اجتماعات للاألعقدت 5183زمة أثر إوعلى %00.135يساوي 
بلغ سعر النفط 5112دوالر للبرميل وفي نهاية سنة  58.135  ما بينتراوح السعر من خاللها 5181

ام رقادة الطلب على النفط ومن خالل األبسبب زي 35.1753 دوالر للبرميل بمعدل نمو يساوي 02.205
بلغ سعر  0223لى غاية سنة إسعار النفط أن هناك تذبذب في مستوى أعاله نالحظ أ الواردة في الجدول 
 08.803سعار النفط بين أاستقرت 0223ومنذ سنة  دوالر للبرميل 08.803النفط الجزائري 

التي  ةلى زيادة االستهالك العالمي للنفط بسبب موجة البرد الشديدإدوالر للبرميل ويرجع ذلك 82.013لىإ
وعرف فيها االقتصاد  الباهظة,وكذا الضرائب وروباأمريكية و لواليات المتحدة األل الشتاء في اميزت فص

حيث كانت هناك العديد من ,مستوى الخارجيالالجزائري العديد من التحوالت والتغيرات الخاصة على 
بمعدل نمو 0255قصاها سنة ألى إرتفاع والتي وصلت لى االإسعار النفط أحداث الدولية التي دفعت األ

دوالر للبرميل بمعدل نمو يساوي 23.1حيث بلغ سعر النفط 0202لى غاية سنة إثم تراجعت 22.3732%
-30.128%. 
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 0202-5182 يوضح تطور سعر النفط في الجزائر:5المنحنى رقم

 

 المصدر: من إعداد الطالبتين بناءا على معطيات الجدول السابق

 تطور احتياطي الصرف في الجزائر  الثاني:المطلب 

ن حكومات الدول أل ،رغب الحكومات في االحتفاظ بهاصول التي تيقصد باالحتياطي الصرف تلك األ
ل للقبول في المعامالت صو وبناءا على قابلية هذه األ،تسوية الديون والمعامالت الدوليةخرى تقبلها في األ

واالحتفاظ بها الستخدامها صول هذه األ لى تكوينإومات الدول المختلفة تسعى دائما ن حكإالدولية ف
تضطر ال ،حتى مدفوعاتهاو مؤقت في موازين لفترات التي يحدث فيها عجز طارئ كاحتياطات وطنية في ا

 هدافها االقتصادية واالجتماعية.أ ساسية غير مرغوبة في سياستها و أتغيرات  إلجراء

 الدولية مطروحا منها الذهبونعبر عن احتياطي الصرف في دراستنا الحالية بإجمالي االحتياطيات 

 والجدول الموالي يوضح هذه التطورات خالل فترة الدراسة 
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 الوحدة: الدوالر بالبرميل                         تطور احتياطي الصرف في الجزائر 0الجدول رقم

 معدل النمو السنوي %  إجمالي االحتياطيات مطروحًا منها الذهب )باألسعار الجارية للدوالر األمريكي( السنة

1980             3 772 615 310,34      

1981             3 695 344 111,87    -2,0482 

1982             2 421 996 371,10    -34,458 

1983             1 880 389 415,58    -22,362 

1984             1 464 155 000,81    -22,136 

1985             2 818 953 427,07    92,5311 

1986             1 660 195 173,27    -41,106 

1987             1 640 459 717,12    -1,1887 

1988                900 193 484,14    -45,126 

1989                846 995 058,74    -5,9097 

1990                724 759 955,04    -14,432 

1991             1 485 886 738,47    105,018 

1992             1 457 045 003,92    -1,941 

1993             1 474 742 798,53    1,21464 

1994             2 673 875 248,72    81,3113 
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1995             2 005 167 336,58    -25,009 

1996             4 235 006 161,64    111,205 

1997             8 046 742 631,74    90,0055 

1998             6 845 539 222,63    -14,928 

1999             4 525 667 963,23    -33,889 

2000          12 023 903 987,42    165,682 

2001          18 081 413 033,04    50,3789 

2002          23 237 503 813,46    28,516 

2003          33 125 171 865,83    42,5505 

2004          43 246 380 713,51    30,5544 

2005          56 303 086 193,29    30,1914 

2006          77 913 736 744,72    38,3827 

2007        110 317 600 020,23    41,5894 

2008        143 242 995 145,07    29,846 

2009        149 040 598 478,40    4,04739 

2010        162 614 490 298,19    9,10751 

2011        182 821 825 955,92    12,4265 

2012        191 297 104 701,13    4,63581 
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2013        194 712 107 088,46    1,78518 

2014        179 617 718 599,05    -7,7522 

2015        144 677 455 937,50    -19,453 

2016        114 390 744 334,26    -20,934 

2017          97 614 427 695,38    -14,666 

2018          80 227 698 867,58    -17,812 

2019          63 297 610 714,95    -21,103 

2020          46 063 095 445,54    -27,228 

 الجزائر تقارير مختلفة       ، بنكلية الدولية لصندوق النقد الدوليالما المصدر:إحصائيات

جمالي إدناه تطورات أعاله ومن خالل المنحنى أ رقام المدونة في الجدول نالحظ من خالل األ
نها في تراجع من سنة أبحيث نجد مريكي(,الجارية للدوالر األ باألسعارمنها الذهب ) ةمطروحاحتياطات 

قائم صبح في ارتفاع حيث بلغ أومن بعدها ,702711بمعدل نمو سنوي يقارب 5112الى سنة 5182
 32.5152مقابل 0223دوالر في نهاية السنة مليار  .38.3807الحتياطات الصرف )باستثناء الذهب.ا

سنة 1.52715,وانخفض مستواها لالحتياطات ,في وضعية تدفق ضعيف0221مليار دوالر سنة 
 02.132-مقابل51.213-لى إن يصعد أن الجاري في السداسي الثاني قبل ثر عجز الميزاأتحت 0252

,كما نالحظ في 0253و0251ذا كانت زيادة االحتياطات ضعيفة مقارنة بسنتي إ ,0253يار دوالر سنة مل
,بحيث واصل بقيت متينةالوضعية المالية الخارجية للجزائر ف,مليار دوالر 07.008-سجلت0202نهاية سنة 

كثر المتابعة الصارمة والتسيير الجيد أكثر فأمعززا ,الحذر لالحتياطات الصرف الرسمية بنك الجزائر التسيير
ي خسارة والمساهمة في أس مال االستثمارات من أتدابير احترازية مالئمة لحماية ر بواسطة  للمخاطر, السيما

 االستقرار المالي الخارجي على المدى المتوسط.

 



لصرفليل وقياس أثر سعر النفط على احتياطي االفصل الثاني                                  تح  

 

33 
 

 للجزائر. مطروح منها الذهب/ يوضح تطورات االحتياطات 20المنحى رقم 

 

 إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات الجدول السابقالمصدر: من 

 تحليل العالقة بين سعر النفط واحتياطي الصرف :المطلب الثالث

 من % 97ذ تمثل المحروقات ما يقارب إ ،خارجية للجزائر هو الريع الخارجيلإليرادات ال هم مصدرأ ن إ
يزة ويصوغ سلوك طبقاتها المم  وهو هيكلتنميتها،يضا في سوء أنه يساهم ،ولكفالريع يمول تنميتها  دراتهاصا

 .خرى المنتجة للنفطعلى عكس البلدان األ،جماهيرها الشعبية

ن البنك المركزي الجزائري قد عمل على استقرار العملة المحلية باستخدام احتياطي الصرف أومن المعلوم 
المصرحة لها بتعامل  خرى والهيئاتالبنوك األسعار أكما يحدد ليس فقط ،بإدارتها ويقومالموجود لديه، األجنبي

،ويتم ذلك بطبيعة الحال بالتعاون مع الهيئات الحكومية بهذه يضا شروط هذا التعاملأنما إجنبي في النقد األ
 .األمور

 

 

 

 -

 50,000,000,000.00

 100,000,000,000.00

 150,000,000,000.00

 200,000,000,000.00

 250,000,000,000.00

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

إجمالي االحتياطيات مطروحاً منها الذهب 
(باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)
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صرف العملة  باإلضافة لسعرالعالقة بين سعر النفط واحتياطي الصرف / 23الجدول رقم 
 .المحلية

  األمريكيالوحدة: الدوالر 

 السنة

سعر صرف 
رسمي )عملة 
محلية مقابل 

الدوالر 
األمريكي، 

 متوسط الفترة(

إجمالي االحتياطيات 
مطروحًا منها الذهب 
)باألسعار الجارية 

 صحاري بالند للدوالر األمريكي(
 1980 3,83745 3772615310 38,178 
 1981 4,31580833 3695344112 36,804 
 1982 4,59219167 2421996371 33,56 
 1983 4,7888 1880389416 29,931 
 1984 4,983375 1464155001 28,719 
 1985 5,0278 2818953427 27,645 
 1986 4,70231667 1660195173 14,633 
 1987 4,84974167 1640459717 18,387 
 1988 5,91476667 900193484,1 15,148 
 1989 7,60855833 846995058,7 18,561 
 1990 8,95750833 724759955 24,421 
 1991 18,472875 1485886738 20,984 
 1992 21,836075 1457045004 20,036 
 1993 23,3454067 1474742799 17,49 
 1994 35,0585008 2673875249 16,178 
 1995 47,6627267 2005167337 17,423 
 1996 54,7489333 4235006162 21,271 
 1997 57,70735 8046742632 19,72 
 1998 58,7389583 6845539223 13,072 
 1999 66,573875 4525667963 18,087 
 2000 75,2597917 12023903987,42 28,724 
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2001 77,2150208 18081413033,04 24,718 
 2002 79,6819 23237503813,46 24,838 
 2003 77,394975 33125171865,83 28,826 
 2004 72,06065 43246380713,51 38,328 
 2005 73,2763083 56303086193,29 54,587 
 2006 72,6466167 77913736744,72 66,025 
 2007 69,2924 110317600020,23 74,664 
 2008 64,5828 143242995145,07 98,6 
 2009 72,6474167 149040598478,40 62,163 
 2010 74,3859833 162614490298,19 80,253 
 2011 72,9378833 182821825955,92 112,897 
 2012 77,5359667 191297104701,13 111,523 
 2013 79,3684 194712107088,46 109,44 
 2014 80,5790167 179617718599,05 99,615 
 2015 100,691433 144677455937,50 52,821 
 2016 109,443067 114390744334,26 44,206 
 2017 110,973017 97614427695,38 54,204 
 2018 116,593792 80227698867,58 71,166 
 2019 119,353558 63297610714,95 64,49 
 2020 126,78 46063095445,54 43,5 
 الجزائر تقارير مختلفة الدولي، بنكالمالية الدولية لصندوق النقد  المصدر:إحصائيات 

زمة أجنبي شهد انخفاضا في وسط ثمانينات بسبب ن احتياطي الصرف األإعاله أ نالحظ من الجدول 
.وقد استمر على الميزانية وعلى االقتصاد ككلودخول الجزائر في مديونية خارجية شكلت عبئ ثقيل 5183

ن احتياطات إلى إن نشير كذلك أينبغي ،واخر تسعيناتألى غاية إالتذبذب بين االرتفاع واالنخفاض هذا 
نها أثم  0222ن الخارجية للجزائر عام بفضل سداد كامل الديو  0253مليار دوالر عام 512الصرف بلغت 

السلبي في  يرهوتأثلى انخفاض برميل النفط إشارة كما تجدر اإل،0252مليار دوالر عام 571تراجعت 
لى انخفاض قيمة الدوالر إدى أما م،0251-0252الل الفترة جراء ارتفاع الدوالر خاالقتصاد الجزائري 

 .0202غاية  إلىالجزائري  واستمر هذا االنهيار 
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  منهجية ونتائج الدراسة المبحث الثاني :

جنبي سعار النفط على احتياطي الصرف األأثير  تقلبات أتحليل القياسي لكيفية تسنعتمد في هذا المبحث 
والتي ،نهجية حديثة في القياس االقتصاديعلى م حصائية وباالعتمادإياسية و دمين في ذلك طرق قخمست

لى إلهذا الغرض تم تقسيم المبحث (،ARDLمني الموزع )ز بطاء النحدار الذاتي لإلتتمثل في نموذج اال
 ثالثة مطالب كالتالي:

 منهجية الدراسة  ول:المطلب األ 

 ARDL:تعريف بالنموذج

كمقاربة بديلة للتكامل المشترك )في وجود شعاع هو نموذج ديناميكي يستعين باختبار الحدود ARDLنموذج
المتغير التابع بناءا على القيم السابقة له والقيم السابقة نه يفسر أمتغير تابع واحد (من فوائده -احدتكامل و 

 المستقلة.للمتغيرات 

رجات للكشف عن تكامل المشترك بين المتغيرات المختلفة في د اختبار الحدوديعمل هذا النموذج بواسطة 
.يعتبر نموذج ولىمتغير التابع مستقر في الدرجة األن يكون الأالواحد فقط( بشرط  أوفر والواحد التكامل )الص

جل في نفس النموذج هذا ال تقدير العالقة القصيرة وطويلة األجيد في حالة العينات الصغيرة ويمكننا من 
 1العيوب.نه خال من بعض أيعني 

جموعة من البيانات من  فضل مأدد كافي من فترات التخلف الزمني للحصول على خذ عأهو نموذج ي-
يمكننا من فصل  إلى أنهضافة باإل،مات في المدى الطويلو فضل النتائج للمعلأويعطي ،طار العامإلنموذج ا

ة جل الطويل حيث يستطيع من خالل هذه المنهجية تحديد العالقة التكامليجل القصير عن األثيرات األأت
لى تحديد حجم إضافة إوالقصير في نفس المعادلة  المدى الطويلع والمتغيرات المستقلة من للمتغير التاب

الذاتي للفجوات الزمنية  نحداراالكما يعرف نموذج ،يرات المستقلة عن المتغير التابعثير كل من المتغأت
ARDL2.نه اختبار بديل لمنهج التكامل المشتركأب 

                                                             
 https://m.facebook.com linperma,د،بوحبيل ،االقتصاد القياسي ،-1
لسعودية فاتح جميلة،بشنتوف نور الهدى ،اثر متغيرات االقتصاد الكلي )التضخم والناتج المحلي اإلجمالي ، النفط( على ربحية البنوك اإلسالمية ا-2

-نكي ،جامعة احمد دراية،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر األكاديمي ،تخصص اقتصاد نقدي وب2019-2013خالل الفترة 

 2020-2019ادرار،
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 ARDLشروط تطبيق  نموذج  هي ما
( أو عند 2عند المستوى )ن تكون السالسل الساكنة ألسالسل الزمنية و يمكن لاختبارات السكون  إجراء-

 (.0)( أو خليط بينهما ال يفترض أن ال تكون أي سلسلة مستقرة من الفرق الثاني 5ول )الفرق األ

 إبطاءيعتمد على تكوين فترات  ARDLألن نموذج  مشاهدة،_ حجم العينة ينبغي أن يكون بحدود ثالثون 
 النموذج.متعددة للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة وهذا يعني تخفيض درجة حرية 

. بعد ECMسالب ومعنوي  األجلالقصير  ARDL_ينبغي أن يكون معامل التصحيح الخطاء في نموذج 
 دود .من خالل اختبار الح األجلالتأكد من وجود عالقة طويلة 

وخالفه واعتماد القيم األقل في  AICبطاء في تحديد رتبة النموذج منها _ استخدام معايير تحديد فترات اإل
 تحديد النموذج المالئم ؟

االرتباط الذاتي واختبار عدم ثبات التجانس  LMاالختبارات القياسية لسالمة النموذج مثل اختبار  إجراء_ 
 1للتباين واختبار استقرارية الدالة .

 choosing  p and q ARDLمعايير أخرى مهمة لتحديد رتبة نموذج 
 هل يحتوي النموذج على االرتباط الذاتي ؟ 
 هل المعلومات المستخرجة من النموذج تتوافق مع النظرية االقتصادية ؟ 
  ؟ إحصائياهل معلومات النموذج معنوية 
 قيم  هي ماqوPتحقق اقل قيم للمعايير  التيAIC2وSC  

 ل ARDLت تطبيق خطوا هي ما
  االستقراريةتحليل. 
 تحليل التكامل المشترك. 

                                                             
( ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات 0202-0269ناصري امنة،مدياني فاطمة،دراسة اثر التمويل غير تقليدي على أسعار الصرف دراسة حالة الجزائر )-1

 0202-0268ادرار،سنة –نيل شهادة الماستر اكاديمي ،قسم العلوم االقتصادية ،تخصص اقتصاد نقدي وبنكي ،جامعة احمد دراية 

 
 احمد حسين بتال تكامل المشترك وفق منهج اردال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة االنبار -2
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 نموذج تصحيح الخطأ. 
  األجلتقدير معامالت طويل. 
  التباين جراء اختبار االرتباط الذاتي للبواقي واختبار عدم إتشخيص النموذج من خالل

استقرار الهيكلي المعالم المقدرة المتمثل في النموذج ) ثباتجراء اختبار إ إلى باإلضافة
 cusumsQواختبار مربع مجموع تراكمي للبواقيcusemاختبار مجموع التراكمي للبواقي

 

  ن منهجية أذكرنا  وسبق  كما :االستقراريةدراسةARDL ت ذا كانإتستعمل بدون تركيز على ما
ن كل المتغيرات غير أمن  بنا التأكد يخدر،لكن ول وعند المستوى المتغيرات مستقرة عند الفرق األ

يقوم عليها اختبار الحدود هي  ن االفتراضات التيأذلك ،درجة الثانية(المستقرة عند الفرق الثاني )من 
جراء إلك يتعين علينا ذل،i1و عند الفرق أ  i0ما عند المستوى أن تكون مستقرة أن المتغيرات يجب أ

واختبار جدر  للتأكد من عدم وجود متغيرات بدراستها تستقر عند الفرق الثاني االستقراريةاختبارات 
 .ADF-PPشهرها أالوحدة هي متعددة و 

لة اختبار الحدود ومعاد إجراء،فيتم متغيرات البحث ةاستقراريمن درجة  بعد التأكد المشترك:تحليل التكامل 
 االختبار تكتب بالشكل التالي :

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝑦𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝑋𝑗,𝑡−𝑖 + 𝑝𝑌𝑡−1

𝑞−1

𝑖=0

𝑘

𝑗=1

𝑝−1

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑋𝑗,𝑡−1 + 휀𝑡 

}                            : وفرضية هذا االختبار هي من الشكل التالي
𝐻0: 𝑃 = 𝛿𝑗 = 0

𝐻1 = 𝑝 ≠ 𝛿𝑗 ≠ 0
} 

حيث نقول أن معامالت المتغيرات المختلفة زمنيا بفترة إبطاء واحدة تختلف معنويا عن الصفر )بمعنى وجود 
 ( في حالة ماI(5مع القيم الحرجة العظمى)القيم عند )  Fتكامل مشترك(، بعد مقارنة إحصائية المحسوبة

( في حالة ما كانت I(0)حرجة الدنيا)القيم عندكانت المتغيرات مستقرة عند الفرق األول، ومع القيم ال
 المتغيرات مستقرة عند المستوى.
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 :تقدير معامالت طويلة األمد 

بعد التأكد من استيفاء الشروط األولية لتطبيق نموذج االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة، والتحقق 
الحدود، نقوم بتقدير معامالت الطويلة األمد بواسطة طريقة  اختبارمن وجود عالقة تكامل مشترك بواسطة 

 (.OLSالمربعات الصغرى)

 :بعد كشف اختبار الحدود على وجود عالقة فمن الضروري تقدير تقدير نموذج تصحيح الخطأ
ن ألى إعديل العالقة حيث تشير الدراسات نموذج تصحيح الخطأ لتحليل وتشخيص معامل سرعة ت

،هما سلبية أساسينذا توفر فيه شرطين إد عالقة تكامل ما بين المتغيرين وجو مل يؤكد هذا المعا
 يكتب بالشكل التالي : ذجالنمو  اوهذومعنوية،

∆𝑌t = α + ∑ yt

p−1

i=1

∆Yح−𝑖
+ ∑ ∑ βij

q−1

i=0

k

j=1

∆X
j,ح−𝑖

− φ𝐸𝐶𝑇1−ح
+ εt 

إلى متغير األخطاء العشوائية )البواقي( الناتجة عن تقدير العالقة في المدى الطويل  𝐸𝐶𝑇𝑡−1حيث يشير
 د، ويشير إلى معامل سرعة التعديل.مختلفة زمنيا بفترة إبطاء واح

 :باستعمال اختبار االرتباط الذاتي للبواقي جراءإمن خالل  تشخيص النموذج،breusch-
Godfey serial correlation lm test  

 breusch-pagan-godfreyheteroskesdactiy testباستعمالالتباين،بار عدم الثبات اخت
 garque-bera testواختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، باستعمال 

النموذج )استقرار الهيكلي للمعالم المقدرة (والمتمثل في كل من  ثابتجراء اختبار إلى إضافة باإل
 cusemsq.1واختبار المجموع تراكمي للبواقي cusemاختبار مجموع التراكمي للبواقي

 
 جلجل والعالقة الطويلة األرة األكيف يتم تحديد االستجابة القصيARDL 

Theardl(p ;𝑞1;𝑞2;…… ;𝑞𝑘) 

                                                             
كأحد تطبيقات قياس االقتصادي )دراسة تطبيقية على برمجية ardlجلولي نسيمة ،مقران محمد ،منهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  -1

eviews10مركز الجامعي بالحاج بو شعيب عين 0268نوفمبر  64ى الوطني الثاني حول تطبيقات القياس االقتصادي النمذجة المالية ،،الملتق،

 تموشنت .
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Model approche to coiutegrationtesting 
∆𝑋𝑡 = 𝛿0𝑖 + ∑ 𝛼1∆𝑋𝑖−1

𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛼2∆𝑌𝑡−1

𝑘
𝑖=1 +

𝛿1𝑋𝑡−1 + 𝛿2𝑌𝑡−1 + 𝑣1𝑡جل اختبار الحدود والعالقة الطويلة األ 

∆𝑌𝑡 = 𝛿0𝑖 + ∑ 𝛼𝑖

𝑘

𝑖=1

∆𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼2

𝑘

𝑖=1

∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝛿1𝑌𝑡−1 + 𝛿2𝑋𝑡−1 + 𝑣1𝑡 

The null of non-existence of the long-runrelationchipisdefined 
by ;H0 :𝛿𝟣 = 𝛿𝟤= 0 (null,i,e,the long runrelationschipdoes not exist) 

  H1 : 𝛿1 ≠ 𝛿2 ≠0 (Alternative,i,e,the long runrelationshipexists) 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑃
𝑖=1 ∆𝑋𝑡=1 + ∑ 𝛿1

𝑞1
𝑖=0 ∆𝑌1.𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾1

𝑞2
𝑖=0 ∆𝑋2.𝑡−1 +

𝜗𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝛿𝑡 

 جل استجابة قصيرة األ معامل تصحيح الخطأ

 

 التحليل الوصفي لنتائج الدراسةالمطلب الثاني: 

من خالل معرفة طرق  ك، وذلدوات التي سنستخدمها في دراستنالى األإسنحاول في هذا المطلب التطرق 
 حصائية والقياسية المستخدمة فيها.صة بمتغيرات الدراسة واألدوات اإلجمع البيانات الخا

A.  اختبار السكون ( االستقراريةاختبار( 

المتغيرات، ويتم ذلك من  ةللنماذج للتأكد من استقراري ياسيالسالسل يستوجب التحليل الق ةالختبار استقراري
 على فرضيتين )الفرضية البديلة والفرضية الصفرية ( االستقراريةخالل اختبار ديكي فولر وتقوم هذه 

 يعني عدم استقرار السلسلة ووجود جذر الوحدة.H0قبول الفرضية  الفرضية الصفرية:

 الوحدة.السلسلة وعدم وجود جذر يعني  H1قبول الفرضية الفرضية البديلة:
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 كبر من القيمة الجدولية .أن القيمة المحسوبة أحيث يعتمد رفض الفرض الصفري على 

 & oïlTRIEعلى كل من سالسل  ADFو ما يعرف باختبار ديكي فولر الموسع أنطبق اختبار جذر الوحدة 
 ،فنحصل على النتائج التالية :في فترة الدراسة

 ADF:نتائج اختبار ديكي فولر 24رقم الجدول 

 القرار الفرق األول المستوى  

الثابت و  الحد الثابت
 االتجاه

 و الثابت الحد الثابت بدونهما
 االتجاه

 نهمادو ب

OIL  
  

-1.469278 
 
 

 
 
 

-1.922724 
 
 

 
 

-0.771920 
 
 

 
-5.384845 

 
 

 
-5.298140 

 
 

 
-

5.461283* 
 

مستقرة عند 
 األولالفرق 

TRIE  
-2.291950 

 
 

 
 0.000417 

 
 

 
-

1.885327** 
 
 

 
-1.539861 

 
 

 
-

5.289143* 
 
 

 
-1.590922 

 
 

 مستقرة عند
 المستوى 

 EVIEWS10المصدر من اعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات 

 % 5*معنوية عند المستوى 

 %1**معنوية عند المستوى 

 %52*** معنوية عند المستوى 

 :وباستخدام اختبار ديكي فولر الموسع الختبار جذر الوحدة عالهأ من خالل الجدول الشرح والتحليل،
(ADF نستخلص )وذلك بدون وجود الحد الثابت  مستقرة عند الفرق األول ن سلسلة سعر النفط أ

رة عند جنبي مستقالصرف األ احتياطيما بالنسبة لسلسلة أ% 5عند مستوى معنوية  تجاهواال
ن منهجية أونعلم ،في الفترة محل الدراسة %1نها معنوية عند المستوى أونالحظ ، المستوى 

ARDAL . يمكن تطبيقها رغم اختالف درجة استقرار السلسلتين 
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B. المشترك(:التكامل اختبار الحدود( 
 trie وoilنتائج اختبار التكامل المشترك ل :25الجدول رقم *

F-Bounds Test NullHypothesis: No levelsrelationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     F-statistic  3.524320 10%   3.02 3.51 
K 1 5%   3.62 4.16 
  2.5%   4.18 4.79 
  1%   4.94 5.58 
 eviews10المصدر:من اعداد الطالبتين باالعتماد على  مخرجات           

جل نفي وجود عالقة توازنيه طويلة األو ألتكامل المشترك ونستخدمه لتأكيد ا به اختبارهذا االختبار نعني 
 التاليتين:بين متغيرات الدراسة من خالل الفرضيتين 

  قيمة –جل عدم وجود عالقة توازنيه طويلة األ:العدمفرضيةF قل من القيمة الدنيا لمستوى أالمحسوبة
 معنوي معين.

  جل قيمة :وجود عالقة توازنيه طويلة األالفرضية البديلةF  على من القيمة العليا لمستوى أ المحسوبة
 معنوي معين.

 في حالة وقوع قيمة حالة عدم التأكد :F  . المحسوبة بين القيمتين الدنيا والعليا لمستوى معين 
 :ن قيمةأعاله أ ونالحظ من خالل النتائج الموضحة الشرح و التحليلF   كبر من الحد أالمحسوبة

 في فترة محل الدراسة . 52%على لمستوى معنوية األ
وجود تكامل في فترة الدراسة بين –جل ي وجود عالقة توازنيه طويلة األأفرضية البديلة  نقبل وعليه

 المعروض النقدي واالحتياطات الدولية .

C. منهجية تصحيح الخطأ: 

ذا كان إن دراسة اآل سنحاول ،وجود تكامل مشترك بين المتغيرات بينت test boundsبعد اختبار الحدود 
لى المدى الطويل عن طريق دراسة معلمة تصحيح الخطأ إة لتصحيح الخطأ من المدى القصير مكانيإهناك 

 كما يوضحه الجدول التالي:
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 منهجية تصحيح الخطأ :26الجدول رقم 
     
          
ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(TRIE(-1)) 0.793881 0.059061 13.44179 0.0000 

D(OIL) 4.68E+06 47422955 0.000000 0.0000 

D(OIL(-1)) -1.16E+06 60326299 0.000000 0.0000 

CointEq(-1)* -0.081463 0.024327 -3.348693 0.0020 

     
     R-squared 0.923844     Meandependent var 1.09E+09 

Adjusted R-squared 0.917316     S.D. dependent var 1.39E+10 

S.E. of regression 3.99E+09     Akaike info criterion 47.14978 

Sumsquaredresid 5.58E+20     Schwarz criterion 47.32040 

Log likelihood -915.4206     Hannan-Quinn criter. 47.21099 

Durbin-Watson stat 2.064125    

     
ىىىت      Eviews 10لمصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات ا 

 :مة حد تصحيح الخطأ و ن معلأنالحظ ،عالهأ خالل الجداول  منالشرح والتحليلCointEq(-1)* جاءت
وصحة العالقة وهو ما يعني دقة %5سالبة ومعنوية في فترة محل الدراسة عند مستوى معنوية

،حيث تقيس لية تصحيح الخطأ موجودة بالنموذجآن أشارة السالبة توضح واإل،جلالتوازنية طويلة األ
، حيث نالحظ أنه يتم تصحيح الخطأ الطويلجل لى وضع التوازن في األإمة سرعة العودة و هذه المعل

 .في السنة األولى، ثم يتواصل التصحيح عبر السنوات لغاية العودة للوضع التوازني %8.52بنسبة 
D. :تقدير المعادالت 

 األجلنموذج قصير معادلة ال: 

 20الجدول رقم

 
 
 
 
 

لمصدر: من إعداد ا
 Eviews 10الطالبتين باالعتماد على مخرجات 

     
ConditionalError Correction Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(TRIE(-1)) 0.793881 0.064358 12.33545 0.0000 

D(OIL) 4.68E+06 60488346 0.000000 0.0000 
D(OIL(-1)) -1.16E+06 72619295 0.000000 0.0000 

     
 ال    
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 تكون معادلة األجل القصير كما يلي: وعليه
D(TRIE) =  0.79*D(TRIE(-1)) + 4679179.27*D(oil) -115602171.80*D(OIL(-1)) 

 حيث:

 Trie:األجنبي معبرا عنه باالحتياطيات الدولية مطروحا منها الذهب احتياطي الصرف. 
 Oil:  سعر النفط الجزائري بالدوالر األمريكي 
 (-1) :فترة اإلبطاء لسنة واحدة 

ما يالحظ من خالل المعادلة السابقة أن احتياطي الصرف يتأثر إيجابا باالحتياطات للسنة الماضية وكلما 
، كما أن له عالقة طردية مع سعر دوالر 2.71زادت هذه األخيرة بدوالر واحد زاد االحتياطي الحالي ب 

ر واحد زادت االحتياطيات بأكثر من مليون دوالر، بينما النفط لنفس السنة وكلما ارتفع سعر النفط بدوال
العالقة العكسية بين مقدار االحتياطيات وكل من سعر النفط المبطئ لفترة واحدة وكذا الثابت فهي تدل على 

  .التأثير السلبي النخفاض سعر النفط ال يظهر في حينه
 29الجدول رقم  معادلة النموذج طويل األجل:

 
 
 
 

 الطويل كما يلي:المصدر:انطالقا من الجدول السابق تكون معادلة األجل 
TRIE = - (1537074922.7191*OIL  -14546377160.8440 ) 

مة الحد الثابت و وهي تعبر عن وجود عالقة عكسية بين سعر النفط واالحتياطيات بينما جاءت معل
 غير معنوية في األجل الطويل.

 

E. االستقرارية الهيكلية –النموذج راراستق اختبار-: 
نها أالذاتي للفجوات الزمنية الموزعة االنحدار  الخطأ لنموذجنقول عن المعلمات المقدرة لصيغة تصحيح 

ذا كان الشكل البياني لمجموع التراكمي للبواقي محصور داخل الحدود الحرجة لمستوى معنوية إهيكليا مستقرة 
 يلي: ج المدروس خالل فترة الدراسة نجد ماذ،ونطبق ذلك على النمو 5%

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     OIL 1.54E+09 4.82E+08 3.188864 0.0031 
C -1.45E+10 2.15E+10 -0.675471 0.5041 
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المجموع التراكمي للبواقي :23الشكل رقم
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CUSUM 5% Significance 
 Eviews 10الطالبتين باالعتماد على مخرجات من إعداد  :المصدر

 عاله نالحظ ما يلي:أ خالل الشكل البياني من 

الحالة يمكننا االعتماد  ههذ وفي،منطقة  الحرجة ن اختبار المجموع التراكمي للبواقي يقع داخل حدود الأنجد 
أي أن النموذج ال  .%1مستوى معنوية  دكذلك عنحد  االختبارين وهو ما يعني االستقرار النموذج أعلى 

 يعاني من مشاكل قياسية وهو صالح للقياس.

  :التفسير االقتصادي لنتائج الدراسةالمطلب الثالث: 

غلب االختبارات المعتمدة في أ صالح للتطبيق وتحليل كونه اجتاز ن النموذج أمن خالل ما سبق ذكره نستنتج 
 الناحية االقتصادية يمكننا القول بأن: ن، فمبنجاحARDLمنهجية 

 ؛على احتياطي الصرف امباشر  اتأثير سعر النفط ل 
  العودة  يالخطأ أيعني ذلك هنالك تصحيح  متغيرات الدراسة، بين جلعالقة توازنية طويلة األوجود

معناها مقدار التصحيح يمر  ولىألفي السنة ا 8الطويل كانت بنسبة جل الوضع التوازني في األلى إ
 ؛ءببط

  اعتماد الجزائري على اقتصاد أحادي الجانب ة كبيرة عن جإن هشاشة االقتصاد الجزائري ناجمة بدر
 مرتكز باألساس على الثروة البترولية؛
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  الجزائر في التخلص المؤقت من بعض األزمات التراكمات الكبيرة من االحتياطيات ساعدت
 ؛االقتصادية

  االنخفاض في سعر النفط يؤدي بالضرورة إلى تقلص احتياطيات الصرف في الجزائر باعتباره
 المصدر الوحيد للعملة الصعبة؛

 .االقتصاد الجزائري يحتاج إلى التنويع لتفادي الصدمات و األزمات االقتصادية أو التقليل منها 
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 الفصل الثاني: ةخالص

 0202-5182ة الممتدة سعار النفط في الجزائر خالل الفتر أا الفصل التحدث عن تطور ذحاولنا من خالل ه
لى تطور إخرى باإلضافة خصائصها التي تميزها عن الدول األلى مفهوم الدولة الريعية و إي تطرقنا فيه ذوال

صول ه األذلى تكوين هإحيث تسعى الدول  0202-5182لفترة ي الجزائر خالل افاحتياطي الصرف 
ا من ذو مؤقت وهأيحدث فيها عجز طارئ واالحتفاظ بها الستخدامها كاحتياطات وصية في الفترات التي 

 هدافها الغير مرغوبة فيها .أ لى تغير سياستها و إجل عدم اضطرارها للجوء أ

جنبي باستخدام طريقة سعار النفط على احتياطي الصرف األأثر تقلبات أم قمنا في المطلب الثاني بقياس ث
لتحليل  eviews10لتقدير معالم النموذج باستخدام برنامج  ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

غلب االختبارات أ ن اجتاز النموذج أوبعد ،(0202-5182خالل الفترة )trie على oïlثر أا لمعرفة ذوه،النتائج
ؤثر بتزايد على احتياطي الصرف ن الزيادة في سعر النفط يأبنجاح يمكن القول  ARDLالمعتمدة في منهجية 

 .جل بين المتغيرين مما يؤكد وجود تكامل خالل فترة محل الدراسةقة طويلة األجنبي حيث نالحظ عالاأل

 

 

 

 

 



 

 

 
الخاتمة



 الخاتمة العامة                                                     
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 خاتمة:

لى احتياطي الصرف عسعار النفط أذا البحث هو دراسة تأثير تقلبات لقد كان الهدف من ه
خير تربطه عالقة وطيدة بالتغيرات الحاصلة في السوق النفطية خاصة بالنسبة كون هذا األ،جنبياأل

م مصدر لتراكم هأ حيث تمثل عائدات المحروقات ،تي تعتمد على مورد واحد كالجزائرللدول ال
صبحت االحتياطات في الجزائر أكبر مستنزف لها وقد أجنبي وتعتبر الواردات احتياطات الصرف األ

وقد  ،0222عادة تشكيلها واستمرار تراكمها بداية من عام إ صدر الرئيسي لإلصدار النقدي منذ الم
حيث ،سعار النفطأطويلة المدى بين احتياطي الصرف و برزت هذه الدراسة على وجود عالقة قوية و أ
نه إلطويل بين المتغيرتين وبالتالي فيجابية على المدى اإلى وجود عالقة إفضت نتائج التقديرات أ

سعر البترول  رتفاع فياال إن ،لنفطليالحظ ارتفاعا للموجودات في حاالت ارتفاع لألسعار العالمية 
الصافية ويمر تأثير البترول عبر الصادرات البترولية التي تؤثر  لى ارتفاع في الموجوداتإيقضي 

 جنبية.طويل على الموجودات من العملة األايجابيا على المدى القصير وال اتأثير 

 :اختبار الفرضيات 
سئلة الفرعية ة واأليشكالية الرئيسجابة على اإلليه في سياق الدراسة وقصد اإلإمن خالل ما تعرضنا 

 مقدمة البحث اختبرنا صحة الفرضيات من عدمها كالتالي:المطروحة في 

 :األولىالفرضية 
ول،حيث يعتبر النفط ها من خالل الفصل األدكيأوتم ت –فط والعوامل المؤثرة فيه الن–نصت على 

ال إلدول المالكة له، له مادة حيوية ينتعش باالقتصاد أنلى إطبيعيا وسلعة اقتصادية باإلضافة موردا 
ط فلنل،كالعوامل الجيوسياسية منها مشاكل في بعض الدول المنتجة بمجموعة من العوامل نه يتأثرأ

 ،ويعد الطلب على النفط من العوامل االقتصادية المؤثرة في العرض النفطي.وعدم االستقرار السياسي

 الفرضية  الثانية:
ظ بها لتسوية ترغب الحكومات باالحتفا يصول التد من األيع -احتياطي الصرف إن-نصت على 

 و مؤقت في موازين المدفوعات.أيحدث فيها عجز طارئ  يلمعامالت الدولية في الفترات التالديون وا
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 الفرضية الثالثة:
و عسكرية أزمات سياسية أفمثال عند حدوث -العالقة طردية بين سعر النفط والدوالر–تنص على 

 ،وقد تتوافقج النفط وبالتالي ارتفاع في سعرهنتاإلى انخفاض في إلك ذيؤدي ،تجة للنفطمن الدول المن
قصى ألى إوبالتالي تقوم برفع سعر عملتها ،يضاأزمات في و.م.ا أهده الفترة تلك الفترة مع حدوث 

 زمات .تغلب على تلك األالحد لكي تتمكن من 
 لك يكون لفترة مؤقتة فقط .ذو ،عر دوالروبالتالي يتوافق ارتفاع سعر النفط مع ارتفاع س

 :نتائج الدراسة 
 لى عدد من االستنتاجات نورد أهمها في:إتوصلت الدراسة 

  ساسية للصناعة والتجارة.أولية و أالنفط مصدر رئيسي للطاقة ومادة 
 و مستهلكة .أدولة في العالم سواء كانت منتجة ي ألنفط بشكل مباشر وغير مباشر على يؤثر ا 
 الريع الخارجي.هم مصدر لإليرادات الخارجية للجزائر هو أ ن إ 
  لى انخفاض الطلب على النفط.إانخفاض النمو االقتصادي يؤدي 
  سعار الخارجية.سعار المحلية واألف بشكل مباشر على العالقة بين األيؤثر سعر الصر 
  لى استقرار ليه من طرف السلطات النقدية للحفاظ عإمان يتم اللجوء أاحتياطي الصرف هامش

 سعار الصرف.أ
  الزيادة المتوقعة في الواردات وتزايد العجز في الميزان التجاري بعد تحرير التجارة مواجهة موجة

 الخارجية.

 : التوصيات المستنبطة من الدراسة 
لى مجموعة إجنبي توصلنا سعار النفط على احتياطي الصرف األأثر تقلبات أبعد محاولة البحث في 

ل على تحسين القرارات الخاصة بشأن من االقتراحات والتوصيات التي يمكن من خاللها العم
 االحتياطي أهمها ما يلي:

o انعي ،لذا ينبغي على صسعار الصرفأجنبي يتم للحد من تقلبات ن تراكم احتياطي الصرف األإ
سعار الصرف فال حاجة أذا تحقق االستقرار في إسعار الصرف وبالتالي أالقرار تحقيق االستقرار في 
 لتراكم حجم االحتياطات .
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o  سعار النفط فهي أل اقتصادها يعاني من خطر تقلبات ن هذا يجعإن الجزائر دولة ريعية فأباعتبار
بمصدر تواجه صدمات نفطية تؤثر على مختلف المؤشرات االقتصادية النقدية وهذا بارتباط مداخيلها 

 دي .،لذا يجب عليها السعي نحو انتهاج سياسات التنويع االقتصاواحد مهدد بالنضوب والزوال
o من تجارب الدول التي ال تمتلك ثروات طبيعية ولكنها تحقق معدالت نمو مرتفعة مقارنة  ستفادةاال

 قل.أي تملك ثروات وتحقق مستويات نمو بتلك الت
o  ومن المعلوم أن البنك المركزي الجزائري قد عمل على استقرار العملة المحلية باستخدام احتياطي

 لديه. األجنبيالصرف 

  الدراسة:أفاق 
ومواصلة البحث فيه خرى،أهذا الموضوع بالدراسة من جوانب  ن يحظىأمل أفي نهاية الدراسة ن

جل صياغة استراتيجيات حقيقية ومثلى لتكون أليها ومن إلى نقاط لم نتمكن من الوصول إوالتطرق 
بعاده  أاعه و نو أيز على القطاع الزراعي بمختلف بديال حقيقيا للثروة النفطية نرى البد من الترك

 ا الصناعي ليكون قائدا لعملية تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر.ذومستوياته وك
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 الملخص:

األجنبي في الجزائر  هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير تقلبات أسعار النفط على احتياطي الصرف
، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام 0101-0891باالعتماد على البيانات السنوية للفترة الممتدة بين 

 .ARDLنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة

تأثيرات إيجابية على احتياطي الصرف األجنبي الجزائري (Brent)توصلت الدراسة إن تغيرات سعر النفط 
وذلك على المستوى الطويل المدى ،وتم االعتماد على منهج االنحدار الذاتي للفترات اإلبطاء الموزعة 

بغية التحقق من هذه الدراسة وذلك باستخدام متغير أسعار النفط  كمتغير مستقل ومتغيرة احتياطي 
لتحليل بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن  Eviewsستخدام برنامج الصرف كمتغير تابع وتم ا

 سعر النفط له بالغ األهمية على االقتصاد الجزائري.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف، النفط، احتياطي الصرف، نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الموزعة 
 زمنيا، االقتصاد الجزائري.

Abstact: thisstudyaimed to measure the impact of oil price fluctuations on the foreign 
exchange reserves in Algeria .baset on annual data for the periodfrom 1980to2020.and to 
achievethis goal was used ardl model. 

The study found that the oil price changes have positive effect on the Algerian foreign 
exchange reserves on the long –term level. The method of self-warning for distributed 
slowly down periods was adopted in Oder to verify this study by using the oil price variable 
as an independent variable and a reserve variable as a dependent variable. The Eviews 
program was used to analyze the study data .the study conclude the price of oil is extremely 
important for the Algerian economy.  

Key words:   

Exchange rate, oil, exchange reserves, ARDL, Algerian economy. 

 

 




