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  :يف الصرف تعر. 1
  

فالعملة الصعبة تعني وسيلة دفع ). Devise(قبل الحديث عن الصرف نشير إلى معنى العملة الصعبة 

  .نعبر عنها بالنقد األجنبي

فالدوالر األمريكي هو العملة الوطنية للواليات المتحدة األمريكية و يعتبر بالنسبة للجزائر عملة صعبة 

وروبي يعتبر عملة صعبة بالنسبة للجزائر و كذلك بالنسبة للواليات و كذلك األورو عملة االتحاد األ

  .المتحدة األمريكية مثلما الدوالر عملة صعبة بالنسبة لالتحاد األوروبي

و عند قيام الجزائر مثالً بإيداع الدوالرات في بنك أمريكي تعتبر المبالغ المودعة احتياطي العملة 

  .الصعبة

مختلف العمليات التي تؤدي إلى تحويل النقود من بلد آلخر أي تحويل أما مصطلح الصرف فيقصد به 

  .على المستوى الدولي)  األوراق التجارية(د و وسائل االئتمان النقو

  

  

  

  

  

إن المبادالت التجارية الدولية ال تتم بواسطة المقايضة، فالسلع التي تصدر أو تستورد 

فإذا قام مستورد جزائري بشراء قمح أمريكي فإنه يسدد قيمة القمح للمصدر . تسدد بواسطة النقود

كما أن المستورد األمريكي للجبن الهولندي يدفع . ألمريكياألمريكي بعملة هذا األخير أي بالدوالر ا

  .قيمة وارداته  بالعملة األوروبية و هي األورو

إذاً فكل من يتعامل مع الخارج تجارياً يحتاج إلى عملة تعرف بالعملة الصعبة يتم 

  .بواسطتها تسديد مشترياته

تها ؟ وكيف يتم تحديد فكيف يتم الحصول على هذه العملة ؟ و كيف يتم التسديد بواسط

  .معدل التبادل بين العملة المحلية والعملة األجنبية ؟

   le changeهذه التساؤالت هي موضوع ما يعرف بالصرف 

فما معنى الصرف ؟ و ما أنواعه ؟ و ما المقصود بمعدل الصرف و أنظمة و سياسة   

  الصرف ؟

  .كل هذه التساؤالت سنجيب عليها من خالل هذه الوحدة



 

  :أنواع الصرف . 2
  

نظراً الختالف الوحدات النقدية من بلد آلخر كان من الضروري إيجاد أسلوب حسابي تقوم 

هذا األسلوب الحسابي وطرقه . المختلفة دون إعاقة للنشاط التجاري الدوليعلى أساسه مبادلة العمالت 

  ).Cambio(المختلفة هو ما يعرف بعمليات الكامبيو 

و الكامبيو كلمة إيطالية و تعني العالقة المصرفية بين العمالت األجنبية المختلفة و عملة 

و هناك نوعين من . ال العمالتو ما يتضمن ذلك من أسلوب حسابي لعملية استبد. البلد األصلي

  :عمليات الصرف

  : Le change au comptantالصرف العاجل  . 1.2

و يعرف باسم كامبيو االطالع ، حيث تستحق الديون أو األوراق التجارية المسحوبة بالنسبة 

  .حالأي أنه يتم استبدال العملة في ال. للدائن أو المرسلة بالنسبة للمدين بمجرد االطالع أي فوراً

فإذا كان على سبيل المثال سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي هو في 

 في الجزائر فإن المصدر الجزائري يستطيع أن يحصل فوراً على ثمن 1$ مقابل D.A 74حدود 

ك البضاعة المصدرة من خالل سحب ورقة تجارية على المدين بالدوالر األمريكي و تقديمها ألحد البنو

  . مقابل كل دوالر أمريكي سداداً لثمن هذه البضاعةD.A 74في الجزائر فيحصل في الحال على 

  .  ساعة48 إن عمليات الصرف العاجل ال تتعدى مهلة 

  :Le change à termeالصرف اآلجل . 2.2

، جرد االطالع على الورقة التجاريةإذا كانت عمليات الصرف العاجل يتم فيها التحويل النقدي بم

تتم في تاريخ ) سداد أو استبدال(فإن األمر يختلف بالنسبة لعمليات الصرف اآلجل حيث أن العمليات 

  .الحق فال بد إذاً من األخذ بعين االعتبار التغيرات التي تحدث على سعر الصرف من يوم آلخر

كنه أن و عمليات الصرف اآلجل تتلخص في أن الدائن المستحق له مبلغ معين في تاريخ الحق يم

يقوم بعملية بيع آجل لعملة بلد المدين في تاريخ االتفاق و هو تاريخ استحقاق الصرف، و هو بذلك 

يتحاشى وقوع أي خسارة ألنه سيسترد الدين بالعملة الوطنية يوم استحقاق الدين و ذلك بعد حساب 

  :و لتوضيح هذه العملية أكثر نقدم المثال التالي . الخصم أو العمولة

 كمبيالة مسحوبة على 10/09/2006مدير شركة للتصدير و االستيراد في الجزائر بتاريخ اشترى 

فإذا كان سعر الصرف . 09/11/2006 أورو تستحق في 36.000شخص في باريس قيمتها االسمية 

 فما هي القيمة التي % 6 أورو و معدل الخصم في باريس هو 1 مقابل D.A 10في الجزائر هو 

  .ركة بالدينار الجزائريسيدفعها مدير الش

  .إن مدير الشركة سيدفع مقابل هذه الكمبيالة بالدينار الجزائري القيمة الحالية

   يوما60= مدة الخصم  -



 

  مبلغ الخصم   -

      € 660
36.000 360

36000
E

×
= × =  

  :القيمة الحالية -
3600036035640VA= − = € 

  

  :إذن ثمن الشراء بالدينار الجزائري هو 

3564010356400DA× =  
 أورو فسيسدد ثمنها بتلك الكمبيالة المستحقة       36000فإذا قام هذا المدير بشراء بضاعة من فرنسا بقيمة          

 يور فقط و هكذا يتجنب تقلبات سعر الصرف التي          35640 و التي كان قد اشتراها بـ        09/11بتاريخ  

  .قد تكون في غير مصلحته

  

  

  :أسباب الصرف . 3
  

  :أسباب عديدة تدعو إلى القيام بعمليات الصرف  منهاهناك 

فمثالً للحصول على بضائع من ألمانيا      ). األجانب(تسوية المعامالت بين المقيمين و غير المقيمين         -

 .يجب الحصول على األورو

و يتم ذلك عن طريق االستثمارات الخارجية مثل إنشاء فـروع ، شـراء              : تبادل رؤوس األموال     -

 .الخ...ةمؤسسات أجنبي

 .تسديد فوائد القروض المقترضة أو قبض فوائد القروض المقرضة -

  
 

  :سوق الصرف . 4
  

. يعرف سوق الصرف بأنه السوق الذي تنفذ فيها عمليات شراء و بيع العمالت األجنبية

ويتكون سوق الصرف من مجموع العمليات المتعلقة بشراء العمالت األجنبية و بيعها أو قرضها أو 

  .ااقتراضه

و من الخطأ اعتبار سوق الصرف كسوق متمركزة في المكان و الزمان فهي ليست موقعاً 

موجودة في بلدان مختلفة ) مراكز(مادياً أو مركزاً محدداً ، فإذا كانت عملية الصرف تتم في ساحات 



 

 فإن سوق الصرف عبارة عن شبكة) أجهزة التداول االلكتروني(وتتم عن طريق وسائل اتصال سريعة 

  .أكثر مما هي مكان

فعندما تتم عملية تبادل لين ياباني بدوالر أمريكي في لندن فال يترتب عن هذه العملية تحويل 

مادي للعملتين بين البلدين، فعملية التحويل ال تعني سوى تبديل الملكية و تتجسد هذه العملية بمجرد 

دث بين حساب و آخر في سجالت إجراء عمليات متعلقة باألصول و الخصوم و التغيرات إنما تح

  :يتدخل في سوق الصرف ثالثة أنواع من المتعاملين هم . البنوك المعنية

 . التي تقوم بتنفيذ األوامر التي تتلقاها من زبائنها أو تقوم بعمليات لحسابها الخاص:البنوك  

ت الصعبة  و هم الذين يقومون بدور الوساطة بين العرض و الطلب على العمال: سماسرة الصرف  

 .cambistesكما يقومون بتقديم كل المعلومات لألطراف المعنية و يعرفون باسم 

  :البنوك المركزية  

كما تتدخل لضبط   . و تقوم بتنفيذ األوامر التي تتلقاها من زبائنها مثل الخزينة العمومية والهيئات الدولية            

 .أسعار الصرف في إطار سياسة الصرف التي سنراها الحقاً

في سوق الصرف اليوم و بحكم عدة عوامل تاريخيـة و سياسـية             ) الرئيسية(أهم العمالت المتداولة    إن  

  :واقتصادية هي 

  الرمز  االختصار  العملة  البلد

 $ USD  الدوالر  الواليات المتحدة األمريكية

 £ GBP  الجنيه اإلسترليني  )بريطانيا(المملكة المتحدة 

 €  EUR  األورو  االتحاد األوروبي

  ¥ JPY  الين  اليابان

  
 

  :Taux de changeالصرف  ) معدل(سعر . 5
  

و لدينا طريقتين . سعر الصرف هو المعدل الذي على أساسه يجري تبديل عملة بعملة أخرى

  :لكتابة هذا المعدل

 و هي كمية cotation à l'incertain و تدعي بتسعيرة غير قابلة للصرف) :1(الطريقة  

 .وطنية للحصول على وحدة نقدية أجنبيةالوحدات النقدية ال

  US Dollar = 73,07168 Algerian Dinar 1: مثال 
           1 Euro = 97,50247 Algerian Dinar       



 

 و هي كمية العملة cotation au certain و تدعى بالتسعيرة الثابتة للصرف ) :2(الطريقة  

  .الصعبة للحصول على وحدة نقدية وطنية

  :مثال 
1 Algerian Dinar (DZD) = 0,01369 US Dollar (USD)  
1 Algerian Dinar (DZD) = 0,01026 Euro 

 أي العمالت التي "سلة العمالت المرجعية "هناك عدة عمالت تستعملها الجزائر لتأسيس ما يعرف بـ 

 من %95لى ألن و يقع الدوالر األمريكي في المرتبة األو .تستخدمها الجزائر في تعامالتها الخارجية

  .عائدات الجزائر هي من المحروقات التي تقيم بالدوالر ثم يليه األورو األوروبي

إن معرفة سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعمالت األجنبية يكون محدداً باستعمال الدوالر 

ري يجب األمريكي كعملة مرور، مثالً من أجل معرفة سعر صرف الدينار الجزائري بالفرنك السويس

  .مرور كال العملتين على الدوالر األمريكي 

  :مثال 
1 USD = 73,07168 DZD 
1 US Dollar =1,3072 CHF 

:         و منه 

73.071068 1.3072

73.07106873.071068

1 0,01789CHFDZD

=

=
  

أو                 

1.307273.071068

1.3072 1.3072

1CHF55,8993DZD

=

=
  

  

  

  :أنظمة الصرف .  6
  

نظام الصرف الثابت و نظام : لصرف أهمها نظامين هما        مر النظام النقدي الدولي بعدة أنظمة ل

المتبع حالياً من طرف أغلب الدول حيث انتهجت سياسة تحرير سعر ) المتغير(الصرف المرن 

الصرف من كل القيود و تركت سوق الصرف هو الذي يحدد معدل الصرف عن طريق العرض 

  .والطلب

  



 

   :Système de change fixeنظام الصرف الثابت . 1.6

يقوم هذا النظام على تدخل السلطات العمومية في تحديد سعر الصرف الرسمي و المحافظة 

و هذا ال يعني أن سعر الصرف ال يتأثر بالتغيرات التي تحدث في سوق الصرف و أنه يبقى دائماً . عليه

  . ثابتاً

هذه القيمة على تحويل عملة فهذا النظام يسمح بتغير محدود لسعر العملة عند قيمة معينة ثابتة و ترتكز 

البلد بالنسبة للدوالر األمريكي و هذا األخير يتحدد بالنسبة للذهب و إذا لم تستطع الدولة المحافظة على 

إن هذا النظام . ثبات سعر الصرف الرسمي فيجب عليها مراجعة قيمة عملتها إما بتخفيضها أو برفعها

ر األمريكي قابالً للتحويل إلى ذهب أي كان باستطاعة أية  حينما كان الدوال1971كان سائداً  حتى سنة 

  .دولة تملك دوالرات أن تقدمها للبنك الفيدرالي األمريكي و تحصل في مقابلها على ذهب

   :Système de change flexibleنظام الصرف المرن . 2.6

صبحت عمليات الصرف أ بإلغاء إمكانية تحويل الدوالر إلى ذهب فأ.م. قامت الو1971       في سنة 

التي تتم بين دول عمالتها غير قابلة للتحويل تخضع لشراء و بيع العمالت الصعبة أي فقط قواعد 

  . السوق هي التي تحدد سعر صرف العمالت

  .فنقول عن عملة أنها عائمة إذا كان سعر صرفها يتحدد فقط بالعرض و الطلب في سوق الصرف

ضع لنظام الصرف المرن لكن أسعار الصرف تخضع لمراقبة البنوك إن كل العمالت الرئيسية اليوم تخ

  .المركزية في هذه الدول حتى تتجنب االرتفاع أو االنخفاض الكبير في أسعار صرف عمالتها

  

  

   :La politique de changeسياسة سعر الصرف . 7
  

اسطتها إلى محاربة تعتبر سياسة الصرف من السياسة االقتصادية العامة في الدولة، فهي تسعى بو

  . التضخم و تنمية الصناعات المحلية و تخصيص أمثل للموارد و حسن توزيعها

  : أهداف سياسة الصرف 1.7

تهدف سياسة الصرف إلى جملة من النقاط و ذلك في حالتين، إما جعل العملة الوطنية ضعيفة أو جعلها 

  قوية

  

  

  

  

  



 

 تأثيرات العملة الوطنية الضعيفة ) : 1 (الحالة 

Les effets d'une monnaie faible:  

  :ـ اإليجابيات 

سعر الصرف يجعل األسعار المحلية أكثر تنافسية مما يشجع : امتصاص عجز الميزان التجاري -

فسعر الصرف المنخفض يجعل األسعار المحلية ). ارتفاع التصدير و انخفاض االستيراد(التصدير 

 .اقل من األسعار الدولية

 .النسبة للواردات يسمح بتوازن الميزان التجاريزيادة الصادرات ب -

 .إتباع سياسة عملة وطنية ضعيفة يسمح بتنمية الصناعات المحلية وبالتالي زيادة النمو االقتصادي -

  

  :ـ السلبيات 

على المدى المتوسط فإن عجز الميزان التجاري يزداد خاصة إذا كانت الدولة ال تستطيع  -

ألن األسعار عند االستيراد تكون مرتفعة بسبب ضعف العملة ) رداتالوا(االستغناء عن االستيراد 

 .الوطنية

انخفاض سعر صرف العملة الوطنية يؤدي إلى حدوث تضخم مستورد مما يزيد من عجز الميزان  -

 .التجاري
 
 تأثيرات العملة الوطنية القوية ): 2 (الحالة 

Les effets d'une monnaie forte :   

  :ـ اإليجابيات 

فتصبح ) قيمة السلع المستوردة(قوية تؤدي إلى فائض تجاري حيث تقل قيمة الواردات عملة  -

 .السلع المستوردة تنافس السلع المحلية الصنع 

جعلها  االستيراد إلى تحسين منتجاتها ونتيجة عامل المنافسة ستضطر المؤسسات التي تتضرر من -

 .أكثر تنافسية

  :ـ السلبيات 

وطنية يؤدي إلى ارتفاع معدالت الفائدة ممـا يـؤدي إلـى بطـئ              ارتفاع سعر صرف العملة ال     -

 . االستثمارات و بالتالي بطئ النمو االقتصادي

  :وسائل سياسة الصرف . 2.7

من أجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف تلجأ مختلف الدول إلى إتباع سياسات 

ات ـو من هذه السياس. الدول األخرىمتنوعة تهدف في مجملها إلى استقرار عمالتها بالنسبة لعمالت 

  :ما يلي 



 

  ) :احتياطي الصرف(أ ـ استعمال احتياطي العمالت الصعبة 

يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف عن طريق شراء أو بيع العمالت الصعبة من أجل 

  .التأثير في كل من العرض و الطلب على العمالت األجنبية و التأثير على سعر الصرف

  :  مراقبة الصرف ب ـ سياسة

       و هو تنظيم كل من العرض و الطلب على العمالت األجنبية و تحديد سعر الصرف الرسمي من 

  .طرف الدولة الذي يكون ثابتاً

  :إن الهدف من هذه السياسة هو 

 .الدفاع عن قيمة العملة الوطنية -

 ).المحلية(تشجيع الصناعات الوطنية  -

 . أو دخول رؤوس أموال للمضاربة بالعملة الوطنيةتجنب هروب رؤوس األموال للخارج -

 .الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات -

إن البنك المركزي هو الذي يتابع سياسة مراقبة الصرف عن طريق مراقبة شديدة لعملية شراء و 

  .بيع الذهب و العمالت األجنبية

  : ـ اللجوء إلى تعديل معدل الفائدة جـ

لى سعر صرف قوي يلجأ البنك المركزي إلى الرفع من معدل الفائدة األمر        من أجل المحافظة ع

فمعدل فائدة مرتفع يحدث طلباً كبيراً على .  األموال و يقلّل من هروبها نحو الخارجسالذي يجذب رؤو

  .العملة الوطنية مما يرفع من سعر صرفها

 تعتمد على استعمال احتياطي إن السياسة التي يتبعها البنك المركزي الجزائري في مجال الصرف

 مليار دوالر، كما يقوم البنك بمراقبة محدودة للصرف ألن 72) 2006(الصرف الذي بلغ في عام 

  .السلطات النقدية الجزائرية تأخذ بنظام ثبات سعر الصرف



 

    

  

  

  

  .بلد آلخر  الصرف هو مختلف العمليات التي تؤدي إلى تحويل النقود من :تعريف الصرف. 1

  :أنواع الصرف . 2

إن عمليات الصرف العاجل ال تتعدى مهلة . يتم فيه استبدال العملة في الحال: الصرف العاجل . 1.2

  .  ساعة48

  .  و فيه يتم استبدال العملة في وقت الحق:الصرف اآلجل . 2.2

  :أسباب الصرف . 3

 .تسوية المعامالت التجارية الدولية -

 تبادل رؤوس األموال -

 تسديد فوائد القروض المقترضة  -

 قبض فوائد القروض المقرضة -

 يعرف سوق الصرف بأنه السوق الذي تنفذ فيها عمليات شراء و بيع العمالت :سوق الصرف . 4

  :يتدخل في سوق الصرف ثالثة أنواع من المتعاملين هم. األجنبية

 البنوك -

 سماسرة الصرف -

 البنوك المركزية -

 . الذي على أساسه يجري تبديل عملة بعملة أخرى هو المعدل :سعر الصرف . 5

 الخالصة



 

  
  : أنظمة الصرف .  6

 يقوم هذا النظام على تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف :نظام الصرف الثابت . 1.6

 .الرسمي و تثبيته

  

  .  أي قواعد السوق هي التي تحدد سعر صرف العمالت:نظام الصرف المرن . 2.6

  .تصادية العامة في الدولة تعتبر سياسة الصرف من السياسة االق:سياسة سعر الصرف . 7

 تهدف إلى محاربة التضخم و تنمية الصناعات المحلية و تخصيص : سياسة الصرف أهداف 1.7

  . أمثل للموارد و حسن توزيعها

 من أجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف تلجأ الدول إلى إتباع :وسائل سياسة الصرف. 2.7

و من هذه السياسات . التها بالنسبة لعمالت الدول األخرى إلى استقرار عمالنهايةسياسات تهدف في 

  :ما يلي 

  )احتياطي الصرف(أ ـ استعمال احتياطي العمالت الصعبة 

  ـ سياسة مراقبة الصرفب 

  .ـ اللجوء إلى تعديل معدل الفائدة جـ

 )تابع (الخالصة



 

  

  المطالعة. 8
  

  التداول بالعمالت األجنبية

  )الفوركس(

   كلمة فوركس؟ما معنى .1

معناها سعر صرف و ) Forign Exchange ( من الكلمة اإلنجليزيةأتت )ForEx (الفوركس

  .العمالت األجنبية بما يقابلها من العمالت األجنبية األخرى

   : 1مثال

 اليسار من و تقرأ EURUSD، الحظ طريقة الرمز 1,2038  يساويEURUSD أن     نقول

 أورو واحد يساوي دوالر و عشرون سنت دوالر أمريكي و معناه أن سعر ـ أورو: لليمين كالتالي 

  . من السنتةبالمائوثمانية و ثالثون 

   : 2مثال

 واحد إسترليني يكون معناه أن سعر صرف جنيه و، 1,7580  يساويGBPUSD لدينالو كان     

  . من السنتةبالمائخمسة و سبعون سنت و ثمانين  يساوي بالعملة األمريكية دوالر واحد و

  : ت الرئيسية حول العالم و رموزهاف العماليتعر. 2

 جداً مما يؤدي اًيوجد في العالم ستة عمالت رئيسية يكون حجم التداول اليومي عليها كبير

إلى حركة سعر صرفها بشكل سريع وبالتالي تكون ممتازة جداً للتداول حيث يمكن تحصيل األرباح 

   .خسائر تحقيق وأبشكل سريع، 

  : إلى قسمين تنقسمية و هذه العمالت الستة الرئيس

  : العمالت الرئيسية المباشرة ) أ

  يكون سعر صرفها بالدوالر األمريكي مباشرة أي أن الرقم الموجود مقابلالتيو هي العمالت 

، وهذه  أي وحدة من هذه العمالت كم تساوي من الدوالر األمريكيالرمز يكون بالدوالر األمريكي

  :العمالت المباشرة هي

  EURUSD و يرمز له .........يالدوالر األمريكل األورو مقاب -

 GBPUSDو يرمز له .... .الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي  -

  AUDUSDو يرمز له ... .لدوالر األسترالي مقابل الدوالر األمريكيا -

  . العمالت الرئيسية المباشرةن عاألمثلة السابقة هيو 

  



 

  :ةالعمالت الرئيسية غير المباشر) ب

كم أمريكي واحد  ، يعني دوالر فقطمريكياألدوالر بال هاو هي العمالت التي يكون سعر صرف

  :  العمالت، و العمالت الرئيسية غير المباشرة هييساوي من هذه

 USDCHFو يرمز له ... الدوالر األمريكي مقابل الفرنك السويسري -

 USDJPYو يرمز له ..... دوالر األمريكي مقابل الين الياباني ال -

 USDCADو يرمز له ... الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي -

 يعنـى أن   فهذا   1,3072  سعره USDCHF فإنفلو أخذنا مثال على العمالت الرئيسية غير المباشرة         

أي ( بالمائة من القرش     72 و   اً قرش 30سعر صرف دوالر أمريكي واحد يمثل فرنك سويسري واحد و           

  )سويسريالالفرنك أن الرقم يمثل 

  :تقاطع العمالت . 3

 بين  التقاطعيوجد فيها، لكن اً أساسياًكون الدوالر األمريكي عنصرالعمالت الستة الرئيسية ي  

و معناه سعر صرف عملة ما مقابل عملة أخرى لكن الدوالر األمريكي ال دخل ) CROSS (العمالت

  .له بأي منهما

عدد التقاطعات إن . صرف أورو واحد بالين الياباني سعر معناه EURJPY لدينا لو كان :  3مثال* 

  .التالي لكثرة حركتهكبين العمالت كبير جداً لكن أهمها هو 

 EURJPYيرمز له   و .............األورو مقابل الين الياباني -

 EURGBPو يرمز له .........  اإلسترليني الجنيهاألورو مقابل  -

 EURCHFو يرمز له ........ األورو مقابل الفرنك السويسري -

 GBPJPYيرمز له  و...... الجنيه اإلسترليني مقابل الين الياباني -
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  : من بين اإلجابات التالية اختر الجواب الصحيح: السؤال األول 

  :تسوية المبادالت الدولية تتم بواسطة . 1
   العمالت الصعبة-) أ(
   الذهب-) ب(
   العمالت الصعبة و الذهب-) ج(
   كل ما سبق-) د(

  :العملة الصعبة تعني . 2
   وسيلة دفع نعبر عنها بالنقود األجنبية-) أ(
   النقود التي يصعب الحصول عليها-) ب(
   ألن هذه النقود ال يتم تداولها محلياً-) ج(
   كل ما سبق-) د(

  :الصرف هو . 3
   شراء و بيع العملة الوطنية-) أ(
  تلف العمليات التي تؤدي إلى تحويل النقود من بلد آلخر مخ-) ب(
   تسديد ثمن المواد المستوردة بالعملة األجنبية-) ج(
   كل ما سبق-) د(

  :سوق الصرف هو . 4
   مكان شراء و بيع العمالت األجنبية-) أ(
  . شبكة من البنوك و المؤسسات المالية التي يتم بواسطتها تداول العمالت األجنبية-) ب(
  . هي الساحات و المراكز التي يتم فيها عمليات متعلقة بالعمالت األجنبية-) ج(
   كل ما سبق-) د(

  :المتعاملون في سوق الصرف هم فقط . 5

   البنوك التجارية-) أ(

   سماسرة الصرف-) ب(

   الجهاز المصرفي-) ج(

   كل ما سبق-) د(

  

  

  



 

  :ا إذا كانت العملة الوطنية قوية فإن من إيجابياته. 6

   حدوث فائض في الميزان التجاري-) أ(

   تنمية الصناعات المحلية-) ب(

   زيادة الصادرات بالنسبة للواردات-) ج(

   كل ما سبق-) د(

  :إذا كانت العملة الوطنية ضعيفة فإن من سلبياتها . 7

   ارتفاع سعر الصرف-) أ(

   استمرار العجز في الميزان التجاري-) ب(

  المحلية ت تنمية الصناعا-) ج(

   كل ما سبق-) د(

  : السؤال الثاني 
 محرك كهربائي من شركة موجودة في ألمانيا بسعر 500 قامت شركة استيراد جزائرية بشراء .1

  . أورو للوحدة350
  : فأحسب EURDZD=91,62إذا كان سعر الصرف عند إتمام الصفقة هو 

  . قيمة المحرك الواحد بالعملة الوطنية-أ 
  .دد بالعملة الصعبة المبلغ المس-ب 
  . المبلغ المسدد بالعملة الوطنية- جـ

 . للكلغرام الواحدDA 150 طن من التمـر بسعر 450 باع مصدر جزائري إلى مستورد أمريكي .2

 فأحسب سعر الكلغرام USDDZD=72,86: إذا كان سعر الصرف في تاريخ إتمام العملية هو

مريكي بعملته الوطنية والمبلغ الذي سيقبضه المصدر بالدوالر والمبلغ الذي سيسدده المستورد األ

  .)DZD(الجزائري بعملته الوطنية 

  :  السؤال الثالث

  :لدينا أسعار العمالت التالية   

  ).USDDZD( دينار جزائري 70,85= دوالر أمريكي 

  ).USDRSA( ريال سعودي 3,75= دوالر أمريكي 

  .)USDKWD( دينار كويتي 0,2892= دوالر أمريكي 

  ).USDCAD( دوالر كندي 1,1316= دوالر أمريكي 

  ).USDJPY( ين ياباني  1,1767= دوالر أمريكي 

  

  

  



 

  : المطلوب 

  :أحسب سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة لبقية العمالت حسب الجدول التالي

  العملة   الدينار الجزائري

 الدوالر األمريكي   =70,85

  الريال السعودي  

  تيالدينار الكوي  

  الدوالر الكندي  

 يالين اليابان  

  :نص :  السؤال الرابع 



 

  
 انطالقا من النص ما هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف و هل :السؤال 

  .حققت نجاحها لحد اآلن ؟
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  : الجواب على السؤال األول 
 

  اب الصحيحالجو  رقم السؤال
  )د(  1
  )أ(  2
  )ب(  3
  )د(  4
  )جـ(  5
  )أ(  6
  )ب(  7

  

  : الجواب على السؤال الثاني 

  :قيمة المحرك الواحد بالعملة الوطنية أ ـ . 1

350 € × 91,62=32.067 DA 

  : المبلغ المسدد بالعملة الصعبة-ب 

500 × 350 € = 175.000 € 

  :المسدد بالعملة الوطنية  المبلغ -جـ 

175.000× 91,62=16.033.500 DA 

  : سعر الكلغرام الواحد من التمر بالدوالر هو - .2

$1 5 0 1 9, 0 8 3 9
7 2 , 8 6

=  

  : المبلغ الذي سيسدده المستورد األمريكي هو -

1000=8.587.755 $ ×450×19,0839  

  : المبلغ الذي سيقبضه المصدر الجزائري هو-
150x450x1000=67.500.000 DA 

  

  

  

  

  

  



 

  : الجواب على السؤال الثالث

 حساب سعر صرف الريال السعودي بالدينار الجزائري باستخدام الدوالر األمريكي كعملة وسيطة -

  :يكون كما يلي
USD DZD = 70, 85

USD RAS = 3,75

3,75 RAS = 70,85 DZD

3,75 RAS 70,85 DZD=
3,75 3,75

1 RAS = 18, 89 DZD

  

  :لي  المبينة في الجدول التاجو نستخدم بنفس الطريقة العمالت األخرى فنحصل على النتائ

  العملة  الدينار الجزائري

 الدوالر األمريكي   =70,85

  الريال السعودي   =18,89

  الدينار الكويتي   =244,98

  الدوالر الكندي   =62,61

 يالين اليابان   =60,21

  

  : الجواب على السؤال الرابع 

عار يتبع البنك المركزي الجزائري سياسة استخدام احتياطي الصرف لضمان استقرار أس  

الصرف فهو يتدخل في سوق الصرف عن طريق شراء و بيع العمالت باستخدام االحتياطي الذي بلغ 

  . مليار دوالر65,66حسب تقرير البنك 

و كما جاء في تقرير بنك الجزائر فإنه يعتمد على نظام سعر الصرف الثابت أي أنه يحدد سعر 

وازن ميزان المدفوعات و مقدار احتياطي الصرف بالنظر إلى حالة االقتصاد الوطني عموماً و ت

  .الصرف على وجه الخصوص

إن السياسة المتبعة لحد اآلن من طرف بنك الجزائر استطاعت تحقيق استقرار أسعار   

  .أسعار أهم العمالت و هي الدوالر و األوروالصرف و لو نسبياً حيث نالحظ تغيرات طفيفة في 


