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Abstract :  
          The purpose of this study is the identification of the determinants that have an impact on 
the import demand by maritime transport in Algeria based on annual accounts during 2000-2015 
and by using the method of least squares. The results of this study have shown that port costs are 
not considered as factors, which limit the movement of imported goods, and moreover there is a 
strong relationship between the exchange rate and the volume of imports carried out by sea, 
considered as one of the most important determinants for import demand by maritime transport 
in Algeria. The results have also confirmed the role and importance of international reserves as a 
factor determining imports by maritime transport in Algeria.  
Key words: imports by maritime transport- marine transportation- the method of least squares. 

  :مقدمة
يلعب النقل البحري دورا هاما يف اقتصاديات دول العامل املتقدمة منها والنامية ، حيث يعترب احد احملاور الرئيسية اليت تعتمد عليها 

من حجم  املبادالت، ذلك لضخامة السعه االستيعابية للسفن ورخص % 80فانه يوفر لوحده أكثر من . التجارة اخلارجية ألي دولة 
  .اليف مقارنة ببقية وسائل النقل الدوليةالتك

و اجلزائر  من تلك الدول اليت تلعب  فيها التجارة اخلارجية  دورا اسرتاتيجيا يف هيكل اقتصادها الوطين، إذ تشكل الواردات  أمهية  
يادة الطلب عليها كما يعتمد كبرية يف امليزان التجاري  للجزائر ، حبيث أن اإلنفاق على الواردات يتزايد عاما بعد آخر من خالل ز 

جزء كبري من واردات اجلزائر على النقل البحري، سواء يف شكل منتجات لالستهالك النهائي أو على شكل مواد خام و سلع وسطية 
  . تكون مستلزمه  لإلنتاج احمللي

  :مشكلة الدراسة
نقولة حبرًا باعتبارها جزءا هاما يف التجارة اخلارجية، و حتاول هذه الدراسة إبراز العوامل املؤثرة يف حجم الطلب على الواردات امل

النمو االقتصادي يف اجلزائر،حيث تساهم يف منو مكونات الناتج احمللي اإلمجايل، فهي تعزز املستوى املعيشي لألفراد من خالل إنفاقهم 
يادة املقدرة اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية من االستهالكي على السلع املستوردة، إضافة إىل أ�ا ترفع مستوى االستثمار احمللي وز 

  :بناءاً على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية. خالل السلع الرأمسالية
  ما هي أهم العوامل و المحددات التي تؤثر على الطلب على الواردات المنقولة بحراً في الجزائر ؟

  :ات التالية الفرضيولإلجابة على هذه اإلشكالية نسند  دراستنا على 
  يتحدد الطلب على الواردات املنقولة حبراً يف اجلزائر على حمددات العامة للطلب على الواردات الكلية–
  يتحدد الطلب على الواردات املنقولة حبراً يف اجلزائر على التكاليف املوجهة للنقل البحري–

  :أهداف الدراسة
على الطلب على الواردات   املنقولة   حبراً يف اجلزائر ، باعتبارها متثل أكثر من  �دف هذه الدراسة ملعرفة أهم احملددات اليت تؤثر

ــ ، وذلك  بتحليل العالقة املوجودة بني جمموعة من 2015اىل 2000الكلية  يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة املمتدة من   مثن الواردات
و حجم الواردات ) التضخم، رسوم املوانئ، احتياطات الصرف, الصرف االنفتاح التجاري ، سعر(املتغريات املستقلة املتمثلة يف 

  املنقولة حبراً يف اجلزائر

mailto:@yahoo.fr
mailto:zairiuniv.belkacem@gmail.com
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  : منهج الدراسة
تبعا لتعدد اجلوانب  املتعلقة باإلشكالية ، استخدمنا مجلة من املناهج ، حيث بدأنا باستخدام التحليل الوصفي عند استعراض 

املتغريات االقتصادية يف اجلزائر، يف حني استخدم  أسلوب القياس  لتحليل بعضو  اتاألساس النظري لدوال الطلب على  الوارد
  .املنقولة حبراً بتطبيق طريقة املربعات الصغرى لتقدير العالقات طويلة األجل الكمي لقياس الطلب على الواردات

 :أقسام البحث
اجلزء األول مقدمة تشمل كل من اإلشكالية    و  تناولي ثيالبحث إىل أربعة أجزاء، ح ميأهداف الدراسة مت تقس قيمن أجل حتق

 ستعرضياجلزء الثالث  هيليالدراسة ، واجلزء الثاين اإلطار النظري حملددات الطلب على الواردات ، مث  كليأهداف ومنهج وه ات،يفرض
دراسة مث خنتتم بذكر النتائج اليت مت نتائج منوذج ال مييوتق ريالنموذج ، أما اجلزء األخري   نقوم بتقد اتتعريف و خصائص متغري 

  .هايالتوصل إل
 ذج الطلب على الوارداتانملاإلطار العام :أوال 

من  أن هناك العديد من الدراسات التطبيقية لتقدير  إن حتديد منوذج الطلب على الواردات هو مماثل ألي منوذج طلب ، فبالرغم
لبلدان النامية من أجل حتديد املتغريات االقتصادية اليت تؤثر على سلوك الطلب على دالة الطلب على الواردات يف البلدان املتقدمة وا

 ألخرى، دولة من فيها الواردات على الطلب حمددات مناذج ، و اختالف )Mohamed Abdullah Aljebrin2012(الواردات
 Aliyu SUR( على الواردات الطلب دوال يف رئيسيان حمددان يعتربان واألسعار الدخل متغريا أن على عاما اتفاقا أن هناك إال

  :الصيغة التالية التقليدي الكلية يف النموذج الواردات على الطلب دالة ، حيث تأخذ )2007
) Al-Dakhil K, Al-Yousef N 2002()1....( ( ), ,m d

t t t tM f y P P=
   

  :ميثل حيث
  .(t)  السنة يف الكلية الواردات على الطلب:  
  .(t)  السنة  يف احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج:  

  .(t)السنة  يف الواردات أسعار: 
  .(t)السنة  حمليا يف املنتجة السلع أسعار:  

 السلع الواردات وأسعار ، أسعاراإلمجايل احمللي الناتج تغريات الكلية تفسرها الواردات يف قيمة وتبني هذه املعادلة أن التغريات
باإلضافة إىل انه يفرتض يف هذه الدالة أن الواردات هي سلع بديلة للسلع احمللية ،  كما ميكن  .  )2008 العبديل عابد( حمليا املنتجة

 جار بابو التيب جار (األسعار النسبية على الشكل التايل  و الدخل    :فقط   مبتغريين الواردات  على الطلب كتابة دالة
   )2013النيب

……………(2)  
  :ميثل حيث

  .(t)  السنة يف الكلية الواردات على الطلب:  
  .(t)  السنة  يف احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج:  

السنة  يف يف ه الصياغة أكثر استخداماتعترب هذ أسعار/ (t)السنة  يف الواردات أسعار( األسعار النسبية متثل :  
(t).   

الدول،  فبمتغريين يف الدالة يصبح من السهل معرفة  خمتلف يف الواردات على الطلب حمددات تناولت التطبيقية اليت الدراسات 
حظ أن    الطلب، نال نظرية فحسب )Pingfan Hong1999( .التغري الذي حيدث يف األسعار النسبية و ذلك بعد تثبيت الدخل

 وبالتايل الواردات، على الطلب تؤدي إىل ارتفاع احمللية األسعار ارتفاع بينما عليها، الطلب إىل اخنفاض تؤدي الواردات أسعار ارتفاع
 M) .على الواردات احلقيقي والطلب احمللية، األسعار إىل كنسبة الواردات، أسعار بني عكسية العالقة تكون أن من املتوقع فانه

Adetunji Babatunde and Festus O. Egwaikhide 2010)    
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  )  1997M A B Siddique( :الصياغة اخلطية للمعادلة السابقة فتكتب على الشكل التايل  أما 
 

  :ميثل حيث
  ميثل معامل ثابت:    
  هو امليل احلدي لالسترياد :  
  سبة لألسعار النسبيةمعامل االسترياد بالن : 

 .Kohli UR(الواردات على للطلب كمحددات واألسعار النسبية الدخل إىل جانب كما ميكن إضافة متغريات تفسريية أخرى
A1978( التالية الصيغة الواردات على الطلب ، حيث تأخذ دالة:  

)3........................(( ), , ,t t t t tM f y P Z U=  
  :ميثل حيث
  .(t)  السنة يف الكلية الواردات على الطلب:  
  .(t)  السنة  يف احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج:  
  .(t)  السنة  يف األسعار النسبية :  

  اإلضافية، التفسريية هي احملددات:    
  .ديدوالتح اخلطأ للقياس عن حديعرب :   

 حصيلة: ) ( اإلضافية التفسريية احملددات هذه ومن بني الدراسة، حمل والدول الدراسة منهج حسب هذه املتغريات طبيعة وختتلف
السياسات باإلضافة     )الكسواين اخلطيب ممدوح(  ،األجنيب النقد من الدولة وموجودات التمويل ،حجم السكان الصادرات ،عدد

(      اإلنفاق االستثماري الصرف، سعر التضخم و معدل احلماية، معدل معدل املتعلقة بالرقابة على الوارداتالتجارية 
2010N’guessan Bi Zambe Serge, Yaoxing Yue(  

  :الصيغة اخلطية حيث تكون كاآليت الواردات على الطلب أن تأخذ املعادلة السابقة لدالة ميكنكما  
)1997M A B Siddique) (4( 0 1 2t t t tM P Y U= µ + µ + µ + 

  :حيث أن
  ميثل معامل ثابت :     

  .ميثالن امليل احلدي لالسترياد ، معامل االسترياد بالنسبة لألسعار النسبية على الرتتيب:    ،  
1 2µ < 0  ;µ > 0  

 .والتحديد اخلطأ للقياس ميثل حد:   
 اإلمجايل ، احمللي الناتج أو للواردات النسبية األسعار لتغريات نتيجة الكلية الواردات لتغريات ثابتة استجابة الصيغة هذه تفرتض

اإلضافية ، وقد صيغة  الصرف يعترب من أهم املتغريات التفسريية سعر و  أخرين يف دراسة تطبيقية على أن معدل  Deyackوتوصل 
   ) Deyack, T., Sawyer, W. and Sprinkle, R 1993 ( :على الشكل التايل املعادلة

)5..................( ( )0 1 /t t m d tt
Y P P UqM =µ  + µ + µ ´ + 

هي غري مناسبة لتقدير سلوك ) 5( إال انه أظهرت دراسات أخرى أن العالقات اليت متثلها املعادلة، الصرف سعر معدل :حبيث أن
  . وارداتالالطلب على 

 :الدالة اللوغاريتمية استخدام فيفضل ثابتة غري االستجابة تلك كانت إذا أما
)6................( 0 1 2ln ln ln ln

tt t tP YM = g + g + g + e 
  . يبعلى الرتت   و  املتمثالن يف    خليةاالسعرية والد مرونات الطلب علىفمن هذه املعادلة ميكن احلصول مباشرة  
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 فيه  املرغوب الطلب أن أي دالة الطلب على دائًما املستوردين وقوع األول افرتاضني، يفيد على )6(و) 4(املعادلة  وتبىن
 يف يةخارج متغريات أ�ا على الواردات أسعار معاملة ميكن حبيث املرونة تام الواردات عرض أن الثاين ويفيد الفعلي الطلب يساوي

  ) 2015اسراء سليم الكاطع  العبديل ، سعد(  .الطلب دالة
التغري  يف  أن الذي يعتمد على اجلزئي، التكيف أسلوب الواردات، باستخدام على الطلب يف التغري إضافة إىل ما سبق ميكن تفسري 

 يف الواردات على الفعلي والطلب  tالفرتة يف الواردات على فيه املرغوب الطلب بني الفرق مع خطًيا يتناسب الواردات على الطلب
     ( t-1) :                 الفرتة

، و هو يعرب عن سرعة التعديل للواردات الفعلية بالنسبة ملستوى الواردات  هو معامل التكيف، حمصور بني  حبيث 
  ) Albatel, Abdullah Hamdan ( ).( و  املرغوبة 

   : الصيغة التالية على حنصل) 6(اخلطية  الطلب دالة يف اجلزئي التكيف أسلوب وبإدماج
)8(.....          

  :على الصورة التالية)8(كما ميكن إعادة كتابة املعادلة 
)9.....(0 1 2 3 1tt t t tP Y M u-M = b + b + b + b +  

  = ،  = ،  = ،  : حبيث 
  . والدخل على الرتتيب للسعر بالنسبة للواردات احلديني امليلني التوايلعلى   و  : و يعرب 

  النموذج تغيراتم خصائص تحديدتعريف و :ثانيا 
  :، وهي مقيمة بالدوالر األمريكي  و تتمثل يف  2015- 2000للفرتة  دراسة على أساس بيانات سنوية ت بيانات الأخذ

 متثل كمية الواردات املنقولة حبرا إىل اجلزائر  :(IMPO) الجزائرفي  بحراً المنقولة    الواردات-1
،حيث يتم تبادل العمالت ا بقيمة عملة بلد آخرميكن تبادهلهو مقياس لقيمة العملة الوطنية اليت  :(tch) الحقيقي سعر الصرف-2

عن القدرة احلقيقية   يعرب سعر الصرف احلقيقي إذ، أو عمليات شراء وبيع العمالت حسب أسعار هذه العمالت بني بعضها البعض
 مؤشر األسعار× مسيسعر الصرف اال( ملبلغ من العملة احمللية على اقتناء كميات من السلع و اخلدمات يف السوق األجنيب، ويتمثل يف

سعر يؤثر  )1996Jean Claude ,Verez Sobry(   املعادلة التالية  ، فحسب  مؤشر األسعار احملل) / األجنبية
،  الوارداتعكسيا على الطلب على الواردات، حيث كلما ارتفعت أسعار الواردات مقارنة باألسعار احمللية لبدائل  الصرف احلقيقي

 .، وبالتايل  تنخفض القيمة الكلية للواردات  على الواردات مقومة  بالعملة األجنبية طلبينخفض ال
وهو أو درجة االنكشاف االقتصاد على العامل اخلارجي ،     و مدى ارتباطه له ،  نسبةيشري إىل   :)DO( االنفتاح التجاري-3

 .حمللي اإلمجايلعبارة عن جمموع الصادرات والواردات بالنسبة املئوية للناتج ا
تعترب احتياطات الصرف األجنيب من أهم مصادر متويل الواردات بالنسبة للدول النامية ،   ):RES(احتياطات الصرف األجنبي-4

ملواجهة  القصوى احلاجة الدول عند  إليها تلجأ خاصة إذا كان احلد األدىن من  الواردات الضرورية كبريا من إمجايل  الواردات، إذ
التطبيقية     من أهم العوامل املفسرة و احملددة للطلب على الواردات يف  الدراسات أيضااخلارجية ، و تعترب  تالصدما

Mohamed) abbes ibrahim2015) ،الواردات  من الوفاء على قدرة الدولة فهي تبني  مدى. 
 زيادة يف عرض النقود أو اسة،والذي يعرب عنيف الدر  متغري تفسرييكإضافة التضخم  ا ذكر سابقا انه ميكن  كم:)INF(التضخم-5

 .ارتفاع يف األسعار
خمصص  متغري تفسرييته كإضاف اجلزائرية ، متت وانئامل يف على الوارداتتكاليف احملصل عليها  متثل  : (TM)  ئرسوم الموان-6

  .اجلزائرية املوانئ إىل الواصلة الواردات كمية يف
 نيإال أن ذلك ال يغطي كل متطلبات املتعامل األمريكي بالدوالر باخلارجوراق املالية رغم بيع احلكومة الربازيلية األ    

سبب ل ،البنك املركزي الربازيلييصدر عن اإلغالق اختاذ قرار  هذا من شأنه ،)أي أن احلكومة تشرتي أكثر مما تبيع(االقتصاديني
  ,االعتماد على االحتياطي النقدي من الدوالر

مل يتم شراؤها يؤدي  وإذاسندات جديدة للدين العام بالدوالر ومن مث بيعها يف اخلارج،  إصداراحلكومة هو أمام  احلل الذيأما    
  . ذلك اىل اإلفالس بسبب عجز الربازيل عن سداد الديون، ويف هذه احلالة جند أزمة مدفوعات
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العملة الوطنية تسهيل عملية تسديد املستحقات املالية  إمكانيةأزمة املدفوعات الدولية يف عدم  إذن بناءا على ذلك تتضح لنا   
رغم ذلك ال ميكن مواجهة األزمة كلية بل مؤقتا، األمر العملة الدولية اليت تنتمي للسيولة الدولية، و  إىلالدولية، مما يتطلب حتويلها 

 .هذه األزمة إدارةيف الراهن أداء النظام النقدي الدويل  ضعفيثبت 
  الصغرى المربعات طريقة باستخدام موذجالن تقدير: ثالثا

تصغري  مبدأالصغرى ، باعتبارها تستند على  املربعات يف هذا اجلزء سنقوم بتقدير العالقة بني متغريات الدراسة باستخدام طريقة
، أما فيما يتعلق بنماذج االحندار املتعدد من خالل فحص %5حد ممكن و ذلك عند مستوى  أدىن إىل األخطاءجمموع مربعات 

  ). Jarque-Bera(    و اختبار ) DW( مشكلة االرتباط الذايت يف البواقي سوف نستعمل اختبار
  :بعد تطبيق طريقة املربعات الصغرى ،كانت النتائج على النحو التايل 

أي أن ) 0.000455(حبرا كان إجيابيا بقيمة الواردات املنقولةعلى حجم  ى تأثري رسوم املوانئأن مد نالحظ من خالل اجلدول
،إال أن هذا التأثري كان غري معنوي % 0.00455سيزيد من حجم الواردات  املنقولة حبرا بنسبة  %1بنسبة  الزيادة يف رسوم املوانئ

  ،) 0.05( نت أكرب من املعتمد عليها و املقدرة بكا)0.70(حيث أن درجة املعنوية احملسوبة و اليت قدرت ب
  نموذج الدراسة بطريقة المربعات الصغرى) 01(جدول رقم

Dependent Variable: TIMPO   
Method: Least Squares   

Date: 11/10/16   Time: 21:49   
Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TM 0.000455 0.001176 0.386745 0.7079 

TCH -0.005740 0.002154 -2.665062 0.0258 
DO -0.323108 0.156882 -2.059565 0.0695 

RES 0.007414 0.036343 0.204013 0.8429 
INF -0.000362 0.002187 -0.165647 0.8721 

IMPO -0.015750 0.057383 -0.274465 0.7899 
C 0.645106 0.192451 3.352050 0.0085 
     
     R-squared 0.764053     Mean dependent var 0.171511 

Adjusted R-squared 0.606756     S.D. dependent var 0.031329 
S.E. of regression 0.019646     Akaike info criterion -4.722244 

Sum squared resid 0.003474     Schwarz criterion -4.384237 
Log likelihood 44.77796     Hannan-Quinn criter. -4.704936 

F-statistic 4.857371     Durbin-Watson stat 1.522067 
Prob(F-statistic) 0.017557    

     
  eviews اءا على برنامج،بن نيمن إعداد الباحث : المصدر     

و هذا يعين أن الزيادة يف )  0.0057-(كان يؤثر سلبيا على حجم الواردات  املنقولة حبرا بقيمة احلقيقي سعر الصرفأما متغري 
و هذا التأثري كان تأثريا معنويا حيث أن %   0.057سينقص حجم الواردات  املنقولة حبرا بنسبة  %1بنسبة  احلقيقي سعر الصرف

  ). 0.05( كانت أقل من درجة املعنوية املعتمدة يف النموذج و املقدرة ب) 0.025(ة املعنوية احملسوبة و اليت قدرت ب درج
و هذا يعين أن الزيادة يف االنفتاح ) 0.32-(كان يؤثر سلبيا على حجم الواردات املنقولة حبرا بقيمة بينما متغري االنفتاح التجاري

،   إال أن هذا التأثري كان غري معنوي حيث أن درجة %3.2م الواردات  املنقولة حبرا بنسبة سينقص حج %1التجاري بنسبة 
،  كما الحظنا من اجلدول وجود ) 0.05( كانت أكرب من املعتمد عليها و املقدرة ب)0.06(املعنوية احملسوبة و اليت قدرت ب

 %1قولة حبرا ، إذ تؤدي زيادة احتياطات الصرف األجنيب بنسبة احتياطات الصرف األجنيب و حجم الواردات  املن عالقة طردية بني
إال أن هذا التأثري كان غري معنوي حيث أن درجة املعنوية احملسوبة و اليت  % 0.07بنسبة    إىل زيادة حجم الواردات  املنقولة حبرا 

سلبيا على حجم الواردات   يؤثرخم التضكان يف حني  ،) 0.05( كانت أكرب من املعتمد عليها و املقدرة ب)0.84(قدرت ب
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 )0.8(لتضخم قدرت بلأن هذا التأثري غري معنوي حيث أن درجة املعنوية احملسوبة ، باإلضافة إىل  )0.0003-(املنقولة حبرا بقيمة
  .) 0.05( أكرب من املعتمد عليها و املقدرة بو اليت هي 

و هذا يعين أن النموذج املعتمد ) 0.606(أشار إىل قيمة 2Rححأما فيما خيص صحة النموذج فنالحظ أن معامل التحديد املص
قيمة  من التغريات احلاصلة يف حجم الواردات املنقولة حبر،أما فيما خيص درجة اختبار مناسبة النموذج فإن %60.6يفسر ما نسبته 

و درجة معنويتها كانت أقل من  ftab=4.3ا�دولة   اكرب من القيمة  أ�ا، أي  4.85 اىل كانت تشري )  f-s( فيشر احملسوبة
رسوم (و بالتايل نرفض فرض العدم و نقبل الفرض البديل أي املتغريات املستقلة    (pro-fs=0.017)حيث أشارت إىل  0.05
، و احجم الواردات املنقولة حبر و تؤثر يف  )التضخم  ،احتياطات الصرف األجنيب ،االنفتاح التجاري ،احلقيقي سعر الصرف ،املوانئ

  .أن النموذج له معنوية إحصائية
و هي قيمة وجدت يف جمال اليقني أي عدم وجود  1.52إىل )  DW( أما فيما خيص مشكلة االرتباط الذايت أشارت قيمة

  .ارتباط ذايت للبواقي و �ذا نكون قد ختلصنا من مشكلة االرتباط الذايت
) Jarque-Bera(     أن اختبار 01من خالل الشكل  رقم  نالحظ  أما فيما خيص التأكد من توزيع البواقي توزيعا طبيعيا

تتبع  البواقي أنحيث يدل هذا على ، 0.61إىل ) Jarque-Bera( حيث أشارت ) chi-square(    كانت نتائجه أصغر من
امله و توفر شروط طريقة وعلى هذه النتائج ميكن القول أن النموذج املتوصل إليه هو منوذج قوي من خالل حتليل مع, توزيعا طبيعيا

  .املربعات الصغرى
  ) Bera-Jarque(  ختبارا) 01(شكل رقم ال
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Series: Residuals
Sample 2000 2015
Observations 16

Mean      -9.71e-17
Median  -0.001960
Maximum  0.023467
Minimum -0.039549
Std. Dev.   0.015218
Skewness  -0.777960
Kurtosis   3.981150

Jarque-Bera  2.255697
Probability  0.323729

  
 eviews من إعداد الباحثني ،بناءا على برنامج :المصدر 

يوضح لنا أن النموذج ) 02(من خالل الشكل  رقم  ) CUSUM( أما فيما خيص استقرار النموذج فقد مت االعتماد على اختبار
  .%5املعنوية    يد و هذا لعدم خروجه عن درجةمستقر إىل حد بع

 ختبار  لتوضيح استقرارية النموذجا) 02(شكل رقم 
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CUSUM 5% Significance  
 eviews من إعداد الباحثني ،بناءا على برنامج :المصدر   

 على حجم الواردات املنقولة حبرا، حيث أن التغري النسيب يف نالحظ أن هناك تأثري غري معنوي أي غري مباشر لرسوم املوانئ
التكاليف النقل البحري ال يعكس التغري يف الكميات املنقولة للسلع ،ذلك لتميزه  عن باقي وسائل النقل األخرى بقلة التكاليف و 
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بقدرة اكرب على نقل كميات كبرية من السلع ، حيث يستأثر النقل البحري على نسبة كبرية يف حجم املبادالت التجارية اخلارجية  يف 
، كما نالحظ أن هناك تأثري معنوي  و عكسي  ) 2009 رميين فوزية  الشريف، حممد الزهراء فاطمة% (95در ب اجلزائر بنسبة تق

   سعر الصرف،  و هذا ما يشري إىل صحة  اجتاه العالقة  بني الطلب على الواردات و على حجم الواردات املنقولة حبرا سعر الصرفل
اردات مقارنة باألسعار احمللية لبدائل الواردات ، ينخفض الطلب على الواردات مقومة  حيث ارتفاع أسعار الو كما افرتضته النظرية، 

و عليه فان القيمة اخلارجية   )2000Blanchard O, Cohen D(  . بالعملة األجنبية ، وبالتايل  تنخفض القيمة الكلية للواردات
، حبيث إذا اخنفضت القيمة اخلارجية للعملة احمللية ينخفض سعر بدائل للعملة احمللية تؤثر  تأثريا عكسيا على السعر النسيب للواردات 

الواردات مقومة بالعملة األجنبية و يرتفع بذلك السعر النسيب للواردات مما يقلل الطلب عليها، و منه فان ختفيض قيمة العملة احمللية 
رسالن (فيض كمية الواردات وبالتايل يرتاجع الطلب عليها جيعل الواردات أغلى  نسبيا بالنسبة  للمستهلك احمللي مما يؤدي إىل  خت

املنقولة  الطلب على الوارداتو  احتياطات الصرف األجنيبة بني غري مباشر عالقة طردية ، كما بينت النتائج وجود )2000خضور
جينب  و واردات الضروريةال تدفق  الطوارئ ليضمن أحوال يف هذه االحتياطيات،  استخدام إىل، هذا ما يعكس اللجوء    حبرا

 زايري(االحتياطيات  هذه كفاية عدم حالة يف تطبيقها الدول إىل تضطر اليت املرغوبة غري االقتصادية واالجتماعية السياسات
 خاصة إذا كان احلد األدىن من  الواردات الضرورية كبريا من إمجايل  الواردات ، حبيث يشمل أساسا السلع الغذائية  ) 2009بلقاسم

و االستهالكية اهلامة اليت ال ينتجها االقتصاد احمللي أو تنتج بكميات تقل عن حجم الطلب  االستهالكي  باإلضافة إىل السلع اليت 
، بينما متغري االنفتاح التجاري كان يؤثر سلبا و غري )1994،رمزي زكي (حتتاج إليها الدولة لتنفيذ خطط اإلنتاج و برامج االستثمار

م الواردات املنقولة حبرا و هذا ما يشري عكسا  الجتاه العالقة  بني الطلب على الواردات و االنفتاح التجاري حيث  معنوي على حج
 التضخم غري معنوي  كان  يف حنيكلما كانت اقتصاد دولة منفتحا أمام األسواق العاملية كلما زادت قيمة التبادل التجاري اخلارجي ، 

املنقولة حبرا   حيث   هذه النتيجة ال تدعم النهج النظري  الذي يبني وجود عالقة بني التضخم يؤثر سلبا على حجم الواردات و 
بني  طردية يبني وجود عالقةاليت  )(Md. Ariful Islamو ذلك ما توصلت إليه عدة دراسات من بينها دراسة  وحجم الواردات

 (Md. Ariful حجم الواردات م املتغريات لتفسريمن أه التضخمإال انه أضاف أن ال يعترب  وحجم الوارداتالتضخم 
Islam ,2013).  

  الصة و النتائجالخ
  خالل فرتة، يف اجلزائر  املنقولة   حبراً  أهم احملددات اليت تؤثر على الطلب على الواردات    التعرف على  دراسةال ه هذ استهدفت

النقل اليت تعتمد  إليها هي أن النقل البحري يعترب من أهم وسائلة النتائج اليت ميكن اإلشار  و من أهمــ ، 2015اىل 2000ما بني 
جاءت النتائج  عليها اجلزائر يف مبادال�ا اخلارجية ، وان التكاليف املوانئ ال تعترب من العوامل اليت حتد من حركة تنقل السلع املستوردة،

سعر ضخم ،كما  أوضحت الدراسة أن هناك عالقة قوية بني ، التاالنفتاح التجاريغري متوافقة مع النظرية االقتصادية لكل من 
،كما أكدت النتائج  يف اجلزائر  املنقولة حبراللطلب على الواردات  ات، حيث يعترب أهم حمدد  حجم الواردات املنقولة حبرا و الصرف

  . يف اجلزائر املنقولة   حبراً  لواردات  عن أمهية ودور االحتياطات الدولية كمحدد  ل
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