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  :إلاطار العام للدراسة

 الخحىالث الاكخصادًت التي عسفتها حلبت زماهِىاث وحظعُىاث اللسن اإلااضخي وما بن

صاحبها مً ظهىز اججاٍ هحى العىإلات الاكخصادًت ؤدث بلى بعادة الىظس في جىحُه الظُاطاث 

ص جىكعاث ألاداء  ت واإلاالُت الدولُت، وبالخالي حعٍص الاكخصادًت الكلُت، وجىزُم السوابؽ الخجاٍز

 مً بين آزاز جلك الخحىالث على َرٍ وكان والىمى الاكخصادي للكثير مً البلدان الىامُت

س الخجازة  الدول ؤن بيذ بطتراجُجُت اكخصادًت مىحهت هحى الخازج وما صاحبها مً جحٍس

َرٍ . واإلادفىعاث الدولُت ،و َى ػكل عىامل حاطمت لىجاح عملُت الخىمُت الاكخصادًت

الاطتراجُجُاث التي جمثل آلُاث العىإلات الاكخصادًت، فظال على الخكالُف الىاججت عً 

 .  الاطخخدام الظحئ لهرٍ الظُاطاث والتي جفسش ػالبا ؤشماث اكخصادًت ومالُت

       عسف العالم العدًد مً الخحىالث والخؼيراث الاكخصادًت اإلاعلدة واإلادؼابكت اهؼالكا 

ً، وذلك بعد اجهُاز اإلاعظكس الاػتراكي وطُؼسة  مً الىصف الثاوي مً اللسن العؼٍس

ادة مىحت الخحسز الاكخصادي .  اإلاعظكس السؤطمالي على الاكخصاد العالمي باإلطافت بلى ٍش

 مما خلم حملت  وظهىز مىظمت الخجازة العاإلاُت بلى حاهب جصاًد كىة الخكخالث الاكخصادًت،

اهاث ؤمام الدول الىامُت للنهىض باكخصادًاتها، وجحلُم معدالث همى  مً الخحدًاث والَس

ت محكمت ومدزوطت ومً خالل  كخلك التي جحللها الدول اإلاخلدمت، وفم خؼؽ جىمٍى

ت  اإلاخاحت لدحها بؼتى ؤهىاعها      .الاطخؼالل ألامثل للمىازد الؼبُعُت والبؼٍس

        بن ؤدواث الظُاطت الاكخصادًت عدًدة، منها ما ٌعد مً الظُاطت اإلاالُت واإلاخمثل في 

خمثل في طعس الفائدة، ومنها ما ًكىن  ؤلاهفاق الخكىمي والظسائب، ومنها ما ٌعد هلدي ٍو

بين الازىين واإلاخمثل في طعس الصسف، َرٍ ألاخيرةحظخعمل ألػساض كثيرة ؤَمها بعادة 
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الخىاشن في الاخخالالث الخادزت في اإلايزان الخجازي على وحه الخصىص، وفي ميزان 

ى ألامس الري ًادي بدوزٍ له اوعكاطاث مخباًىت على الكثير مً   اإلادفىعاث بؼكل عام، َو

 .  اإلاخؼيراث الاكخصادًت الكلُت للدول 

     حعخبر طُاطت طعس الصسف مً ؤَم ؤدواث الظُاطاث الاكخصادًت الكلُت ،وذلك لكىجها 

حؼكل بلى حاهب الظُاطاث ألاخسي آلُت فعالت لخماًت الاكخصاد اإلاحلي مً الصدماث 

، وجخخلف دزحت جإزير طُاطت طعس الصسف في الاكخصاد على مدي  الداخلُت والخازحُت

اطخلساز الظعس ، بذ ًلعب طعس الصسف دوزا مهما في الاكخصاد، لرلك وحب الاَخمام به 

حعخبر . والظعي للخحكم في جؼىزٍ ، وبعؼاءٍ هىعا مً الاطخلساز لُصبح كادز على اإلاىافظت

وحدة الىلد واحهت اكخصاد الدولت التي حعكع حالتها الاكخصادًت مً كىة ؤو طعف ، 

ت ومسػىبت  .  ، والعكع صخُح  فاالكخصاد اللىي ًخلم بالظسوزة عملت كٍى

      ؤدي ظهىز مبدؤ الخخصص الدولي و جلظُم العمل في حمُع دول العالم وجىطع 

ت و جظاعفها بلى وؼىء جكخالث  دولُت ،  حُث صاز الاهدماج و  اكخصادًتالخعامالث الخجاٍز

اتها بلى  الخكخل الاكخصادي مً ؤَم الظماث التي تهدف دول العالم بمخخلف مظخٍى

    .جحلُلهما

، ًكدؼف ؤن الاججاَاث      اإلاخدبع ألحدار الىكائع الاكخصادًت مىر مؼلع اللسن اإلااضخي

ً جكخالث اكخصادًت و هلدًت ؤزسث بؼكل ؤو بأخس على طير  العاإلاُت اإلادظازعت هحى جكٍى

، و لعل ؤَمها بوؼاء الاجحاد الاكخصادي و الىلدي ألاوزوبي  دوالُب الىظام الىلدي الدولي

تن "الُىزو "و اطخحدار العملت ألاوزوبُت اإلاىحدة  وذلك بعد ألاشمت التي حعسض لها هظام بٍس
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كي و عدم الاطخلساز الري َص الاكخصاد العالمي  وودش و الصدمت التي لخلذ بالدوالز ألامٍس

كُت على ؤوزوبا مً الخؼس الؼُىعي بعد اجهُاز َرا  مً حهت ، و كرا اهتهاء الىصاًت ألامٍس

 .  ألاخير مً حهت ؤخسي 

كي في الىظام الىلدي الدولي -          طف بلى ذلك ؤن الدوز اإلاحىزي الري لعبه الدوالز ألامٍس

ت و وحدة احخُاػي -   بىصفه عملت دولُت ، و كىحدة حظاب و كإداة للمعامالث الخجاٍز

كي دون ظهىز  هجم عىه جكالُف باَظت- زئِظُت ، بذ حال َرا الدوز اإلاهُمً للدوالز ألامٍس

عمالث دولُت ؤخسي حظاَم في دعم اطخلساز الىظام الىلدي الدولي، مما ٌعجي الاوعكاض 

كي على الىظام بإكمله  .  اإلاباػس ألي صعىباث ٌعاوي منها الدوالز و الاكخصاد ألامٍس

       و مً زم ًمكً اعخباز ظهىز الاجحاد الاكخصادي و الىلدي ألاوزوبي ،مخىحا بالعملت 

مىعسحا حاطما و َاما في مظخلبل الىظام        الىلدي الدولي، " الُىزو"ألاوزوبُت اإلاىحدة 

 و ذلك بدبجي بحدي عؼسة دولت و هي 1999بذ دخلذ ؤوزوبا عهدا حدًدا في حاهفي مً عام 

، الىمظا و  ، فىلىدا ، اًسلىدا ؤإلااهُا، فسوظا، اًؼالُا، َىلىدا ،اطباهُا، بلجُكا اللىكظمبىزغ

" الُىزو،"البرحؼال مً ؤصل خمظت عؼسة دولت داخل الاجحاد ألاوزوبي، لعملت حدًدة هي 

 .   ومً ؤَم اإلاساحل الاكخصادًت لهرٍ الدول َى دخىلها اإلاسحلت الىلدًت 

كعملت مىحدة لدول الاجحاد ألاوزوبي، و كعملت دولُت حدًدة ؤزاز " الُىزو"     كما ؤن ظهىز 

ٌ حىل آلازاز التي ّالعدًد مً الدظائالث، و فخح الىلاغ واطعا على مظخىي العالم كل

ًمكً ؤن جحدثها َرٍ العملت الدولُت الجدًدة على مظخىي الاكخصاد ألاوزوبي ذاجه و 

 .   الاكخصاد العالمي
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ت الىحُدة ؤمام العالم الخازجي في حلب       كما ٌعد كؼاع الخجازة الخازحُت الفَى

ىت ، وكىجها اإلاخىفع الىحُد كرلك مً الجاهبالداخلي إلاا ًىفٍس  الدوالزاث التي جمىل الخٍص

مً مداخُل لخؼؼُت اإلاخؼلباث الداخلُت، حُث زؤث الجصائس ؤهدظاًس َرا اللؼاع وؤن 

ت وكرا  جدخل بصالحاث اكخصادًت علُه، وذلك مً ؤحل جىظُمإفظل للخدفلاث الخجاٍز

 .  بحدار جسابؽ بين طُاطاث الخىمُت الاكخصادًت

عي ًسجكص بصفت         وفي ظل َرٍ اإلاظخجداث العاإلاُت ، ًبلى الاكخصاد الجصائسي اكخصادَز

ػبه كلُت في مدا خُله على عائداث صادزاث اإلاحسوكاث ،َرٍ ألاخيرة جخإزس بمخؼيراث 

اكخصادًت خازحُت عاإلاُت،  ًصعب الخحكم فيها  ؤو حتى الخكهً لها ، والتي مً بُنها حؼيراث 

كُت،  التي  ًخم على ؤطاطها حظعير اإلاادة ألاولُت البترول ، فثلل  ؤطعاز صسف العملت ألامٍس

اطخخدامها في الخجازة الخازحُت و اإلادًىهُت هدُجت جللائُت لىىعُت الصادزاث وطُاطت 

اإلادًىهُت اإلاىخهجت ؤما الخدر البازش واإلاخمثل في اطخحدار العملت ألاوزوبُت اإلاىحدة فُعخبر 

ع احخُاػاث الجصائس وبعؼاء الُىزو الدجم اإلاىاطب اطخجابت لؼبُعت وحجم  دعىة لخىَى

ت مع ؤلاجحاد ألاوزوبي خاصت الاطخيراد  ت واإلاالُت الجصائٍس  .  اإلاعامالث الخجاٍز

   :إشكالية الدراسة

     جىحد عالكت وػُدة بين جللباث ؤطعاز الدوالز والُىزو على الاكخصاد الجصائسي عامت 

كُت  وعلى الخجازة الخازحُت خصىصا بحكم ؤن العائداث البترولُت حظىي بالعملت ألامٍس

الدوالز بِىما جدفع الاحخُاحاث مً الىازداث بالعملت ألاوزوبُت اإلاىحدة الُىزو ، ومىه ًمكً 

 :  صُاػت بػكالُت َرا البحث الخالي
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  ما مدي جإزير الخللباث ؤو الخؼيراث الخاصلت بين الدوالز والُىزو على الخجازة الخازحُت  

ت ؟  الجصائٍس

   :التساؤالت الفرعية 

اهؼالكا مً البحث في معاوي ودالالث الدظائل السئِسخي وبهدف الخعمم في جفاصُل   

بػكالُت الدزاطت ، وبطلاػا لإلػاز الىظسي على الجاهب العملي الخؼبُلي في جفاصُل 

البحث ، طىكىن ؤمام طسوزة ػسح الدظائالث الفسعُت ، محاولت لإلحابت على َرا الظاال 

اإلاحىزي ؤو ؤلاػكالُت اإلاؼسوحت ،حُث ، طإدزج بعع الدظائالث الفسعُت اإلادعمت 

 :   للمىطىع والتي هي كاآلحي

كُف ًازس اهخفاض الدوالز على اللدزة الؼسائُت للعىائد اإلاالُت اإلاخإجُت مً كؼاع  -

  اإلاحسوكاث في الجصائس؟ 

َل ًازس اطدبدال اإلاعامالث الخاصلت بالُىزو وحعلها ملىمت بالدوالز على فاجىزة  -

ت باإلًجاب ؟   الىازداث الجصائٍس

َل ٌؼكل حظعير الىفؽ بالُىزو  ؤو طلت مً العمالث حال للجصائس كبلد معخمد بدزحت  -

  كبيرة على الىفؽ  لخفادي مؼكلت الفىازق بين العمالث ؟

   :أهمية املوضوع

     ٌظخمد اإلاىطىع ؤَمُخه مً عىىان البحث،حُث حعد الخللباث في ؤطعاز صسف العمالث 

ذا ؤَمُت بالؼت على اكخصادًاث الدول، باعخباٍز حللت زبؽ بين الاكخصادًاث الدولُت ، 

وملُاطا َاما لدجم معامالتها، باإلطافت بلى ذلك فظعس الصسف له ؤزس واطع على جىاشن 
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الاكخصاد الكلي، مً خالل عالكخه اإلاباػسة وػير اإلاباػسة باإلااػساث الاكخصادًت الكلُت، 

 .  معدل الىمى، وزصُد ميزان اإلادفىعاث اإلاخمثلت ؤطاطا في معدل الخضخم

   :الهدف من الدراسة

    معسوف حُدا ما للخجازة الخازحُت مً جإزير كىي ، طىاء بالظلب ؤو باإلًجاب على 

اث الخجازة الخازحُت  الاكخصاد الىػجي، ومً زم على مخؼيراث الاكخصاد الكلي، و هظٍس

كفُلت بؼسح َرا اإلاىؼم،خاصت وان لم جكً طُاطت اكخصادًت مخِىت مجابهت لهرٍ 

اإلاخؼيراث الخاصلت على الصعُد الدولي ، حُث ججدز ؤلاػازة َىا بلى الخؼسق بلى طُاطت 

ع َُكلت  طعس الصسف ، بطافت بلى َرا ؤن بعع الدول لم جصل لخد آلان بلى جىَى

را ما ًىؼبم على الجصائس ومؼكلت  مبادالتها الخازحُت خاصت مً صادزاتها الظلعُت َو

ُىا للظسوف  ازجباغ اكخصادَا بهُكل جصدًسي وحُد ًجعل مً الاكخصاد الىػجي َز

 .   الاكخصادًت التي جحدر في الظىق العالمي

    بلى حاهب َرا كله فمً بين ألاَداف التي ًسمي بليها َرا البحث ، معسفت مدي جإزس 

ت باإلاخؼيراث الاكخصادًت الخازحُت واإلاخمثلت في حؼيراث ؤطعاز  الخجازة الخازحُت الجصائٍس

عي ٌعخمد  الىفؽ، حؼيراث ؤطعاز صسف العمالث ،خاصت وؤن الاكخصاد الجصائسي اكخصاد َز

  .بصفت ػبه كلُت على مداخُل الىفؽ

  :الافتراطاث

 :       طإحاول مً خالل البحث وجفاصُل الدزاطت اخخباز صخت الافتراطاث العلمُت الخالُت
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ٌعخبر طعس الصسف اإلالُاض اإلاعُازي لللُم اإلاخخلفت طىاء على اإلاظخىي الداخلي ؤو  •

  . عىدما ًيؼإ الخبادل الخجازي بين الدول 

ت ؤو مالُت  • جظهس الظسوزة بلى اطخعمال العمالث الخازحُت  عىدما جلىم عالكاث ججاٍز

  .بين ػسكاث حعمل داخل الدولت مع ػسكاث حعمل خازحها

ت الخازحُت للجصائس طُحظً ال محال مً  • بعادة الىظس في فىجسة اإلاعامالث الخجاٍز

  . وطعُت اإلايزان الخجازي وبالخالي جحظين وطعي ميزان اإلادفىعاث

  . ازجباغ الاكخصاد الجصائسي بعملخين عاإلاُخين مهمخين ؤمس ال ًجب الاطخيهان به •

      .البد مً زبؽ جؼىزاث الخجازة الخازحُت جبعا لخؼىز ألاحدار الاكخصادًت •

•  

    :اإلاىهج اإلاخبع في الدزاطت

    بن جحدًد مىهج البحث ًخىكف على الهدف الري حظعى الدزاطت الىصىل بلُه وعلى 

ػبُعت اإلاىطىع في حد ذاجه ، لرا فلد حمعذ َرٍ الدزاطت بين اإلاىهج الىظسي الري  

خي مً خالل  اعخمدجه في الفصل ألاول ،  مً خالل مدخل لظعس الصسف وكرا اإلاىهج الخاٍز

خُت وزدث في مظمىن البحث مخمثلت في مساحل ظهىز الاجحاد  الخؼسق لخؼىزاث جاٍز

خي لظعس الصسف  ألاوزوبي وججظُد بوؼاء وحدة ؤوزوبُت هلدًت  بطافت بلى الخؼىز الخاٍز

في الجصائس، و ألاطلىب الىصفي الخحلُلي في جبُان العالكت بين الجصائس والىالًاث اإلاخحدة 

كُت و الاجحاد ألاوزوبي والاوعكاطاث التي جىاحه الاكخصاد الجصائسي مً َخين  ألامٍس

خين اكخصادًا  .  الدولخين اللٍى
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   : الدزاطاث الظابلت

      في بػاز عسطىا للدزاطاث الظابلت التي جىاولذ مىاطُع مً كبُل مىطىع َرٍ الدزاطت 

طىكىن ؤمام طسوزة الفصل بين حصئين ، هخعسض في ألاول بلى جلك ألادبُاث العلمُت التي 

جىاولذ اإلاخؼير اإلاظخلل بؼكل خاص ،واإلاخمثل في كل ما ًخعلم بمىطىع بظعس الصسف على 

زم هخدزج بعدَا بلى الجصء "الدوالز و الُىزو "وحه  العمىم وكرا ؤَم هظامين هلدًين عاإلاين 

ت  الثاوي لعسض ؤَم الخحلُالث والدزاطاث للمخؼير الخابع بخإزس الخجازة الخازحُت الجصائٍس

 .  مً جللباث ؤطعاز صسف العمالث 

  الدراسات املتعلقة باملتغير املستقل  :أوال

    مً الجدًس بالركس في َرا الصدد ؤن مىطىع طعس الصسف  بؼكل عام جخىفس حىله 

الكثير مً الدزاطاث التي جسكص على الجاهب الىظسي ، طىاء كاهذ كخب مخخصصت ؤو زطائل 

فهي -  الىافد الجدًد-ؤو هدواث وماجمساث ، ؤما اإلاساحع الخاصت بالعملت ألاوزوبُت اإلاىحدة 

 .  كلُلت ، لكىجي حاولذ الاكتراب بلى ما َى ؤكثر مالئمت واكترابا مً َرٍ الدزاطت 

  الدراسات املتعلقة باملتغير التابع  :ثانيا

       ال بد مً ؤلاػازة في البداًت بلى ؤن مىطىع طعس الصسف وكرا الخجازة الخازحُت في 

الجصائس ذا ؤَمُت بالؼت ؤدزكها الباحثىن فجاءث مظاَماتهم جىاوالث عدًدة لهرا اإلاىطىع 

  : وعلى َرا ألاطاض جم الاَخداء بلى عسض بعع الدزاطاث على طبُل اإلاثال ال الخصس

،دزاطت ؤزس حؼيراث طعس " زطالت ماحظخير ، للؼالب ، بً كدوز علي ، عىىاجها •

  .2004، اإلاسكص الجامعي طعُدة، " الصسف على همىذج الخىاشن الاكخصادي الكلي
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، آزاز جللباث طعس الصسف " زطالت ماحظخير ، للؼالب ، الظعُد عىاوي ، عىىاجها •

   .2005، حامعت باجىت، " وجدابير اإلااطظت الاكخصادًت إلاىاحهتها

ؤزس الدوالز والُىزو على الخجازة "زطالت ماحظخير، للؼالبت زفُلت صباغ ،بعىىان  •

ت    .2006، حامعت جلمظان ، " الخازحُت الجصائٍس

ؽ عابد ، • مجلت بحىر " ؤزس ظهىز الُىزو على اكخصادًاث الدولُت والعسبُت،"ػٍس

   .2007  لبىان، 38اكخصادًت عسبُت ، مسكص الدزاطاث الىحدة العسبُت ،العدد 

مداخلت "مىكع الُىزو في الىظام الىلدي الدولي وؤزٍس على الاكخصادًاث العسبُت" •

– ملدمت في اإلالخلى في اإلالخلى الدولي ألاول حىل الُىزوواكخصادًاث الدول العسبُت 

ل 19-18،حامعت ألاػىاغ  - فسص وجحدًاث     . 2005 ؤبٍس

دوز الدوالز في الخإزير على الاكخصاد العالمي،  حالت الدول "عُت عبد السحمان ،  •

وزكت ملدمت في اإلالخلى العلمي العاػس  الاكخصادًاث العسبُت " العسبُت الىفؼُت، 

   .2008وجؼىزاث ما بعد ألاشمت العاإلاُت،  لبىان دٌظمبر 

اوي ، عىىان اإلاداخلت  • الُىزو و طُاطت طعس الصسف "محمد بً بىشٍان والؼاَس ٍش

، اإلالخلى الىػجي ألاول حىل " في الجصائس ، دزاطت ملازهت مع جىوع و اإلاؼسب

- 21،-  البلُدة -  حامعت  طعد دحلب  *الاكخصاد الجصائسي في ألالفُت الثالثت ، *

   2002 مــــاي  22

   : أسباب اختيار املوضوع
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 :      جسحع ؤطباب اخخُاز َرا اإلاىطىع في مجملها بلى ما ًلي

كىهه مخعلم بإهظمت ؤطعاز الصسف التي حعخبر السكيزة التي حعخمد عليها الظُاطاث  •

ادة على كىن اػلب الجىاهب الاكخصادًت مسجبؼت بها    .الىلدًت ٍش

كي ومعسفت  • حتى ًمكً الىكىف على مدي جبعُت الاكخصاد الجصائسي للدوالز ألامٍس

  .دزحت دولسجه

مدي ؤَمُت اإلاىطىع خاصت مع الخحىالث الاكخصادًت التي عسفتهاالجصائس بصفت  •

س الخجازةالخازحُت    .عامت وكؼاع الخجازة بصفت خاصت لخحٍس

   :صعوبات الدراسة 

عترطه ػكل مً  با ال ًىحد بحث ؤكادًمي بال َو      مً الجدًس بالركس في البداًت ؤهه جلٍس

ؤػكال الصعىباث العلمُت والعملُت على اخخالف دزحاتها وبن كاهذ الصعىباث العلمُت 

حعخبر ؤحد ملاصد البحث العلمي وؤَدافه للىصىل بلى جرلُلها ؤمام ؤي بحث في 

اإلاظخلبل، فةن واكع الصعىباث العملُت َى الري ٌعجص البحث بلى دزحت كبيرة وفي 

ؤحُان كثيرة عً ججاوشَا حتى بعد جهاًت البحث ، فالصعىباث التي جللُتها في َرا 

مكً  ا عً جلك اإلاإلىفت لدي حل الباحثين ٍو َس البحث اإلاخىاطع ال جخخلف في حَى

 :   اطخدزاحها فُما ًلي

مً هاَُت الجاهب الىظسي وخاصت ما حعلم بمساحع عً الاجحاد ألاوزوبي والعملت  •

  . العملت ألاوزوبي اإلاىحدة
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في الجاهب الخؼبُلي ،الكخب اإلاخىاولت لظعس الصسف في الجصائس محدودة مً حُث  •

العدد ، وبالخالي ال ًجد الباحث هفظه ؤمام مساحع عدًدة ومخىىعت حظمح  له ؤن 

  . ًجعل بحثه ؤكثر حعمُلا

ت جلل   • كرلك في الجاهب الخؼبُلي وبالظبؽ فُما حعلم بالخجازة الخازحُت الجصائٍس

   .   اإلاساحع ؤو جكاد جىعدم بال ما وحد في مىكع الاهترهذ

   :ثقسيمات الدراسة

       اهؼالكا مً ألاَداف العلمُت والعملُت اإلاحددة للدزاطت وفي طبُل ؤلاحابتعً ألاطئلت 

البحثُت اإلاصاػت طىعخمد بطافت بلى اإلالدمت والخاجمت جلظُما بحثُا خاصا، مكىن مً 

زالزت فصىل زئِظُت وعسض في ألاول ؤلاػاز الىظسي للدزاطت اإلاخعلم بعمىمُاث حىل طعس 

الصسف مً خالل ؤلاإلاام ببعع الجىاهب اإلاخعللت به، في حين طإحاول في الفصل الثاوي 

الخؼسق ألَم الىظم الىلدًت العاإلاُت ؤولها العملت الجدًدة عملت الُىزو  وزاهيها العملت 

كُت الدوالز ، ؤما في الثالث وألاخير طإجؼسق إلاا له العالكت اإلاباػسة بالجصائس وهي  ألامٍس

وكد حاءث جلظُماث الدزاطت مفصلت على الىحى . الخالت اإلاؼبم عليها مىطىع الدزاطت 

 :   الخالي  

ى اإلافخاح واإلاىحه الىظسي لهرٍ الدزاطت وحاء جحذ عىىان :الفصل ألاول  -1  َو

، حُث طإعسض في اإلابحث ألاول اإلادخل بلى طعس "عمىمُاث حىل طعس الصسف"

فاث لظعس الصسف، ؤهىاع طعس  الصسف مً خالل زالزت مؼالب ألاول وزد فُه حعٍس

الصسف و ؤػكاله طعس الصسف  وطإعسض في اإلاؼلب الثاوي الىظم اإلاخخلفت لظعس 
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الصسف ؤَمها طعس الصسف الثابذ وطعس الصسف اإلاعىم ،ؤما اإلابحث الثاوي مً 

َرا الفصل عسطذ فُه عمىمُاث حىل طىق الصسف مً خالل الخؼسق في 

لخعٍسف طىق الصسف وجصيُفاجه وؤَم اإلاخعاملين في َرا الظىق ؤما اإلاؼلب اإلاؼلب  ألاول 

اث طعس الصسف   . الثاوي فركسث فُه ؤَم  هظٍس

 والري ٌعخبر الفصل الخؼبُلي في َرٍ الدزاطت و اإلاعىىن :  الفصل الثاوي  -2

ت" واإلاخظمً زالر مباحث " جإزيراث الُىزو و الدوالز على الخجازة الخازحُت الجصائٍس

والتي لها صلت مباػسة بالجصائس ؤَمها اإلابحث ألاول  طعس الصسف في الجصائس و به 

جؼىز ؤهظمت حظعير الدًىاز و الصسف وبدوزٍ ًحخىي ؤَم مساحل جؼىز زالر مؼالب ألاول 

الصسف في الجصائس مً الاطخلالل بلى حد آلان وحصتها في ؤزبع مساحل ؤما اإلاؼلب الثاوي، فظىق 

ت في الجصائس، محاوال عبٍر الخؼسق لكل مً محدداث طعس الصسف في الظىق  الصسف اإلاىاٍش

ت في الجصائس ألهخلل اإلاؼلب الثالث طُاطت جخفُع  ت وكرا ؤطباب ظهىز الظىق اإلاىاٍش اإلاىاٍش

كُمت الدًىاز الجصائسي الطخعسض فُه جخفُع كُمت الدًىازالجصائسي وؤطباب َرا الخخفُع، 

زم اإلاسوز بلى اإلابحث الثاوي مً الفصل الخؼبُلي والري طإعمل مً خالله على الخمحُص في 

ت وجلظُمها بلى ؤوال َُكلت الصادزاث  ؤكثر الجىاهب ؤَمُت َُكلت الخبادالث الخازحُت الجصائٍس

وللخىطُح ؤكثر ذكسث َرا مً هاحُت الظلع اإلاىحهت للخازج ؤَمها اإلاحسوكاث واَم اإلاىاػم 

مً خالل ؤَم اإلاىزدًً مع ؤَم اإلاخىحهت بليها، هفع الشخئ باليظبت لهُكلت الىازداث 

اإلاىخجاث اإلاظخىزدة ألخلص بحثي بإَم حصء مً ؤَداف الدزاطت مً خالل اإلابحث 

ألاخير مً البحث ؤزس الدوالز و الُىزو على الخجازة الخازحُت مفصال فُه كل مً 
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ا على الخجازة الخازحُت و كرا اوعكاطاث الُىزو على الخجازة  جللباث  الدوالز وؤزَس

ت   .   الخازحُت الجصائٍس

 



 ظهش الطشف:                                                                                                                           الفطل ألاٌو 

 

62 

      جخميز اإلاهامالث الاكخطادًت الذولُت بخاضُت أظاظُت جخػمً اظخخذام هلىدا مخخلفت في نملُت 

ت، فالىلىد حعخخذم في اإلاهامالث الاكخطادًت الذاخلُت لىفغ الانخباس الزي حعخخذم مً احله  الدعٍى

ت بين الذٌو َى اخخالف  في اإلاهامالث الذولُت، وأَم نامل ًثير اإلاطانب باليعبت للخهامالث الخجاٍس

 .   نمالث الذفو، خُث أن ليل دولت نملتها الخاضت بها

      فاإلاطذس نلُه خلىق لذي اإلاعخىسد ملىمت بالهملت ألاحىبُت وللمعخىسد واحباث بذفو أزمان 

البػائو اإلاعخىسدة مً الخاسج ، مً َىا جأحي أَمُت دساظت ظهش الطشف ألاحىبي و رلً إلاهالجت وظائل 

ت التي ججشي  لها فُما بُنها في خػم اإلاهامالث الاكخطادًت واإلاالُت والخجاٍس حهذد الهمالث وبالخالي جدٍى

لت مهُىت ، . بين الذٌو  ذ أَمُت َزٍ الذساظت َى أن ظهش الطشف لِغ مجشد ظهش ًدذد بؿٍش وما ًٍض

بل ًلهب دوسا َاما في الخأزير نلى معخىي اليشاؽ الاكخطادي في شتى اإلاجاالث واالظدثماس ، ؤلاهخاج، 

 .  الخطذًش الاظخيراد، جذفلاث سؤوط ألامىاٌ

    لهزا الغشع وحب نلى حمُو ألاؾشاف الاَخمام بما ٌهشف بالطشف، فهى ًدعم بخطىضُاجه 

 ٌ ونادة ما جخهشع نمالث ألاكؿاس اإلاخخلفت .وحهلُذاجه، وله بالل ألازش في اكخطادًاث حمُو الذو

لخللباث وحغيراث معخمشة هدُجت حشابً نىامل نذًذة جىجش ننها مخاؾش في اإلاهامالث الاكخطادًت 

الذولُت، فُطهب نلى اإلاخهاملين في هثير مً ألاخُان جفاديها أو حغؿُتها مما ًدعبب في خذور خعائش 

 .   هبيرة

    جخؿلب دساظت قاَشة الطشف، الخهشع ئلى جدذًذ اإلافاَُم والىكم الىلذًــت خطائظ ظهش 

 . الطشف، وهزا نمىمُاث خٌى ظىق الطشف وجطيُفاجه وأَم اإلاخهاملين فُه

  

 

 

 

ٌل  للمدخلثإلىثسعرث لصرف:ل املبحث ألا
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ول دولت لها نملتها الخاضت بها التي حعخهمل في نملُاث الذفو الذاخلُت، وجكهش الػشوسة ئلى 

ت أو مالُت بين ششواث حهمل داخل الذولت مو  اظخهماٌ الهمىالث الخاسحُت نىذما جلىم نالكاث ججاٍس

    .ششواث حهمل خاسحها، ئر جدخاج الششواث اإلاعخىسدة ئلى نملت البلذ اإلاطذس وي جخم َزٍ الهملُت

وفي الىاكو لِعذ الششواث التي جلىم بالخجاسة مو الخاسج هي فلـ التي جدخاج ئلى الهمالث 

الذولُت بل ول شخظ ًيخلل ئلى خاسج البلذ الزي ًلُم فُه ًدخاج ئلى نملت الذولت التي ًىد الزَاب 

 .  ئليها خين ئر ًجذ هفعه مػؿشا لللُام بخطٍشف نملت وؾىه بالهملت ألاحىبُت

ٌل  لل:جعريفثسعرث لصرف،ثأشيالهثألاخصائصه:ل املطلث ألا

ت اإلاذفىناث الذولُت، ئر اهه ًدذد الهالكت بين  ٌهذ ظهش الطشف الىظُلت ألاظاظُت لدعٍى

أظهاس العلو والخذماث اإلادلُت وأظهاس العلو والخذماث الخاسحُت ونلى غىء َزا اإلاؿلب ظىف أكىم 

 .  بخهٍشف ظهش الطشف، ورهش أهىانه وأشياله

ٌل  .للجعريفثسعرث لصرف:ل للررث ألا

ً الاكخطادًين في جلذًم حهٍشف ظهش الطشف ئال أن َزٍ الخهاسف ججخمو في  حهذد اإلافىٍش

 :   مفهىم واخذ هزهش منها

ٌهشف ظهش الطشف نلى أهه نذد الىخذاث التي ًجب دفهها مً نملت مهُىت للحطٌى نلى 

   1.وخذة مً نملت أخشي 

لت نىعُت نلى  أهه نذد الىخذاث مً الهملت ألاحىبُت الالصمت "هما ًمىً أن وهشفه بؿٍش

   2."للحطٌى نلى وخذة مً الهملت اإلادلُت

 

  .3َى زمً نملت دولت ما ملىمت في شيل نملت دولت أخشي، أو َى وعبت مبادلت نملخين

                                         

   10 ص٬2009 ٬ الجزائر٬ دار الخمدونية٬ اقتصاديات صرف النقود و العمالت٬ الطاهر قانة 1

2  Philippe AVOYO, « Finance Appliquée », DUNOD, paris, 1993, p53.  
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و ًلطذ بعهش الطشف هزلً بأهه ظهش أو وعبت مبادلت نملت بهملت أخشي، خُث حهذ ئخذي  -

  4.الهملخين ظلهت في خين حهخبر ألاخشي العهش الىلذي لها

و هزلً ظهش الطشف َى أداة الشبـ بين أظهاس العلو في الاكخطاد اإلادلي و أظهاس العلو في  -

  5.الاكخطاد الهالمي

لخين َما  :  هما أن حعهير الهمالث ًخػو لؿٍش

 َى نذد الىخذاث مً الهملت ألاحىبُت التي ًجب دفهها للحطٌى نلى وخذة واخذة مً :الدعهير اإلاباشش

لت كلُل مً الذٌو التي جدبهها و حعخهملها، و هزهش أَم دولت  الهملت الىؾىُت، خُث أن َزٍ الؿٍش

ؿاهُا  .   X dollars= 1 DAحعخهمل الدعهير اإلاباشش هي بٍش

َى نذد وخذاث زمً الهملت الىؾىُت الىاحب دفهها للحطٌى نلى وخذة واخذة : الدعهير الغير مباشش

لت مً غالبُت بلذان الهالم بما فيها الجضائش ئر ًلاط الذوالس  مً الهملت ألاحىبُت، و جدبو َزٍ الؿٍش

  6dollars= X  DA:بهذد الىخذاث مً الذًىاس الجضائشي، مثال

 لل:أشياٌثسعرث لصرف:ل للررث لثاوي

ًأخز ظهش الطشف أشياال جخطح مً خاللها اللذسة الخىافعُت بين الذٌو ئغافت ئلى أخزٍ 

فاث الجمشهُت أو الشظىم والحىافض وؤلاناهاث  بهين الانخباس ئلى مخخلف الخذابير الحيىمُت مثل الخهٍش

 :  اإلاالُت التي لها نالكت بالهمالث الذولُت ونلى َزا ًمىً جدذًذ ألاشياٌ الخالُت لعهش الطشف

 :لللثسعرث لصرفثالاسمي:أألاال

                                                                                                                              

 . 44 ص٬2008 ٬ اإلسكندرية٬ دار الجامعة الجديدة٬ العالقات االقتصادية الدولية٬هللازينب حسن عوض ا -  3

 ص ٬1987 ٬ مكتبة النهضة القاهرة٬ سياسة سعر الصرف و عالقاتها بالموازنة العامة لمدولة٬حمدي عبد العظيم -  4
31 . 

 . 96 ص٬2005 ٬ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية٬ تقنيات البنوك٬الطاهر لطرش -  5

 ٬1997 ٬ القاهرة٬ دار الجامعة الجديدة لمنشر٬"العالقات االقتصادية الدولية" مجدى شهاب ٬أسامة محمد الفولي -  6
 . 292ص
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 و ًمىً حهٍشف ظهش الطشف الاظمي نلى اهه ملُاط للُمت نملت ئخذي البلذان التي ًمىً 

   7.جبادلها بلُمت نملت بلذ آخش

ئرا َى نباسة نً ظهش الطشف بين نملخين دون ألاخز بهين الانخباس نً مذي اللذسة الششائُت 

مً ظلو وخذماث لهاجين الهملُخين بين البلذًً خُث أن َزا ألاخير ًخدذد ًىمُا في أظىاق الطشف 

عخجُب إلاجمىنت مً اإلادذداث هخؿىس ألاظهاس  مخهشغا لزلً ئما لخدعً أو جذَىس في كُمخه َو

الىؾىُت والذولُت ، مهذالث الفائذة والهىامل الىفعُت، هما جخدذد اججاَاث جللباث َزا العهش 

زا اإلاإشش ًلىم بذوس اإلالُاط  (مإشش ظهش الطشف)الاظمي مً الشكم اللُاس ي لعهش الطشف الاظمي  َو

الزي ٌهىغ مخىظـ خطُلت الخللباث في كُم اإلاهامالث ألاخشي باليعبت لهملت مهُىت ، ورلً مو 

ئنؿاء ول نملت مً الهمالث وصها مشجحا أي أَمُت وعبُت بالخىاصي مو دوس الذولت في الهالكاث 

ت الذولُت    1.الىلذًت والخجاٍس

هما أن ظهش الطشف َزا مهشع لخزبزباث شذًذة جبها لكشوف الهشع والؿلب وبالخالي 

ل   .  ًمىً أن ًأخز مىدنى اججاهي مغاًش إلاعخىاٍ الحالي في ألاحل الؿٍى

 :   هما ججذس ؤلاشاسة ئلى أن ظهش الطشف الاظمي ًىلعم بزاجه ئلى هىنين

ت الشظمُت و ٌعدىذ نلى أظهاس مهلىت :سعرث لصرفث لرسمي -1 ى العهش اإلاهمٌى به في اإلابادالث الجاٍس  َو

خم الخهامل نليها وفلا إلاا َى مهلً بالفهل وولما وان َزا العهش نادال ولما وان  بالفهل سظمُت ٍو

 .  العىق مخىاصها جىاصها فهاال

ت ًخػو للىي اإلاعاومت بين الؿشفين :سعرث لصرفث امل ازل -2 ى العهش اإلاهمٌى به في ألاظىاق اإلاىاٍص  َو

ى ظهش مخغير مً نملُت ئلى أخشي، ومً نمُل ئلى آخش، هما أهه ظهش غير زابذ وغير مهلً           َو

                                         

 . 103 ص ٬2005 ٬ ديوان المطبوعات الجامعية٬ المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية٬ عبد المجيد قدي 7
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سظمُا بل ًخم ئنالهه بشيل شخص ي مما ٌهني ئمياهُت وحىد أهثر مً ظهش ضشف اظمي في هفغ الىكذ 

 .  لىفغ الهملت في البالد

    ًمىً وحىد أهثر مً ظهش ضشف اظمي في هفغ الىكذ بىفغ الهملت في هفغ البلذ  وفي الىاكو ال 

ه مً كىة ششائُت ن أي همُت  يهم اإلاخهاملين الاكخطادًين معخىي ظهش الطشف الاظمي بلذس ما ًدٍى

ى ما ٌهشف بعهش الطشف الحلُلي ا بىفغ اإلابلل مً الهملت اإلادلُت َو  .  العلو التي ًخم اكخىاَؤ

  :Le taux de change réel                   سعرث لصرفث لحليلي:لثاهيا

اث ألاظهاس إلاجمىنت مً الخغيراث في مخخلف الذولب ؤلاغافت ئلى        بخػىم أظهاس الفائذة ومعخٍى

 .    ظلىن اإلاخهاملين في ظىق الطشف فان ظهش الطشف الاظمي ال ٌهبر نً ظهش الطشف الحلُلي

ظهش الطشف الحلُلي ٌهبر نً الىخذاث مً العلو ألاحىبُت الالصمت لششاء وخذة واخذة مً 

 وبالخالي ًلِغ اللذسة نلى اإلاىافعت هما اهه ٌعانذ للمخهاملين *La compétivité-prix*العلو اإلادلُت 

  8. الاكخطادًين في اجخار كشاساتهم

ئن اججاٍ ومُل مإشش ظهش الطشف الحلُلي هدى الاسجفام ًإدي ئلى غهف وجللظ الخىافعُت 

للعلو اإلاطذسة مً خُث ألاظهاس، وباإلالابل فان اهخفاع َزا اإلاإشش ٌهخبر نامل اًجابي ًإدي ئلى 

اللذسة الخىافعُت وبالخالي حشجُو الطادساث لهزا فان الججاَاث َزا اإلاإشش الحلُلي للطشف أَمُت 

   9.هبيرة باليعبت إلايزان اإلاذفىناث وهزا لخؿىساث و همى ألاظىاق العلهُت والىلذًت واإلاالُت

ونلى ظبُل اإلاثاٌ فاسجفام مذاخل الطادساث بالتزامً مو اسجفام جيالُف ئهخاج اإلاىاد اإلاطذسة 

ادة الطادساث  .  بىفغ اإلاهذٌ ال ًذفو ئلى الخفىير في ٍص

                                         

 . 104 ص٬ مرجع سبق ذكره ٬عبد المجيد قدي .  د 8

 1996 ٬ األردن ٬ عمان ٬ دار وائل لمنشر ٬ التمويل الدولي والعمميات المصرفية الدولية ٬ غازي عبد الرزاق النقاش  9
  130 ص ٬



 ظهش الطشف:                                                                                                                           الفطل ألاٌو 

 

62 

 وظهش العهش الطشف *P وفي البلذ ألاحىبي َىPبافتراع أن معخىي ألاظهاس الهام لبلذ َى 

   10:َى والخالي (e ) فان ظهش الطشف الحلُليEالاظمي َى 

  e= 

 .   ٌهىغ ألاظهاس ألاحىبُت بذاللت ألاظهاس اإلادلُتeخُث 

ىُت ًيىن ظهش الطشف والخالي :                      ولى أخزها همجاٌ للملاسهت الجضائش والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

   

 :  خُث

TCR :   ظهش الطشف الحلُلي 

 TCN : ظهش الطشف الاظمي 

Pus :يا  . مإشش ألاظهاس بأمٍش

Pdz :مإشش ألاظهاس بالجضائش . 

Pus/§1 :يا يي في أمٍش   .اللىة الششائُت للذوالس ألامٍش

TCN/Pdz     :يي في الجضائش  .  اللىة الششائُت للذوالس ألامٍش

يي ٌهىغ الفشق بين  و نلُه فان ظهش الطشف الحلُلي للذًىاس الجضائشي ملابل الذوالس ألامٍش

يا واللىة الششائُت في الجضائش  .  اللىة الششائُت في أمٍش

و بهزا فاسجفام ظهش الطشف الحلُلي ًىؿىي نلى اهه ًخؿلب أهثر مً وخذاث ظلو أحىبُت 

خُث . لششاء وخذة مً العلو اإلادلُت ونلُه فهى هىم مً فلذان اللذسة نلى اإلاىافعت و الهىغ صحُذ

 . هجذ أن ظهش الطشف الحلُلي ٌعانذ هثيرا في دساظت جؿىساث ظهش الطشف خاضت في الذٌو الىاشئت

 

                                         

10  Larbi DOHNI, Carol HAINAUT, Les taux de changes , éd. De boek , Bruxelles,2004, P 
16. 
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 Le taux de change effectiveثسعرث لصرفث للعلي:ثالثال

 ٌهبر َزا الىىم مً ظهش الطشف نً اإلاإشش الزي ًلِغ مخىظـ الخغير في ظهش ضشف نملت 

   11.ما باليعبت لهذة نمالث أخشي في فترة صمىُت مهُىت

فعهش الطشف الفهلي َى نذد الىخذاث الهملت اإلاذفىنت فهلُا أو اإلالبىغت للاء مهاملت 

دولُت كُمتها وخذة واخذة ونلُه فمً احل جلُُم جؿىس كُمت الهملت دولُا هلىم بدعاب ظهش الطشف 

ين  الفهلي خُث ٌهخبر َزا ألاخير اإلاخىظـ الهىذس ي اإلالذس ألظهاس الطشف الججاٍ ششوائه الخجاٍس

الشئِعين، خُث أن ظهش الطشف الفهلي ًلىم بذساظت جؿىس كُمت الهملت دولُا وبهزا فال بذ مً الخمُيز 

 .  بين ظهش ضشف الفهلي للطادساث وظهش الفهلي للىاسداث

َى نذد وخذاث الهملت اإلادلُت اإلامىً الحطٌى نليها للاء :ل((EERXسعرث لصرفث للعليثلطصادر تث -1

ما جبلل كُمخه دوالسا واخذا مً الطادساث مو ألاخز بهين الانخباس سظىم الخطذًش وؤلاناهاث اإلاالُت 

   12.والشظىم ؤلاغافُت وأظهاس الطشف الخاضت بهىامالإلهخاج اإلاخػمىت في الطادساث

َى نذد وخذاث الهملت اإلادلُت التي جذفو ملابل ما كُمخه :ل(EERM)سعرث لصرفث للعليثلطمل رد ت -2

فاث الجمشهُت والشظىم ؤلاغافُت والفىائذ نلى  دوالس واخذ مً الىاسداث مو ألاخز بهين الانخباس الخهٍش

ا مً الخذابير التي جإزش في ظهش الىاسداث   13.ودائو ؤلاظتراد وغيَر

، ئلى (EERM) ئلى ظهش الطشف الفهلي للىاسداث ((EERX   جشمي وعبت ظهش الطشف الفهلي للطادساث 

 الخهبير نً حغُير ألاظهاس اليعبُت بين ما َى كابل للخطذًش وما َى كابل لالظخيراد ومً اإلامىً الىكش ئلى
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 . 76 ص ٬ مرجع سبق ذكره٬ محمود حميدات 12

 . 76 ص ٬ مرجع سبق ذكره٬ محمود حميدات 13
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 ظهش الطشف نلى أهه مإشش نً مذي سبدُت الطادساث باليعبت لإلهخاج اإلاىافغ للىاسداث، فان وان 

 .   َزا اإلاإشش أكل مً الىاخذ فان َزا ًمثل اهدُاص غذ الطادساث

هشف بهؼ الىخاب الاكخطادًين ظُاظت اظدبذاٌ اإلاعخىسداث نلى أنها العُاظت التي جإدي فيها  َو

 :  هكام الخجاسة الخاسحُت ئلى الهالكت الخالُت

  EERx<EERM  

ًمىً لهملت ما أن جخذَىس ملابل نمالث هما أنها جخدعً ملابل نمالث أخشي خُث أن 

  14.جؿىس ظهش الطشف الفهلي ًضودها بلُاط للخؿىس الىلي لهزٍ الهملت ملابل الهمالث ألاخشي 

 ثسعرث لصرفث لحمل اويثثث:ر بعا

   خُث جلترن حعمُت ظهش الطشف َزا مو الخىاصن الاكخطادي الىلي، أي أن ظهش الطشف الخىاصوي 

   15. ٌهبر نً جىاصن معخذًم إلايزان اإلاذفىناث نىذما ًيىن الاكخطاد ًىمى بمهذٌ ؾبُعي 

   ئن الطذماث اإلاإكخت جإزش في ظهش الطشف الحلُلي وجبهذٍ نً معخىاٍ الخىاصوي، ولهزا فمً 

الػشوسي جدذًذ اإلاعخىي الخىاصوي، بدُث ٌهخمذ ظهش الطشف الخىاصوي نلى مهشفت هُفُت حغير ظهش 

،وبالخالي جدذًذ هُفُت جأزير َزٍ ألاظاظُاث  (ألاظاظُاث)الطشف الحش مو حغيراث الىغو الاكخطادي 

هخبر ظهش الطشف الحلُلي أفػل مهُاس ومدذد للُاط ظهش الطشف الخىاصوي . نلى ظهش الطشف  َو

 :  16الزي َى آلاخش ًخىكف نلى مخغيراث هلذًت هي 

  . مهذٌ همى الذخل اللىمي -

  . مهذٌ الخغير اليعبي في اإلاهشوع الىلذي -

  .مهذٌ الخغير في ظهش الفائذة -

  .اججاٍ الؿلب نلى الىلىد  -

                                         

14  Philippe DARVISENET, Finance internationale, Dunod, Paris, 2008, p198  
   

 .  2003 ٬ 23 العدد ٬ المعهد العربي لمتخطيط ٬ سمسمة دورية ٬ سياسات أسعار الصرف ٬ بمقاسم العباس  15

 . 40 ص٬ مرجع سبق ذكره ٬ حمدي عبد العظيم  16
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ا نلى ظهش الطشف الخىاصوي  .     ئن اإلاخغيراث آلاهفت الزهش لِعذ نلى هفغ الذسحت مً خُث جأزيَر

 

 

 لللخصائصثسعرث لصرف:ل للررث لثالح

بهذ الخؿشق لعهش الطشف نلى أهه نملُت جخم دولُا بين أنػاء مخخلفت أو بين خيىماث 

 :   مخخلفت، فهزٍ الهملُت جخػو إلاهاًير، وبهزا فعهش الطشف ًخطف بخطائظ هزهش منها ما ًلي

 ث لحبىيمثثث:أألاال

ل  وحهني َزٍ الخاضُت بىحىد ؾشف زالث في الهملُت بهذف جدلُم الشبذ، فمثال نىذ جدٍى

م اإلاغشبي ًخم اظخخذام ؾشف آخش َى الُىسو  .   الذًىاس الجضائشي ئلى الذَس

خُث ًيىن ششاء الهملت في العىق التي ًيىن فيها العهش مىخفػا وبُهها في العىق التي 

    17.ًيىن فيها العهش مشجفها

مىً اخخطاس َزٍ  ىحذ في َزٍ الخاضُت أهىام للخدىُم فُما ًخهلم بدبادٌ الهمالث ٍو ٍو

  :   ألاهىام هما ًلي 

 ل:للعمطياتث لحبىيمث املاشر -1

 ً هي الهملُت التي جخىلذ هىدُجت اإلالاسهت بين ظهش نملت مهُىت بذاللت نملت أخشي في مشهٍض

 .   مالُين مخخلفين

 :لللعمطياتث لحبىيمثغيرث املاشر -2

َزا الىىم مً الترحُذ ًكهش بخىاحذ زالر نمالث خُث ال جيىن ئخذي َزٍ الهمالث معخهاسة مباششة 

خين لىنها معخهاسة بذاللت نملت زابخت  واإلاثاٌ الخالي ًىضح هىم َزا  لذاللت ئخذي الهملخين ألاخٍش

 :   18الخدىُم 

                                         

  . 218 ص ٬ 2007 ٬ مصر ٬ اإلسكندرية ٬ الدار الجامعية ٬ اقتصاديات دولية ٬محمود يونس .  د 17

  . 219:  ص٬ مرجع سبق ذكره ٬محمود يونس.  د 18
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خم الخهامل بها : ئرا فشغىا وحىد زالر نمالث هي الذوالس، الجىُه ؤلاظترلُني، الين الُاباوي  ٍو

ىسن، لىذن وؾىهُى، مو افتراع أظهاس الطشف العائذة في اإلاشاهض اإلاالُت الثالر هي   :   في ول مً هٍُى

يي 2=  حىُه ئظترلُني 1  .    ًً ًاباوي250=  دوالس أمٍش

يي 1  .    ًً ًاباوي130=  دوالس أمٍش

ً بالين : فهملُت اإلاشاجحت جيىن والخالي ً زم ًبادٌ الذوالٍس ًبام حىُه ئظترلُني بملذاس دوالٍس

 ًً، وبزلً ًشبذ 250 ًً ًاباوي، وأخيرا ٌشتري زاهُت حىُه ئظترلُني بملذاس 260الُاباوي فُدطل نلى 

10ًً    . 

 للللل:لعمطياتث لحبىيمثعلىثمعدالتث للائدة-ل3

ًيشا َزا الىىم مً الخدىُم نىذما ًيىن َىان فشق في مهذالث الفائذة نلى نملت مهُىت في 

ً مالُين مخخلفين   .  19مشهٍض

  اضاربةثث:لثاهيا

جيىن اإلاػاسبت مً أحل جدلُم الشبذ، وجيىن ئما نلى اسجفام ألاظهاس أو  اهخفاغها، خُث 

م الخيبإ نً حغيراث أظهاس الطشف مً أظهاس الهمالث اإلاخخلفت في  ًدلم اإلاػاسبىن الشبذ نً ؾٍش

مً خالٌ نملُت اإلاػاسبت ًيىن الخهشع .  اإلاعخلبل و ًجذون العىق آلاحلت وظُلت لخدلُم نملُاتهم

اإلاباشش ألخؿاس الطشف، خُث ًؿلم نلى اإلاػاسب الزي ًخىكو اسجفام الهملت اإلاهُىت باإلاػاسب نلى 

 .   الطهىد، أما نً الزي ًخىكو اهخفاع كُمت الهملت باإلاػاسب نلى الهبىؽ

  لحغمليةثثث:للثثالثا

م اللجىء ئلى نملُاث الطشف آلاحل، ورلً لخفادي ألاخؿاس الىاججت نً جللباث  جخم نً ؾٍش

 .  20في ظهش الطشف 

                                         

  . 102:  مرجع سبق ذكره ص٬طاهر لطرش.  د 19

  .  221:  ص٬ مرجع سبق ذكره ٬محمود يونس.  د 20
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خُث ًفهم مً َزٍ الخاضُت أن نلى اإلاخهاملين في الخجاسة الخاسحُت اللجىء ئلى نملُاث 

الطشف آلاحلت للحذ والخللُل مً أخؿاس الطشف نلى كُمت نىائذَم بمذفىناتهم بالهملت الطهبت 

 .اإلاخأجُت مً ضفلاث الخجاسة الخاسحُت

  لىظمث اخحطلةثلسعرث لصرفث جىبيثث:ل املطلث لثاوي

ٌهشف هكام الطشف بأهه مجمىنت مً اللىانذ التي جدذد جذخل العلؿاث الىلذًت في ظىق 

   21. الطشف ألاحىبي وبالخالي الخأزير نلى ظلىن ظهش الطشف

ٌل  للسعرث لصرفث لثابت:ل للررث ألا

ً في قل  نشف هكام ظهش الطشف الثابذ في أواخش اللشن الخاظو نشش أوائل اللشن الهشٍش

ىن  كانذة الزَب، ورلً بشبـ وصن مهين مً الزَب ئال أن زباث ظهش الطشف في قل َزا الىكام مَش

   22 :بششوؽ مهُىت أَمها

  .جدذًذ مهذٌ زابذ للهملت الىؾىُت ئصاء الزَب ،أي ًخم جدذًذ ما ًلابل الهملت  و بشيل زابذ -

ت رلً وبذون أًت كُىد  - ل الهملت الىؾىُت ئلى الزَب وبالهىغ، وجىفش اللابلُت والحٍش غمان جدٍى

ل ت أو اللابلُت في الخدٍى   .أو ششوؽ جدذ مً َزٍ الحٍش

ت جطذًش واظخيراد الزَب ئلى الخاسج بذون وحىد مدذداث حهُم نملُت الخطذًش َزٍ ،أي ال  - خٍش

 ٌ    23.ًخم مىو دخٌى أو خشوج الزَب مً وئلى الذو

و اإلاالخل أن َزٍ الششوؽ هادسا ما جخدلم ولهزا فاهىا هجذ داخل هكام زباث أظهاس الطشف أهىام  -

 .  زالزت

                                         

21  Amina LAHRECHE , l économie mondiale ,édition la découverte ,  Paris ,1999 ,P93.  
 . 48 ص ٬ مرجع سبق ذكره٬هللا زينب حسين عوض ا 22

 . 30 ص٬2008 ٬ عمان٬ دار البداية٬ النقود و البنوك٬ سامر بطرس جمدة 23
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  .ظهش ضشف زابذ بطفت دائمت -1

  .ظهش ضشف زابذ لىً ًخم حهذًله نلى أظاط كابل للخهذًل دوسٍا -2

 .  ظهش ضشف زابذ معمىح له بالخمىج في خذود ملُذة -3

مخاص ظهش الطشف الثابذ بثالر ميزاث اًجابُت هي  :  ٍو

  .ٌهؿي َزا الىكام هىم مً الاهػباؽ في اإلاجاٌ الىلذي -

  .ٌهخبر زابذ ظهش الطشف مخؿابم مو الثابذ الاظمي للطشف أي ٌعهل حهذًل اللىة الششائُت -

  .ٌعهل ظهش الطشف الثابذ مً الخيعُم الىلذي الذولي خاضت بين الششواء الاكخطادًين -

 :  أما مشاول َزا الىكام فخخلخظ في

ضهىبت اللُام بعُاظت هلذًت هاجحت في قل هكام زباث ظهش الطشف خُث ًطبذ ظهش الطشف  -

ادة الػشائب  نامل خُادي في العُاظت الاكخطادًت وهخىحه هدى العُاظت اإلاالُت مً خالٌ ٍص

ل أو خفؼ الىفلاث الهمىمُت ورلً لعجض العُاظت الىلذًت ئر الخذخل في َزٍ الحالت  للخمٍى

  .بعُاظت هلذًت ًىلذ جطخم هبير داخل الاكخطاد الىؾني

هت لشؤوط ألامىاٌ الذولُت -   .هكام زباث ظهش الطشف أضبذ ال ًخالءم مو الخذفلاث الهالُت والعَش

 ل24ثمز ياثألاعيملبثهظامثسعرث لصرفث لثابتث:سادسا

 ل

  : ئن لىكام الطشف الثابذ نذة مضاًا منها:اإلاضاًا- 1

  ش ٌعانذ الفهالُاث الاكخطادًت نلى الخخؿُـ والدعهير وبالخالي ٌعانذ نلى جؿٍى

 .  الاظدثماساث والخجاسة الذولُت

 ًػو كُىد أو مدذداث نلى العُاظت الىلذًت الذاخلُت  . 

                                         

 ٬ عمان ٬دورة البرمجة المالية والسياسات االقتصادية الكمية : ممتقى حول ٬" سياسة سعر الصرف "٬ إبراهيم الكراسنة  24
2007 .  
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  ظهش الطشف الثابذ ًيىن مفػل نىذما ًيىن الىكام اإلاالي غير مخؿىس ئلى الحذ الزي ال

  . ٌعمذ بمماسظت ظُاظت العىق 

  :  هما جىخىف هكام الطشف الثابذ بهؼ الهُىب منها:الهُىب- 2

ًيىن ظهش الطشف الثابذ نشغت للمػاسبت ئن لم ًدكى باإلاطذاكُت وبالخالي جيىن هخائجه  •

  . وخُمت نلى الاظخلشاس الىلذي ونلى الاخخُاؾاث مً الهملت ألاحىبُت

ت باظخمشاس للخذخل •   . ؤلابلاء نلى ظهش الطشف الثابذ ًخؿلب مً البىً اإلاشهضي الجاٍَض

  . في هكام الطشف الثابذ البذ مً جىفش الحجم اليافي مً اخخُاؾاث الهملت ألاحىبُت •

 للسعرث لصرفث اعملم:ل للررث لثاوي

ؿاهُا وفشوعا وبهذ أصمت الذوالس     بهذما فشلذ بهؼ الذٌو في اإلادافكت نلى كُمت نمالتها هبًر

يي في بذاًت العبهُىاث و أصمت البتروٌ الىبري   خذزذ أصمت في أظىاق الىلذ ألاحىبي وصٍادة 1973ألامٍش

خشهت سؤوط ألامىاٌ ألاحىبُت بشيل ضهب مهه الخدىم في كُمت أي نملت مما دفو الذٌو ئلى العماح 

م نمالتها  :    وحهذد هكم أظهاس الطشف الهائمت ئلى نذة أهىام25.بخهٍى

 لل( اد رل) لحعمليمث املجهثأألاث:لأألاال

الشذًذة  أو   في َزا الىكام جداٌو العلؿاث الىلذًت الحفاف نلى ظهش ضشف معخلش بالشكابت 

   26.الخدىم في خشواث ظهش الطشف، بذون الالتزام بلُمت أو معاس مدذد ظابلا

 

 

 

  لحعمليمث لحرثث:لثاهيال

                                         

25  Amina LAHRECHE, « Les régimes de change », édition la découverte,  collection 
repères, Paris, 1999, P 93-.201 

 .  52 ص ٬1997 ٬ القاهرة٬ دار غريب٬ النقود الدولية و عمميات الصرف األجنبي٬ مدحت صادق 26
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ى وغو  ٌعمذ بمىحبه للُمت الهملت أن جخغير ضهىدا أو َبىؾا خعب كىي العىق،  َو

م  م للعُاظاث الاكخطادًت ألاخشي بالخدشس مً اللُىد ظهش الطشف وبالخالي فان حهٍى عمذ الخهٍى َو

الهمالث ٌعمذ للعلؿاث بانذاد العُاظت اإلاالئمت، ومثل َزا الىغهُذفو بأظهاس الطشف راتها ئن 

   27.جخىُف مو ألاوغام العائذة ال ئن حشيل كُذا

 

    ثهظامثسعرث لصرفث اخحطط:ثالثا

خُث في َزا الىكام جيىن أظهاس الطشف زابخت ومهىمت أي الجمو بين خاضُت الخثبُذ 

ؿبم مثال في مجمىنت الىكام الىلذي ألاوسبي، خُث جيىن دٌو اإلاجمىنت مثبخت  م، ٍو وخاضُت الخهٍى

 .باليعبت لبهػها البهؼ ونائمت أمام الذٌو ألاخشي خاسج اإلاجمىنت

  لحعمليمثغيرث لىظيفثثثثث:للر بعا

زا ما  لطذ به جذخل العلؿاث الىلذًت، مهخمذة نلى ظهش ضشف الهملت غير واكعي َو ٍو

 .  ٌشيل أغشاسا باليعبت للىكام الىلذي الذولي

مخاص ظهش الطشف اإلاهىم بأسبهت اًجابُاث أظاظُت  :  ٍو

م الهملت جدشس العُاظت الىلذًت وجخشج مً مأصق الخىاصن الخاسجي -  .  في قل هكام حهٍى

ًطبذ ظهش الطشف اإلاهىم مخغير فهاٌ نلى نىغ ظهش الطشف الثابذ في حهذًل ومىاحهت ؤلاخخالالث  -

 .  الخاسحُت

م الهملت الهىدة آلالُت أو الزاجُت للخىاصن الخاسجي للهملت مً خالٌ الخىاصن بين  - ًمىً في قل هكام حهٍى

 .  ضادساث وواسداث البلذ

 .  الطهىبت الىبيرة للمػاسبت نلى الهملت ورلً لهذم الخأهذ أو ختى الخىكو في اللُمت اإلاعخلبلُت للهملت -

                                         

 ٬العمالت األجنبية و المشتقات المالية بين النظر و التطبيق"  المالية الدولية ٬ مروان عوض٬ ماهر كنج شكري 27
 . 208 ص ٬207 ص٬2004 ٬ األردن٬معهد الدراسات المصرفية
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م الهملت ئلى حاهب َزٍ الاًجابُاث حملت مً العلبُاث جخلخظ في دمل هكام حهٍى  :  ٍو

 .  غُاب الاهػباؽ في مجاٌ العُاظت الىلذًت -

 .  نذم الثباث في كُمت الهملت ًخلم حملت مً اإلاشاول في مجاٌ الخبادٌ الذولي -

هلظ الخيعُم بين مخخلف العلؿاث الىلذًت ئرا حهلم ألامش بعهش ضشف مهىم بشيل جام ألن كُمت  -

 .الهملت ًخدذد في العىق 

ىظهش الفائذة  - الشً في اظخلاللُت العُاظت الىلذًت هكشا ألن العُاظت الىلذًت جلجإ ئلى مخغير واخذ َو

 .  ملابل ظهش الطشف الزي ًطبذ مخغير معخلل ًخدذد في العىق 

-  

 لل28ثمز ياثألاعيملبثهظامث لصرفث اعملم:خامسا

  :  ًخطف هكام الطشف اإلاهىم بهذة مضاًا منها: از يا- 1

  ًلشس ظهش الطشف بهىامل العىق وبالخالي فهى ألاوعب في الخىصَو ألامثل للمىاسد  •

يىن فهاٌ مو  • أن ًيىن َىان فشضت للمػاسبين لهمل أسباح نلى خعاب البىً اإلاشهضي، ٍو

  .الطذماث الخاسحُت وبالخالي جيىن العُاظت هلذًت

ئن الؿلب والهشع نلى الهملت اإلادلُت ًيىن مخىاصن في العىق، خُث ال ًيىن البىً اإلاشهضي ملضما  •

نلى الخذخل، بشيل نام ال جخأزش اإلاجمالث الىلذًت بالخذفلاث الخاسحُت وبالخالي ًمىً مماسظت 

  . العُاظت الىلذًت بشيل معخلل وبمهٌض نً العُاظاث الىلذًت لذٌو أخشي 

 

  :  هما جىخىف هكام الطشف اإلاهىم بهؼ الهُىب منها: لعيملب- 2

                                         

 ٬ لبنان ٬ مكتبة حسن العصرية ٬" سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية  "٬ لحمو موسى بوخاري  28
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هادسا ما حهمل كىي العىق بشيل وامل، فهىان مخاؾش مً ظىء الخلُُم والزي كذ ًإدي ئلى أن  •

  . ًيىن ظهش الطشف بمعخىي ال جبرسٍ ألاوغام الاكخطادًت

ئن معاس ظهش الطشف اإلاعخلبلي ًىخىفه الغمىع وبالخالي ًإدي ئلى خلم مطانب لهملُت  •

  .الخخؿُـ واليشاؽ الاكخطادي 

ًمىً أن ٌعاء اظخخذام اظخلاللُت العُاظت الىلذًت فمثال نذم وحىب كُام الحيىمت بمىو  •

 .  اهخفاع الهملت ًمىً أن ًإدي ئلى ظُاظاث مالُت وهلذًت جطخمُت

 خصائصثأهظمةث لصرفث لحديثةثث:ل للررث لثالح

 :     جخخلف خطائظ أهكمت الطشف الحذًثت باخخالف الىكم اإلاخبهت وهي والخالي

 ثثأهظمةث لربطث ابىمثثثث:أألاال

 :  ًخم الخؿشق لهزٍ الخطائظ مً خالٌ ما ًلي

، باإلغافت ئلى اللؿو الىلذًت اإلاطذسة مدلُا، :الذولت -1  ًخم اظخخذام الهملت ألاحىبُت في الخذاٌو

  . جيىن العُاظت الىلذًت في هكام الذولت جابهت ومشجبؿت بالبلذ ألاحىبي الزي حعخخذم نملخه

ذ بمبادلت الهملت اإلادلُت ملابل نملت : مجالغ الهملت -2 عي ضٍش هكام هلذي ٌعدىذ ئلى التزام حشَش

أحىبُت مدذدة بعهش ضشف زابذ، مو وحىد كُىد نلى ظلؿت ؤلاضذاس ورلً لػمان الىفاء 

زا ما ًإدي ئلى ئلغاء الىقائف الخللُذًت للبىً اإلاشهضي والعُؿشة الىلذًت و  بالتزامها اللاهىوي َو

  .دوس اإلالشع ألاخير

  حعخخذم مجمىنت مً البلذان نملت مشترهت جطذس نً بىً مشهضي واخذ :الاجداد الىلذي -3

لُت) لُا أو ما ٌهشف بالجمانت اإلاالُت ؤلافٍش   (.همىكمت الفشهً لذٌو غشب ئفٍش

 ل29 لحثبيتث لحلطيدزث:لثاهيا

                                         

 ٬ ندوة البنك المركزي الكويتي ٬" فك ربط الدينار الكويتي بالدوالر والعودة إلى نظام سمة العمالت "٬ محمد السقا  29
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 :  ًدخىي َزا الىكام الخطائظ مً خالٌ الهىاضش الخالُت

خم حهذًل كُمت الهملت دوسٍا في : الشبـ بهملت أخشي  -1   ًخم سبـ الهملت اإلادلُت بهملت بلذ آخش ٍو

خالت خذور خلل ما، ونمىما ال جيىن الاخخُاؾاث وافُت لخغؿُت اللانذة الىلذًت اإلاخذاولت 

  . داخل الاكخطاد، ئال أن دوس َزٍ الاخخُاؾاث مهم للغاًت في َزا الىكام

خم :الشبـ بعلت مً الهمالث- 2  ًلىم البىً اإلاشهضي باخخُاس مجمىنت مً الهمالث لدشىُل العلت ٍو

 ، سبـ الهملت اإلادلُت بهزٍ العلت، أظاط الاخخُاس نادة َى هثافت الخجاسة البُيُت مو جلً الذٌو

ومً مضاًا َزا الىكام أهه ًدافل نلى ظهش الطشف الحلُلي باإلغافت ئلى جدلُم الاظخلشاس 

  . اليعبي في ظهش الطشف

 ث لحعمليمثمعث لحدخلثثث:لثالثا 

    خُث ًيىن في َزٍ الحالت هكام الطشف اإلاهىم لىً بخذخل الجهاث اإلاهىُت، ولهزا الىكام 

 : خطائظ هذسحها في الهىاضش الخالُت

ت وجخفم نلى أظهاس ضشف زىائُت لهمالتها، : هظمةث لحعاألاهية-ل   ججخمو مجمىنت مً البىىن اإلاشهٍض

خم اللجىء ئلى العُاظت الىلذًت اإلادلُت إلحشاء الخهذًالث اإلاىاظبت نلى ظهش الطشف   .   ٍو

ًخم جدذًذ ظهش الطشف نلى اللُمت الحالُت أو اإلاخىكهت لفاسق الخطخم أما :ل لحثبيتث لز حف- 1

باليعبت لخدذًذ اللُمت الخيافئُت للهملت فُمىً أن جدذد باليعبت لهملت واخذة أو مجمىنت مً 

الهمالث هما جػو العلؿاث الىلذًت َامشا أو مجاال لخللب الهملت ًمىً أن جخدشن فُه ضهىدا 

  . أو هضوال

  جلىم العلؿاث الىلذًت بىغو َىامش أو مجاٌ ٌعمذ فُه لعهش الطشف : اىاطمث استهدفة- 2

خم الخذخل في خالت وضٌى ظهش الطشف ئلى اللُمت الهلُا أو الذهُا للهامش ، جخدذد  بالخللب ٍو

 .   دسحت مشوهت ظهش الطشف بمذي احعام َزا الهامش
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ثسملقث لصرف: املبحث لثاوي  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعمملمياتثحمٌل

 )    ٌهخبر ظىق الطشف ألاحىبي هباقي ألاظىاق خُث حهشع فُه الهمالث مخمثلت في ألاوساق اإلاالُت 

و جخىافش له وظائل اجطاٌ فىسٍت بين اإلاشاهض اإلاالُت الهاإلاُت ،خُث ًػم َزا العىق  (ألاظهم،العىذاث

 .  مخخلف أظىاق  الهملت

ٌلل  لللسملقث لصرف:لل املطلث ألا

    ٌهذ ظىق الطشف اإلايان الزي ًخم فُه جبادٌ الهمالث ألاحىبُت اإلاخخلفت مً خالٌ وهالء الطشف 

ً نبر مخخلف أهداء الهالم، ومً خالٌ َزا اإلاؿلب ظأجؿشف إلافهىم َزا العىق و أخيرا  اإلاىدشٍش

 .  للمخهاملين في َزا العىق 

ٌل  للجعريفثسملقث لصرف:ل للررث ألا

    لخلذًم حهٍشف ظىق الطشف كمذ بالخؿشق لهذة مفاَُم جخظ َزا العىق ئال ّأنها حهني وجطب 

 :  في حهٍشف واخذ

، أو 30ظىق الطشف َى اإلايان الزي جىفز فُه نملُت ششاء وبُو الهمالث ملابل الهملت اإلادلُت

، هما أهه بمثابت الىظُلت التي 31َى ؤلاؾاس اإلاإظس ي الزي ًلخلي فُه الهاسغين للهملت مو الؿالبين نليها

   32.ًخم بىاظؿتها ششاء وبُو الهمالث اإلاخخلفت

    مً خالٌ الخهاٍسف آلاهفت الزهش فان ظىق الطشف ألاحىبي َى رلً اإلايان الزي جدبادٌ فُه 

الهمالث ملابل الهملت اإلادلُت مً خالٌ البُو و الششاء، و لِغ لهزا العىق مىكو مدذد بل ًىدشش نبر 

 .  أهداء الهالم

 

 للثصييفثأسمل قث لصرف:ل للررث لثاوي

                                         

 107 ص٬ المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية مرجع سبق ذكره٬ عبد المجيد قدي 30

 346ص ٬1995 ٬ األردن٬ التجارة الدولية٬ طالب محمد عوض 31

 .25ص٬1994٬الدار المصرية المبنانية٬ التجارة الخارجية بين التنظيم والتنظير٬ سامي عفيفي حاتم  32
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ت فيها، و جلعم َزٍ الهملُاث بزاتها خعب مذتها أو     جلعم َزٍ ألاظىاق بدعب هىم الهملُاث الجاٍس

مىىىا بهزا جطيُف ظىق الطشف ئلى ظىق الطشف آلاوي و  (الهاحل)فترتها الضمىُت التي حشث فيها، ٍو

 . ظىق الطشف آلاحل

 سملقث لصرفث للملرزثث:لأألاال

ًدبين لىا مً خالٌ َزٍ الدعمُت بأن ظهش الطشف الحاغش أو الفىسي ًخظ الخهامل بمبادلت 

الهمالث أو حعلُمها فىسا خين ئبشام الهلذ و بالعهش العائذ و ًخميز َزا الىىم مً ظهش الطشف بالخغير 

ً َما33اإلاعخمش و َزا ؾبلا لهشع الهمالث و الؿلب نليها  :      وبهزا ًجب أن هميز بين ظهٍش

 َى نذد الىخذاث مً الهملت الىؾىُت التي ًؿلبها البائو ملابل وخذة واخذة مً نملت :سعرث لمليع

 .  أحىبُت

 َى نذد الىخذاث مً الهملت الىؾىُت التي جذفو للحطٌى نلى وخذة واخذة مً الهملت :سعرث لشر ء

 .  ألاحىبُت

 لل:خصائصثسملقث لصرفث لعاجل

 :     جخميز َزٍ العىق بهذة ضفاث منها

الهملُاث الفىسٍت جمثل الجاهب ألاهبر مً وشاؽ أظىاق الطشف ألاحىبي، وفي دساظت لبىً  -

اث الذولُت نام   أشاسث ئلى أن مخىظـ حجم الخهامل الُىمي بالهمالث ألاحىبُت 1992الدعٍى

 .  34 ملُاس دوالس930في أظىاق الطشف ألاحىبي ًبلل خىالي 

حعهير الهمالث ًيىن بالذوالس، ختى لى وان  غير مشترن في الطفلاث هأن ًبام حىُه ئظترلُني  -

ىسن مفخىخا  .  ملابل ماسن أإلااوي و ال جخم َزٍ الطفلت ئال ئرا وان َزا العىق للطشف في هٍُى

                                         

33  M.RUINY. « Technique financière internationale », DUNOD, 2003.p82 

   .146مدحت صادق٬مرجع سبق ذكره٬ص -  34
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 ظانت معدثمشة، بعبب الاخخالف الضمني بين 24جيشـ ظىق الطشف الهاحلت نلى مذي  -

 .   اإلاشاهض اإلاالُت الذولُت

ت ئلى ظىق الطشف الهاحلت مً أحل الخأزش نلى معخىي الهشع و الؿلب  - جلجأ البىىن الخجاٍس

للهملت مً خالٌ بُو و ششاء الهمالث ،و مىه الخأزير نلى أظهاس ضشف الهمالث اسجفانا و 

م الحش   .  اهخفاغا ،خاضت في قل هكام الخهٍى

 :  ظىق الطشف الهاحلت في بهؼ الذٌو ًخيىن مً حضأًً -

 .  ظىق الطشف الشظمي •

 .  ظىق الطشف اإلاىاصي  •

 ثسملقث لصرفثآلاجلثث:ثاهيا

    ًدبين لىا َزا الىىم مً ظىق الطشف مً خالٌ  أن  الدعلُو و الاظخالم للهملت بهذ فترة مهىُت مً 

ى ٌعخهمل في الخجاسة و  هشع ظهش الطشف في اإلاعخلبل َو خ ئبشام الهلذ ولِغ في اللحكت هفعها َو جاٍس

 .  35هلل سأط اإلااٌ

ت مثل  .  شهش، زالزت أشهش، ظخت أشهش ظىت:    نادة ما ًخػمً الهلذ مجمىنت مً اإلاهل اإلاهُاٍس

ى ٌهؿي هما ًلي  :  و بدعب ظهش الطشف آلاحل نلى أظاط ظهش الطشف الهاحل َو

 جيلفت الفترة  +  ظهش الطشف الهاحل =  ظهش الطشف آلاحل

م بين هىعي ظىق الطشف آلاحلت و الهاحلت نلى أظاط وحىد  ومً خالٌ اللانذة العابلت ًمىىىا الخفٍش

 .  فترة الدعلُم
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 للل:خصائصثسملقث لصرفثآلاجطة-ل1

 :  جخميز ظىق الطشف آلاحلت بخطائظ نذة، ًمىً الخؿشق ئلى أَمها

الهلىد في َزا العىق همؿُت، خُث جيىن لفتراث مخخلفت زالزت أشهش، ظخت أشهش ،حعهت أشهش، أزنى  -

 .  نشش شهشا وختى ظيخين

  :ئمياهُت جمذًذ الهملت آلاحلت مً خالٌ ئحشاء نملُخين َما -

 .  نملُت ناحلت ألحل جشضُذ الهملت آلاحلت ألاولى *

 .   أخذ نملُت آحلت حذًذة جدذ ششوؽ العىق و في ًىم الخمذًذ *

 . ال ًىحذ ظهش أحل سظمي -

ت في ظىق الطشف آلاحلت ألامش الزي ًإدي ئلى جضاًذنملُت اإلاػاسبت بلىة -  .   ال جخذخل البىىن اإلاشهٍض

 .   ال حعهش ألاظهاس آلاحلت في البىسضت -

 لل:لأدألا تث لحدخلثفيثثسملقث لصرفثآلاجل-ل2

 .   الخغؿُت، اإلاشاجحت  واإلاػاسبت: نادة ما ًخم الخذخل في ظىق الطشف آلاحل لثالزت أغشاع هي

 جلذم أظىاق الطشف آلاحل أدواث للحماًت مً ألاخؿاس اليامىت في جللباث العهش الهاحل  : لحغمليةل-ثأ

ئر هجذ أن هثير مً مهامالث الطشف ألاحىبي جلىم نلى جىكهاث إلاذفىناث وجدطُالث جيشأ مً 

ت أو مالُت معخلبلُت لزلً ٌهترع اإلاخهاملىن ئلى خؿش حغير العهش الهاحل ئرا بلىا في  وشاؾاث ججاٍس

م البُو أو الششاء  مىً ئصالت َزٍ اإلاخاؾش نً ؾٍش ت ضافُت بهملت أحىبُت، ٍو مشهض مىشىف لحلىق حاٍس

  . آلاحل لحطُلت الطشف ألاحىبي اإلاخىكهت
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 جلىم اإلاػاسبت في ظىق الطشف نلى أظاط الخخمُىاث اإلاعخلبلُت ألظهاس الهمالث، خُث : اضاربةل-ب

أن اإلاػاسب ال يهمه أن ًلو في الخؿش أم ال ،بل فاهه ًلبل نلُه أخُاها نمذا، فهى ٌععى فلـ مً 

  36. الاظخفادة مً ئمياهُت خذور حغيراث في العهش الهاحل إلخذي الهمالث

 هي الاظخفادة مً فشوق أظهاس الهمالث في أظىاق الطشف اإلاخخلفت  خُث ًلىم : ار جحةل-ج

هُذ بُهها في اإلايان الزي ًيىن فُه العهش  ا مىخفػا َو اإلادىم بششاء الهملت التي ًيىن ظهَش

 .  مشجفها

  احعامطملنثفيثأسمل قث لصرفثثث:ل للررث لثالح

ف الخاضت بعىق الطشف ًدبين أهه ًىحذ بهزا العىق مجمىنت مً      مً خالٌ ما وسد في الخهاٍس

م   خخلف َإالء باخخالف وشاؾهم  أو جمشهَض ألانىان أو اإلاخهاملين و الزًً ًلىمىن بدبادٌ الهمالث ٍو

ئن أظهاس الطشف جخدذد بخذخل . لىً َذفهم ًطب في أنهم ٌعهىن لخدلُم ألاسباح بأهبر كذس ممىً

بهؼ ألانىان الاكخطادًت في ظىق الطشف مً خالٌ نملُاث البُو والششاء للهمالث ألاحىبُت، بهذف 

ى جدلُم أهبر سبذ ممىً ومً بين أَم  حغؿُت مذفىناتها الذولُت، خُثِشترن َإالء ألانىان في َذف َو

 :  ميشؿي َزَالعىق هجذ

 ث لملىًث ارهززل:أألااللLa banque centraleلل

ت في ظىق الطشف لخىفُز ظُاظت هلذًت مهىُت، فهي جشاكب جؿىس أظهاس       جخذخل البىىن اإلاشهٍض

 .  الطشف في َزا العىق و ًيىن رلً باهخكام

 

                                         

  . 56 ص٬ 1994 ٬ اإلسكندرية ٬ مؤسسة شباب الجامعة ٬" التمويل الدولي  "٬ كامل بكري  36
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ت نىذما ًطل ظهش الطشف الحش فهي ال جخذخل      ففي هكام الطشف الثابذ جخذخل البىىن اإلاشهٍض

يىن لها هزلً بهؼ الخذخالث في أهكمت الطشف اإلاخىظؿت بين أهكمت ظهش الطشف الثابذ والحش  .  ٍو

ئزش َزٍ الخذخالث للبىً اإلاشهضي ًأخز اإلاخهاملىن آلاخشون خُؿتهم خُاٌ أَذاف العُاظت 

 .  37الاكخطادًت اإلاعخلبلُت و التي جإزش نلى أظهاس الطشف

مىً للبىً اإلاشهضي أن ًإزش في ظهش الطشف مً خالٌ  :  ٍو

ئما حغير ألاظهاس اليعبُت لألضٌى اإلادلُت وألاحىبُت، خُث جلىم العلؿاث الىلذًت بانتراع ششاء  -

م ششاءَا للعىذاث اإلادلُت   .اإلاىاؾىين للهمالث ألاحىبُت نً ؾٍش

أو الخىكهاث، بما أن اإلاخهاملين ٌهخلذون أن العلؿاث الىلذًت لذيها مهلىماث أهثر مً جلً التي  -

بدىصتهم خٌى أظىاق الطشف، فانهم مباششة بهذ شهىسَم بخذخلها في ألاظىاق ًلىمىن بخهذًل 

جىكهاتهم خٌى ظهش الطشف، وفلا الججاٍ جذخل الحيىمت فارا وان الخذخل في شيل ششاء للهملت 

  38.فان ظهش الطشف ًىخفؼ

 للLes banques commercialesلث لملىملنث لحجاريةث:ثاهيال

ت مشهض ظىق الطشف خُث أن أغلبُت اإلاهامالث الذولُت و بحجم مهخبر  جمثل البىىن الخجاٍس

ت و َزا في مخخلف اإلاشاهض اإلاالُت و بالخالي فان أغلبُت اإلاهامالث   جلُذ في خعاباث البىىن الخجاٍس

ل ئراناث مىخدبت بمخخلف الهمالث   .بالهمالث ألاحىبُت حعخذعي جدٍى

هت، مً ئًجاد  لت ظَش ت بأهكمت اجطاٌ حذ مخؿىسة، جمىنها وبؿٍش وحعخهين البىىن الخجاٍس

اإلاخهاملين مهها في ول الهملُاث التي جدخىيها كاناث الطشف، هجذ خؿىؽ َاجفُت مخهذدة خاضت 

بالعماظشة والبىىن ألاخشي، الخلىغ وشاشاث مخطلت بىواالث ألاهباء بهذف مهشفت الدعهيرة اإلاؿبلت 

                                         

  .٬127 ص ٬2000 ديوان المطبوعات الجامعية٬ الجزائر ٬"تقنيات و سياسات التسيير المصرفي"يعدل فريدة٬  -   37

٬ معهد السياسات االقتصادية٬ صندوق النقد "السياسات النقدية في الدول العربية"عمي توفيق الصادق وآخرون٬   38
   .٬27 ص ٬1996 02العربي٬ سمسمة بحوث ومناقشات٬ حمقات العمل٬ أبوظبي٬ العدد 
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في البىىن وهزا ؤلاؾالم نلى اإلاهلىماث واإلاإششاث الاكخطادًت واإلاالُت اإلادلُت التي جمىً الطيرفي مً 

مهشفت أظهاس الهمالث ألاحىبُت اإلاؿبلت في العىق، والخذخل مً خالٌ َزٍ الخجهيزاث، وجخهامل 

، أًً جخدذد أظهاس ضشف (Marché interbancaire)البىىن أًػا فُما بُنها مً خالٌ العىق البُني 

 » Favorable« ، التي جيىن أهثر مالئمت »T.C Gros« حعخهملها ئال البىىن وحعمى بأظهاس ضشف الجملت 

ً ًمثل نالوة نً الخذماث التي  »T.C particuliers« باليعبت ألظهاس الخىاص  ، والفشق بين العهٍش

 .  ًلذمها البىً

 ث لشرواتث لىبرىثث:ثالثا

ت التي جيشـ في هثير مً الذٌو ألاحىبُت غالبا ما جخللى ملبىغاث أو جإدي  ئن الششواث الخجاٍس

ىُت لفشم لها في بلذ آخش خاسج  مذفىناث بهمالث غير نملت بلذَا ألاضلي، فمثال نىذ فخذ ششهت أمٍش

 .   فهي بداحت ئلى نملت رلً البلذ لخذفو أحىس نمالها الزًً ٌهملىن في فشنها

 لللAgents de changesث لصيارفةث اعحمديًثث:ر بعا

ىُت والُابان  أدي قهىس الاخخالٌ في ألاظىاق اإلاالُت مىذ ظىىاث كلُلت في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ؿاهُا وبلذان أخشي ئلى دفو اإلاإظعاث اإلاالُت وغير البىىُت وي جلذم خذماث هثيرة لضبائنها خُث أن  و بٍش

اغلب َزٍ الخذماث واهذ جلذم مً ؾشف البىىن مً بُنها الخذماث اإلاخهللت باإلاهامالث بهمالث 

  39 .أحىبُت

 

 

 

                                         

٬ المكتب الجامعي الحديث٬ اإلسكندرية " االقتصاد الدولي " إيمان عطية ناصف ٬هشام محمد عمارة ٬  -  39
  .    311ص ٬2007
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 للCourtiers لسماسرةثث:لخامسال

يىن الخذخل لهإالء وىظؿاء فلـ وال ٌهملىن لحعابهم الخاص ئر أنهم ًمثلىن مجمىنت  ٍو

ذون اظدبذاٌ الهملت الىؾىُت بملابل الهمالث ألاحىبُت أوالهىغ  .  مً الضبائً الزًً ًٍش

ٌهخبر ظماظشة الطشف وظؿاء وشؿين ًلىمىن بخجمُو أوامش الششاء أو البُو للهمالث الطهبت 

لىمىن بػمان الاجطاٌ بين البىىن وئنؿاء مهلىماث نً  ً، ٍو لطالح نذة بىىن أو مخهاملين آخٍش

ت لهزٍ  الدعهيرة اإلاهمٌى بها في البُو والششاء، بذون الىشف نً أظماء اإلاإظعاث البائهت أو اإلاشتًر

 .  الهمالث

ئر جخىلى ظماظشة الطشف ألاحىبي حشاء نملُاث جبادٌ الهمالث ألاحىبُت التي جخم بىمُاث هبيرة 

ت ،خُث أن البىً الخجاسي ومً خالٌ ظماظشة الطشف ًمىىه الحطٌى نلى أفػل  بين البىىن الخجاٍس

ظهش للهملت ألاحىبُت وبخيالُف مىخفػت و نادة ما ًيىن َىان ظماظشة مهخمذًً أو مشخطين في 

ت أن حعىي  سضُذَا مً الهمالث ألاحىبُت  وحعمى  ألاظىاق اإلاالُت ًمىً مً خاللهم للبىىن الخجاٍس

ا نً الهمالث التي جخم بين البىىن   الهمالث التي جخم بين البىىن والعماظشة ظىق الجملت بخميَز

  40.ونمالئها  والتي ًؿلم نليها ظىق الخجضئت

 ث اضاربـــملنثث:سادسا

ئن نىطش اإلاػاسبت في الخهامل بالهمالث ألاحىبُت ًشجبـ باخخفاف حهاث مخخلفت مً اإلاخهاملين 

زٍ اإلاشاهض ًفخذ ننها أخؿاس هدُجت اسجفام أو اهخفاع العهش وجيخج َزٍ  بالهمالث ألاحىبُت بمشاهض، َو

 :  اإلاشاهض نً حهامل الجهاث اإلاخخلفت بالهمالث ألاحىبُت وهما ًلي

  .وشاؾاث ضاوعي العىق بأخز مشاهض في ظىق الهمالث -1

                                         

40  Maurice DEBEAUVAIS,  Yvon SNNAH, la gestion globale du risque de change 
nouveaux enjeux et nouveaux  
 risque, édition économica, Paris, p91  
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  .جبذًل الهملت والخأخير أو نذم اللجىء ئلي الخغؿُت جاسهين ألاظهاس للعىق  -2

ا في الهمالث ألاحىبُت وجأخير الخغؿُت أو نذم اللجىء ئلى الخغؿُت -3   .اكتراع الحيىمت أو اظدثماَس

  .ششاء ألافشاد لألظهم والعىذاث -4

الجهاث التي جأخز مشاهض بعلو ،والتي جطش نلى الدعذًذ أو كبؼ زمً العلو بهملت غير الهملت  -5

  .التي جمذ فيها نملُاث الششاء أو البُو

 هظرياتثثبديدثسعرث لصرفثثل: املطلث لثاوي

بانخباس ظهش الطشف هأي ظلهت مً العلو في ظىق الطشف جبها للخغيراث الحاضلت في الهشع 

زا ما جم جىغُده مً خالٌ جلذًم إلافهىم  والؿلب نلى الهمالث ألاحىبُت  ملابل الهملت الىؾىُت َو

زا بدعب هكام الطشف اإلاخبو، ئرن جبدث  ظهش الطشف ئغافت ئلى جذخالث العلؿاث الىلذًت َو

اث ظهش الطشف في جفعير جؿىس أظهاس الطشف ئؾالكا مً مهؿُاث اكخطادًت جخظ مخغيراث  هكٍش

 .  الاكخطاد الىلي

    ئن انهُاس هكام بشجىن وودص، أدي بأظهاس الطشف أنها جمخاص بكاَشة نذم الاظخلشاس و َزا ما أدي ئلى 

اث  .   41الخفىير في خلٌى مً شأنها ئًجاد الاظخلشاس جمثلذ في الهذًذ مً الىكٍش

ٌل  لل لىظرياتث لىلديةل: للررث ألا

اث باًػاح هُفُت جدذًذ أظهاس الطشف وجخمثل َزٍ ألاخيرة في  :       كامذ  َزٍ الىكٍش

 للPPA لىظريةثجعادٌث للملةث لشر ئيةث:لأألاال

ت حهادٌ اللىة الششائُت ئلى خيز الىحىد خالٌ الحشب الهاإلاُت ألاولى ورلً نىذما أزير      قهشث هكٍش

الدعاٌؤ نً هُفُت ئنادة جدذًذ ألاظهاس بين الهمالث بهذما جخلذ الذٌو نً كانذة الزَاب و ٌهىد 

ذي حىظخاف واظل الزي كام بطُاغتها نام  ت ئلى الاكخطاد العٍى  .  1922أضل َزٍ الىكٍش

                                         

  . محمود حميدات٬ مرجع سبق ذكره -   41
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  أن ظهش أًت نملُت ًخدذد وفم كىتها الششائُت في العىكاإلادلُت باليعبت GUSTAV CASSEL  ًشي 

 إلالذستها في ألاظىاق الخاسحُت و مً زم  فان الهالكت بين َزٍ الهملُت

اث ألاظهاس العائذة في هال مً الذولخين و مىه فان الخغيراث التي جخدذر  جخدذد جبها للهالكت بين معخٍى

 .  42نلى معخىي أظهاس الطشف حهىغ الخباًً في ألاظهاس باليعبت ئلى لىال الذولخين

ت اللىة الششائُت نلى الطُل الخالُت  :   و حهخمذ هكٍش

 حهخبر َزٍ الطُغت امخذادا للاهىن العهش الىخُذ والتي لLa (P.P.A) Absolue لصيغةث املطلةثثل-1

جفشع غُاب الحىاحض الجمشهُت أمام خشواث العلو ئغافت ئلى أن اإلاهلىماث جامت الاهخلاٌ وجىافش ظىق 

دولُت  في قل اإلاىافعت فػال نً ججاوغ العلو في ول البلذان، وجبين َزٍ الطُغت أن ظهش الطشف 

اث ألاظهاس، أي أن اللىة الششائُت لهملت ما، هي  الخىاصوي لهملُخين مخخلفخين ٌعاوي الهالكت بين معخٍى

  .43ممازلت للىتها الششائُت في بلذ آخش

 

 :   خُث أن 

et :    ظهش الطشف الزي ًدذد نملت أحىبُت باليعبت للهملت اإلادلُتPt :

 .  معخىي ألاظهاس اإلادلُت

*Pt :معخىي ألاظهاس ألاحىبُت  . 

 

                                         

  .٬129 ص1997مدحت صادق٬ النقود الدولية وعمميات الصرف األجنبي٬ دار غريب٬ القاهرة  -   42

 دار النهضة العربية ٬" التجارة الخارجية والدخل القومي "٬ فؤاد هشام عوض  43
  .                                                                                  224 ص٬ القاهرة ٬
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 :  نلما أن

                                                   

 

 (.  i)الىصن الترحُحي الخاص بالعلو اإلاخبادلت بين البلذًً :

فاث    ئن وحىد بهؼ جيالُف الىلل وبهؼ اللُىد اإلاخهللت بالخجاسة الخاسحُت مثل الخهٍش

 :   نلى الىدى الخالي (1)الجمشهُت، و بانخباس َزٍ الهىامل زابخت نبر الضمً فاهه ًمىً ضُاغت اإلاهادلت 

  

  La PPA Relative  (PPAr )2- الطُغت اليعبُت 

ت حهادٌ اللىة الششائُت جبنى نلى أظاط      نلى نىغ الطُغت اإلاؿللت فان الطُغت اليعبُت لىكٍش

 :   الفشغُاث الخالُت

 .   ألاخز بهين الانخباس جيالُف الىلل -

ت اهخلاٌ اإلاهلىماث    -  خٍش

ت التي جدذ مً جيافإ ألاظهاس مهبرا ننها بالهملخين -  .  ئصالت الحىاحض الخجاٍس

ت حهادٌ اللىة الششائُت اليعبُت أهثر تهذًذا، فهي جفترع أن الخغُير في ظهش الطشف نبر      حهخبر هكٍش

فترة مً الضمً ًجب أن ًيىن مخىاظبا مو الخغيراث اليعبُت في ألاظهاس في ول مً الذولخين نبر هفغ 

الفترة مً الضمً، مهىاٍ خعب الطُغت اليعبُت نىذما جيىن نملُخين ازيخين مهىِخين بالخطخم فان 

ظهش الطشف ظِعاوي ظهش الطشف اللذًم مػشوب في خاضل كعمت دسحت الخطخم في بلذ ما نلى 
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دسحت الخطخم في البلذ آلاخش، أي أن وحىد الخغير َى ألاظاط في جدلُم الهالكت اإلاىحىدة بين ظهش 

   : مثاٌالطشف و ألاظهاس   

 بِىما مهذٌ %9.6 دًىاس و مهذٌ الخطخم في الجضائش بهذ ظىت 61.96ظهش ضشف الذوالس بالجضائش 

ىُت بهذ ظىت َى   ، في َذَالحالت ظهش ضشف الذوالس ملابل % 2.7الخطخم في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

الذًىاس ظىف ًخغير هدى الاسجفام بِىما جيىن كُمت الذًىاس كذ اهخفػذ ملابل الذوالس و ًمىً خعاب 

 :   ظهش الطشف الجذًذ مً الهملُخين

 ( (   % 2.7 - % 9.6+)1 ) 61.96= دوالس1

 (  0.069-1 ) 61.96      =  

  دًىاس   664.2     = 

 لLa parité des taux d’intérêtهظريةثجعادٌثأسعارث للائدةثثثثث:لثاهيال

هما َى مهلىم مً خالٌ العُاظاث الىلذًت في مهذالث الفائذة بين دولخين مً شأنها أن جإزش نلى       

تها ئرا وان مهذٌ الفائذة في البلذ الثاوي  أظهاس الطشف خُث أهه جىخفؼ كُمت بلذ مهين اججاٍ هكٍش

 ٌ  .   اهبر ما َى نلُه في البلذ ألاو

    ئن جأزير أظهاس الفائذة ال ًلل أَمُت نً جأزير الخطخم، فبافتراع وحىد نملخين جىضح َزٍ 

ت أهه في وغهُت الخىاصن ًدعاوي فاسق الفائذة نلى الهملخين مو فاسق الطشف بين ظهش الطشف  الىكٍش

الفىسي لىخذة مً الىلذ ألاحىبي ملابل الىلذ الىؾني وظهش الطشف ألحل اإلاددعب باليعبت لعهش 

   44. الطشف الفىسي بين الهملخين

ت جإزش مهذالث الفائذة العائذة في دولخين بهذ فترة مهُىت نلى ظهش الطشف       فدعب َزٍ الىكٍش

هلذا لهملتي َاجين الذولخين بهذ جلً الفترة و هلانذة نامت جىخفؼ كُمت نملت بلذ مهين ملابل 

                                         

44  Albert ONDOSSA,  « économie monétaire internationale » , édition ESTERN ,Paris 
,1999 , P60.  
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نملُت بلذ آخش بهذ مذة مهُىت ئرا وان مهذٌ الفائذة بهذ جلً الفترة العائذة في رلً البلذ أهبر مً 

ت جخجه  مهذٌ الفائذة بهذ هفغ الفترة العائذة في البلذ آلاخش و الهىغ صحُذ بمهنى في َزٍ الىكٍش

 .  سؤوط ألامىاٌ هدى اإلاشاهض اإلاالُت اإلاخميزة بأظهاس فائذة ألاهثر اسجفانا

ىسن        و اإلاشدود في بىسضت لىذن َى  % 4فهلى ظبُل اإلاثاٌ ئرا واهذ مهذالث الفائذة في بىسضت هٍُى

ذ نشع الذوالس مً % 6 ىُين نلى الجىُه ؤلاظترلُني و بالخالي ًٍض ً ألامٍش ذ ؾلب اإلاعدثمٍش  فهزا ظيًز

ؿاهُين مً اظدثماساتهم بالذوالس مً  ً البًر أحل الاظدثماس في لىذن و في هفغ الىكذ ًخخلظ اإلاعدثمٍش

ؿاهُت ووساء ول َزا و بهذما ًىخفؼ الؿلب نلى الذوالس مً حاهب  أحل امخالن أروهاث خضاهت بٍش

ؿاهُين و ًيخج نً َزا وله الخدعً في الؿلب نلى الجىُه الاظترالي و بالخالي اسجفام  ً البًر اإلاعدثمٍش

   45.ٌكُمذ

ت أظهاس الفائذة اإلاغؿاة و غير اإلاغؿاة و التي  ت حهادٌ ظهش الفائذة جشجفو ننها هكٍش  ئن هكٍش

 :   ظأبُنها والخالي 

 هظريةثأسعارث للائدةث اغملاةثثث-لل1

ً و رلً بالهملت ألاحىبُت ًيىن لهم   نىذ امخالن مشدوداث ألاضٌى اإلاالُت مً كبل اإلاعدثمٍش

خؿش حغير ظهش الطشف و بهزا ًلجأ َإالء ئلى أظىاق الطشف الحالُت مً احل لخغؿُت مً َزا الخؿش، 

 .خُث جإدي نملُاث الخدىُم َزٍ ئلى جدذًذ جىاصن مهشف بدبادٌ مهذالث الفائذة اإلاغؿاة

 

 

  

 

 :    و لفهم مهنى  الخدىُم في َزٍ الحالت هلىم بخلذًم مثاٌ :طمليعةث لحبىيم

                                         

45  Bernard BERNIER, Yves SIMON, « initiation à la macroéconomie », édition  DUNOD, 
Paris ,8 édition , 2001, P395-396 
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ذوا أن ٌعدثمشوا أمىالهم ورلً بمبلل مالي كذٍس  ً ملُمين بأوسوبا ًٍش   Y مجمىنت مً اإلاعدثمٍش

ىُت ملىمت بالُىسو أو بالذوالس نلى الخىالي و في بالهم أهه مً وساء ششاء  ًىسو في ظىذاث أوسوبُت أو أمٍش

مما ظُدطلىن بهذ ظىت مً رلً نلى  ( i )َذٍ ألاضٌى ألاوسوبُت اهه ظُيىن لهم ظهش فائذة ملذاٍس

 . ًىسو    ( Y+i)سأط كذٍس 

ىُت نىع  ً ششاء أو باألخشي امخالن ألاضٌى ألامٍش  وفي خالت ما ئرا ما أساد َإالء اإلاعدثمٍش

ل مبلل   ًىسو ئلى ما ٌهادله بالذوالس و بعهش الطشف Yالعىذاث ألاوسوبُت فهليهم في َزٍ الحالت بخدٍى

ىُت و التي ًمىدهم ظهش فائذة  Y/E و ًمىنهم بالخالي جىقُف اإلابلل Eالهاحل   خُث i في ألاضٌى ألامٍش

ً الحطٌى في ألاخير أو بهذ نهاًت اإلاذة نلى سأط ماٌ كذٍس  ذ َإالء اإلاعدثمٍش  دوالس و مً Y(1+i)/Eًٍش

لهم لهملت الذوالس ملابل الُىسو لخؿش  ً ال ٌهشفىن ئرا ما حهشع جدٍى وساء ول َزٍ ألامثلت أن اإلاعدثمٍش

ظهش الطشف في خالت حغُير غير مىخكش في ظهش الطشف و مً أحل الخغؿُت غذ َزا الخؿش باميان 

ً الشحىم ئلى ظىق الطشف ألاحل    46.اإلاعدثمٍش

 هظريةثأسعارث للائدةثغيرث اغملاةثثثل-لل2

ت  ً للخغؿُت، ففي خالت هكٍش  نلى غشاس أظهاس الفائذة اإلاغؿاة التي ًلجأ مً خاللها اإلاعدثمٍش

أظهاس الفائذة غير اإلاغؿاة فاإلاخهاملين في أظىاق الطشف ال ًلىمىن بالخغؿُت غذ أخؿاس الطشف، 

 خُث أن َزٍ الهالكت جدذد فلـ ئرا واهىا مداًذًً لألخؿاس   

ت نلى أظاط الخىكو دون اللُام بهملُت الخغؿُت في العىق آلاحلت  خُث   خُث جلىم َزٍ الىكٍش

ًخاح للمػاسب اظدثماس أمىاله في الهملت راث ألاهثر مشدودًت آخزا في الانخباس ظهش الطشف اإلاخىكو في 

ذون جىقُف مبلل مالي كذٍس ( E+1)الفترة   ًىسو و Y فهلى ظبُل اإلاثاٌ العابم ئن اإلالُمين بأوسوبا ًٍش

ىُت الذوالس و الزي َى  إلاذة ظىت نلى شيل أضٌى مالُت أوسوبُت أو جىقُف هفغ اإلابلل بالهملت ألامٍش

                                         

46  Gilbert HOENIG , «Analyse Monétaire et financière» ,Centre National d’enseignent à 
distance, édition ECONOMICA,  2000 ,P209-.112    



 ظهش الطشف:                                                                                                                           الفطل ألاٌو 

 

62 

Y/E ىُت بىفغ ميزاث العىذاث ألاوسوبُت فهم ًخؿلهىن للحطٌى نلى سأط  نلى شيل ظىذاث أمٍش

 مو ألاخز باالنخباس ظهش Y(1+i)Ea/E ًىسو في نهاًت اإلاذة أو جدطُل مبلل كذٍس Y(1+i )ماٌ كذٍس 

ىُت Eaالطشف اإلاخىكو   .    نىذ اظخفاق العىذاث ألامٍش
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 للهظريةثهلاءةث لسملقل:ل للررث لثاوي
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هني بهزٍ ألاظىاق جلً التي جيىن هفإة بدعهُل اإلاهمت للمخهاملين باألظىاق اإلاالُت  مً خالٌ       َو

جىفير لهم اإلاهلىماث الياملت لللُام بالخلذًش اإلاعخلبلي لألظهاس ،و ظىاء حهلم ألامش باإلاهلىماث 

الاكخطادًت الحالُت أو اإلااغُت مثل ئنالن عجض أو فائؼ ميزان اإلاذفىناث ، العجض اإلاىاصي، مهذٌ 

   47. الخطخم

      ًؿلم مطؿلح الىفاءة نلى ألاظىاق التي جخىافش نلى اإلاهلىماث الياملت خٌى الخلذًش باإلاعخلبلي 

زا ًفترع أن ول اإلاخهاملين في العىق ًمىنهم الىضٌى ئلى اإلاهلىماث، ظىاء حهلم ألامش  لألظهاس، َو

وبىاءا نليها ًخم جدذًذ ظهش الطشف اإلاخىكو، مو جىافش . باإلاهلىماث الاكخطادًت الحالُت أو اإلااغُت 

   48.مبذأ الهلالهُت لألنىان اإلاخهاملين في العىق 

ومهىاٍ أهه في َزٍ الحالت ًخم جدذًذ ظهش الطشف اإلاخىكو مً خالٌ جىافش الهلالهُت لذي ألانىان 

 :  اإلاخهاملين وأن في العىق الىفء

ا آلاوي نلى أظهاس الطشف آلاهُت وآلاحلت -  .  ول اإلاهلىماث الجذًذة ججذ جأزيَر

  .جيالُف اإلاهامالث غهُفت -

  .حغيراث أظهاس الطشف نشىائُت -

زا ًإدي ئلى الىخائج الخالُت  :  َو

 .  ال ًمىً ألي مػاسب أن ًدلم باظخمشاس مياظب -

ا همإشش مً دون مىاصهت نلى العهش آلاوي -  .  الدعهيرة آلاحلت ًمىً انخباَس

                                         

  . 123-122 ص٬  مرجع سبق ذكره ٬ عبد المجيد قدي 47

48  YVES SIMON, SAMIR MENAI , « Technique financières internationales », édition 
économica ; Paris 1998.  
  P187. 
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يىن ظهش الطشف اإلاخىكو في قل ظىق الطشف رو هفاءة معاس لعهش الطشف آلاحل باليعبت لىفغ  ٍو

اغُا هما ًلي  :  فترة الاظخدلاق، وجكهش بمىحب رلً نملُت الخدىُم بفائذة التي حهبر ننها ٍس

(1               )  

 :  خُث أن

   t+1    باليعبت ٌ tنىذ.ظهش الطشف اإلاخىكو:  -

- ea :  ظهش الطشف آلاحل  . 

- i :   ظهش الفائذة اإلادلي  . 

- *i :  ظهش الفائذة ألاحىبي  . 

    :ًيىن وفي خالت هفاءة العىق  -

(    2 )  

   ئال أن َىان حذالا كائما الُىم، بخطىص ما ئرا واهذ أظىاق الطشف الحالُت هفأة وعبُا، 

زا ما أدي ئلى اللُام بهذة اخخباساث إلزباث رلً، أقهش بهػها هفاءة العىق، في خين أن  َو

البهؼ آلاخش  ًإهذ نذم هفاءة ظىق الطشف وعبُا في الىكذ الزي ٌهخلذ فُه اإلاماسظىن أن 

 .    َىان نذم هفاءة وعبُت في أظىاق الطشف

 لللهظريةثمسحملىثإلاهحاجية:ل للررث لثالح

ت أهه مً أحل جدلُم الخىاصن الاكخطادي والاظخلشاس الىلذي      ًشي أصحاب َزٍ الىكٍش

للذولت ًجب أن ٌعير ظهش الطشف في هفغ اججاٍ اللىي ؤلاهخاحُت لهزٍ الذولت، بانخباس أن 

 .  1  لحجم وهفاءة الجهاص ؤلاهخاجي، ألازش البالل في جدذًذ ظهش ضشف الهملت اإلادلُت
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فيلما اصدادث ئهخاحُت اللؿاناث اإلاخخلفت لالكخطاد الىؾني ولما اصدادث خشهت سؤوط ألامىاٌ     

ألاحىبُت ئلى الذاخل كطذ الاظدثماس، ومىه الؿلب نلى الهملت اإلادلُت، وبالخالي جدعين ظهش ضشف 

دذر الهىغ جماما في خالت اهخفاع الؿلب نلى الهملت اإلادلُت، مما ًإدي في النهاًت ئلى  الهملت، ٍو

  49.اهخفاع كُمت الهملت

م الهملت اإلادلُت، بالشيل الزي ًىاظب معخىي ئهخاحُت  ت ئلى غشوسة جلٍى      حشير َزٍ الىكٍش

الاكخطاد الىؾني في كؿاناجه اإلاخخلفت، وئال اوهذم أو اخخل الخىاصن الاكخطادي اإلايشىد، ففي خالت 

اهخفاع معخىي ؤلاهخاحُت مو جدذًذ ظهش ضشف الهملت اإلادلُت بلُمت مبالل فيها، أي ملذسة بلُمت 

أهبر مً كُمتها الحلُلُت، فُيشأ نً رلً اسجفام ألاظهاس اإلادلُت الهخفاع ؤلاهخاج، واهخفاع 

ادة ؾلب اإلاىاؾىين نلى العلو ألاحىبُت مما  الطادساث بعبب اسجفام كُمت الهملت، َزا ئلى حاهب ٍص

ًإدي في نهاًت ألامش ئلى خذور أو جفاكم العجض في ميزان اإلاذفىناث، وهي الىغهُت التي نشفتها أإلااهُا 

   .1924ظىت 

أما في خالت كىة الاكخطاد الىؾني والهملت أكل مً كُمتها الحلُلُت ،فهزا مً شأهه أن ًإدي ئلى     

اسجفام في أظهاس العلو والخذماث، وخذور الخطخم هىدُجت السجفام الؿلب ألاحىبي نلى َزٍ ألاخيرة، 

وهي الىغهُت التي نشفتها الهىذ بهذ الحشب الهاإلاُت الثاهُت، أًً اسجفهذ هفاءتها ؤلاهخاحُت مو جثبُذ 

   50.ظهش الشوبُت نلى أظاط الجىُه ؤلاظترلُني

 

 

 

 

 لل(حالةثميز نث ادفملعات)هظريةث رصدةث:ل للررث لر بع

                                         

 . 120 ص٬ سوريا ٬ جامعة دمشق ٬" االقتصاد الدولي "٬ الحريري محمد خالد  49

  . 94 ص٬ 1997 ٬ اإلسكندرية ٬دار الجامعات المصرية " االقتصاد الدولي  "٬ محمد عبد العزيز عجيمة  50
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      جمثل اإلاهلىماث اإلاعخمشة نً ميزان اإلاذفىناث فائذة مهمت في جفعير معخىي ظهش الطشف  

،وجمثل ؤلاًشاداث في ميزان اإلاذفىناث ؾلبا نً الهملت الىؾىُت بالهمالث ألاحىبُت في خين ًمثل حاهب 

ت أن اللُمت الخاسحُت  اإلاذفىناث نشغا للهملت الىؾىُت ؾلبا للهمالث ألاحىبُت ، وجشي َزٍ الىكٍش

ً اإلاذفىناث مً حغُير  .   للهملت جخدذد نلى أظاط ما ًؿشأ نلى أسضذة مىاٍص

ت جشي أن ظهش ضشف الهملت ًخدذد نلى أظاط سضُذ الذولت في ميزان مذفىناتها،         َزٍ الىكٍش

ادة الؿلب نلى الهملت اإلادلُت ،واسجفام كُمتها الخاسحُت، أي اسجفام  فارا وان سضُذَا مىحبا فمهىاٍ ٍص

ظهش ضشفها والهىغ ًإدي ئلى اهخفاع َزا ألاخير، أما ئرا وان سضُذ ميزان اإلاذفىناث في خالت جىاصن 

فهزا ٌهني خذور جىاصن في نشع الهملت اإلادلُت و الؿلب نليها و َزا ما ًإدي ئلى زبىث اللُمت 

ت مً كبل بهؼ الاكخطادًين ألاإلاان مً بُنهم  الخاسحُت للهملت اإلادلُت ، وكذ زبذ صحت َزٍ الىكٍش

DIEHL ادة همُت  ووان رلً أزىاء الحشب الهاإلاُت الثاهُت خُث ئن ظهش اإلااسن لم ًخأزش نلى الشغم مً ٍص

الىلىد وظشنت دوسانها واسجفام ألاظهاس ألهه لم ًىً آهزان السضُذ دائً وال مذًً أي ميزان مذفىناث 

      51. مخىاصن وبالخالي لم جخأزش اللُمت الخاسحُت للهملت

ل ال ًخدذد ظهش الهملت   اهؿالكا مً خالت B ملابل الهملت A   في هكام ًخميز بلابلُت الخدٍى

 ولىً ًخدذد اهؿالكا مً خالت اإلايزان الخجاسي ليل مً َزًً  B و Aاإلايزان الخجاسي بين البلذًً  

فهىذما ًدلم اإلايزان الخجاسي ألاإلااوي عجضا ئصاء باقي دٌو الهالم ، فان . البلذًً مو باقي دٌو الهالم 

اإلااسن ظدىخفؼ كُمخه ملابل ول الهمالث ألاخشي ختى وئن خلم اإلايزان الخجاسي ألاإلااوي فائؼ ئصاء 

دذر الهىغ نىذ خالت الفائؼ ئصاء باقي دٌو الهالم    52. بهؼ الذٌو ٍو

 للسياساتثسعرث لصرف:لل املطلث لثالح

                                         

 1999 ٬ بيروت ٬"النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية "  محمد عبد العزيز عجيمة ٬ مدحت محمود العقاد  51
  . 337 ص٬

 ٬ رسالة ماجستير ٬سياسة الصرف في إطار برنامج التصحيح الهيكمي لصندوق النقد الدولي  "٬ نعمان سعيدي  52
  . 18 ص٬ 1998 ٬جامعة الجزائر 
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      نىذما ًيىن اخخالٌ ميزان اإلاذفىناث ساحها ئلى كىي ساسخت، ولِغ ئلى ظبب ناسع أو مإكذ، 

فاهه مً الىاحب نلى العلؿاث اإلابادسة باجخار كشاساث وئجبام العُاظاث الىفُلت إلاىاحهت الاخخالفاث 

رلً أهه لى ججاَلذ أو جباؾأث في ئجبام العُاظاث الىفُلت بخصحُدها ألهخهي ألامش اظخفاد الاخخُاؾاث 

الخاسحُت للبلذ أو بذخٌى الذولت في كفظ اإلاذًىهُت الخاسحُت بدُث جطل ئلى خذ ال ججذ بهذٍ مً 

ًلذم نلى ئكشاغها، خُنها ًطبذ البلذ في وغهُت خشحت ال ًلذس نلى مىاحهت الخللباث كطيرة ألاحل في 

 .  ميزان مذفىناجه، ؾاإلاا أهه ال ًخىفش لذًه غؿاء مالي وان غذ جلً الخللباث

ميزان اإلاذفىناث في زالر  (اخخالٌ)وجىدطش العُاظاث التي ًمىً للحيىمت اللجىء ئليها لخصحُذ عجض 

 :  ظُاظاث نامت هي

 .  ئجبام ظُاظت هلذًت ومالُت  -

 .  اللُىد اإلاباششة نلى الهمالث الخاسحُت -

  .ئحشاء حغيراث في ظهش الطشف -

م        ومادامذ دساظتي َزٍ جلخض ي فلـ نلى هُفُت مىاحهت اخخالفاث ميزان اإلاذفىناث نً ؾٍش

ا مً العُاظاث ألاخشي فأن جدلُلي في َزا اإلالام ظىف ًلخطش نلى  ظُاظت ظهش الطشف دون غيَر

م ئحشاء حهذًل  ظهش الطشف أو نً  (حغُير)بُان هُفُت ئنادة الخىاصن ئلى ميزان اإلاذفىناث نً ؾٍش

م ظُاظت أخشي ما ٌهشف بالشكابت نلى الطشف ألاحىبي  . ؾٍش

 

 

 

 

 

ث     ملهملمثسياسةثسعرث لصرف:ل للررث ألٌا

    هي ظُاظت اكخطادًت جكهش أَمُتها في هثير مً الاظخخذاماث واإلاجاالث جلجأ لها الذٌو مً أحل 

جدلُم مجمىنت مً ألاَذاف، هخىمُت الطىانت اإلادلُت، الدشغُل، جىصَو الذخل جخطُظ اإلاىاسد، 



 ظهش الطشف:                                                                                                                           الفطل ألاٌو 

 

62 

مداسبت الخطخم، وحهذ ظُاظت الطشف مً غمً العُاظاث اإلاخهذدة التي جلجأ ئليها العلؿاث 

    53.الىلذًت ببلذان الهالم بهذف غبـ وحعُير الاكخطاد ودنم همٍى والحذ مً الخلل في جىاصهاجه

 :   ومً أَذاف ظُاظت ظهش الطشف آلاهفت الزهش ظأكىم باًػاح بهػها واآلحي

  ملاومت الخطخم   :أوال

      ًإدي ظهش الطشف ئلى اهخفاع في معخىي الخطخم اإلاعخىسد وجدعً في معخىي جىافعُت 

اإلاإظعاث، ففي اإلاذي اللطير ًيىن الهخفاع جيالُف الاظخيراد أزش اًجابي نلى اهخفاع معخىي 

الخطخم وجخػانف أسباح اإلاإظعاث مما ًمىنها مً جششُذ أداة ؤلاهخاج في اإلاذي اإلاخىظـ و َزا ما 

جلىم َزٍ . ًمىً اإلاإظعاث مً نىائذ ئهخاحُت وئهخاج ظلو راث حىدة نالُت ما ٌهني جدعً جىافعُتها

العُاظت لغشع اإلادافكت نلى اللىة الششائُت للهملت الىؾىُت بالخيعُم مو العُاظت الىلذًت التي 

 لغشع 1983  وجم انخماد َزٍ العُاظت مً كبل فشوعا ظىت 54. تهذف ئلى جخفُؼ مهذالث الخطخم

خم ششخها مً خالٌ الشيل اإلاىالي  :  مجابهت الخطخم وظمُذ بكاَشة الحللت الفاغلت ٍو

 

 

 

 

   

ت: (03)الشيل سكم    الحللت الفاغلت للهملت اللٍى

Source Jean BOURGET, Acrangelo FIGLINZZI, Yves  

  ZENOU, « Monnaies et systèmes monétaire », Bréal ,2002. 

                                         

53  Jean LANGUAT, Pascal VANHOVE , «  Economie général » ,Dunod, Paris ,2001 ,P 
384  
54  Himili VEDASTE , « Politique de change et son lien étroit avec la politique monétaire» ; 
la banque nationale de Rwanda, Kigali ; 2008 ;P03  
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 ثثثخصيصث امل ردثث:ثاهيال

  مً خالٌ انخماد وحشجُو ظهش الطشف الحلُلي ًيىن الاكخطاد أهثر جىافعُت خُث جلىم الذولت 

ل اإلاىاسد ئلى كؿام العلو الذولُت وبالخالي جلل العلو اإلاعخىسدة م جدٍى  .   بدشجُو الخطذًش نً ؾٍش

 ثملايعث لدخلثثث:لثالثا

    فلهزا الهذف نالكت مو ظابلُه خُث أهه مً خالٌ اسجفام اللذسة الخىافعُت للؿانالخطذًش هدُجت 

هىد َزا الشبذ ئلى أصحاب سؤوط  اهخفاع ظهش الطشف الحلُلي فان رلً ًجهله أهثر سبدُت  َو

ألامىاٌ في الىكذ الزي جىخفؼ فُه اللذسة الششائُت للهماٌ، ونىذ اهخفاع اللذسة الخىافعُت 

 فان رلً ًإدي ئلى اسجفام (اسجفام ظهش الطشف الحلُلي)الىاحمت نً اهخفاع ظهش الطشف الاظمي 

اللذسة الششائُت لألحىس، ًلابله اهخفاع في سبدُت الششواث الهاملت في كؿام العلو الذولُت فخللظ 

 .   اظدثماساتها

 ثىميةث لصىاعةث ابطيةثثث:لر بعا

   خُث ًلجأ البىً اإلاشهضي لعُاظت جخفُؼ ظهش الطشف مً أحل الخللُل مً الىاسداث والشفو مً 

  1948الطادساث ومىه حشجُو الطىانت اإلادلُت، فهلى ظبُل اإلاثاٌ كام البىً الفذسالي ألاإلااوي ظىت 

ت،  بخخفُؼ الهملت مما ظانذ نلى الشفو مً الطادساث وكام بهذَا بانخماد ظُاظت الهملت اللٍى

وهفغ الش يء باليعبت للُابان التي كامذ بخخفُؼ الهملت لحماًت العىق اإلادلي مً اإلاىافعت وبالخالي 

 .  حشجُو الطادساث

 لللأهمثسياساتثسعرث لصرف:ل للررث لثاوي

    مً أحل مهشفت آلازاس اإلادخملت لعُاظت ظهش الطشف فاهه مً اإلاهم الخفشكت بين الخغيراث في أظهاس 

الطشف الاظمُت و الخغيراث في أظهاس الطشف الحلُلُت، فالخغير في ظهش الطشف الاظمي بين نملتي 

بلذًً ًشحو ئلى حغير في ظهش الطشف الحلُلي الىاكعي الزي ٌعىد في العىق، أما الخغير في ظهش 

الطشف الحلُلي فُمثل الخغير الاظمي للطشف مهذال بالفشوكاث التي جدذر في مهذالث الخطخم بين 
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البلذًً، وفي نهاًت ألامش فان اللُمت الحلُلُت للهملت هي التي جإزش نلى جىافعُت اإلاىخىحاث بين 

 :  ، ومً أَم العُاظاث55البلذًً

 ثسياسةثثخليضثكيمةث لعمطةثث:أألاال

ظُاظت اكخطادًت جخخزَا العلؿاث  (dévaluation )    ٌهخبر الخخفُؼ في كُمت الهملت الىؾىُت

الىلذًت، هما أهه  ئحشاء حغُير نلى الخىاصن اللاهىوي بين الهملت الىؾىُت والهملت ألاحىبُت مفادٍ جذوي 

كُمت الهملت الىؾىُت، وأَم أظباب الخخفُؼ ئنادة الخىاصن في ميزان اإلاذفىناث وأزاس الخخفُؼ 

مشجبؿت أظاظا بأَمُت اإلابادالث الخاسحُت، وهزا الهُىالالكخطادي للبلذ اإلاهني، فالذٌو جلىم بخغير 

كُمت نملتها الىؾىُت فهزا ٌهني أهه أضبذ باإلميان الحطٌى نليها بملذاس مً الهملت ألاحىبُت أكل مً 

خىن وودص فان حغير وئنادة الىكش في كُمت الهملت وان ٌهخبر هاحشاء نادي  العابم وفي ئؾاس اجفاكُاث بٍش

 .  56لىىه اظخثىائي ال ًمىً اجخارٍ في خالت العجض ألاظاس ي في اإلاذفىناث

   ومً حهت أخشي اهخفاع كُمت الهملت ًخمثل في حغُير كُمتها في قشف اكخطادي ما بذون جذخل 

مباشش مً العلؿاث خُث جفلذ الهملت كذستها الششائُت مو جضاًذ اإلاعخىي الهام لألظهاس أما نلى 

 .  معخىي أظىاق الطشف فُيىن مهذٌ ضشفها مىخفػا باإلالاسهت مو الهمالث ألاخشي 

   ئلى حاهب حهذًل الخىاصن في ميزان اإلاذفىناث َىان أظباب أخشي جلجأ الذولت مً وسائها لخخفُؼ 

 :   اللُمت الخاسحُت  لهملتها الىؾىُت هي

اسجباؽ الهملت بىخلت هلذًت مهُىت أي اسجباؽ نمالث الذٌو باإلاىاؾم الىلذًت اإلاخخلفت مثل  -

مىؿلت الذوالس، فالخغير الحاضل في كُمت الهملت اللُادًت ظِىهىغ نلى اللُمت الخاسحُت لبلُت 

  . الهمالث

                                         

   130 ص ٬1996 عمان ٬ دار وائل لمنشر ٬ التمويل الدولي والعمميات المصرفية الدولية٬ غازي عبد الرزاق النقاش 55

56  Dominique PLIHON, « Les taux de change » édition, la découverte, Paris 1991, p 91. 
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جدذًذ ظهش الطشف الىاكعي للُمت الهملت اإلادلُت بدُث ًمىً للمىاؾً ششاء ظلو وخذماث  -

ا لىمُت وهىنُت البػائو والخذماث التي ٌعخؿُو أن ٌشتريها في بلذٍ بهذ  في البلذ ألاحىبي معاٍو

ل نملخه اإلادلُت ئلى نملت أحىبُت 57.جدٍى
 

 سياسةثرفعثكيمةث لعمطةثث:لثاهيا

ادة الىخذاث مً الهمالث ألاحىبُت ملابل الهملت اإلادلُت وهي نىغ نملُت الخخفُؼ،          ٌهني ٍص

 ً خُث أن َزٍ العُاظت جشحو بيخائج ظلبُت نلى كؿام الطادساث أَمها اهخفاع مذاخُل اإلاطذٍس

لابله أزش اًجابي نلى اإلاعخىسدًً مً خالٌ اهخفاع أظهاس العلو اإلاعخىسدة  بالهملت الىؾىُت ٍو

    58. باليعبت ألظهاس العلو اإلادلُت

 :  مً أَم ألاظباب التي جإدي بالذٌو للشفو مً  اللُمت الخاسحُت لهملتها هي

جخفُؼ أظهاس العلو اإلاعخىسدة مما ًإدي ئلى جخفُؼ ألاظهاس اإلادلُت وبالخالُالحذ مً  -

  .الخطخم

  .جذنُم وسفو نمالث أحىبُت أخشي  -

ادة  - اهخفاع اللذسة الخىافعُت للذولت التي سفهذ نملتها ورلً بعبب اهخفاع الطادساث و ٍص

  . الىاسداث

      نلى ظبُل اإلاثاٌ نىذما سفهذ الُابان و أإلااهُا نمالتهما مً أحل دنم الذوالس، خُث سفهذ الُابان 

 مً خالٌ غغـ الىالًاث 1980ًً للذوالس ظىت 240 ًً للذوالس و80 خُث وضل 1995كُمت الين ظىت 

                                         

  . 243 ص ٬ 1980 ٬ 1 ط٬ العراق ٬ بغداد ٬ مطبعة الجامعة ٬" االقتصاد الدولي  "٬ أمين رشيد كنونة  57

  .05 ص٬ 2003 ٬ مجمة جسر التنمية ن الكويت ٬ سياسات أسعار الصرف ٬ بمقاسم العباس 58
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م سفو جيلفت  ىُت نلى الُابان لخخفُؼ ضادساتها اججاٍ ألاظىاق الهاإلاُت نً ؾٍش اإلاخدذة ألامٍش

   59.الطادساث الُاباهُت وبالخالي جخفُؼ كذستها الخىافعُت 

       ئن ظُاظت سفو كُمت الهملت ال جلىم بها ظىي البلذان التي لها مىاكو َامت في 

ألاظىاق الذولُت وجمخلً اخخُاؾاث ضخمت مً اخخُاؾاث الهمالث ألاحىبُت ولها كذسة جىافعُت 

 .  هبيرة

 

 

 

 

 

 لللسياسةث لركابةثعلىث لصرف:ل للررث لثالحث

         ٌهخبر ظهش العلو رو أَمُت بالغت مً خالٌ جأزيٍر في ألاظهاس اليعبُت  للعلو 

اإلادلُت ملاسهت بالعلو ألاحىبُت، وبهزا ًدكى بشكابت حذًشة مً كبل الذٌو هدُجت للحشوب وألاصماث 

 .   الاكخطادًت خاضت بين الحشبين

 ملهملمث لركابةثعلىث لصرفثث:لأألاال

هكام الشكابت نلى الطشف َى جذخل مً كبل العلؿاث الىلذًت بهذف الخأزير في ظهش الطشف 

ختى ًدطل الخىاصن بين الطادساث والىاسداث بمهنى بين نشع وؾلب الطشف ألاحىبي، خُث جخذخل 

الذولت لغشع جدذًذ الىاسداث والشكابت نلى خشواث سؤوط ألامىاٌ  فالخىاصن في ظىق الطشف في قل 

م الخذخل اإلاباشش للذولت في قشوف الؿلب والهشع   .   هكام الشكابت نلى الطشف ًخدلم نً ؾٍش

                                         

 2001 أبريل ٬ 144 العدد ٬مجمة السياسات الدولية " سياسات سعر الصرف في الدول النامية  "٬ السعدني نيرمين  59
  . 217 ص٬



 ظهش الطشف:                                                                                                                           الفطل ألاٌو 

 

62 

 جشاكب الحيىمت ول اإلاخدطالث واإلاذفىناث بالهملت ألاحىبُت، فدعلم ول الهمالث ألاحىبُت 

اإلاىدعبت ئلى البىً اإلاشهضي الزي ًلىم بذوسٍ بخخطُظ اإلاذفىناث ألاحىبُت باليعبت للهمالث 

اإلاخخلفت، هما ًلىم البىً اإلاشهضي هعلؿت سكابُت بدىكُم الؿلب والهشع مً الهمالث ألاحىبُت مً 

 كىانذ الشكابت نلى الطشف  : زاهُا    60. أحل اإلادافكت نلى ظهش الطشف الشظمي 

جدبو الذٌو مً خالٌ ظلؿاتها الىلذًت في ظُاظت الشكابت نلى الطشف نذة كىانذ هزهش منها 

 :   ما ًلي

  . حهذد أظهاس الطشف -1

ل الهملت الىؾىُت ئلى نمالث أحىبُت ئال في قل اللىانذ اإلاىكمت  -2 ت جدٍى نذم العماح بدٍش

  .التي جػهها الذولت

  . غبـ خشوج ودخٌى الطشف ألاحىبي بلىانذ خاضت -3

جدذًذ ظهش ضشف الششاء والبُو مً كبل الذولت في مجمو الهمالث مو ئلضام اإلاطذس بـأن  -4

ًىسد ول ما ًدطل نلُه مً نمالث أحىبُت في َزا اإلاجمو وهفغ الش ئ باليعبت للمعخىسد 

ذَا مً هفغ اإلاجمو   .أن ٌشتري الهملت التي ًٍش

مىو الخهامل أخُاها في الطشف لبهؼ الهملُاث هخطذًش سؤوط ألامىاٌ أو هكام ججمُذ  -5

 .  خعاباث ألاحاهب وجفخذ لهم ميانها خعابا بالهملت اإلادلُت   

 ألاسائلث لركابةثعلىث لصرفثث:لثالثا

    حعخهمل البلذان وظائل لغشع اللُام بالشكابت نلى الطشف، خُث ًىحذ هىنين مً َزٍ 

 .  الىظائل، وظائل مباششة و أخشي غير مباششة

                                         

  . 130 ص٬2000 ٬ اإلسكندرية ٬ الدار الجامعية ٬"العالقات االقتصادية الدولية  "٬ عادل أحمد حشيش  60
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ٌعخخذم البىً اإلاشهضي وظائل وهي جلُذ همُاث واظخخذاماث الطشف : وظائل الشكابت اإلاباششة -1

 :ألاحىبي ومنها

الخذخل اإلاباشش، خُث جخذخل الحيىمت في ظىق الطشف ألاحىبي لخثبُذ ظهشالطشف نىذ -  أ

 .  معخىي أنلى أو أكل مً ظهش الطشف العائذ في ظىق الطشف ألاحىبي

جلُُذ الطشف ألاحىبي، خُث ًخم ججمُو الهمالث ألاحىبُت اإلاىدعبت لذي البىً اإلاشهضي للذولت -  ب 

الزي ًلىم بخخطُطها ؾبلا للىانذ مهُىت جدذدَا الحيىمت ومً أَم الىظائل لخلُُذ الطشف 

 :  ألاحىبي

ت،  • ل الىاسداث الػشوٍس جخطُظ ول همُاث الطشف ألاحىبي اإلاخاخت لذي البىً اإلاشهضي لخمٍى

اث ى ما ٌعمى بالخخطظ ؾبلا لألولٍى   . َو

أظهاس الطشف اإلاخهذدة، خُث ًلىم البىً اإلاشهضي بخدذًذ أظهاس ضشف مىخفػت لششاء  •

ت، وجدذًذ أظهاس ضشف مشجفهت نلى حاهب  الهمالث الالصمت لذفو كُمت الىاسداث الػشوٍس

  . الطادساث 

ججمُذ الحعاباث، مً خالٌ كُام الذولت بخلُُذ اإلاذفىناث نلى الىاسداث التي حعخدم للذائىين  •

  .ألاحاهب في شيل خعاباث مجمذة لذي البىً اإلاشهضي 

ى اجفاق بين دولخين نلى أن جفخذ ول منهما خعاباث للذولت ألاخشي - ث  اجفاكُاث اإلالاضت، َو

ت اإلاذفىناث نً الطادساث والىاسداث التي جخم  ببىىها اإلاشهضي وبهملتها اإلادلُت، خُث جخم حعٍى

  .فُما بُنهما نلى أن ًخم الاجفاق نلى أظهاس ضشف مهُىت وحهشف باالجفاكُاث الثىائُت

 اجفاكُاث الذفو، وحهذ هزلً مً الاجفاكُاث الثىائُت ئال أنها حشمل ئلى حاهب بالعلو مهامالث      - ر       

  .         الخذماث مثل سظىم الشحً، خذمت الذًىن 

هي ؾشق حعخخذم للشكابت نلى الطشف بطفت غير مباششة مً  :ألاسائلث لركابةثغيرث املاشرة-ل2

  : خالٌ
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م خطظ الاظخيراد والشفو مً الػشائب والشظىم :ث لليملدث لىميةثل-أ  أي جلُُذ الىاسداث نً ؾٍش

  .الجمشهُت مثال

ادة اللُمتاليلُت للطادساث:لثلديمثإعاهاتث لحصديرل-بث   .لدشجُو الخطذًش وجيشُؿه وبالخالي ٍص

ذ الؿلب نلى الهملت  -ث  ذ مً جذفلاث سؤوط ألامىاٌ نلى الذولت وبالخالي ًٍض سفو أظهاس الفائذة، مما ًٍض

  .اإلادلُت ومىه اسجفام كُمتها الخاسحُت
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 أهد فث لركابةثعلىث لصرفثثث:لر بعاث

 :   ًمىً رهش بهؼ أَذاف الشكابت نلى الطشف فُما ًلي

  . اإلادافكت نلى اللُمت الخاسحُت للهملت -1

  . الحذ مً َشوب سؤوط ألامىاٌ للخاسج -2

ت -3 م خماًت الطىانت اإلادلُت و الحذ مً اظخيراد العلو غير الػشوٍس   . ؤلاخالٌ مدل الىاسداث نً ؾٍش

  . دنم خؿـ الخىمُت الاكخطادًت للذولت -4

ا الاكخطادي ادة دخل الحيىمت وجىمُت مشهَض   . ٍص



 حأثٍراث انٍىرو و انذوالر عهى انخجارة انخارجٍت انجسائرٌت         :           انفصم انثاوً 
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خي الظي مغ به الىٓام الى٣ضي الضولي،   ٖٝغ الٗالم ٖضة هٓم ه٣ُت مً زال٫ الخُىع الخاٍع

بضاًت مً ٢اٖضة الظهب والتي ٧اهذ الُٛاء اإلاُل٤ لجمُ٘ ٖمالث ألاو٫، وبٗض اهتهاء الحغب 

وال٣اثم ٖلى " الٗاإلاُت الثاهُت، جم اؾدبضا٫ ٢اٖضة الظهب بىٓام حضًض ٖٝغ بىٓام بغیخىن ووصػ

٩ي بلى طهب، وبمىحب هظا الىٓام جم جثبُذ ؾٗغ نٝغ  ؤؾاؽ ٢ابلُت جدىبل الضوالع ألامٍغ

الٗمالث ألازغي باليؿبت للضوالع، و٢ض ٖهض لهىضو١ الى٣ض الضولي مهمت الؿهغ ٖلى صٖم وجيكُِ 

ل هظه ألازحرة جم زل٤  الخٗاون الى٣ضي الضولي، وزل٤ جىاػن صاثم في همى الخجاعة، ومً ؤحل جمٍى

 .خ٣ى١ السحب الخانُت"وخضة 

٨ُت م٨ىتها مً ٞغى الؿُُغة مالُا ٖلى ؤٚلب   ان الهُمىت الا٢خهاصًت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

خىن ووصػ ٩ي بإن ٩ًىن ٖمله عثِؿُت للىٓام الى٣ضي " هى٫ الٗالم، ٣ٞض ٦غؽ هٓام بٍغ للضوالع ألامٍغ

٩ي ؤ٢ىي الٗمالث في الٗالم، ٚحر ؤن مغ٦ؼه  الضولي، وهدُجت لظل٪ الؿُُغة ؤنبذ الضوالع ألامٍغ

ذ هى٫  اػصاص يٟٗا بٗض ؤن اهترهذ الُابان ولى٫ ؤوعوبا الٛغبُت مغ٦ؼها الا٢خهاصي، وبهظا قٖغ

ؤوعوبا الٛغبُت ٚضاة الحغب الٗاإلاُت الثاهُت في جىُٟظ ؾلؿلت مً الخجاعب الخٗاوهُت والخ٩املُت 

، زم 1948الا٢خهاصًت، خُث اوكإ اجداص البِىىل٨ـ و اإلاىٓمت الا٢خهاصًت للخٗاون ألاوعوبي ؾىت 

، ومهضث هظه اإلاداوالث لى بوكاء الؿى١ ألاوعوبُت 1951الجماٖت ألاوعوبُت للٟدم و الٟىالط ؾىت 

البا)اإلاكتر٦ت بحن ؾذ هى٫  و٧اهذ مخِىت  (بلج٩ُا هىلىضاء ل٨ؿمبىعٙ، ٞغوؿا، ؤإلااهُا الٛغبُت، َو

 ولم ًخى٠٢ اإلاؿاع الخ٩املي ألاوعوبي ٣ٖض مغخلت الؿى١ اإلاكتر٦ت، بل جم 1ال٨ؿمبىعٙ مغ٦ؼا لها

بصزا٫ ٖضة بنالخاث ٖلى ؾُاؾاث وماؾؿاث الؿى١ اإلاكتر٦ت مً ؤحل الضزى٫ في مغخلت 

حضًضة وهي مغخلت الؿى١ ألاوعوبُت اإلاىخضة، ٦ما ج٣غع الٗمل ٖلى ب٦ما٫ الىخضة الى٣ضًت وطل٪ 

وبهظه الهىعة ًهبذ لالجداص ألاوعوبي الخهاثو التي جاهله ال٣ُاصة ال٣غن . 2002بدلى٫ ؾىت 

٩ي في ألاؾىا١ الضولُت  ً، مما ؾُٟخذ ًٞاء ا٢خهاصًا للخىاٞـ ألاوعوبي ألامٍغ الىاخض والٗكٍغ

٣ُت اإلاخىؾُُت، و ٚحرها مً ألاؾىا١ ؤلاؾتراجُجُت بهٟت زانُت  بهٟت ٖامت، وفي الؿى١ ؤلاٍٞغ

    ٌٗخبر ؾٗغ الهٝغ مخٛحرا ا٢خهاصًا قضًض الحؿاؾُت هٓغا للمازغاث الضازلُت و 

الخاعحُت، الؾُما ؤمام احؿإ صوع الخجاعة الضولُت في الخىمُت الا٢خهاصًت، وجُىع ؤؾىا١ 

ا في مًمىهه ومضلىله ًٖ  اإلاا٫ الضولُت، لظل٪ ًٓهغ هظا الؿٗغ مسخلٟا ازخالٞا حظٍع

                                         
1
 ، األوسط الشرق منطقة عمى وانعكاساتها الدولية االقتصادية المتغيرات ، حسين الدين محي ، عناء بد  مجذاب- 

 151 ص ،1993 ، ليبيا ، االقتصادية والبحوث العميا الدراسات أكاديمية
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اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ألازغي، وطل٪ باٖخباعه خل٣ت عبِ بحن الا٢خهاصًاث الضولُت 

وم٣ُاؾا هاما لحجم مٗامالتها، بياٞت بلى ؤن ؾٗغ الهٝغ له ؤزغه الىاؾ٘ ٖلى جىاػن 

حر اإلاباقغة باإلااقغاث الا٢خهاصًت ال٩لُت،  الا٢خهاص ال٨لي مً زال٫ ٖال٢خه اإلاباقغة ٚو

اث   .اإلاخمثلت ؤؾاؾا في مٗض٫ الخطخم، مٗض٫ الىمى وعنُض محزان اإلاضٖٞى

        ٞمٗض٫ الهٝغ مهضع الخإزحر ٖلى ج٩لٟت الؿل٘ والخضماث اإلاؿخىعصة و٦ظل٪ عبدُت 

٦ما ٌٗخبر ؤخض ٖىامل الؿُاؾت الى٣ضًت في جصحُذ الازخالالث  نىاٖت الخهضًغ،

 .  الا٢خهاصًت

ُت في الجؼاثغ   مً هظا اإلاىُل٤ ؾإجىاو٫ في هظا الٟهل ؤهم مغاخل الؿُاؾت الهٞغ

ت الخاعحُت ومضي جإزغها بؿٗغ  وم٩اهت ؾى١ الهٝغ اإلاىاػي، وؤزحرا ؤهم اإلاباصالث الخجاٍع

    . الهٝغ

 ل لسياسةث لصرفيةثفيث لجس ئر:ل املبحث ألاول

لت باالؾخ٣غاع، و٧ان طل٪ ؤمغا  جمحز هٓام ؾٗغ نٝغ الضًىاع الجؼاثغي إلاضة ٍَى

جي، والتي جمحزث بىٓام حؿُحر مسُِ  ا هٓغا للمغخلت التي ٖاقها الا٢خهاص الَى يغوٍع

ى١ بىٓام ناعم إلاغا٢بت الهٝغ ؤصي بلى اهٟها٫ ؾٗغ نٝغ الضًىاع ًٖ  مغ٦ؼي مٞغ

الىا٢٘ الا٢خهاصي، هظا الىي٘ ؤصي بلى اجساط ؾُاؾت اهؼال١ وجسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع 

إلاىاحهت ألاػمت البترولُت الىاحمت ًٖ اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ مما خخم الخىحه هدى 

 .  ا٢خهاص الؿى١ 

 لثملورثنظامث لصرفثفيث لجس ئر:ل املطلث ألاول

ٖٝغ الا٢خهاص الجؼاثغي جُب٤ُ ٖضة هٓم لؿٗغ الهٝغ اعجبُذ اعجباَا وز٣ُا 

ب٩ل مغخلت مً مغاخل الخىمُت، بضاًت مً ؾٗغ الهٝغ الثابذ ونىال بلى ؾٗغ الهٝغ 

 .  بط ًم٨ً جلخُو حٛحراث ؤهٓمت حؿٗحر الضًىاع الجؼاثغي ٖبر مغاخل عثِؿُت. اإلاغن 

 ل1970ل–1962:ل ارحطةث ألالى:ل للررث ألاول

مباقغة بٗض الاؾخ٣ال٫ ؤنبدذ الجؼاثغ جابٗت إلاى٣ُت الٟغه٪ الٟغوس ي، بط 

ل وه٣ل ٖملتها صازل هظه اإلاى٣ُت  ٢امذ بىي٘ خضوص لخى٣ل )ؾمدذ بةم٩اهُت جدٍى
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، وؤهم ما محز هظه اإلاغخلت هى هغوب عئوؽ ألامىا٫ بلى الخاعج، (ٖملتها زاعج هظه اإلاى٣ُت

   1: بلى1963مما صٞ٘ بالجؼاثغ في ؤ٦خىبغ 

ل الضًىاع ومغا٢بت الهٝغ ٖلى ٧ل الٗملُاث وم٘ مسخل٠  • الخسٌُٟ مً بم٩اهُت جدٍى

   (.للحض مً اؾخجزاٝ اخخُاَي الهٝغ)صو٫ الٗالم 

ها بهٟت  • الخسلي ًٖ مى٣ُت الٟغه٪ الٟغوس ي ب٣هض حؿُحر ؾُاؾتها الى٣ضًت وؾٗغ نٞغ

 .  مؿخ٣لت

ىُت  ت بةوكاء الٗملت الَى -64خؿب ال٣اهىن - الضًىاع– هظه ؤلاحغاءاث ،٧اهذ مخبٖى

ل 11 ٞدل .  مً الظهب الخالوmg 180 ، والظي جم جدضًضه بـ 21964اإلااعر في ؤٍٞغ

 .  NF = DA 31 1:  بخٗاصNF٫ مدل الٟغه٪ الجضًض DAالضًىاع الجؼاثغي 

 ايُغجه بلى 1968و٢ض حٗغى بى٪ ٞغوؿا لهجماث مًاعبت خاصة، ٣ٖب ؤخضار ؾىت       

جسٌُٟ ٢ُمت الٟغه٪ الٟغوس ي باالجٟا١ م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي وهظا بٗض اؾخٗماله 

لت ٢هض الحٟاّ ٖلى ج٩اٞا الٗملت الٟغوؿُت، بط ؤصي يٟٗها  زال٫  الخخُاَاجه إلاضة ٍَى

هظه الٟترة بلى الاهسٟاى اإلاؿخمغ للضًىاع الجؼاثغي م٣ابل مسخل٠ ٖمالث حؿضًض 

٘ الاؾدثماع التي  ت، و هى ما جغجب ٖىه بٖاصة ج٣ُُم ج٩ال٠ُ مكاَع الىاعصاث الجؼاثٍغ

ؤمام هظه الىيُٗت التي ا٢ترهذ . 1973 – 1970: اهُل٣ذ في بَاع اإلاسُِ الغبااي ألاو٫ 

خىن ووصػ"بالخسلي ًٖ ؤؾٗاع الهٝغ الثابخت واإلاىبث٣ت ًٖ اجٟا٢ُت  م "بٍغ ً حٍٗى ، ٖو

، جم اجساط ٢غاع حُٛحر هٓام حؿٗحر الضًىاع الجؼاثغي ٖكُت اهُال١ اإلاسُِ  ؤؾٗاع الهٝغ

، و٢ض ؾاٖض هظا الىٓام الجضًض للدؿٗحر ٖلى جد٤ُ٣ هضٝ 1977-1974الغبااي الثاوي 

:  مؼصوج

ت بىاؾُت ٢ُمت للضًىاع جٟى١ ٢ُمخه الح٣ُ٣ُت، : ؤوال حر صٖم م٣ى٘ للماؾؿاث الجؼاثٍغ جٞى

وهظا بٛغى جس٠ُٟ ٖبئ ج٩لٟت الخجهحزاث واإلاىاص ألاولُت ومسخل٠ اإلاضزالث اإلاؿخىعصة، 

                                         
1
 -  Youcef Debboub, « le nouveau mécanisme économique en Algérie », office des publications 

universitaires,  

Alger, 2000, P. 67  

  La Loi n° 64-111 du 10 Avril 1964°:راجع انماوىن  

2
 

 Journal Officiel de la république algérienne du 10/04/1964. 

3
  .25ص٬ 1997 سبخمبر ٬ أبى ظب٬ً سٍاساث و إدارة أسعار انصرف فً انذول انعربٍت٬صىذوق انىمذ انعربً - 
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مً ٢بل هظه اإلااؾؿاث زانت وؤنها ماؾؿاث هاقئت ،وزاهُا الؿماح للماؾؿاث 

ل صون ؤن جخٗغى لخٛحراث ٖىُٟت  ىُت بال٣ُام بخيبأتها ٖلى اإلاضي الٍُى  الَى

٤ اؾخ٣غاع ال٣ُمت الخاعحُت للضًىاع الجؼاثغي  (جىاػلُت) ، وهظا ًٖ ٍَغ  .  لؿٗغ الهٝغ

 ل(1987-1971ل)جعويمث لعمطة:ل للررث لثاني

هٓغا لألخضار والخُىعاث ال٨بحرة التي َغؤث ٖلى الىٓام الٗالمي للهٝغ مً 

هىع ؾٗغ الهٝغ الٗاثم، وب٢غاع نىضو١ 1973جسل ًٖ الخٗاصالث الثابخت في ؾىت   ْو

ت ٧ل ًٖى في ازخُاع هٕى ؾُاؾت الهٝغ اإلاىاؾبت له، جىحهذ الجؼاثغ  الى٣ض الضولي بدٍغ

 : بلى جدضًض ٢ُمت الضًىاع ٖلى ؤؾاؽ ؾلت م٩ىهت مً ؤعبٗت ٖكغ ٖملت جخمثل في

٩ي، الجىُه ؤلاؾترلُجي، الٟغه٪ البلج٩ُي، الضوالع ال٨ىضي، ال٨غوهت    الضوالع ألامٍغ

الضهماع٦ُت،اإلااع٥ ألاإلااوي، الٟغه٪ الٟغوس ي، اللحرة ؤلاًُالُت، الٟلىعًٍ الاًغلىضي ،ال٨غوهت 

ؿغي  ضًت والٟغه٪ الؿَى بط . الجروٍجُت، اللحرة ؤلاؾترلُيُت، اللحرة ؤلاؾباهُت، ال٨غوهت الؿٍى

مىدذ ل٩ل ٖملت مً هظه الٗمالث جغحُدا مدضصا ٖلى ؤؾاؽ وػنها مً الدؿضًضاث الخاعحُت 

اث و ٧ان هظا الخىحه الجضًض في جدضًض ٢ُمت الضًىاع الجؼاثغي . ٦ما جٓهغ في محزان اإلاضٖٞى

٢هض الحٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الضًىاع، و٦ظا اؾخ٣اللُخه ًٖ ؤًت ٖملت . 11974ابخضاء مً حاهٟي 

ت ؤو مى٣ُت مً اإلاىا٤َ الى٣ضًت ، هظا باإلياٞت بلى ؾعي الؿلُاث الى٣ضًت 1مً الٗمالث ال٣ٍى

 :   آهظا٥ واإلاخمثلت ؤؾاؾا في

 .  ٖضم زًٕى حؿٗحرة الضًىاع الجؼاثغي لخُىع مٗضالث الخباص٫- 

   2.ٖضم جإزغ الدؿٗحرة بخُىع عنُض اإلاحزان الجاعي  -

ج٣ضم ٖملُت عبِ الضًىاع الجؼاثغي بؿلت ٖمالث ممحزة حؿمذ باؾخ٣غاع ؾٗغ 

الهٝغ الٟٗلي الاؾمي، ل٨ً ٖلى حٛحراث في ألاؾٗاع الثىاثُت م٣ابل الٗمالث اإلا٩ىهت 

٘ زُغ الهٝغ لضي اإلا٣غعًٍ الا٢خهاصًحن  .  للؿلت،  مما ًاصي هظا الىي٘ بلى ٞع

                                         
1
 
-
 Ilman M.C, « Note de travail sur l’opportumé de dévaluer le Dinar Algérien », Les cahier de la réforme 

Tome  

05- 02ème édition – ENAG 1990 P116.  

2
 
-
 HADJ NACER Abderrahmane, « Le Pouvoir d’achat du Dinar », les cahiers de la réforme Tom 05, 

2ème  

édition ENAG 1990, P 27.  
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خم خؿاب ؾٗغ نٝغ الضًىاع الجؼاثغي باليؿبت بلى الٗمالث اإلاؿٗغة مً ٢بل  ٍو

٣ت الخالُت  :  البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي خؿب الٍُغ

٩ي ،  -1 خؿاب الخٛحراث اليؿبُت للٗمالث اإلا٩ىهت لؿلت الضًىاع الجؼاثغي باليؿبت للضوالع ألامٍغ

٩ي   :خُث ًدؿب الخٛحر اليؿبي ل٩ل ٖملت باليؿبت للضوالع ألامٍغ

  
 ً   ٦م٣ام لحؿاب الخٛحر اليؿبي وجغمؼ ؤوٖلى ؤن جإزظ ال٣ُمت ألا٦بر مً بحن ٢ُم اإلاخٛحًر

 :  هىا

٩ي  : $ ٧ل ٖملت مً الٗمالث الهٗبت الثالر ٖكغ التي ج٩ىن ؾلت : Jiالضوالع ألامٍغ

 .  الضًىاع الجؼاثغي 

باليؿبت ل٩ل ٖملت مً الٗمالث الهٗبت ألازغي اإلا٩ىهت للؿلت في ؾىت $  ؾٗغ 

 ( .  1974 )ألاؾاؽ

باليؿبت ل٩ل ٖملت مً الٗمالث ألازغي التي جخ٩ىن منها ؾلت الضًىاع $  ؾٗغ 

 .  الجؼاثغي الؿاثض ًىم الدؿٗحر

 .  ًىم الدؿٗحر: n(  1974 )ؾىت ألاؾاؽ: 0

خؿاب اإلاخىؾِ اإلاغجح بالخٛحراث باليؿبت للٗمالث التي منها جخ٩ىن ؾلت الضًىاع  -2

٩ي، ؤي مجمٕى الخٛحراث اليؿبُت  aiمغجحت باإلاٗامل $ ji/الجؼاثغي باليؿبت للضوالع ألامٍغ

 .  خُث ًمثل هظا اإلاٗامل وػن ٧ل ٖملت في الؿلت

٩ي باليؿبت للضًىاع الجؼاثغي، و ًخم  -3 خؿاب ؾٗغ الهٝغ الُىمي للضوالع ألامٍغ

٣ت الخالُت ٤ الٍُغ  :  هظا الحؿاب ًىمُا ٞو

 (  aiمغجحت باإلاٗامل $  ji/مجمٕى الخٛحراث اليؿبُت + 1        )

٩ي بالضًىاع الجؼاثغي :   .  ؾٗغ الهٝغ الُىمي للضوالع ألامٍغ

٩ي باليؿبت للضًىاع الجؼاثغي في :     1(.ؾىت ألاؾاؽ) 1974ؾٗغ نٝغ الضوالع ألامٍغ
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ًخم بٗض هظه الٗملُت خؿاب ؤؾٗاع نٝغ الضًىاع الجؼاثغي باليؿبت للٗمالث  -4

٣ت ؤؾٗاع الهٝغ  ألازغي اإلاؿٗغة مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي، وجدؿب هظه ألاؾٗاع بٍُغ

   1.اإلاخ٣اَٗت

 (عبِ الضًىاع باليؿبت بلى ؾلت ٖمالث)بن الهضٝ مً الىٓام الظي اجبٗخه الجؼاثغ "

هى يمان اؾخ٣غاع الضًىاع، وبالخالي ٞةن ٢ُمت الٗملت لم ج٨ً مغجبُت بالىيُٗت 

دت للجىء ًوهٓغا. الا٢خهاصًت واإلاالُت الضازلُت  للٗىاثض البترولُت اإلاٗخبرة وؤلام٩اهُت اإلاٍغ

بلى الضًىن الخاعحُت في ْل هٓام اخخ٩اع الضولت للخجاعة الخاعحُت بٟٗل البرهامج الٗام 

ؾٗغ نٝغ الضًىاع ْل ؤٖلى مً ٢ُمخه الح٣ُ٣ُت بالٗمالث ألاحىبُت،  للىاعصاث، ٞةن 

وهظا ابخضاء مً " ،ً ٞكِئاًللهٝغ جٓهغ قِئا (اإلاىاػي )وهظا حٗل بىاصعالؿى١ الؿىصاء 

  . ٦ما ًبِىه الجضو٫ الخالي1974ؾىت 

 .  ؾٗغ الهٝغ الغؾمي و اإلاىاػي في الجؼاثغ: (07 )الجضو٫ ع٢م

  1987   1980   1977   1974   1970    

 الؿى١ الغؾمي   1.0   1.0   1.3   0,62   0.80  

 الؿى١ اإلاىاػي   1.0   1.1   1.5   2.0   4.0  

  Sourse:   A HENNI, Essai sur l’économie parallèle. Ed.ENAG 

    

ؤصي اعجٟإ ٢ُمت الضًىاع ًٖ ٢ُمخه الح٣ُ٣ُت بلى اعجٟإ ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث 

اإلادلُت م٣اعهت باألؾٗاع اإلاؿخىعصة، وؤنبذ اإلا٣ُمىن ًًٟلىن اؾخحراص الؿل٘ ألاحىبُت بض٫ 

 .  قغاء الؿل٘ اإلادلُت، وهظا ما ًدىا٢ٌ م٘ الؿُاؾت الا٢خهاصًت التي ٧اهذ مىخهجت

اث الجؼاثغي، لم جلجإ  ها محزان اإلاضٖٞى م مً الازخالالث التي ٖٞغ ٞٗلى الٚغ

اإلااؾؿاث الى٣ضًت بلى حٗضًل الؿٗغ الغؾمي الجؼاثغي، ختى ٌؿمذ بةٖاصة الخىاػن ال٨لي 

   1970.2 صًىاع في 4.95 بٗض ؤن ٧ان 1980 صًىاع في 3.84بل بال٨ٗـ ؤنبذ الضوالع ٌؿاوي 

ىُت ؾىت  ؤي زال٫ اإلاغخلت ) 1964وما ًم٨ً ؤن ًالخٔ مىظ بنضاع الٗملت الَى

ا، بط جمحز باالؾخ٣غاع  (الؿاب٣ت واإلاغخلت الحالُت هى ؤن ؾٗغ نٝغ الضًىاع جم حؿُحره بصاٍع

                                         
1
 A.BEHABIB,M .BENBOUZIANE,T.ZIANI, marche de change informel et mesalignement :le cas de 

dinar.  

2
 
-
 A HENNI. Essai sur l’économie parallèle. Cas de l’Algérie. Edit. Enag 1991.  
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برع هظا الخثبُذ يمً الىٓام الؿاثض، الظي  خحن، ٍو لت جٟى١ الٗكٍغ والثباث إلاضة ٍَى

ت مً َٝغ  ٣ًض ي بدسخحر ٧ل ألاصواث الا٢خهاصًت لهضٝ جد٤ُ٣ اإلاسُُاث الخىمٍى

ت  ت .الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ وؤصي حؿُحر ؾٗغ نٝغ الضًىاع بهظه ال٨ُُٟت بلى جدضًض ج٩لٟت بصاٍع

٦ما )لِؿذ ا٢خهاصًت للٗملت الهٗبت، ٞؿٗغ الٗملت الهٗبت بالضًىاع ال جغبُه ؤي ٖال٢ت 

جي  (٧ان مً اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن  ؤي ؤهه ًىحض اهٟها٫ بحن ؾٗغ .و٦ٟاءة الا٢خهاص الَى

   1.نٝغ الضًىاع و الىا٢٘ الا٢خهاصي

 ل1994-ل1988:ل ارحطةث لثالثة:ل للررث لثالح

ا بلى  ؤهم ما محز هظه اإلاغخلت هى الاهخ٣ا٫ مً الا٢خهاص اإلاسُِ واإلاؿحر مغ٦ٍؼ

ا٢خهاص جىحهه آلُاث الؿى١ الحغة، خُث ًإزظ الجاهب الى٣ضي واإلاالي مً هظه 

ؤلانالخاث م٩اهت مٗخبرة مداولحن اؾخٗاصة ال٣ُمت الح٣ُ٣ُت الضازلُت والخاعحُت، ومً 

بتها في الخىنل بلى 1990ؤحل هظا ٣ٞض ؤٖلىذ الؿلُاث الى٣ضًت مىظ مىخه٠   ًٖ ٚع

ت بٗض زالر ؾىىاث منها حٗل الٗملت  ل الضًىاع باليؿبت للمٗامالث الجاٍع ٢ابلُت جدٍى

ل ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي، خُث جمذ ٖملُت حٗضًل نٝغ الضًىاع مً  ىُت ٢ابلت للخدٍى الَى

جي اإلاغا٢ب الظي َب٤ مً نهاًت ؾىت   بلى ٚاًت ؾبخمبر 1987زال٫ هٓام الاهؼال١ الخضٍع

 17.7 بلى 1987صوالع في نهاًت / صج  4.9 واهسٌٟ ؤزىاءها الضًىاع الجؼاثغي مً 1992

  .  1992صوالع في نهاًت ماعؽ /صج

بيؿبت  اؾخ٣غ الضًىاع الجؼاثغي ٖلى هظا الحا٫ بلى ؤن جم اجساط ٢غاع الخسٌُٟ

ش 22% ٣ا الجٟا٢ُت 30/09/1991 بخاٍع وبهظا الخسٌُٟ بلٜ مٗض٫ ؾٗغ نٝغ " FMI" ٞو

 .  1994صوالع واؾخ٣غ هدى هظه ال٣ُمت بلى ٚاًت / صج22.5الضًىاع 

ت م٘  ل في اإلاٗامالث الجاٍع و٢بل البضء في حٗل الضًىاع الجؼاثغي ٢ابال للخدٍى

بُٛت بًهاله بلى  (جدذ يِٛ اإلاىٓماث الضولُت)الخاعج، جم حٗضًل ؾٗغ الهٝغ الغؾمي 

جي ٖلى الؿل٘ والخضماث ألاحىبُت م٘ اإلاخاح مً الٗمالث  مؿخىي جىاػن الُلب الَى

٣ا للُغ١ الخالُت. الهٗبت  :  و٧ان هظا الخٗضًل ٞو

جي :ؤوال      Crawling peg(الغبِ الؼاخ٠) الاهؼال١ الخضٍع

ب٤ زال٫ " ، َو جي ومغا٢ب لؿٗغ الهٝغ ؾمذ هظا الىٓام بال٣ُام بخٗضًل جضٍع

ا ما، امخضث مً نهاًت ؾىت  لت هٖى خُث اهسًٟذ . 1991 بلى ٚاًت ؾبخمبر 1987ٞترة ٍَى

وب٣ي . %210 بىدى 1991 ماعؽ 31 و1987 صٌؿمبر ٢31ُمت الضًىاع م٣ابل الضوالع بحن 
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مؿخ٣غا زال٫ بٌٗ الكهىع، زم جم  (الضًىاع م٣ابل الضوالع)بٗض طل٪ ؾٗغ الهٝغ 

الغابِ بحن الجؼاثغ " stand-bay"  في بَاع اجٟا1991١ ؾبخمبر 30جسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع في 

وألاحضع بالظ٦غ، هى ؤن هظا الىٓام ًد٤٣ مغوهت ل٣ُمت الخٗاص٫ . ونىضو١ الى٣ض الضولي

م٨ً ؤن وكحر هىا بلى ؤهه  1.للضًىاع، والتي حٗخبر مُٟضة في خالت جىاحض نضماث زاعحُت ٍو

هٓغا لؿلبُاث هٓام الغبِ )٧ان هىا٥ مً جدضزىا ًٖ ٞٗالُت خل وؾُي وما٢ذ 

ضم جىا٤ٞ الا٢خهاص الجؼاثغي م٘ قغوٍ جسٌُٟ ٢ُمت الٗملت ًخلخو في  (الؼاخ٠ ٖو

وجخمثل ٞاثضة هظا . 1993 وؾىت 1991جإؾِـ ؾٗغ نٝغ مؼصوج، و٧ان طل٪ ما بحن 

لُت )الىٓام اإلاضاع  ب في جُب٣ُه في حٍى  الظي ٧اهذ الجؼاثغ جٚغ

ول٨ً ٢ض جم . في ؤهه ال ًدضر ايُغاباث في الخىاػهاث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت (1991

وهظا  (جسٌُٟ ٢ُمت الٗملت)ب٢هاء هظا الىٓام والالتزام بما خضصه نىضو١ الى٣ض الضولي 

ً للهٝغ ٗال. ألؾباب مً بُنها وحىص الؿى١ اإلاىاػي الظي ٤ٌُٗ جىاحض ؾٍٗغ  جم ًٞو

 30 زم في 1991الٟهل في طل٪ و خهل اؾخمغاع في جسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع بلى ٚاًت ماعؽ 

ٗىص ؾبب هظا الاهؼال١ بلى1991.2ؾبخمبر   :   َو

  .ي٠ٗ اخخُاَاث الهٝغ اإلاخاخت •

اصة ز٣ل زضمت الضًً •   .ٍػ

 :  والجضو٫ الخالي  ًبحن جُىع ؾٗغ نٝغ الضًىاع في هظه اإلاغخلت

   1988/1991صًىاع زال٫ الٟترة /ؾٗغ نٝغ صوالع :(08)الجضو٫ ع٢م

 الٟترة   1988   1989   1990   1991   90/91  

   صج/ صوالع1 6.73   8.03   12.2   17.8   22.5  

 بى٪ الجؼاثغ   :اإلاهضع

 

م٨ً جبُان مُُٗاث الجضو٫ ؤٖاله مً زال٫ الك٩ل الخالي  :   ٍو

                                                

                                         
1
 - Hocine BENISSAD, « Algérie : la planification socialiste à l’économie du marché », ENAG édition, 

Alger, 2004, p 108.  
2
 صىذوق انىمذ ٬"سٍاساث وإدارة أسعار انصرف فً انجسائر "٬ حمٍذاث محمىد٬خهٍهً كرٌمً زٌه انذٌه  -  

  .  164 ص ٬3 انعذد ٬ سهسهت بحىد ومىالشاث٬معهذ انسٍاساث االلخصادٌت .انعربً
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.   الخسًُٟاث اإلاخخالُت للضًىاع الجؼاثغي : (05)الك٩ل ع٢م

  (12 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

ذ   :زاهُا   الخسٌُٟ الهٍغ

مً بحن ؤلاحغاءاث الجضًضة التي حاءث في ْل ؤلانالح اله٨ُلي ًم٨ً ؤن هظ٦غ 

٢اهىن ال٣غى والى٣ض، ٢اهىن اؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث، ٢اهىن البىى٥ : جإؾِـ ٧ل مً

وما ًم٨ً ؤن وكحر بلُه هى ؤن مً بحن ؤهضاٝ ٢اهىن ال٣غى والى٣ض هى . وصٞاجغ ؤلانالخاث

جي  .بٖاصة ج٣ُُم الٗملت بما ًسضم الا٢خهاص الَى

ٗال  ٢غاعا بخسٌُٟ 1991، ٣ٞض اجسظ مجلـ الى٣ض وال٣غى في نهاًت ؾبخمبر ً ٞو

 صًىاع للضوالع الىاخض، ول٣ض جمحز ؾٗغ 5,22 صًىاع للضوالع وهظا لُهل بلى 22الضًىاع بىدى 

ول٨ً ٢بل . 1994نٝغ الضًىاع باالؾخ٣غاع خى٫ هظه اليؿبت لٛاًت قهغ ماعؽ مً ؾىت 

، %10ببغام الاجٟا١ الجضًض م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي، ؤحغي حٗضًل ٠َُٟ لم ًخٗض وؿبت

ش  الخسٌُٟ ٧ان هظا ال٣غاع تهُئت ل٣غاع الظي اجسظه مجلـ الى٣ض وال٣غى بخاٍع

لى يىء هظا ال٣غاع ؤنبذ ؾٗغ نٝغ الضًىاع %17,40 بخسٌُٟ وؿبت 10/04/1994  ٖو

 .  1صوالع/  صج36

بم٩اهُت ونى٫ ؤو صزى٫ : ومً حاهب آزغ، ٞمً بحن ما ؤونذ به ؤلانالخاث هجض

ت الخجاعة زم و٦ظا  ٤ وؾاَت ٚٞغ اإلااؾؿاث الخانت في ؤؾىا١ الهٝغ الغؾمُت ًٖ ٍَغ

ل الجؼجي للضًىاع اهُال٢ا الل٨لي 1991 مً ؾىت ًالؿماح ب٣ابلُت الخدٍى  زم جد٤ُ٣ الخدٍى

  .1993في ؾىت 

 انخخفٍضاث   انمخخانٍت   نهذٌىار
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٤ حلؿاث 1994و٢ض بضؤ البى٪ اإلاغ٦ؼي في ؾىت   بخدضًض ؾٗغ الهٝغ ًٖ ٍَغ

٤ )الدؿٗحر الُىمُت بىاؾُت لجىت مكتر٦ت مً البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥   ؤي ًٖ ٍَغ

ب ُٞما بحن البىى٥ خى٫ ٖملُاث ؾى١ الهٝغ ترحم هظا بالخدى٫ مً هٓام  (الخ٣ٍغ ٍو

م   .الهٝغ الثابذ بلى هٓام الخٍٗى

 1994ماثبعدث:ل ارحطةث لر بعة:ل للررث لر بع

٤ حلؿاث الدؿٗحر، في صٌؿمبر  بٗض وي٘ نهاًت لخدضًض ؾٗغ الهٝغ ًٖ ٍَغ

، وبالخالي نهاًت هٓام الهٝغ الثابذ، ٢ام بى٪ الجؼاثغ بخإؾِـ ؾى١ الهٝغ ما 1995

٤ الىٓام ع٢م  (1996في حاهٟي )بحن البىى٥   1995 صٌؿمبر 23 اإلااعر في 08-95ًٖ ٍَغ

٤ ٖاملي الٗغى والُلب، ل٨ً هظا  بط ًخدضص ؾٗغ الهٝغ في هظا الؿى١ ًٖ ٍَغ

، ال ًمى٘ بى٪ الجؼاثغ مً الخضزل في ؾى١  الخىحه الجضًض في جدضًض ؾٗغ الهٝغ

 .  الهٝغ

ت مً ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بؿٗغ الهٝغ  زانت ما )جمحزث هظه اإلاغخلت بمجمٖى

، والتي حٗخبر مً ؤهضاٝ بغهامج الخٗضًل اله٨ُلي الظي ٖمل ٖلى بٖاصة (1998-1995بحن 

م٨ً حم٘  الاؾخ٣غاع الى٣ضي لخسُي مغخلت الخدى٫ بلى ا٢خهاص الؿى١ بإ٢ل الخ٩ال٠ُ، ٍو

  3:هظه ؤلاحغاءاث في الخالي

ت بٗغى الٗملت -  بوكاء ؾى١ ما بحن البىى٥ للٗملت الهٗبت مً قإهه ؤن ٌؿمذ للبىى٥ الخجاٍع

ت لهالح ػباثنها، ٦ما ؤن هٓام الحهو اإلادضصة ؤلغي ابخضاء مً حاهٟي  ، و 1996الهٗبت بدٍغ

م الٗملت  .  طل٪ ٦سُىة ؤولى في اججاه هٓام حٍٗى

٘ ٢ُىص الهٝغ اإلاضزلت ؾىت  • ل الضًىاع 1992ٞع غ الهٝغ للىنى٫ بلىخدٍى ، ومخابٗت جدٍغ

ت  .  ٖلى ٧ل اإلاٗامالث الجاٍع

ت التي قٕغ ٞيها 1994جم الٗمل ٞٗلُا ؾىت  • ل الضًىاع في اإلاٗامالث الخجاٍع  ب٣ابلُت جدٍى

غ ٖمالث الضٞ٘ ٖلى  الاؾخحراصاث اهُال٢ا مً هظه 1991مىظ ؾىت  ، ألهه جم ٞٗلُا جدٍغ

 .  الؿىت

ت للضًىاع ُٞما ًسو الخضماث اهُال٢ا مً حىان  • الث الجاٍع  جم البضء في الخدٍى

 حؿمى هظه)، خُث جم جغزُو الضٞ٘ لهالح ه٣ٟاث الصحت والخٗلُم بالخاعج 1995

ت ٚحر اإلاىٓىعة  .  وهظا في خضوص مبلٜ ؤو ؾ٠٣ ؾىىي  (الى٣ٟاث باإلاٗامالث الجاٍع
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، وجم الخُب٤ُ الٟٗلي لهظا الح٤ 1997جغزُو صٞ٘ ه٣ٟاث الؿُاخت في الخاعج في ؤوث  •

 ٖلى مؿخىي قبابُ٪ البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الىؾُُت 1997 ؾبخمبر 15مىظ 

 .  اإلاٗخمضة، وهظا في خضوص ؾ٠٣ ؾىىي 

 ل٣اهىن نىضو١ الى٣ض الضولي، بط ٌٗجي 8 ههىم اإلااصة 1997جبجي الجؼاثغ مىظ ؾبخمبر  •

ت ل الضًىاع باليؿبت لله٣ٟاث الخاعحُت الجاٍع  .  هظا ٢ابلُت جدٍى

 .  1996الؿماح بةوكاء م٩اجب للهٝغ جخٗامل بالٗملت الهٗبت ابخضءا مً صٌؿمبر  •

ؿاٖض طل٪  • جسٌُٟ ؾٗغ الهٝغ لخ٤ًُِ الٟجىة بحن الؿٗغ الغؾمي والؿٗغ اإلاىاػي َو

في ج٣لُو اللجىء بلى الؿى١ الؿىصاء ل٩ىن ؤن هظا الٟاع١ ؤنبذ في خضوص زالر ٞغه٩اث 

 صج 11صج في الؿى١ الؿىصاء، و هى في خضوص 14ٞغوؿُت، خُث ؤن ؾٗغ الٟغه٪ ًهل بلى 

  .1999م٘ ؤواؾِ ؾىت 

 الجٟا١ الكغا٦ت م٘ 40-38ول٣ض ؾاٖضث هظه الالتزاماث الضولُت في جإؾِـ ههىم اإلاىاص 

ت وخغ٦ت عئوؽ ألامىا٫، والظي جم  اث اإلاخٗل٣ت باإلاٗامالث الجاٍع الاجداص ألاوعوبي الخام باإلاضٖٞى

ل  . 2002الخى٢ُ٘ ٖلُه في ؤٍٞغ

  زٌٟ البى٪ اإلاغ٦ؼي مً ٢ُمت الضًىاع بيؿبت جتراوح ما بحن2003 وفي بضاًت ؾىت 

ت زانت بٗض اعجٟإ % 5و % 2 وطل٪ لٛغى الحض مً اعجٟإ ال٨خلت اإلاخضاولت في ألاؾىا١ اإلاىاٍػ

 وفي الؿضاس ي الثاوي مً هٟـ 1 .٢ُمت الضًىاع في الؿى١ اإلاىاػي ًٖ ٢ُمخه في الؿى١ الغؾمي

واعجٟ٘ % 11اعجٟٗذ ٢ُمت الضًىاع م٣ابل الضوالع بدىالي (2003مً حىان بلى ٚاًت صٌؿمبر )الؿىت 

زم ونل ؾٗغ نٝغ الضًىاع باليؿبت للضوالع الىاخض ؾىت % 7.5ؾٗغ الهٝغ الح٣ُ٣ي الٟٗلي بــ

 للضوالع 72.64 بلى خىالي 2006 م٣ابل واخض ًىعو زم اهسٌٟ ؾىت 91.30 و73.36خىالي 2005

 باليؿبت للضوالع، 66.82 خُث بلٜ 2007 باليؿبت للُىعو ووانل الاهسٟاى بلى ٚاًت نهاًت 91.24و

 ومجمل جُىعاث ؾٗغ 98.33ؤما باليؿبت للُىعو ٣ٞض ٖٝغ اعجٟاٖا في هظه الٟترة خُث ٢ضع بـ

 .  نٝغ الضًىاع م٣ابل الُىعو والضوالع ؾإصعحها مً زال٫ الجضو٫ الخالي 

 

 

 

                                         
1
 - Abdellatif BENACHENHOU, « l’Algérie aujourd’hui un pays qui gagne », 2004, p.103-104.  
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 (2018-2012)جُىع ؾٗغ نٝغ الضًىاع م٣ابل الُىعو والضوالع زال٫ الٟترة(: 09)الجضو٫ ع٢م

   

 الٗملت ألاحىبُت   2012 2013 2014  2015  2016   2017   2018  

 الضوالع   73.36 72.64  69.36  63.86  72.72  73.93 76.04 

 الُىعو   91.30 91.24  94.99  96.91  104.69 103.47 106.51

  Source : www.banque-of-Algerie.dz/march2.htm ًم  

زال٫ اإلاغاخل آلاهٟت الظ٦غ جم الخُغ١ بلى هٓام الهٝغ الجؼاثغي وجُىعاجه الغثِؿُت التي 

ها مىظ الاؾخ٣ال٫، خُث اجبٗذ الجؼاثغ ؤزىاءها هٓام الهٝغ الثابذ اإلاغجبِ بٗملت  ٖٞغ

واخضة هي الٟغه٪ الٟغوس ي، زم هٓام الغبِ بؿلت مً الٗمالث الهٗبت بؿبب جضهىع 

٢ُمت الٟغه٪ الٟغوس ي الظي جُلب الخسلي ًٖ هٓام ؾٗغ الهٝغ الثابذ وجبجي هٓام 

٩ي بد٨م  نٝغ ما بحن البىى٥ في بَاع هٓام الهٝغ الٗاثم  واإلاضاع اإلاغجبِ بالضوالع ألامٍغ

٣ا  ؤن مٗٓم الهاصعاث م٣ىمت بهظه الٗملت ؤي ؤن ؾٗغ نٝغ الضًىاع الجؼاثغي ًخدضص ٞو

اصة في ٢ُمخه      .ل٣اهىن الٗغى والُلب م٘ جضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي بما بخسًُٟه ؤو الٍؼ

 للسوقث لصرفث او زيثفيث لجس ئر:ل املطلث لثاني

٤ الىمى، بخىاحض ؾى٢حن  جخمحز ال٨ثحر مً الضو٫، زانت الضو٫ الؿاثغة في ٍَغ

ف ؤخضهما عؾمي، وآلازغ مىاػي  ؤما ألاو٫ ٞهى طل٪ الؿى١ ؤًً ًخدضص الؿٗغ . للهٝغ

ُما ًسو الؿى١ اإلاىاػي ٞهى  ؾى١ خغ، ًخدضص ُٞه "ال٣اهىوي ؤو اإلاٟغوى للٗملت، ٞو

٤ اإلاماعؾاث الخ٣لُضًت للٗغى والُلب ٦ما ؤهه  (ؤو اإلادلُت)ؾٗغ الٗملت ألاحىبُت  ًٖ ٍَغ

في خالت الجؼاثغ اعجبِ بالٟغه٪ : ٌٗخبر ٖلى زالٝ الؿى١ الغؾمي، بط ًغجبِ بٗملت واخضة

   1".الٟغوس ي، زم اعجبِ بٗض جإؾِـ الٗملت ألاوعوبُت اإلاىخضة بالُىعو

٣ت مؿخٗملت ٦ثحرة، والهضٝ منها هى خماًت  بن مغا٢بت الهٝغ حٗض ٍَغ

اث وباليؿبت للجؼاثغ، ٞةهه مً . الاخخُاَاث الضولُت في خالت الازخال٫ في محزان اإلاضٖٞى

ؤحل الخد٨م في الخُاعاث الؿلُٗت ؤو اإلاالُت م٘ الخاعج، ٢غعث الح٩ىمت مىظ الاؾخ٣ال٫ 

                                         

1
 - Michael NOWAK, Black markets in foreign exchange , Finance et développement  Mars 1985.  
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لها واؾخحراص وجهضًغ الٗمالث ألاحىبُت ىُت، وهٓمذ جدٍى ل الٗملت الَى ول٨ً . ٖضم جدٍى

٣ت التي جدض مً مماعؾت وكاٍ الهٝغ ٢ض ؾاٖضث ٖلى ْهىع ؾى١ ؾىصاء   هظه الٍُغ

ت)   .للٗمالث ألاحىبُت ج٣٘ ٞيها اله٣ٟاث بالى٣ىص الؿاثلت (مىاٍػ

 للمبدد تثسعرث لصرفثفيث لسوقث او زية:ل للررث ألاول

م٨ً ؤن هظ٦غ ٖىامل الٗغى والُلب التي ًخدضص بها ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي في  ٍو

 :  آلاحي

   (.زانت الاؾتهال٦ُت)بٌٗ الىاعصاث  •

ل عئوؽ ألامىا٫ •  .  جدٍى

ت الٛحر مىٓىعة •  .  اإلاضٖٞى

 .  الخهضًغ •

 .  التهٍغب •

 .  الؿُاح •

 .  الضبلىماؾُىن  •

 .  الٗما٫ ألاحاهب •

الث اإلاٛتربحن •  .  جدٍى

  (.transfert pricing )حؿٗحر بإ٦ثر باليؿبت للىاعصاث و بإ٢ل باليؿبت للهاصعاث •

 للأسملابثظهورث لسوقث او زيثفيث لجس ئر:ل للررث لثاني

ًم٨ً ؤن هغح٘ ؤؾباب الؿى١ اإلاىاػي بهٟت ٖامت بلى ٖملُت ٞغى ع٢ابت 

وهي هٟؿها الؿُاؾت التي اجبٗتها الجؼاثغ )ناعمت ٖلى الخجاعة الخاعحُت والهٝغ ألاحىبي 

ؤي ؤهه لم ًيكإ ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي في الؿى١ اإلاىاػي بؿبب ٖىامل . (بٗض الاؾخ٣ال٫

 .  ه٣ضًت ؤو ا٢خهاصًت ٣ِٞ ل٨ً ٧اهذ هىا٥ ٖىامل جإؾِؿُت ٦ظل٪

   1: في آلاحي1991و ًم٨ً ؤن هلم بهظه الٗىامل بلى ٚاًت ؾىت

                                         
1
 انذار ٬ انخكخالث االلخصادٌت بٍه االحجاهاث انحذٌثت فً االلخصاد انذونً وانخجارة انذونٍت٬سامً عفٍفً حاحم-  

  .45 ص2005 ٬ انماهرة ٬انمصرٌت
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ت ؤمام اهٟخاخه، مما ؤصي  • الخهٝغ الٗضواوي باججاه ال٣ُإ الخام ؤو ال٣ٗباث اإلاىيٖى

 activités )بلى الخىحه هدى الاؾدثماع في الخاعج ؤو اإلاُل هدى ألاوكُت التي جخم في الخٟاء

souterraines  .) 

ً مً الخاعج • ىان الا٢خهاصًحن ٖلى الخمٍى  .  الىظعة ال٨بحرة ؤو الكاملت التي ؤحبرث ألٖا

لها بلى ٖمالث ؤحىبُت)ٞاثٌ الؿُىلت التي ًدىػها ألاٞغاص  •    (.والتي ًخم جدٍى

 .  جُب٤ُ مغا٢بت ناعمت للهٝغ •

ل ٦ممىلحن للٗمالث  • جىاحض حجم ٦بحر مً اإلاٛتربحن والظًً اٖخبروا ٖلى اإلاضي الٍُى

 .  ألاحىبُت في الؿى١ اإلاىاػي 

٦ما ًم٨ً ؤن هخ٩لم ًٖ ؾبب آزغ، ًخمثل في جىاحض ٖامل الخطخم الظي حٗاوي 

٤ الىمى، بط في هظا الىي٘ اٖخبرث الٗمالث ألاحىبُت  منهإٚلبُت الضو٫ الؿاثغة في ٍَغ

 .  مسؼهالل٣ُمت

ب  وفي مثل هظه الىيُٗت ًخُىع ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي، بط ًخىحه مً ًٚغ

الحهى٫ ٖلى الٗملت الهٗبت بلى قغائها بإٖلى ؾٗغ مم٨ً، الش يء الظي ٌصج٘ مال٩ي 

م٨ً ؤن هبحن جُىع .  مً الؿى١ الغؾميًالٗملت الهٗبت مً بُٗها في الؿى١ اإلاىاػي بضال ٍو

 مً زال٫ الجضو٫ 1996-1970ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي م٣اعهت م٘ ؾٗغ الهٝغ الغؾمي مً 

  :الخالي

 (  الىخضة ٞغه٪ ٞغوس ي)جُىع ؾٗغ الهٝغ الغؾمي و اإلاىاػي في الجؼاثغ: (10 )الجضو٫ 

   

 
   بى٪ الجؼاثغ:اإلاهضع

 

 



 حأثٍراث انٍىرو و انذوالر عهى انخجارة انخارجٍت انجسائرٌت         :           انفصم انثاوً 
 

 

78 
 

ت مً اإلاالخٓاث جخمثل ُٞما ًلي   :  ًم٨ً ؤن وؿخسغج مً الجضو٫ مجمٖى   

 ْهغ الؿى١ اإلاىاػي في الجؼاثغ وهظا هدُجت 1974ؤهه بٗض ؾىت  (10 )ًدبحن مً الجضو٫  

للُلب اإلاتزاًض ٖلى الٗملت الهٗبت، بط لم ًخى٠٢ ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي ًٖ الخُىع بلى ٚاًت ؾىت 

 بؿبب ألاػمت 1986و٢ض قإ اهدكاع هظا الؿى١ م٘ بضاًت الثماهِىاث وزانت مً ؾىت . 1996

الا٢خهاصًت التي ٧اهذ حٗاوي منها الجؼاثغ والىاججت ًٖ جضهىع ؤؾٗاع اإلادغو٢اث التي ؤصث بضوعها 

 (.  1986 )مً هٟـ الؿىت%5.56بلى اهسٟاى مضازل الهاصعاث بدىالي 

ل٣ض ؤصث ؾُاؾت الهٝغ اإلاخبٗت زانت بٗض جُب٤ُ ؾُاؾاث الخٗضًل اله٨ُلي 

اإلاخًمىت يمً بىىصها جسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع الجؼاثغي ٖلى مغاخل، بلى جغاح٘ ؾٗغ 

 بجاخت الهٝغ للماؾؿاث ًالهٝغ في الؿى١ اإلاىاػي، ولِـ هظا الؿبب ٣ِٞ بل ؤًًا

٤ الؿى١ الىٓامي  لخم٨ُنها  (الغؾمي)اإلاسخلٟت بما ٞيها اإلااؾؿاث الخانت ًٖ ٍَغ

٤ يىابِ مدضوصة ٧اللجىء بلى ما ٌؿمى بال٣غوى اإلاؿدىضًت  مىاؾخحراص خاحُاتها ٞو

ت لألشخام الُبُُٗحن وطوي  ل الخجاعة الخاعحُت، وبٖاصة اإلاىدت الؿُاخُت الؿىٍى لخمٍى

ت بجؼء مٗخبر . اإلاهماث اإلادضصة، ؤصي بلى ج٣لو الُلب ٖلى الهٝغ مً الؿى١ اإلاىاٍػ

وهظا ما ؾمذ بالثباث اليؿبي لؿٗغ الهٝغ اإلاىاػي وا٢ترابه مً الؿٗغ الغؾمي، زانت 

 .  2002باليؿبت للٟغه٪ الٟغوس ي ٢بل ؾىت 

با للٟغه٪ 16 وإلاا ٧ان مخىؾِ ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي في الؿى١ اإلاىاػي ونل خضوص  صج ج٣ٍغ

الٟغوس ي زانت زال٫ ٞترة وؾِ الدؿُٗىاث، ؤي ما ٣ًاعب ي٠ٗ الؿٗغ الغؾمي، ٣ٞض ؤصي هظا 

ىت  بلى اؾخمغاع وكاٍ الؿى١ اإلاىاػي، مما ٌٗجي جىاحض زؿاعة باليؿبت للىٓام اإلاهغفي وزٍؼ

 .  الضولت

جي اإلاىخهجت، ٢ض ٧ان له آزاع ٖلى خغ٦ت  غ ؾٗغ الهٝغ الخضٍع  ٚحر ؤن ؾُاؾت الاججاه هدى جدٍغ

لى ؾبُل اإلاثا٫ ٞةن  ألامىا٫ ال٨بحرة، مً خُث ج٣لو الٟاع١ بحن الؿٗغ الغؾمي والؿٗغ اإلاىاػي ٖو

صج، ؤصي بلى اهسٟاى ؾٗغ الهٝغ 9اهخ٣ا٫ ؾٗغ نٝغ الٟغه٪ الٟغوس ي باليؿبت للضًىاع بلى 

 11صج، و ونى٫ ؾٗغ الهٝغ الغؾمي بلى خضوص 16 صج للٟغه٪ الىاخض بٗضما ٧ان 14اإلاىاػي بلى 

 5.1 صج، ؤي ج٣لو الٟاع١ بلى خضوص 5.12صج ؤصي بلى اهسٟاى ؾٗغ الهٝغ اإلاىاػي بلى خضوص 

ِ٣ٞ.1   

                                         
1
   .247 ص ٬ مرجع سبك ركري٬محمذ راحىل-  
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ت مىظ حاهٟي  م مً ؤن صزى٫ الُىعو خحز اإلاٗامالث الخجاٍع   ٧ان ًم٨ً له ؤن ًًغ 2002 وبالٚغ

٘ الخٗامل به، ولم  ً الغؾمي واإلاىاػي، بال ؤن حمهىع اإلاخٗاملحن ٧ان ؾَغ باججاه الخ٣اعب بحن الؿٍٗغ

ًدضر الاهدغاٝ بال في خضوص مخى٢ٗت بٟٗل مغوهت الجهاػ اإلاهغفي واؾخٗضاصه الخخىاء َلباث 

ل الطخمت للمخٗاملحن زانت ججاع الٗملت الهٗبت في الؿى١ اإلاىاػي، الظًً ضخىا  الخدٍى

ا ت ًؤمىالهم  اإلاخ٩ىهت حىهٍغ  مً الٗمالث ألاوعوبُت وؤؾاؾها الٟغه٪ الٟغوس ي، في خؿاباتهم الجاٍع

لها بلى الُىعو، وهى ما ٖؼػ الاخخُاَي الغؾمي ٚحر ؤهه ًخى٢٘ ؤال ًضوم . بالٗملت الهٗبت بُٛت جدٍى

ال خ٣اص باخخما٫ ٢ُام وؿبت ٦بحرة مً هاالء بُلب ؤمىالهم بالُىعو ًطل٪ ٍَى  بؿبب الٖا

، حٗل الؿى١ الؿىصاء ال جخإزغ بك٩ل ٦بحر بٗملُت الاهخ٣ا٫ ًالؾخسضامها ُٞإٚغاى مسخلٟت الخ٣ا

٦ما ؤن الاؾخمغاع في جسٌُٟ ٢ُمت . مً هٓامالٗمالث ألاوعوبُت اإلاخٗضصة بلى هٓام الُىعو

   1. ؾاهم في ؤلاب٣اء ٖلى الخ٣اعب اليؿبي للؿٍٗغ2003ً وحاهٟي 2002الضًىاعزال٫ قهغي صٌؿمبر 

 ول٣ض ٧ان لخىامي الاخخُاَاث مً الٗملت الهٗبت زال٫ الؿىىاث ال٣لُلت الؿاب٣ت بياٞت بلى 

اتها مىظ ٣ٖضًً، ألازغ الىاضح ٖلى ٢ُمت الضًىاع الجؼاثغي،  جضوي الضًىن الخاعحُت بلى ؤصوى مؿخٍى

زانت بتزامً هظه الٟترة م٘ جىُٟظ مى٘ اؾخحراص الؿُاعاث ال٣ضًمت و٦ظا بلٛاء البُ٘ بالخ٣ؿُِ 

بط ًججي الضًىاع الجؼاثغي في هظه الٓغوٝ م٩اؾب هامت م٣ابل الُىعو . ُٞما ًسو الؿُاعاث

٤ الضًىاع، وهظا ما ؤصي بلى الخ٣اعب الكضًض لؿٗغ نٝغ  باٖخباعه الٗملت ألا٦ثر قغاء ًٖ ٍَغ

 .  الُىعو والضوالع باليؿبت للضًىاع زانت بحن الؿى١ الغؾمي واإلاىاػي 

غ الخجاعة الخاعحُت   وزالنت ال٣ى٫، ٞةن ؤؾاؽ هجاح ٖملُت ب٢هاء الؿى١ اإلاىاػي هى جدٍغ

، ٦ما هى الحا٫ في   1991-1986ول٨ً بجبإ هظا ألاؾلىب ٖلى َى٫ ٞترة . 2004 و1991والهٝغ

، ٢ض انُضم بدىاحؼ ًخٗظع ٖبىعها، جخمثل في الازخىا١ اإلاالي  التي قهضث جىؾ٘ ؾى١ الهٝغ

   1.للجؼاثغ

 

 

 

                                         
1
 - Hocine BENISSAD, op. cit, p 112.  
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 للثبطيلث املادالتث لحجاريةث لخارجية:ل املبحث لثاني

ت  ت ؾإبغػ م٣اعهت الخباصالث الخجاٍع لضعاؾت ه٩ُلت الخباصالث الخاعحُت الجؼاثٍغ

ت هٕى الؿل٘ . اإلاىجؼة زال٫ ؾىىاث مسخلٟت ٦ما جبحن ه٩ُلت الخباصالث الخاعحُت الجؼاثٍغ

اإلاٗخمض ٖليها في الىاعصاث ؤو الهاصعاث، و٦ظا جىػَٗها خؿب اإلامىلحن اإلاخٗامل مٗهم في 

بَاع اإلاباصالث الخاعحُت، بمٗجى الخىػَ٘ الجٛغافي ل٩ل مً الهاصعاث والىاعصاث م٘ جبُان 

 .  ٧ل هظا لٗضص مً الؿىىاث ألازحرة، وبالخالي بُٖاء ويُٗت للمحزان الخجاعي 

 للل(1999-1974)خطليةثثاريخيةثلطمملادالتث لحجارية:ل املطلث ألاول

بن اخخ٩اع الضولت للخجاعة الخاعحُت ًمثل م٨ؿبا زمُىا لضٖم وكاَها في 

ىُت بن مماعؾت . مُضاهاإلاباصالث الخاعحُت وجىحيهها، خؿب ما جملُه اإلاهلحت الَى

غ١ جىُٓمه وحؿُحره ًيبغي ؤن ج٩ىن مىيٕى حٗضًالث مؿخمغة ٢هض  هظاالاخخ٩اع َو

 ً ال٣ًاءٖلى ؤوحه الى٣و التي جٓهغ في ؾحره وال٣ًاء ٖلى البحرو٢غاَُت ويمان الخمٍى

جي بإ٢ل ج٩ال٠ُ  .  الؿلُم لال٢خهاص الَى

 حٗمُم اخخ٩اع الضولت للخجاعة الخاعحُت بهٟت 1971 و1970ل٣ض قهضث ؾيخا 

 ماؾؿت ٖمىمُت 20 اؾخٟاصث خىالي 1971ٖامت والىاعصاث بهٟت زانت، خُث في ؾىت 

 مً الخجاعة الخاعحُت، وهظا مً ؤحل الىنى٫ بلى ب٢امت % 80مً مىذ الاخخ٩اع ومغا٢بت 

ت، جيكُِ وجغ٢ُت الهاصعاث والخ٣لُل مً الىاعصاث، ٚحر ؤهه ٌٗاب ٖلى هظه  نىاٖت ٢ٍى

اث٠ الخ٣لُضًت للماؾؿاث  ٣ت ؤنها لم جٟهل بحن الْى ؤلاهخاج، الخىػَ٘، ؤلاهخاج )الٍُغ

ُٟت الجضًضة (والخىػَ٘ في هٟـ الى٢ذ ، بلى حاهب ُٚاب هو ٢اهىوي (الاؾخحراص)، والْى

زانت في بَاع اإلااؾؿاث اإلاؿخُٟضة مً اخخ٩اع )ًدضص الكغوٍ الٗامت لالؾخحراص 

ت التي جد٨م جُب٤ُ هظه (الىاعصاث ، ٞهظا ما زل٤ ويُٗت لم حؿمذ ال لل٨ُُٟاث ؤلاصاٍع

اث٠ ألازغي التي  ُٟت الاؾخحراص والْى ُٟت، وال للٗال٢ت اإلاغاص الحٟاّ ٖليها بحن ْو الْى

 .  ج٣ىم بها

بن هظا الاؾخحراص الظي ؤو٧ل ال٣ُام به للماؾؿاث الٗمىمُت جم جهي٠ُ 

اجه  ذ بلى حؼؤًً (ؾل٘)مدخٍى  :   بلى ٢اثمت جٟٖغ

وجسو اإلاىخجاث التي جماعؽ اإلااؾؿت الٗمىمُت ٖليها اخخ٩اعا ٞٗلُا م٘ : Aال٣اثمت 

 .  ، ٌٗبر ٖىه باالخخ٩اع الٗملي(ٖمىمُت ؤو زانت)ببٗاص ٧ل ماؾؿت ؤزغي 
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جدخىي ٖلى اإلاىخجاث التي جدخ٨غها اإلااؾؿت م٘ بم٩اهُت اؾخحراصها مً :  Bال٣اثمت 

. ٢بل اإلاؿخىعصًً الٗمىمُحن بكٍغ ؤن جب٣ى يمً خاحاتهم الخانت

 لل(1994-1974ل) ارحطةث ألالى:ل للررث ألاولل

مً زال٫ ما وعص مؿب٣ا مً اخخ٩اع الخجاعة الخاعحُت مً ٢بل الضولت ؾإبغػ ؤهم 

ت الخاعحُت للجؼاثغ  ش اإلاباصالث الخجاٍع ٤ جبُان جاٍع ناصعاث وواعصاث الجؼاثغ ًٖ ٍَغ

وهظاما  (1994-1974 )وبالخالي جبُان ويُٗت اإلاحزان الخجاعي للجؼاثغ ٖبر ٞتراث مُٗىت

.   ؾُىضحه الجضو٫ اإلاىالي

      $   ملُىن : الىخضة   (1994-1974) ويُٗت اإلاحزان الخجاعي زال٫ الٟترة: (11 )الجضو٫ 

 
 

الم آلالي وؤلاخهاثُاث :اإلاهضع جي ؤلٖا      CNIS اإلاغ٦ؼ الَى
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 :   ٦ما ًلي (06 )و ًم٨ً بًًاح مُُٗاث هظا الجضو٫ مً زال٫ الك٩ل

ت زال٫ :(06 )    1994-1974مىدجى الهاصعاث والىاعصاث الجؼاثٍغ

 
   (  11 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

 ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن اإلاحزان 1974، وبطا اؾخثىِىا ؾىت (11 )مً زال٫ الجضو٫ ع٢م

اصة ٦مُاث الىاعصاث 1978الخجاعي اؾخمغ في ويُٗخه الؿالبت بلى ٚاًت   وهظا عاح٘ بلى ٍػ

،هظا ما ٌٗجي اللجىء للؿى١ الخاعحُت $ ملُىن 8675 ما ٢ُمخه 1978خُث بلٛذ ؾىت 

ً الؿى١ اإلادلي،  ؾىاء ؾل٘ الاؾتهال٥ الٗاثلي ؤو ؤلاهخاجي خُث ؤهه زال٫ جل٪  لخمٍى

للمىاص  الٟترة سجل مٗض٫ الاؾدثماع مٗضالث مغجٟٗت حضا ،مما ٌٗجي الحاحت اإلاتزاًضة 

ألاولُت والىه٠ اإلاهىٗت ؤمام ٢لتها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي لِؿخُٗض اإلاحزان الخجاعي 

ت الثماهِىاث،  باؾخثىاء ؾىت 1979ويُٗخه اإلاىحبت ؾىت   1986 التي اؾخمغث َُلت ٖكٍغ

، وهظا عاح٘ ؤؾاؾا بلى ؤػمت الىِٟ آهظا٥ مً $ ملُاع 1393التي سجل ٞيها عجؼا ٢ضعه 

  في ٧ل مغاخل جُىع %95زال٫ اٖخماص الجؼاثغ ٖلى مىاعص اإلادغو٢اث بيؿبت جٟى١ 

الا٢خهاص الجؼاثغي، ألامغ الظي ؤخضر ؤػمت خ٣ُ٣ُت ٖىضما اهسًٟذ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث 

هدُجت لظل٪ اهسًٟذ بًغاصاث الهاصعاث .  واهسٟاى ؾٗغ نٝغ الضوالع1986في ؾىت 

 $ ملُاع 8,4، ؤي اهسٟاى ٢ضع بـ 1986ؾىت $ ملُاع 9,7 بلى 1985ؾىت $ ملُاع 7,12مً 

، وهى ما ؤزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى جىاػن محزان %38زال٫ ؾىت واخضة، ؤي وؿبت اهسٟاى 

اصة اإلاضًىهُت الخاعحُت للجؼاثغ  اث و ٖلى ٍػ  .  اإلاضٖٞى
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ؤن اإلاحزان الخجاعي سجل ٞاثًا مً ؾىت  (11 )٦ما ًدبحن مً الجضو٫ ع٢م

 ؤي $ ملُىن 4420 خُث بلٜ 1991 وخ٤٣ ؤ٦بر ٞاثٌ له ؾـىت 1993بلى ؾـىت 1990

 بـ 1992 ،1990، في خحن ٢ضع مٗض٫ الخُُٛت لؿىىاث %157.54بمٗض٫ حُُٛت 

ذ هظه الٟترة ج٣ًُِا ٦بحرا ٖلى 114.83%، 128.92%، 116.73%  ٖلى الخىالي، خُث ٖٞغ

 .  اإلاباصالث مً ٢بل الح٩ىمت

ٗىص هظا الاهسٟاى في مٗض٫ الخُُٛت وفي حؼء ٦بحر مىه الهسٟاى الهاصعاث  َو

 وهظا عاح٘ 1993 و1992 ما بحن %6.88، ووؿبت 1992 و 1991 ما بحن %10.45بيؿبت 

 بلى $ 20.4ؤؾاؾا الهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ، خُث اهسٌٟ ؾٗغ البرمُل مً البترو٫ مً 

 ٖلى الخىالي، و٦ظا اهسٟاى ٢ُمت الضوالع باليؿبت للٗمالث 1993 و1991 ما بحن $ 17.8

ألازغي حٗل ٢ُمت الهاصعاث مغجٟٗت م٘ ؤن حجمها ٢لُل، ٦ما ؤزغ هظا الاهسٟاى ٖلى 

 .  الىاعصاث مما جغجب ٖلُه اهسٟاى اإلاحزان الخجاعي 

بياٞت إلاا ط٦غ في هظه اإلاغخلت ُٞما ًسو ويُٗت اإلاحزان الخجاعي ٖبر ؾىىاث 

مسخلٟت، ٞةن هظه اإلاغخلت حٗخبر مغخلت خاؾمت بازخالٞها ًٖ اإلاغاخل الؿاب٣ت مً هاخُت 

بط جمحز هظا ألازحر ٖلى َى٫ . "الٓغوٝ الا٢خهاصًت التي ٧ان ٌِٗكها الا٢خهاص الجؼاثغي 

بمٗجى آزغ، قهضث ٢ضعة . هظه الٟترة بىٕى مً ٖضم الخىاػن ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي

ا بؿبب جثا٢ل صًىنها الخاعحُت زضماث  اتها جغاحٗا ملحْى الجؼاثغ في حؿضًض مضٖٞى

 مً حهت ؤزغي، وبياٞت بلى 1986الضًىن مً حهت، واهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ؾىت 

٩ي باٖخباعه ألاصاة ألاؾاؾُت للمٗامالث م٘ الخاعج وما ػاص خضة . جضهىع ٢ُمت الضوالع ألامٍغ

اصة  خالت ٖضم الخىاػن هظه هى  وحىص مٛاالة في ج٣ُُم الضًىاع الجؼاثغي، مما صٞ٘ بلى ٍػ

 وهظا ٧له ؤصي بلى عجؼ مؼصوج في محزاهُت الضولت وزانت 1".الُلب ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة

اث، بط هخج ًٖ هظا العجؼ جباَا في اليكاٍ الا٢خهاصي بزغ جضوي  في محزان اإلاضٖٞى

بط ٌٗخبر هظا ألازحر جابٗا )الىاعصاث في مسخل٠ اإلاضزالث التي ًدخاج بليها الجهاػ ؤلاهخاجي 

جي  (.للؿى١ الٗاإلاُت وجمحزث هظه اإلاغخلت بٓهىع هٓام حضًض لدؿُحر الا٢خهاص الَى

بط ٧ان الهضٝ . (الخ... الخسُُِ ،الدؿُحر الاقترا٧ي للماؾؿاث، ال٣اهىن الٗام للٗما٫ )

                                         
1
 Mohamed  ACHOUCHE et Hamid KHERBACHI, «  le dinar algérien, monnaie sur ou sous-

évalué :  

une approche par le taux de change réel et la théorie de la PPA », laboratoire MECAS, les 
cahiers du MECAS, n°2 avril 2006, p 140.  
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هى جيكُِ الاؾدثماع ؤلاهخاجي وحؿهُل ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت، ٦ما ْهغث ٖضة 

ٗاث و٢ىاهحن جدضص َغ١ الاؾدثماع و اإلاالخٔ ٦ظل٪ ؤن الضولت ؤنبدذ مدخ٨غة . حكَغ

 AGIلال٢خهاص، بط ناعث الاؾخحراصاث زايٗت إلاا ٌؿمى بالترزُو ؤلاحمالي لالؾخحراص

(Autorisation globale d’importatio) اع ًجب ؤن ٩ًىن و ٧ل مىخىج ال ًضزل في هظا ؤلَا

٦ما ؤنبدذ ٧ل ٖملُاث ؤلاهخاج . (licence d’importation)له ما ٌؿمى بةًجاع ؤلاؾتراص

ً للضولت، وخضصث ال٨ثحر مً الىهىم ال٣اهىهُت َغ١ الضزى٫  واإلاخاحغة مٗهىصة بلى صواٍو

   1.بلى ؾى١ الهٝغ

ُت ؤهه ًىحض ٢هىع  جبحن ؤن هظا الىي٘ الظي ٌٗخبر مك٩لت ه٩ُلُت ولِـ ْٞغ

ت ٖلى . ومدضوصًت الىمىطج اإلاخب٘ مما اؾخىحب ٖلى الجؼاثغ بصزا٫ بنالخاث حظٍع

جي مً ا٢خهاص  مسخل٠ مجاالث الا٢خهاص الجؼاثغي، والتي حؿاٖض في الاهخ٣ا٫ الخضٍع

مسُِ ٌؿحر مً اإلاغ٦ؼ بلى ا٢خهاص جىحهه آلُاث الؿى١ الحغة، خُث ًإزظ الجاهب 

 .  الى٣ضي واإلاالي مً هظه ؤلانالخاث م٩اهت مٗخبرة

ُٟت جسهُو اإلاىاعص  خباع بلى ْو وتهضٝ ؤلانالخاث الى٣ضًت واإلاالُت بلى بٖاصة الٖا

٩ىن طل٪ مم٨ىا مً زال٫ اؾخٗاصث الضًىاع . وطل٪ ٖلى الهُٗض الضازلي والخاعجي ٍو

الجؼاثغي ل٣ُمخه الح٣ُ٣ُت الضازلُت والخاعحُت ٖلى الؿىاء، مما ًٟترى ُٞه امخهام 

حن ؤي ؤن ؤلاحغاءاث اإلاخسظة . ازخال٫ الخىاػهاث الى٣ضًت واإلاالُت ال٩لُت ٖلى هظًً اإلاؿخٍى

اؾتهضٞذ جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي في الضازل، و٧ان ال بض ؤن جدبٗها بحغاءاث لخد٤ُ٣ 

الاؾخ٣غاع ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي، م٘ ب٣اء الهضٝ النهاجي وهى ٢ابلُت الضًىاع الجؼاثغي 

ل   2.للخدٍى

 

 

 

  

                                         
1
 
- 
M. BENBOUZIANE, A. BENHABIB, T. ZIANI, « marché de change informel et 

mésalignement :  

le cas du dinar algérien », op.cit,P120.  

2
   161- 160 ص ٬ مرجع سابك٬محمىد حمٍذاث - 
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  ل(ل1999-1995) ارحطةث لثانية:ل للررث لثاني

جمحزث هظه اإلاغخلت باؾخ٣غاع ٢ُمت الىاعصاث ،وجظبظب في ٢ُمت الهاصعاث ،ل٨ً 

.    مٗدسجُل جدؿً في عنُض اإلاحزان الخجاعي،مثلما هى مبحن في الجضو٫ الخالي

$  الىخضة ملُىن   (1999-1995) ويُٗت اإلاحزان الخجاعي زال٫ الٟترة: (12 ) الجضو٫ 

 
 

جي لإلٖالم آلالي وؤلاخهاثُاث :   اإلاهضع      CNISاإلاغ٦ؼ الَى

   (  07 )و جخطح اإلاُُٗاث الؿاب٣ت ؤ٦ثر مً زال٫ الك٩ل ع٢م

ت زال٫ الٟترة (: 07 )الك٩ل ع٢م   1999-1995 مىدجى الهاصعاث والىاعصاث الجؼاثٍغ

 
    (12 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع
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إل ٖلى الجضو٫ ع٢م ان ما ٖٝغ اإلاحزان الخجاعي عجؼا في  (12 )بااَل هجض ؤهه ؾٖغ

ذ ؾىت 1995 و1994الؿيخحن اإلاخخالُخحن   ملُىن 1025 ؤ٢ص ى عجؼ بلٜ 1994 خُث ٖٞغ

 ؤي بمٗض٫ $ ملُىن 521 وبلٜ 1995، زم اهسٌٟ هظا العجؼ ؾىت %89.05 ؤي بمٗض٫ $

ٗىص هظا العجؼ بلى%97.22حُُٛت  ،٦ما ؾاهم (اعجٟإ الىاعصاث مً اإلاىاص الٛظاثُت)، َو

ىان الا٢خهاصًحن اإلا٩لٟحن باؾخحراص الىاعصاث مً  الدؿاهل في الكغوٍ التي جسو ألٖا

الؿل٘ ألاؾاؾُت وججاوػ الخ٣ُض الكضًض الظي مىعؽ ٖلى ٖملُت الاؾخحراص ،خُث ؤن 

٘ وهى ما ًًمىه اليكاٍ  ؤٚلب ماؾؿاث الخهضًغ والاؾخحراص ٧ان هضٞها الغبذ الؿَغ

الخجاعي هٓغا الهسٟاى ج٩لٟخه م٣اعهت باليكاٍ ؤلاهخاجي وهظا ما ؤزغ ؾلبا ٖلى بوٗاف 

 وهظا عاح٘ %17الاؾدثماع ومً حهت ؤزغي بؿبب اهسٟاى في ٖاثضاث اإلادغو٢اث بيؿبت 

٧ل هظا اؾخىحب مً الؿلُاث جد٤ُ٣ .بلى جظبظب ؤؾٗاع الىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت

ذ الٟترة بحن   مهحرا مٛاًغا ًترحم 1999-1996مغا٢بت لٗملُاث الاؾخحراص ٦ما ٖٞغ

 ملُىن 5202 و1996 ؾىت $ ملُىن 4277بالٟاثٌ في اإلاحزان الخجاعي ،بط بلٛذ ٢ُمخه 

 وهى اهسٟاى ملحّى ؾببه اهسٟاى 1998 ؾىت $ ملُىن 810، زم 1997 ؾىت $صوالع

م مً هظا الاهسٟاى اؾخمغ اإلاحزان الخجاعي في حسجُل الٟاثٌ  ؾٗغ البترو٫، وبالٚغ

 .  $ ملُىن 3358اإلا٣ضع بـ1999الاًجابي بلى ٚاًت ؾىت 

 لل(2018-2008ل)ثملورث املادالتث لحجاريةثخالو:ل املطلث لثاني

ت وجُىع اإلاباصالث جدلُل صعاؾت زال٫ مً     ؾىداو٫  للجؼاثغ الخاعحُت الخجاٍع

ت  في واإلاخمثلت للجؼاثغ، للخجاعة الخاعحُت ال٩لُت الىخاثج خضزذ ٖلى التي الخٛحراث مٗٞغ

ال٢تهما باإلاخٛحراث والىاعصاث الهاصعاث جُىع   اله٩ُل و٦ظل٪ لال٢خهاص، ألاؾاؾُت ٖو

ت للمباصالث الخىػَ٘ الجٛغافي بلى باإلياٞت والىاعصاث للهاصعاث الؿلعي ت الخجاٍع  ومٗٞغ

حن الكغ٧اء  .   2018 بلى 2008مً  اإلامخضة الٟترة زال٫ للجؼاثغ ألاؾاؾُحن الخجاٍع
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   (2018-2008ل)ثملورث املي اث لحجاريل:ل للررث ألاول

  2018-2008 اإلاحزان الخجاعي الجؼاثغي زال٫ الٟترة (: 08 )الك٩ل ع٢م

  

    (13 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

 $ ملُىن 3358ؤن اإلاحزان الخجاعي سجل ٞاثٌ بـ  (14 )ًخطح مً زال٫ الجضو٫ ع٢م

 $ ملُىن 6671 و2009 ؾىت $ ملُىن 9192 زم $ ملُىن 10374 بلى 2008ي ؾىت ٝلحرجٟ٘ 

ذ ؾىت 2002ؾىت  اصة في الهاصعاث ج٣ضع بـ 2011 ،بِىما ٖٞغ ، 7877 زم $ ملُىن 5416 ٍػ

 ٖلى الخىالي وهظا عاح٘ 2015 ،2014، 2013، 2012 ؾىت $ ملُىن 6150، 8612، 14288

٩ي للٗغا١  هدُجت لدصجُ٘ الخهضًغ وزانت العجٟإ ؤؾٗاع البترو٫ ٌؿبب الاخخال٫ ألامٍغ

 بلى 2011 ُٟٞغي $ 40خُنها جًا٠ٖ ؾٗغ البرمُل، خُث ونل ؾٗغ البرمُل الىاخض مً 

 .   2015 في ؤ٦خىبغ $ 82.9

 زال٫ ألاقهغ $ ملُاع ٦11.22ما سجل اإلاحزان الخجاعي للجؼاثغ ٞاثًا ٢ضعه 

 زال٫ هٟـ الٟترة مً ؾىت  $ ملُىن 376، م٣ابل عجؼ ٢ضع بـ 2018الثماهُت ألاولى لؿىت 

 2018زال٫ ألاقهغ الثماوي ألاولى مً ؾىت $  ملُاع 37.1 بلٛذ ناصعاث الجؼاثغ 2017

  %. 36.24 باعجٟإ ٢ضعه 2009زال٫ هٟـ الٟترة مً ؾىت $  ملُاع 27.23م٣ابل 

 2017زال٫ هٟـ الٟترة مً ؾىت $  ملُاع 27.6م٣ابل $  ملُاع ٦25.87ما ٢ضعث الىاعصاث بـ  

ض %. 06.27باهسٟاى ٢ضعه  ًٟؿغ جدؿً الخجاعة الخاعحُت باعجٟإ مبلٜ ناصعاث اإلادغو٢اث بإٍػ

  % .  8وجغاح٘ الىاعصاث الؾُما اإلاىاص الٛظاثُت بدىالي  %  35مً 
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زال٫ زماوي ؤقهغ $  ملُاع 35.88ما ٢ُمخه  % 96.72  ومً بحمالي الهاصعاث جمثل اإلادغو٢اث 

 35.06 باعجٟإ ٢ضعه 2017زال٫ هٟـ الٟترة مً ؾىت $  ملُاع 26.56 م٣ابل 2018ألاولى مً ؾىت 

مً بحمالي الهاصعاث، ؤما باليؿبت للىاعصاث  % 3.2ؤما الهاصعاث زاعج اإلادغو٢اث ٣ٞضعث بـ %. 

وجغاح٘ في الؿل٘  % 7.6باهسٟاى بيؿبت $  ملُاع ٣ٞ3.89ض سجلذ جغاحٗا في الؿل٘ الٛظاثُت بلى 

واإلاىخجاث هه٠ اإلاهىٗت ب٣ُمت  (%29.10-)$  ملُىن 3.22الاؾتهال٦ُت ٖضا اإلاىاص الٛظاثُت بمبلٜ 

   %).1 3.11- )$  ملُاع6.61

 للهيكلث لصادر تثألا لو رد ت:ل للررث لثاني

ت الخاعحُت الخجاعة      جخه٠  باالعجباٍ الىامُت والضو٫  الٗغبُت الضو٫  مً ٦ٛحرها الجؼاثٍغ

 حٗل٤ ؾىاء الخدضًض وحه ٖلى ألاوعوبُت الضو٫  وؤؾىا١ اإلاخ٣ضمت الهىاُٖت الضو٫  بإؾىا١

للجؼاثغ  الغثِس ي والؼبىن  اإلاىعص ألاوعوبي الاجداص صو٫  وحٗخبر .الهاصعاث ؤو بالىاعصاث ألامغ

واإلا٣ضعة  الاجداص صو٫  مً الجؼاثغ واعصاث مخىؾِ ؤن خُث ًدبحن مً اإلاُُٗاث  ؤصهاه 

 التي ألاهمُت ٖلى ًض٫ ،مما ألاوعوبي ٞإٚلبها مً الاجداص ناصعاتها ، ؤما% 55بإ٦ثر مً 

   .للجؼاثغ الخاعحُت اإلاباصالث في ألاوعوبُت الضو٫  جدخلها

 ث لتركيملةث لسطعيةثلطصادر تثألا لو رد تثث:أألاال

ت الىاعصاث وي٘ ًسخل٠ ال  ألاوعوبُت الؿى١  حك٩ل خُث ناصعاتها، وي٘ ًٖ الجؼاثٍغ

 مً اإلاؿخىعصة الؿل٘ ؤهم الهىااي الخجهحز ؾل٘ حٗخبر ٦ما .للجؼاثغ الغثِس ي اإلاىعص ؤًًا

 ًم٨ً ؤ٦ثر الح٣ُ٣ت هظه ٖلى  ،ومىاعص الُا٢ت ؤهم الؿل٘ اإلاهضعة وللى٢ٝى  .الخاعج

حن  .   الؿلُٗت للهاصعاث و الىاعصاث للتر٦ُبت اإلابِىحن اؾخٗغاى الٗىهٍغ

 ل:ل لحوزيعث لسطعيثلطصادر ت-ل1

خماص ؤي الؿلعي، بالتر٦حز الجؼاثغ ناصعاث ه٩ُل ًدؿم  في جخمثل واخضة ؾلٗت ٖلى الٖا

 التي اإلادغو٢اث ٖاثضاث ٖلى ألاولى بالضعحت الجؼاثغي  الا٢خهاص خُث ٌٗخمض .البترو٫

 وق٩لذ  الخام الضازلي الىاجج  مً %75ؤ٦ثر مً  بيؿبت مثال 2010 ؾىت زال٫ ؾاهمذ

 الا٢خهاص ؤن مٗىاه وهظا .والخضماث الؿل٘ مً %98وؤ٦ثر مً للضولت الٗامت ؤلاًغاصاث زلثي

   2.الٗاإلاُت  الىُُٟت الؿى١  ْغوٝ عهحن الجؼاثغي 

                                         
1
 - Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur. «Commerce Extérieur de  

 .L’Algérie».Rapport 2007. P: 06 
2  http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=DZ 
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ت زال٫ الٟترة :  (09 )الك٩ل ع٢م    2018-2008مىدجى ؤهم الهاصعاث الجؼاثٍغ

                                                  

 
 (  14 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

 ل: لحوزيعث لسطعيثلطو رد ت-ل2

ت الىاعصاث بيُت جىيُذ ؤحل مً  وؿخٗحن لها اإلامحزة الؿماث بٌٗ واؾخيباٍ الجؼاثٍغ

اث ؤهم ًىضح الظي (16)ع٢م بالجضو٫   منها الىاعصاث جخ٩ىن  التي الؿلُٗت اإلاجمٖى

ت خٗل٤ ،2010 ٚاًت بلى 2000 مً الٟترة زال٫ الجؼاثٍغ ت ألامغ ٍو  الخجهحز ؾل٘ بمجمٖى

 بياٞت الٛظاثُت، ٚحر الاؾتهال٥ وؾل٘ اإلاهىٗت، هه٠ اإلاىخجاث الٛظاثُت، اإلاىاص الهىااي

ىث والُا٢ت الٟالخُت الخجهحز ؾل٘ الخام، اإلاىاص بلى .  والٍؼ
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ت زال٫ الٟترة :  (10 )الك٩ل ع٢م  2018-2008الخىػَ٘ الؿلعي للىاعصاث الجؼاثٍغ

 

  

 ث لحوزيعث لجغر فيثلطصادر تثألا لو رد تثث:ثانيا

ت الخاعحُت و٦ظا ؤهم  ًمثل هظا الخىػَ٘ ؤهم قغ٧اء الجؼاثغ مً خُث اإلاٗامالث الخجاٍع

 .   اإلاىعصًً لها بمسخل٠ الؿل٘

 ل: لصادر تثحسلث اناطقثالاقحصادًة- 1

 المخهام ؾى٢ا حك٩ل التي اإلاىا٤َ ؤهم ٖلى الخٗٝغ ؾِخم الٗىهغ هظا زال٫ مً

ت الهاصعاث ال١، ٖلى اإلاىا٤َ هظه ؤهم ألاوعوبُت الؿى١  وجمثل .الجؼاثٍغ  جمثل ٞهي ؤلَا

 ؤصهاه الجضو٫  مُُٗاث جٟدو زال٫ مً ؤ٦ثر الح٣ُ٣ت هظه وجبرػ للجؼاثغ، الغثِس ي الؼبىن 

 . مىه اإلاؿخيبِ البُاوي والك٩ل
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ت خؿب اإلاىا٤َ الا٢خهاصًت  (: 11 )الك٩ل ع٢م   الهاصعاث الجؼاثٍغ

 
 ( 16 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

 ل: لحوزيعث لجغر فيثلطو رد ت- 2

٘ هىا٥ ٧ان ٧لما  الًٍٛى ًٖ بمىإي ٧اهذ ٧لما ما صولت واعصاث مهاصع في جىَى

  وباليؿبت.الضولت لهظه الا٢خهاص حىاهب مسخل٠ ٖلى جإزحراث مً لها وما الا٢خهاصًت

ت ٞةن الجؼاثغي  لال٢خهاص  ٞترة زال٫ واعصاجه ٖلى حؿُُغ اإلاىا٤َ مً ٢لُلت مجمٖى

 : والجضو٫ اإلاىالي ًىضح طل٪ ألاوعوبي، ؤلاجداص م٣ضمتها في ًإحي الضعاؾت،
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ت  (: 12 )الك٩ل ع٢م   الخىػَ٘ الجٛغافي  للىاعصاث الجؼاثٍغ

 
 (  17 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

 للأثرثسعرثصرفث لدألاالرثألاث ليورألاثعلىث لحجارةث لخارجية:ل املبحث لثالح

ت اعجباَا وز٣ُا م٘ ؤهم ٖملتي الىٓام الى٣ضي  ت الجؼاثٍغ جغجبِ اإلاباصالث الخجاٍع

٨ُت التي ج٣بٌ به ٧ل ٖاثضاث الجؼاثغ  الضولي، الضوالع ٖملت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٪ ججاعي للجؼاثغ  .  الىُُٟت  و٦ظا الُىعو ٖملت الاجداص ألاوعوبي وهى ؤهم قٍغ

  لل.ثأثملرثسعرثصرفث ليورألاثألا لدألاالرثعلىث لحجارةث لخارجية:ل املطلث ألاول

ت بهٟت قبه ٧لُت ٖلى ٢ُإ اإلادغو٢اث الظي ٌؿٗغ  ٌٗخمض ٢ُإ الهاصعاث الجؼاثٍغ

٩ي، ٟٞي ؾىت   سجلذ ٢ُمت الهاصعاث مً ٢ُمت اإلادغو٢اث بالضوالع 2012بالضوالع ألامٍغ

٩ي ما ٢ُمخه   25229، في خحن بلٛذ زال٫ هٟـ الؿىت ما ٢ُمخه $ ملُىن 31302ألامٍغ

٩ي 2014ملُىن ًىعو، ؤما ؾىت   بلٛذ ٢ُمت الهاصعاث مً ٢ُإ اإلادغو٢اث بالضوالع ألامٍغ

 ملُىن ًىعو وما ًم٨ً مالخٓخه هى اهسٟاى 40766 م٣ابل $ ملُىن 53429ما ٢ُمخه 

لها مً الضوالع بلى الُىعو بؿبب التراح٘ الظي ٌكهضه  ٢ُمت الهاصعاث الىُُٟت ٖىض جدٍى

.   الضوالع ؤمام الُىعو
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      ٦ما اؾخُاٖذ الجؼاثغ ؤن حؿخُٟض مً اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ ٖلى الهُٗض الٗالمي 

ً اخخُاَاث مالُت ضخمت بلٛذ ؾىت  ، $ ملُاع77.91 ما ٢ُمخه 2014ٞخم٨ىذ مً ج٩ٍى

، وجمثل هظه 2017 نهاًت $ ملُاع 147، زم بلى $ ملُاع 110.31 بلى 2015لخ٣ٟؼ ؾىت 

ؼ الاؾخ٣غاع اإلاالي، وصٖما لل٣ضعة ٖلى ًالاخخُاَاث صٖما  لال٢خهاص الجؼاثغي ووؾُلت لخٍٗؼ

الخٗامل م٘ الهضماث الخاعحُت، والحٟاّ ٖلى ؾٗغ نٝغ الضًىاع الجؼاثغي وحُُٛت 

اث  .  العجؼ الُاعت في محزان اإلاضٖٞى

ً الاخخُاَاث الضولُت  ٩ي ٌك٩ل الٗملت ألاؾاؾُت في ج٩ٍى و٢ض ٧ان الضوالع ألامٍغ

ه الضوالع مً اهسٟاياث مخخالُت ًوالتي جغجبِ ٦ثحرا ، وؤمام ما ٖٞغ  بخ٣لباث ؾٗغ الهٝغ

٩ي، %49 ووؿبت %51 بالُىعو بيؿبت ًم٣ابل الُىعو ق٩لذ الجؼاثغ اخخُاَا  بالضوالع ألامٍغ

   1. مً الضوالعًوطل٪ لًمان هامل ؤوؾ٘ مً الحغ٦ت بٗض ؤن ٧ان الاخخُاَي ًدك٩ل ؤؾاؾا

، وبلٛذ الاخخُاَاث 0.80 بلٜ ؾٗغ نٝغ الضوالع م٣ابل الُىعو 2012ٟٞي ؾىت 

، م٣ابل اخخُاَاث عؾمُت اؾمُت م٣ضعة $ ملُاع 11.43الغؾمُت الح٣ُ٣ُت ما ٣ًاعب 

 ٣ٞض 2013ؤما ؾىت .  ملُاع صوالع3.485 ملُاع صوالع، ؤي بم٣ضاع جغاح٘ ٢ُمخه 46.95بـ

، $ ملُاع 5.966اعجٟٗذ ٢ُمت الاهسٟاى في الاخخُاَاث الغؾمُت اإلاد٣٣ت في الجؼاثغ بلى 

بلٜ ؾٗغ نٝغ  )وطل٪ بؿبب اعجٟإ ٢ُمت التراح٘ في ؾٗغ نٝغ الضوالع م٣ابل الُىعو

 بلٛذ الاخخُاَاث الغؾمُت الح٣ُ٣ُت ما 2015، وفي ؾىت (0.791الضوالع م٣ابل الُىعو 

   1. ملُاع صوالع٣ً130.47اعب اخخُاَاث اؾمُت مسجلت م٣ضعة بـ 

ا$ ملُىن 200 ملُىن بلى 150و٧اهذ الجؼاثغ ج٣ٟض ما ٢ُمخه   ٦مخىؾِ ً ؾىٍى

 والبالٜ 2014بؿبب ج٣لباث ؾٗغ نٝغ الضوالع ؤمام الُىعو ،ٞمؿخىي الاخخُاَي لؿىت 

 مً الىاعصاث الؿلُٗت، ٞما جدخاج بلُه ً قهغا24، ًم٨ً الجؼاثغ مً حُُٛت $ملُاع 19.77

، بطا ٧اهذ الىاعصاث الؿلُٗت جضوع $ ملُاع6الجؼاثغ ٧اخخُاَاث صولُت مالثمت و٧اُٞت هى 

 في الاخخُاَاث حؿخُُ٘ ً، ٞماطا ٌٗجي ؤن ٩ًىن هىا٥ ٞاثًا$ ملُاع 13 ؤو 12في خضوص 

٘ مً مؿخىي ؤلاهخاج والىمى  ل الا٢خهاص مً ؤحل الٞغ الجؼاثغ الاؾخٟاصة مىه في جمٍى

ت اؾخجزاٝ  ت لؿٖغ والاؾدثماع، وال٣ًاء ٖلى مٗضالث البُالت في ْل وحىص اخخماالث ٢ٍى

                                         
1
    (http://www.alriyadh.com/Contents11/01/2007/economy/econewsphp) ألوخروجا  
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 هظا الغنُض في مجاالث ؤ٢ل ؤهمُت، لظا ٞةن هظا الٟاثٌ ًم٨ً ؤن ًىحه للضٞ٘ اإلاؿب٤ 
ل الى٣ٟاث الٗمىمُت، وجىُٟظ الخُِ اإلاؿُغة يمً بغامج  1 للضًىن وللمؿاهمت في جمٍى

  2.ؤلاوٗاف الا٢خهاصي

      ًخإزغ الضًىاع الجؼاثغي بالخ٣لباث التي جدضر في الضوالع، طل٪ ألن الجؼاثغ مٗٓم 

ت وجُغخها في الخضاو٫، ٞاعجٟإ  ٩ي ٞخدىلها بلى صًىاعاث حؼاثٍغ مضازُلها بالضوالع ألامٍغ

ىُت وال٨ٗـ صحُذ ولٗل اهسٟاى ٢ُمت . الضوالع مٗىاه اعجٟإ في ٢ُمت الٗملت الَى

الضوالع ؤمام الٗمالث الغثِؿُت ٧ان له ألازغ ؤلاًجابي في اعجٟإ ٢ُمت الهاصعاث زاعج 

 خؿب وػاعة الخجاعة ،وفي بَاع 2014 ؾىت $ملُىن 1184اإلادغو٢اث والتي بلٛذ ما ٢ُمخه 

 اعجٟٗذ 2012الؿُاؾت اإلاخبٗت لتر٢ُت الهاصعاث ٚحر الىُُٟت ٖلى اإلاىاٞؿت، ومىظ ؾىت 

٩ي وطل٪ عاح٘ ؤؾاؾا ىُت م٣ابل الضوالع ألامٍغ  بلى ي٠ٗ الضوالع في خض ٢ًُمت الٗملت الَى

 .  طاجه ؤمام الٗمالث الغثِؿُت زانت الُىعو

  

                                                  

                                         
1

 .www.ima.org.ae:  متوفر عمى الموقع االلكتروني2007 التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة - 

2
   سىت 41 انعذد ٬ مجهت بحىد الخصادٌت عربٍت٬"إدارة االحخٍاطاث انذونٍت و حمىٌم انخىمٍت فً انجسائر "٬زاٌري بهماسم-  

.2008 

   
    . 2009 انىشرة   اإلحصائٍت   انثالثٍت  ٬  انمركسي  ٬ انبىك     انمصذر :
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بن الخإزحر ؤلاًجابي الىخُض واإلاباقغ لٗال٢ت الضًىاع بالٗملت ألاوعوبُت اإلاىخضة 

هىجبؿُِ اله٣ٟاث وال٣ٗىص والٗملُاث الخانت بالٗملت الهٗبت، واإلاغجبُت بٗملُاث 

ت في هٓام الُىعو بضال مً  الخجاعة الٗاصًت زاعج اإلادغو٢اث م٘ الضو٫ ؤلاخضي ٖكغ اإلاىسَغ

اللجىء بلى الضٞ٘ بةخضي ٖكغة ٖملت مسخلٟت، ٞالبىى٥ الغثِؿُت في الجؼاثغ ج٣ىم بةٖضاص 

الٟىاجحر بٗملت واخضة وبالخالي، ٞةن مثل هظا الخبؿُِ ًم٨ً ؤن ًُىع مهلت بجمام ؤو بهجاػ 

ل الهٝغ مً وبلى  الٗملُاث اإلاغجبُت باله٣ٟاث وال٣ٗىص، خُث جم ب٢غاع هٓام جدٍى

ت، ومىه جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ خُث ٖىضما ٣ًىم مؿخىعص بكغاء ؾلٗت  مى٣ُت الُىعو بؿٖغ

ىُت بٗملت هظا البلض وصٞ٘  له ٖملخه الَى ما ٞؿُضٞ٘ زمنها بٗملت البلض اإلاهضع بٗض جدٍى

ل مً اإلاؿخىعص الهٛحر  ل، وجسخل٠ ج٩ال٠ُ الخدٍى ٖمىلت للمهٝغ م٣ابل هظا الخدٍى

باإلا٣اعهت م٘ الكغ٧اث ال٨بري التي ج٣ىم باؾخحراص ٦مُاث ٦بحرة مً الؿل٘ وألاحهؼة، وؾٝى 

ومً زال٫ .جى٨ٗـ هظه الخ٩ال٠ُ ٖلى ق٩ل اعجٟإ في ؤؾٗاع البُ٘ التي ًضٞٗها اإلاؿتهل٪ 

 .  الجضو٫ الخالي ؾإبحن جظبظب ؾٗغ نٝغ الُىعو م٣ابل الضًىاع ٖلى مضي ؾذ ؾىىاث

 (  2018-2013)جُىع  ؾٗغ نٝغ الُىعو م٣ابل الضًىاع زال٫ الٟترة: (18 )الجضو٫ ع٢م

ؾٗغ نهاجي  ؾٗغ مخىؾِ للُىعو  

 للُىعو  

 الؿىىاث  

  91.3014   87.0176   2013 

  91.2447   93.7545   2014 

  94.9973   98.3302   2015 

  94.8622   100.2749   2016 

  101.2990   104.7798   2017 

  101.4428   99.0507   2018 

   2010ؾبخمبر  اليكغة ؤلاخهاثُت الثالزُت،  البى٪ اإلاغ٦ؼي،:اإلاهضع

جمثل الخاهت الثاهُت مً الجضو٫ ؾٗغ الهٝغ النهاجي للُىعو م٣ابل الضًىاع، 

بِىما جمثل الخاهت الثالثت مىه ؾٗغ الهٝغ اإلاخىؾِ للُىعو م٣ابل الضًىاع، ومً هظا 

  .الجضو٫ ٌؿخيخج مىدجى حٛحر ؾٗغ نٝغ الُىعو م٣ابل الضًىاع

 



 حأثٍراث انٍىرو و انذوالر عهى انخجارة انخارجٍت انجسائرٌت         :           انفصم انثاوً 
 

 

96 
 

   2018-2013 جُىع ؾٗغ نٝغ الُىعو م٣ابل الضًىاع زال٫ الٟترة (:15 )الك٩ل ع٢م

 
 (  18 )بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع

ًدبحن مً زال٫ اإلاىدجى البُاوي ؤٖاله ج٣لباث ؾٗغ الهٝغ اإلاخىؾِ 

 :  والنهاجي للُىعو م٣ابل الضًىاع ما ًلي 

 اهسٟاى في ٢ُمت ؾٗغ الهٝغ مً زال٫ الؿُاؾت الحماثُت 2010هالخٔ ؤهه في ؾىت  •

اإلاىخهجت مً ٢بل الجؼاثغ بُٛت جد٤ُ٣ الخىاػن بحن م٩اؾب الهاصعاث مً الضوالع 

اصة الخٗامل م٘ صو٫ الاجداص ومداولت جىز٤ُ  ٠ الؼاثضة في ٖملُت الاؾخحراص لٍؼ واإلاهاٍع

الٗال٢ت في بَاع الكغا٦ت وبالخالي الخهضًغ بالُىعو م٣ابل الضوالع وهظا م٨ؿب لال٢خهاص 

 . الجؼاثغي 

ت الا٢خهاصًت  • ت م٘ اإلاجمٖى ت الجؼاثٍغ ي٠ٗ الخباًً في الخضخغج ٌٗؼ الٗال٢ت الخجاٍع

 . ألاوعوبُت

 . ًدبحن ٦ظل٪ ؤن الخٛحر في ؾٗغ نٝغ الُىعو ي٠ُٗ باليؿبت للمخىؾِ والنهاجي  •

 مً مسخل٠ %98هظا وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اله٣ٟاث الىُُٟت للجؼاثغ التي جٟى١ 

٩ي في خحن ؤن  ا بالضوالع ألامٍغ  مً الىاعصاث مً مسخل٠ % 60مجمل الهاصعاث جخم خهٍغ

اث الىُُٟت مً الجؼاثغ  الؿل٘ بالٗملت ألاوعبُت وهظا ألن الضو٫ ألاوعوبُت جضٞ٘ اإلاكتًر

٩ي اهسٟايا  بالضوالع اإلاىسٌٟ ال٣ُمت ؤمام الُىعو ،بال ؤهه في اإلا٣ابل قهض الضوالع ألامٍغ

   

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2013 2014 2015 

 

2016 2017 2018 

 لليورو سعر  
 متوسط  

 لليورو سعر نهائي  
  



 حأثٍراث انٍىرو و انذوالر عهى انخجارة انخارجٍت انجسائرٌت         :           انفصم انثاوً 
 

 

97 
 

م٣ابل الٗمالث ألازغي وبالخهىم ؤمام الُىعو مما ؾاهم في الحض مً ال٣ضعة الكغاثُت 

ت    1.للٗاثضاث الىُُٟت الجؼاثٍغ

ومً زال٫ مالخٓتي إلاٗضالث الخباص٫ إلااصحي ال٣مذ والؿ٨غ م٣ابل البترو٫ ًخإ٦ض لىا 

  (.19)جضهىع ال٣ضعة الكغاثُت مثلما ًبِىه الجضو٫ ع٢م

مٗض٫ الخباص٫ لل٣مذ و الؿ٨غ (19)الجضو٫     

 2018 2017الؿىىاث اإلاىاص  

 B  226 350 (ًَ)ال٣مذ 

 S   302 378 (ًَ)الؿ٨غ 

 P     58 117(بغمُل)البترو٫ 

   P/B 25.66  %   33.42%  %مٗض٫ الخباص٫ 

   P/B 19.20 %   30.95%  %مٗض٫ الخباص٫

ظًت والؼعاٖت  اٖخماصا ٖلى اخهاثُاث:اإلاهضع  مىٓمت ألٚا

http://www.fao.org/index_ar.htm   

 مً زال٫ مٗض٫ الخباص٫ اإلادؿىب في الجضو٫ ؤٖاله هالخٔ اعجٟاٖه بحن ؾىتي 

باليؿبت  % 30.95  بلى  %19.20باليؿبت لل٣مذ و مً  33.42%  بلى%25.66، مً 2011 و2010

   .إلااصة الؿ٨غ، و هظا الاعجٟإ لِـ في مهلحت الجؼاثغ

                                                  

                                         
1
 ٬ حمهباث أسعار صرف انذوالر واوعكاساحها عهى انعائذاث انىفطٍت نأللطار األعضاء ٬عبذ انفخاح دوذي-  

  .40 ص٬ 2008 125 انعذد ٬مجهت انىفظ وانخعاون انعربً 
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 (.  19 ) بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م:اإلاهضع         

     بن اهسٟاى الضوالع ؤمام الُىعو اإلاىاٞـ ال٣ىي م٘ اعجٟإ ؤؾٗاع البترو٫ حؿاٖض 

الجؼاثغ ٖلى جدمل الخؿاعة اإلاخإجُت مً هظا الاهسٟاى، بال ؤنها جخ٨بض زؿاعة صون ٞاثضة 

ولظل٪ ٞةن حُٛحر اإلاىعصًً ؤو الخ٣لُل مً الاؾخحراص مً . مً حغاء جضهىع ؤؾٗاع الهٝغ

ت ؤو ؤؾىا١ الضوالع ٧الىالًاث  مى٣ُت الُىعو ًبضو ؤمغا واعصا بالخدى٫ بلى ألاؾىا١ آلاؾٍُى

حرها بال اخخما٫ حُٛحر الُىعو ٦مهضع  ٩ا الالجُيُت ٚو ٨ُت، ٦ىضا، ؤو ؤمٍغ اإلاخدضة ألامٍغ

ل لِـ ؾهال ألؾباب منها  :  للخمٍى

سُت لخجاعة الجؼاثغ الخاعحُت م٘ ؤوعوبا -1   .الٗال٢ت الخاٍع

٩ا ؤو )ألاؾباب الجٛغاُٞت ألن حُٛحر وحهت الاؾخحراص ؾ٩ُىن مً مىا٤َ بُٗضة  -2 ؤمٍغ

مما ؾُاصي بمك٩ل اعجٟإ آزغ هاحم ًٖ ج٩ال٠ُ الصحً ولى ؤن الضو٫  (آؾُا

٠ الى٣ل لؼباثنها مً زال٫ ألاؾٗاع  ًُت ٖلى مهاٍع ت حؿخٗمل ؾُاؾت حٍٗى آلاؾٍُى

اإلاىسًٟت حضا، م٘ هظا ٧له وبن ؾاٖضث الٓغوٝ ٖلى حُٛحر الىحهت بال ؤن للجؼاثغ 

 اعجباَا م٘ هظه الضو٫ في بَاع الكغا٦ت ألاوعو مخىؾُُت، والتي مً بىىصها ب٢امت

ت م٘ الاجداص ألاوعوبي، والتي ؤنبدذ جًغ بمهالح الجؼاثغ، خُث ؤن  ٖال٢ت ججاٍع

ؤٚلب الاخخُاحاث مً الىاعصاث مهضعها الضو٫ ألاوعوبُت، بِىما ال جهضع لها  الجؼاثغ 

لُه ٞةن قغوٍ الخباص٫ هي في نالح ألا٢ُاع اإلاخُىعة وزانت  ؾىي الىِٟ، ٖو
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الاجداص ألاوعوبي، الظي ٌؿخُٟض مً ويُٗخه ٦إو٫ مىعص للجؼاثغ بما ًدخاحه 

جي مً مسخل٠ الؿل٘   .الا٢خهاص الَى

      زال٫ الخمـ الؿىىاث ألازحرة ٣ٞض الضوالع ؤ٦ثر مً عب٘ ٢ُمخه ؤمام الُىعو، وهظا 

٨ٌٗـ حجم الخؿاعة التي ج٨بضتها الجؼاثغ، خُث ؤنها جى٤ٟ ما حؿخُٟض مىه مً اعجٟإ ؤؾٗاع 

  . مً بحمالي  الىاعصاث%60البترو٫ في قغاء الىاعصاث مً مى٣ُت الُىعو بيؿبت جٟى١ 
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 :  الخاتمة

   منر حسػُنُاث اللسن اإلااض ي ؾبلذ الجصائس الػدًد من ؤلاضالخاث الاكخطادًت تهدف من 

خاللها الخخلظ من جبػُت الاكخطاد للػائداث البترولُت  وبالسغم من ذلً ال ًصاٌ كؿاع 

ت بنسبت جلترب إلى  من الجباًت  % 60و  % 98اإلادسوكاث ًؤخر خطت ألاسد من الطادزاث الجصائٍس

 .   الػامت

    ًخمثل الهدف ألاساس ي من بدثي هرا دزاست أثس حغيراث سػس ضسف الدوالز و الُىزوغلى الخجازة 

ت، وبهرا خاولذ من خالٌ دزاستي ؤلاحابت غلى ؤلاشيالُت التي جدوز خٌى دزحت  الخازحُت الجصائٍس

ت والتي  الخؤثير التي ًمىن أن جددثها جللباث أسػاز الطسف الدوالز والُىزو غلى الطادزاث الجصائٍس

يي  بِنما  في مجملها مشيلت في الػىائد النفؿُت خاضت وأن الجصائس جلبؼ مداخُلها بالدوالز ألامٍس

حسىي اغلب مسخلصماتها من الىازداث  بػملت الُىزو مما ًجػلها جخدمل جيلفت الفىازق بين 

 .  الػمالث خاضت في خالت اهخفاع الدوالز أمام الُىزو

 من هاخُت الاكخطاد الداخلي، فلد واهذ الجصائس في فترة ما كبل الثماهِناث في خالت جضخم 

نت الري غسف جصاًدا مخىاضال  مىبىح هاحم غن السً اإلافسؽ للنلىد من أحل حغؿُت عجص الخٍص

ل اإلاؤسساث والاسدثمازاث، أمام ذلً ومؼ غدم مسوهت اللؿاع ؤلاهخاجي، فئهه لم  هاحما غن جمٍى

ًىن للىخلت النلدًت اإلاخداولت ما ًلابلها من سلؼ وخدماث ، مما أدي إلى ازجفاع اللدزة الشسائُت 

الش يء الري مثل خافصا الزجفاع ألاسػاز، وىهه لم ٌػبر غلى الدًناز الجصائسي بلُمخه الحلُلُت 

، فئن الؿلب الداخلي غسف جصاًدا (سىاء وان ذلً غلى اإلاسخىي الداخلي أو اإلاسخىي الخازجي)

م ؤلاهخاج الداخلي لرا أحبرث السلؿاث ألاغىان . مخىاضال وان من اإلاسخدُل جلبِخه غن ؾٍس

 .  الاكخطادًت غلى اللجىء إلى الخازج زافػين برلً الؿلب غلى السلؼ اإلاسخىزدة

    هما سبم وأن ذهسث مسبلا، فئن الجصائس جابػت بطفت هبيرة للؿاع اإلادسوكاث وأمام الازجفاع 

اإلاتزاًد للىازداث غسف اإلايزان الخجازي عجصا مخىاضال وان اللجىء إلى الدًىن الخازحُت من أحل 

 .  حغؿُخه ش يء البد منه

 واهؿالكا من ثلل ول من الدوالز والُىزو في إحمالي إًساداث الخطدًس ومدفىغاث الاسخيراد، وفي 

ن اخخُاؾاث الطسف ،اهطبذ هره  الدزاست وخاضت  ت، وفي جيٍى إحمالي الدًىن الخازحُت الجصائٍس

ت  اسخنخاحاث  في الفطل الثالث غلى مدي جؤثير ول واخدة منها غلى الخجازة الخازحُت الجصائٍس

 :  البدث
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    بػد جدلُل مخخلف فطٌى هره الدزاست واغخمادا غلى فسغُاتها لخدلُل إشيالُتها وبػد 

 :  ؤلاحابت غلى أهم ألاسئلت اإلاؿسوخت، جم اسخخالص النخائج اإلاىالُت 

–ال ًىحد شً كؿعي في أن كىة غملت أي بلد جؤحي من كىة اكخطاد البلد مدل الدزاست وبخاضت 

وجترحم هره الػناضس من خالٌ - اللدزة الخنافسُت والفاغلُت الاكخطادًت في الاكخطاد الدولي

الخجازة الخازحُت، الاسخلساز النلدي واإلاطسفي في البلد، كىة اسخػماٌ الػملت الىؾنُت في 

ت أو السسمُت)اإلادفىغاث الدولُت  .  ،الاخخُاؾُاث، هثافت النظام اإلاطسفي (اإلاىاٍش

 les ال ًنبغي ججاهل أن اخخُاؾُاث الطسف أو بخػبير أهثر دكت حغيراث اخخُاؾي الطسف 

variations des reserves de change هي زضُد إلايزان اإلادفىغاث من خالٌ مػسفت الفسق بين 

مىازده واسخخداماجه فهي التي حشيل حػبير غن الطسف، لرا ًجب الخؤهُد غلى أن مىازد 

ن الاكخطاد الىؾجي وان مسخىي الاخخُاؾُاث هى الري  الطادزاث هي التي ًجب أن ججابه جمٍى

وأن الخغير في هظام جددًد سػس الطسف ًؤحي من خالٌ جبجي السىق ما . ٌشيل دغما لسػس الطسف

هما هؤهد غلى إًطاٌ سػس الطسف إلى مسخىي الخىاشن ألحل السماح له باالسخلساز في . بين البنىن

 . اإلاسوهت وجىخُد سُاست هلدًت و حبائُت وحمسهُت مدفصة

ؼ البترولي في حسػير الدًناز الجصائسي من خالٌ ألازضدة   ال بد من الخؤهُد غلى أهمُت الَس

: الخازحُت، وسُاست الطندوق النلدي الدولي جخػمن الػدًد من الاستراجُجُاث التي جخظ

الخ وفي الحلُلت فئن الدًناز الجصائسي بدا ًخآول خالٌ ....السُاست اإلاطسفُت النلدًت واإلابادالث

سنىاث السبػُنُاث من اللسن اإلااض ي، وهرلً فان الدًناز الجصائسي من خالٌ جخفُػه كد 

الاخخالالث الاحخماغُت فبرامج الخػدًل  اللدزة الشسائُت للمىاؾن وشٍادة الفلس و ساهم في إغػاف

الهُىلي غندما جىغؼ للخؿبُم فهي مؤسفت ختى غلى أولئً اإلالسزٍن زغم وىجها مػترف بؤهمُتها، 

ادة ألاغباء  فهي جؤدي إلى اغؿساباث احخماغُت خاضت غلى الؿبلاث الاحخماغُت وهرلً ٍش

الث الخىفُم بين الخػدًل الهُىلي والنمى الاكخطادي في إؾاز مشسوع  د من ٍو الاحخماغُت والتي جٍص

فهنان : وؾجي للخنمُت وهنا ًبدو إشياٌ النسبت التي ًجب أن ًخػمنها الخخفُؼ مؼ وحىد جلنِخين

 وان السبـ لألسػاز السسمُت غلى الطسف PPAالطسف اإلاىاشي أو اللجىء إلى جناسب اللىة الشسائُت

ت ٌساهم في مػسفت مدي الاهفالث ومن ثم إغادة جنظُم اإلابالغ فيها بمػجى إغادة  في السىق اإلاىاٍش

الخلُُم للػملت الىؾنُت وهرا الخؿىز ٌسعى إلى إدخاٌ جىخُد في أسىاق الطسف وهرا ما ًلىدها 

ت إذا ما واهذ  إلى شزع الشً في مطداكُت ؤلاضالخاث الاكخطادًت والتي جؤخر كدزاث السىق اإلاىاٍش
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 في هظس اإلاجخمؼ، ًؤدي إلى هلظ في إغادة الخلُُم ألسػاز النلد إذا ما وان سػس شػىبُتغير 

ت وواهذ مبالغا فيها  . الطسف السائد في السىق اإلاىاٍش

 أضبذ الُىزو بدًال زئِسُا للدوالز في مجمل الخػامالث الدولُت، إذ أهه أخسش جلدما مرهال أمام 

ادة  ت، ٍش الػمالث الػاإلاُت ألاخسي في حسػير الخبادٌ الخجازي الػالمي ،وواخخُاؾي في البنىن اإلاسهٍص

 .  غلى وىهه وسُلت لػلد الطفلاث ومنذ اللسوع واإلانذ

إمياهُت جدٌى الػدًد من الدٌو الػسبُت اإلاطدزة للنفـ للدسػير بالُىزو بػدما سجلذ خسائس 

 .  حساء ازجباؾها بالدوالز لدسػير ضادزاتها النفؿُت

  جؤثير الُىزو غلى الاكخطادًاث الػسبُت ًترهص أساسا غبر كنىاث الخجازة الخازحُت 

 .  والاسدثمازاث، خاضت وأجها حػخمد غلى الدوالز واخخُاؾي من الػملت ألاحنبُت

ىُت باغخبازه ًمثل غملت أهبر إجداد هلدي  ثير مخاوف الىالًاث اإلاخددة ألامٍس زغم أن الُىزو أثاز ٍو

واكخطادي لدٌو أوزوبُت مخلدمت اكخطادًا، إال أن الدوالز ال ًصاٌ الػملت الدولُت اإلادىزٍت التي 

من %  10فالبتروٌ ًمثل . ًسجبـ بها الاكخطاد الػالمي خاضت وأجها الػملت الخُِفىجس بها النفـ

ت اإلادفىغاث  م ألاسػاز وحسٍى اإلابادالث السلػُت الدولُت ومن هنا جنخج أهمُت الدوالز هػملت جلٍى

 .  البترولُت 

ىُت جخدم مطالحها الاكخطادًت  . الدوالز الػػُف سُاست أمٍس

 . كىة الػملت هي هدُجت للىة الاكخطاد

، إذ أن جدهىز كُمت 1989  ًخجلى أثس الدوالز غلى الخجازة الخازحُت أساسا في أشمت 

الدوالز واهخفاع أسػاز البتروٌ واها لهما ألاثس السلبي اإلاباشس غلى الاكخطاد الجصائسي بما في ذلً 

 . كؿاع الخجازة الخازحُت، إذ  اهخفػذ ول من الطادزاث والىازداث بشيل هبير

ادة مداخُل الجصائس، فالدوالز هى غملت مداخُل    ازجفاع الدوالز أمام الُىزو ًؤدي إلى ٍش

 . الجصائس، في اإلالابل الُىزو هي غملت هفلاتها

ً اكخطادي وججازي أٌو للجصائس، إذ شادث  إؾالق الُىزو خافظ غلى بلاء ؤلاجداد ألاوزوبي هشٍس

ادة اإلانافست في منؿلت الُىزو التي أدث إلى  ت من ؤلاجداد ألاوزوبي هدُجت لٍص الىازداث الجصائٍس

 .البدث غن أسىاق حدًدة في دٌو الػالم الثالث 

  فبالسغم من أن الىاكؼ الحالي ٌػىس ازجفاع كُمت الُىزو ملابل الدوالز، إال أن هنان 

 . مجمىغت من الػىامل جفسع اسخمساز ازجفاع حجم  الىازداث من الدٌو ألاوزوبُت
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وغػُت الػمالث خاضت الدوالز والُىزو التي جخدم مطالح الاكخطاد الجصائسي، هي أن ًيىن الدوالز 

 .  مسجفؼ والُىزو منخفؼ

من اإلاالخظاث التي ًمىن اسخخالضها أن الجصائس من بين الدٌو التي جخؤثس من جللباث الطسف بين 

دد ذلً من اإلاياسب اإلاالُت اإلادللت   . الدوالز والُىزو، ٍو

  جظل الاخخُاؾاث من الرهب ألاغمن غلى غىس الاخخُاؾي النلدي الري ًسجبـ هثيرا 

بالُىزو، و الجصء آلاخس  بخللباث الطسف، السُما أن الجصائس خالُا ازجؤث أن حشيل حصء منه 

 . بالدوالز لػمان هامش أوسؼ من الحسهت بػدما واهاالخخُاؾي ًسجىص أساسا غلى الدوالز

  الخللباث التي غسفتها سىق الطسف السُما بين الدوالز والُىزو من حهت  والدًناز 

 وجضخُم أغباء 2004سنت $  ملُىن 500والُىزو من حهت ثاهُت أدث إلى ازجفاع كُمت اإلادًىهُت ب

 الػدًد من اإلاؤسساث
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 :قائمت املراجع

   باللغت العربيت: أوال

  :الكتب 1

زي مدمذ خالذ  .1  . ضىرٍا٬ حامعت دمػم ٬" الاكخؿاد الذولي "٬الحٍز

  مجمىعت ٬ الُىرو ؤلاطار الػامل واليامل للعملت ألاوروبُت اإلاىخذة ٬الخضيري مدطً أخمذ .2

 .2002الىُل العزبُت 

ت٬ البىا مدمذ٬الطُذ ضهير مدمذ .3  مؤضطت غباب  ٬ الاججاهاث الحذًثت في الطُاضاث الخجاٍر

ت٬الجامعت  . ؤلاضىىذٍر

الطىق –   الُىرو ٬ الاجداد ألاوروبي والعملت ألاوروبُت اإلاىخذة ٬الطِس ي ؾالح الذًً خطً. 4

 .2003عالم الىخب – العزبُت اإلاػترهت 

  ٬ ؾىذوق الىلذ العزبي٬ الطُاضاث الىلذًت في الذٌو العزبُت٬الؿادق علي جىفُم وآخزون .5

  .1996 

ش .6 الىلىد والبىىن والعالكاث الاكخؿادًت   " ٬العلاد مذخذ مدمىد و عجُمت مدمذ عبذ العٍش

 .1999 ٬ بيروث٬"الذولُت 

 دار الجامعت الجذًذة  ٬"العالكاث الاكخؿادًت الذولُت" مجذي غهاب ٬الفىلي أضامت مدمذ .7

 .1997 ٬ اللاهزة٬لليػز

 .  2004 ٬دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت" 2004زىرة أضعار الىفط  "٬اإلازضاوي ضُاء مجُذ .8
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ل الذولي والعملُاث اإلاؿزفُت الذولُت٬الىلاع ػاسي عبذ الزساق .9   ٬ دار وائل لليػز٬ الخمٍى

 .1996 ٬ ألاردن٬عمان

 .2008 ٬ عمان٬ دار البذاًت٬ الىلىد و البىىن٬بطزص حلذة ضامز .10

ل الذولي  "٬بىزي وامل .11 ت٬ مؤضطت غباب الجامعت٬"الخمٍى  ٬ بلعشوس بً علي1994.12 ٬ ؤلاضىىذٍر

اث  و الطُاضاث الىلذًت"  .2004 ٬دًىان اإلاطبىعاث  الجامعُت" ٬مداضزاث في الىظٍز

 مىخبت  خطً ٬" ضُاضت الؿزف ألاحىبي وعالكتها بالطُاضت الىلذًت  "٬بىخاري لحلى مىس ى .13

ت   .2009 ٬ لبىان٬العؿٍز

  ٬ مىظماث اكخؿادًت إكلُمُت٬مىظمت أمم اإلاخدذة:  دلُل اإلاىظماث الذولُت٬خطين عمز .14

 .2000 ٬ اللاهزة٬ دار الفىز العزبي٬مىظماث عاإلاُت مخخؿؿت

ت٬ الذار الجامعُت٬"العالكاث الاكخؿادًت الذولُت  "٬خػِؼ عادٌ أخمذ .15   ٬ ؤلاضىىذٍر

.2000  

 مىخبت  النهضت ٬ ضُاضت ضعز الؿزف و عالكاتها باإلاىاسهت العامت للذولت٬خمذي عبذ العظُم .16

 .1987 ٬اللاهزة

 .2000 ٬ الجشائز٬ دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت٬ مذخل للخدلُل الىلذي٬خمُذاث مدمىد .17

ذاث٬ جزحمت ضمىحي٬ مذخل إلى الاكخؿاد٬روحُه دوهُم .18   ٬ لبىان٬ ميػىراث عٍى

.1967  

يب خطً عىض ا .19 ت٬ دار الجامعت الجذًذة٬ العالكاث الاكخؿادًت الذولُت٬هللاٍس   ٬ ؤلاضىىذٍر
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.2008  

 اإلاػزوعاث العزبُت اإلاػترهت ودورها في جدلُم الخيامل  الاكخؿادي ٬ضماح أخمذ فاضل .20

ت٬ مىخبت الىفاء اللاهىهُت٬العزبي  .2010 ٬ ؤلاضىىذٍر

 .1995 ٬ ألاردن٬ الخجارة الذولُت٬طالب مدمذ عىض .21

  ٬ضبخمبر11 الىظام الىلذي الجذًذ وآفاكه اإلاطخلبلُت بعذ أخذار ٬عبذ اإلاطلب عبذ الحمُذ  .22

 .2003 ٬ اللاهزة٬مجمىعت الىُل العزبُت

ش .23 ت٬" الاكخؿاد الذولي "٬عجُمت مدمذ عبذ العٍش ت  ٬ دار الجامعاث اإلاؿٍز   . 1997 ؤلاضىىذٍر

 ٬ اإلاىخب الجامعي  الحذًث٬" الاكخؿاد الذولي " ٬ هػام مدمذ عمارة ٬ عطُت هاؾف إًمان24

ت  .2007 ٬ؤلاضىىذٍر

 الخىخالث الاكخؿادًت بين الاججاهاث الحذًثت في الاكخؿاد الذولي  ٬عفُفي خاجم ضامي .25

ت٬والخجارة الذولُت  .2005 ٬ اللاهزة٬ الذار اإلاؿٍز

ت اللبىاهُت٬ الخجارة الخارحُت بين الخىظُم والخىظير٬عفُفي خاجم ضامي .26   ٬ الذار اإلاؿٍز

.1994  

 . اللاهزة٬ دار النهضت العزبُت٬" الخجارة الخارحُت والذخل اللىمي٬" فؤاد هػام عىض .27

ل الىلي "٬فلُذ خطً خلف  .28  .2004 ٬ عمان ٬ الىراق لليػز و الخىسَع ٬" الخمٍى

 .  2009 ٬ الجشائز٬ دار الخلذوهُت٬ اكخؿادًاث ؾزف الىلىد و العمالث٬كاهت الطاهز .29
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  ٬ دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت٬ اإلاذخل إلى الطُاضاث الاكخؿادًت اليلُت٬كذي عبذ اإلاجُذ .30

.2005  

العمالث ألاحىبُت و اإلاػخلاث اإلاالُت  بين "  اإلاالُت الذولُت ٬ مزوان عىض٬هىج غىزي ماهز .31

 .2004 ٬ ألاردن٬ معهذ الذراضاث اإلاؿزفُت٬الىظز و الخطبُم

 .1980 1٬ ط٬ العزاق٬ بؼذاد٬ مطبعت الجامعت٬"الاكخؿاد الذولي  "٬هىىهت أمين رغُذ .32

ت٬ جلىُاث البىىن٬لطزع الطاهز .33  .2005 ٬ دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت الجشائٍز

 اإلاخؼيراث الاكخؿادًت الذولُت واوعياضاتها على  مىطلت ٬ محي الذًً خطين٬مجذاب بذر عىاء .34

 .1998 ٬ لُبُا٬ أوادًمُت الذراضاث العلُا والبدىر الاكخؿادًت٬الػزق ألاوضط

خ الىلذ الذولي ٬مخىلي هػام .35   ٬ دار وػز للذراضاث واليػز٬ 177- 1945 الذوالر جاٍر

 .1985  

ت٬ الذار الجامعُت٬ اكخؿادًاث دولُت٬مدمىد ًىوظ .36  .2007 ٬ مؿز٬ ؤلاضىىذٍر

ب٬ الىلىد الذولُت وعملُاث الؿزف ألاحىبي٬ مذخذ ؾادق37   .1997 ٬ اللاهزة٬ دار ػٍز

 الُىرو وآلازار على اكخؿادًاث البلذان العزبُت والعالم العزبي   مىخبت ٬مؼاوي علي غلبي .38

 .2000 ٬ مؿز٬سهزاء الػزق لليػز

 الذار الجامعُت  ٬ العىإلات دراضت في اإلافهىم والظاهزة وألابعاد٬ممذوح مدمىد مىؿىر  .39

ت٬الجذًذة  .2003٬ ؤلاضىىذٍر
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ذة .40  ٬  الجشائز٬ دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت٬"جلىُاث و ضُاضاث الدطُير اإلاؿزفي "٬ٌعذٌ فٍز

2000. 

ت٬الذار الجامعُت " ٬اكخؿادًاث دولُت"٬ًىوظ مدمىد .41  .2007 ٬ ؤلاضىىذٍر

 :الدورياث 2 

 ٬مجلت الطُاضاث الذولُت" ضُاضاث ضعز الؿزف في الذٌو الىامُت  "٬الطعذوي هيرمين  .42

ل ٬144العذد   .  2001 أبٍز

 ٬ اإلاعهذ العزبي للخخطُط٬ ضلطلت دورٍت٬ ضُاضاث أضعار الؿزف٬بللاضم العباص  .43

 .  2003 23٬العذد

ذ٬ مجلت حطز الخىمُت٬ ضُاضاث أضعار الؿزف٬ــــــــــ .44  .  2003 ٬ اليٍى

ل والخىمُت٬"الُىرو أهثر عاإلاُت دائما "٬بيرجىع أهطل وآخزون .45   .2007 مارص  ٬ مجلت الخمٍى

يي والُىرو "٬حىرج جافالص .46 ل والخىمُت٬"الاضخخذام الذولي للذوالر ألامٍز   العذد ٬ مجلت الخمٍى

 .1998 ضىت ٬02

 جللباث أضعار ؾزف الذوالر واوعياضاتها على العائذاث الىفطُت  لألكطار ٬دهذي عبذ الفخاح .47

 .2008 ٬125 العذد٬ مجلت الىفط والخعاون العزبي٬ألاعضاء

م "٬راجٌى مدمذ .48 ت أضلىب اإلازوهاث و إعادة الخلٍى  مجلت  ٬"الذًىار الجشائزي بين هظٍز

لُا  ٬:  عذد٬اكخؿادًاث إفٍز

49.  
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 .جامعت الشلف - 4

ل الخىمُت في الجشائز "٬ ساًزي بللاضم49  مجلت بدىر  اكخؿادًت ٬"إدارة الاخخُاطاث الذولُت و جمٍى

 .2008 41٬ العذد ٬عزبُت

ت  "٬ؾباغ رفُلت و آخزون .50 مجلت " ٬أزز الذوالر و الُىرو على الخجارة الخارحُت الجشائٍز

 .2009 ضىت43 العذد ٬العلىم ؤلاوطاهُت

ؾزاع الُىرو دوالر في إطار العالكاث الاكخؿادًت ألاوروبُت   "٬ هشار كىىع٬هبُل علي  .51

ىُت ً للذراضاث والبدىر العلمُت٬" ألامٍز  ضلطلت العلىم  الاكخؿادًت ٬ مجلت حامعت حػٍز

 .2007 ٬ ضىرٍا٬02 العذد ٬ 29 مجلذ ٬واللاهىهُت

ىآخُم غاًذه .52 ً ماًز ٍو  :  جزحمت٬ الذوالر والُىرو٬ًىهاص دوفيرن و وارضتن باجٍز

 مزهش ؤلاماراث للذراضاث والبدىر  ٬ مجلت دراضاث عاإلاُت ٬"عذهان عباص علي"

 .2008 74٬ العذد٬دولت ؤلاماراث العزبُت اإلاخدذة:  أبى ظبي٬ؤلاضتراجُجُت

 :الندواث وامللتقياث 3 

ٌ ٬"ضُاضت ضعز الؿزف "٬إبزاهُم الىزاضىت .53 دورة البرمجت اإلاالُت  :  ملخلق خى

 . عمان٬والطُاضاث الاكخؿادًت اليلُت

اوي .54  اإلالخلق الىطني  ألاٌو ٬(الاكخؿاد الجشائزي في ألالفُت الثالثت) ٬بً بىسٍان الطاهز ٍس

 .2002.  البلُذة٬  بجامعت ضعذ دخلب٬2002 ماي 21/22أًام 
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 اإلالخلق الذولي خٌى الُىرو  ٬ الاجداد الىلذي ألاوربي وجأزيره الاكخؿادي٬ؾالح مفخاح .55

ل 20- 18 حامعت ألاػىاط ٬- فزؽ وجدذًاث-  واكخؿادًاث الذٌو العزبُت  .2005 أفٍز

 اإلاؤجمز الخاضع  ٬ الُىرو واجفاكُت الػزاهت ألاورو مخىضطُت٬الحزاسي هللا غبير عبذ ا .56

ت لالكخؿاد الشراعي٬ الجيزة٬لالكخؿادًين الشراعُين  . 2001 ٬ الجمعُت اإلاؿٍز

ط عابذ .57  ٬ مىكع الُىرو في الىظام الىلذي الذولي وأززه على الاكخؿادًاث العزبُت٬غٍز

 حامعت ألاػىاط -  فزؽ وجدذًاث-  اإلالخلق الذولي خٌى الُىرو واكخؿادًاث الذٌو العزبُت 

ل 20٬- 18   . 2005 أفٍز

 ٬"دور الذوالر في الخأزير في الاكخؿاد العالمي خالت الذٌو العزبُت الىفطُت " ٬ عُت عبذ الزخمان58

 دٌطمبر ٬ لبىان٬اإلالخلق العلمي العاغز خٌى الاكخؿادًاث العزبُت وجطىراث ما بعذ ألاسمت  العاإلاُت

2009.  

تي بالذوالر والعىدة إلى هظام ضلت العمالث "٬مدمذ الطلا .59  هذوة  ٬"فً ربط الذًىار اليٍى

تي  .2007 ٬البىً اإلازهشي اليٍى

 اإلالخلق الذولي ٬ الاجداد الىلذي ألاوربي وجأزيره الاكخؿادي٬ عاغىر ضهام٬وؾاف عخُلت .60

ل 20- 18 حامعت ألاػىاط ٬- فزؽ وجدذًاث- خٌى الُىرو واكخؿادًاث الذٌو العزبُت  .2005  أفٍز
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 :التقارير والبحوث 4 

ً الذًً .61 مي ٍس  ٬"ضُاضاث وإدارة أضعار الؿزف في الجشائز "٬ خمُذاث مدمىد٬خلُلي هٍز

 . 3  العذد٬ ضلطلت بدىر ومىاكػاث٬معهذ الطُاضاث الاكخؿادًت. ؾىذوق الىلذ العزبي

 معهذ الطُاضاث ٬"الطُاضاث الىلذًت في الذٌو العزبُت "٬علي جىفُم الؿادق وآخزون .62

  العذد ٬ أبى ظبي٬ خللاث العمل٬ ضلطلت بدىر ومىاكػاث٬ ؾىذوق الىلذ العزبي٬الاكخؿادًت

.1996 ٬02  

ز ؾىذوق الىلذ العزبي .63  ٬ أبى  ظبي٬ ضُاضاث و إدارة أضعار الؿزف في الذٌو العزبُت٬جلٍز

 .1997ضبخمبر 

 :الدراساث غير املنشورة 5 

 ٬ رضالت ماحطخير٬" العملت ألاوروبُت واوعياضها على الجهاس اإلاؿزفي الجشائزي  " ٬خلُم الشبير .64

 .  2002- 2001حامعت الجشائز 

 ٬ الطُاضاث الىلذًت والجبائُت إلاىاحهت اهخفاض هبير في الؿادراث٬مىؿىريهللا عبذ ا .65

 .  2007٬ حامعت الجشائز٬أطزوخت دهخىرة في الاكخؿاد

 رضالت ٬-دراضت خالت الجشائز– آزار جللباث أضعار الؿزف على العىائذ الىفطُت ٬ مىري فىسٍت66

 .    2010 ٬ حامعت جلمطان٬ماحطخير

 ٬ضُاضت الؿزف في إطار بزهامج الخصحُذ الهُىلي لؿىذوق الىلذ الذولي "٬وعمان ضعُذي. 67

 .  1998 ٬ حامعت الجشائز٬رضالت ماحطخير
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