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إــــــــــداءــهــــــلاإ
 

إلى من علمني العطاء بدون اهخظاز ، إلى من احمل اسمه بكل افخخاز و سدبقى كلماجك هجىم 

 ـــدي العصيص أبقاه هللا لىا و أطال عمسهوال اليىم و في الغد و إلى ألابد . بها اهخدي

ىد ،إلى من كان دعائها سس إلى التي جعل هللا الجىت جحذ أقدامها ، إلى بسمت الحياة و سس الىج

 هجاحي 
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 مقدمـــــــــــة 

يهخم الباحثىن و العلماء الاكخصادًىن بخحدًد مفهىم شامل لظعس الصسف و التي جترحم في 

اث و املفاهُم كصد بلىزة مفهىم حلُلي طاهم في  وحىد مجادالث عدًدة جمثلذ في حعدد الىظٍس

اث حدًدة في املىطىع و مفظس للخغيراث املخخلفت  لالكخصاد و ألاشماث حشخُص الىاكع و ًإطع لىظٍس

الاكخصادًت و محاولت فهـم الظاهسة التي جخميز بالدشابً بين أهــم العـىامل التي جإزس في طعــس الصسف و 

ذلً بخحلُل الفازق الجىهـسي بين املدفىعـــــــــــاث الداخلُت التي جــم بىاطؼت عملت البلد و املدفىعاث 

مالث املخعددة ،ألامس الري ًبين وحىد عالكت بين مخـخلف العمالث و الدولُــــت التي جخظمً وحــداث مً الع

 التي طمُذ فُــما بعد بأطعاز الصــسف و هي عبازة عم زمً عملت دولت ما ملـىمت بعملت بلد آخس .

و ًخحدد طعس صسف العملت في الظىق مً خالٌ آلُــــــت العسض و الؼلب ،ٌعخبر طعس الصـسف مً 

كخصادًت و حعىع جحسواث طعس الصسف في معظم الااالث مدي حىدة ألاداء أهم املخغُـساث الا

الاكخصادي الداخلي و الخازجي و في ظل الخؼىزاث الدولُت املالُــت و جؼبُم مـبادب املىظمت العاملُت 

ت املؼبـلت في ول الدٌو و ًإدي ئل م أطعاز الصسف طُــــــإزس ذلً عـلى الظُاطت الخجاٍز ى للخجازة و حعٍى

ئجبـاع أدواث حدًدة لخحلـُم هدف الخىاشن الخـازجي و جىاشن املخغيراث الاكخصادًت اليلُت و جإزس البِئت 

الاكخصادًت بشيل مباشس على طعس الصسف و على هظام الصسف هيل فان واهذ جلً البِئت جخميز 

ملعني ،أما في ظل باالطخلساز فان هظام الصسف طُيىن مظخلسا أًظا بما ًخالءم و ػبُعت الاكخصاد ا

 ظسوف البِئت الاكخصادًت املخغيرة محظىمت الكخصادًاث البلدان .

ـس صسف الدًىاز الجصاةــسي عمً هىا فاهىا وظعى مً خالٌ هره الدزاطت ئلى دزاطت محدداث ط 

 (.2014-1990خالٌ الفترة )

 أوال : طزح إلاشكالية :

و معسفت مدي جأزير  املحدداث علُه أزدها الخىض في  هظسا لألهمُت الىبري التي جميز بها طعس الصسف    

 هرا املىطىع و اخترها دزاطت وطعُت الجصاةس فخبرش لىا ئشيالُت الدولت على الىحى الخالي :

 ؟ الجصاةسي  ما هي محدداث طعس صسف الدًىاز  -    

 جخفسع هره إلاشيالُت لألطئلت الفسعُت الخالُت :

 ر حغيراث طعس الصسف على هظام الصسف املسن فلؽ ؟هل ًمىً الاعخماد في جفظي  -   

ت لظعس الصسف و ئلى أي مدي ًمىً جؼبُلها في الجصاةس ؟ ما  -  هي  املحدداث الىظٍس

 ما هى املخغير ألاهثر جأزيرا على طعس صسف الدًىاز الجصاةسي ؟ -    

-1990جصاةس للفترة )ال في هل هىان ئمياهُت للخىصل ئلى همىذج كُاس ي ملحدداث طعس الصسف -    

 (؟2014

 ثانيا : لإلجابة على هذه ألاسئلة قمنا بطزح الفزضيات التالية :

جفظس حغيراث طعس الصسف الكخصاد بلد ما مً خالٌ جفاعل كىي العسض و الؼلب و هرا مخغيراث  -

 أخسي .

 الصادزاث .محدداث طعس الصسف في الجصاةس جخمثل في معدالث الفاةدة و معدالث الخضخم و  -
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يي مً حُث  - ٌعخبر طعس الفاةدة املخغير ألاهثر جأزيرا على طعس صسف الدًىاز الجصاةسي ملابل الدوالز ألامٍس

 الداللت إلاحصاةُت .

ت فُما بُنها حظاهم في بىاء  - املخغيراث الاكخصادًت املإزسة في طعس الصسف التي لها دزحت ازجباغ كٍى

 .Yهمىذج كُاس ي للمخغير الخابع 

 ثالثا : مبررات اختيار املوضوع :

 الاهخمام بادازة أطعاز الصسف في ظل الخحىالث الاكخصادًت التي جمس بها الجصاةس . -    

 أزس املخغيراث الاكخصادًت اليلُت على طعس الصسف . ئبساش محاولت  -    

 و حىد زغبت ملعالجت مثل هره املىاطُع و الخعمم فيها . -    

 لدراسة و أهميتها :رابعا : أهداف ا

 ًلي : * أهداف الدزاطت : جخجلى أهداف هرا البحث فُما

 جحدًد مفاهُم طعس الصسف و أهم العىامل املإزسة فُه . -    

 الخعٍسف بخجسبت الجصاةس في مجاٌ الصسف . -    

 معسفت أهم العىامل التي جإزس على طعس الصسف . -    

 * أهمُت الدزاطت :

حعىد أهمُت هرا املىطىع ملا حشغله كظُت طعس الصسف مً أهمُت طىاء لدي صاوعي الظُاطت أو         

ً أو املإطظاث املالُت و الىلدًت و الدولُت و ذلً هظسا للخأزير اللىي على مظخىي اليشاغ  املظدثمٍس

 الاكخصادي مً حىاهب عدة 

 خامسا : حدود الدراسة 

أهثر دكت و مىطىعُت و جلترب مً حشخُص أفظل للىاكع جم وطع حدود بهدف الىصٌى ئلى اطخيخاحاث 

لإلشيالُت املؼسوحت ، مع طبؽ إلاػاز الري ًخم فُه الدزاطت مً حظاؤالث و فسطُاث و أهداف حظعى 

 ئليها الدزاطت و لخحلـــُم ذلً جم ئهجاش هره الدزاطت طمً الادود و ألابعاد الخالُت :

ي : اكخــصس البحث في حاهبه الىظسي باإلملام و إلاحاػت بالجىاهب ألاطاطُت البعد الىظسي و الخؼبُل -1

 للمىطـىع ،طعس الصسف ،محدداث طعس الصسف ،أهم املساحل التي مس بها طعس الصسف و ذلً بهدف 

بي في دزاطت  إلاحابــت على إلاشيالُاث املؼسوحت و اخخباز الفسطُاث ، زم وظخخدم املنهـج اللُاس ي الخجـٍس

الـت الجصاةس و طِخم اطخخدام الؼسق و ألاطالُب اللُاطُت و إلاحصاةُت الالشمت لدزاطت العالكت بين ح

 املخغيراث املفظسة و املخغير الخابع .

( و طبب الاخخُاز ٌعىد ئلى ما 2014-1990البعد الصماوي :  جلخـصس الدزاطت على الفترة الصمـىُت بين ) -2

اث خاصت منها الاكخصادًت .شهدجه هره الفترة مً أحدار و   جؼىزاث على حمُع املظخٍى

البعد املياوي : الدزاطت جمع دولت الجصاةس باعخباز أن مىطىع البحــث ًسهص على أهم محدداث طعس  -3

 الصسف في الجصاةس .

 سادسا : املنهج املستخدم 

مدة في الدزاطاث املالُت و كصد إلاحاػت بجىاهب املىطىع و الخمىً مىه هحاٌو اطخخدام املىاهج املعخ   

الاكخصادًت و علُه فان املىهج  املظخخدم طُىـىن مىهجا وصفُا ألهه ًمىىىا مً جىطـُح حىاهب املىطىع 
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ت الري يهخـم بجمُع البُاهاث و املعلىماث و  جىظُمها بشيل حظلظلي ، و إلاحـاػت بيافت املفاهُم  الىظــٍس

بي في الجاهب الخؼـبُلي املـعللت بظعس الصسف. هرا ما ًخعلم بال فصل ألاٌو و طيظخخدم املىهج الخجـٍس

الري طىحدد مً خاللها إلاحساءاث الالشمت الخخُاز اللسوض و الىصٌى ئلى حل إلاشيالُت و الخحلم منها 

 مظخخدمين في ذلً ألاطالُب إلاحصاةُت .

 سابعا : صعوبات الدراسة 

 صعىبت حمع إلاحصاةُاث  -           

 شظاعت املىطىع و حعدد الجىاهب املخعللت به  -          

 وحىد اخخالف بين إلاحصاةُاث السكمُت بين مىاكع الاهترهذ  -           

 ثامنا:الدراسات السابقة

ت حعادٌ اللىة الشساةُت ،زطالت ماحظخير  -1 ان زبُعت : محدداث طعس الصسف و هظٍس دزاطت الباحثت : ٍش

ت حعادٌ اللىة الشساةُت بىاطؼت اللُاض .بُيذ هر 2014،حامعت جلمظان  ه الباحثت صات هظٍس

لت املدي بين طعس الصسف و مإشس اطعاز الاطتهالن على  الاكخصادي و حاولذ البحث عً عالكت ػٍى

ً و مىه اطخيخجذ اهه مً غير  املظخىي الىػني و خلصذ الباحثت الى عدم وحىد عالكت بين املخغيًر

ت ح  عادٌ اللىة الشساةُت في جحدًد طعس الصسف في الجصاةس .املمىً الاعخماد على هظٍس

دزاطت الباحثت شؼباوي طعُدة : محدداث طعس صسف الدًىاز الجصاةسي و دوزه في جحلُم الاطخلساز  -2

 2011/2012الاكخصادي ،زطالت ماحظخير ،حامعت املظُلت 

طعس صسف الدًىاز الجصاةسي اطتهدفذ هره الدزاطت كُاض طعس الصسف ،اطافت الى جلدًس العالكت بين 

هره الدزاطت على مجمىعت مً  أطفسث( 2002-1993و بعع مخغيراث الاكخصاد الىلي خالٌ الفترة )

ع  نأالىخاةج اهمها  :طعس الصسف ًخأزس بمجمىعت مً املخغيراث الاكخصادًت و جىص ي بظسوزة جىَى

الصادزاث و جؼبُم طُاطاث مالُت و هلدًت فعالت مً شانها الظُؼسة على جىطع الىخلت الىلدًت و 

 جللُص الظىق املىاشي . 

 ثاسعا: هيكل البحث 

ىطىع طِخم جلظُم هره الدزاطت ئلى للىصٌى ئلى هره الدزاطت و جلدًم صىزة واضات و مسهصة حٌى امل

 ملدمت عامت ًدبعها فصلين و جخخم بخاجمت جخظمً ملخصا عاما للمىطىع و أهم الىخاةج املخىصل ئليها .

 ـىن بـ : ىحُث خصص الفصـل ألاٌو مً البحث همدخل عام للمىطىع كُد الدزاطت و املع   

باحـث ئذ جم الخؼسق في املبحث ألاٌو ئلى " إلاػاز الىظسي لظعس الصسف" و احخىي مً خالله زالر م

 .فه وأهم أهظمخه ةمدخـل عام حٌى طعس الصسف حُث ٌظخعـسض ماهُت طعس الصسف ،وظا

أما املبحـث الثاهـي وان جحــذ عىىان هـماذج و محدداث طعس الصسف و في املبحث الثالث وان حٌى طىق 

م حٌى طىق الصسف و وظاةفه و الصسف بعىىان عمىمُاث حٌى طىق الصسف ٌظخمل على مفاهُ

 عملُاجه.

وفي الفصل الثاهـي و الـري وان بعىىان " دزاطت و جحلـُل محدداث طعس صسف الدًىاز الجـصاةسي خالٌ     

( "و هى الفصل الخؼبُلي في الدزاطت حُث جم جلظـُمه ئلى زالر مباحث ،في املبحـث 2014-1990الفـــترة )

الثاوي جحذ عىىان جحلُل جؼىز  ألاٌو جم الخؼـسق ئلى جؼىزاث طعـس صسف الدًىاز الجصاةسي و املبحــث



4 

 

( ،و في املبحث الثالث خظعذ لدزاطت كُاطـُت 2014-1990طعس الصسف و محدداجه خالٌ الفترة )

( حُث جم عسض و مىاكشت الىخاةج 2014-1990ملحدداث طعـس صسف الدًىاز  الجـصاةسي خـالٌ الفترة )

 املخىصل ئليها ومً زم اخخباز الفسطُاث .
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 : جمهــــُض

ل٨ـل صولت مً الـضو٫ ٖملتها الخانت بها جخسـظَا ؤؾاؾـا لخٗـبر ًٖ ٢ُمت ٧ل ؾلــٗت مً ؾلٗها اإلادلـُت و هي الى٣ىص 

التي ًم٨ً للم٣ُمحن بىاؾُخـها قغاء ؤو بُ٘ ؾلٗت ؤزغي بما في طل٪ الى٣ض ألاحـىبي و في خا٫ اإلاٗامالث الخاعحُت 

" هي التي جدضص ؤو ح٨ٗــ اإلاغ٦ؼ الخجاعي للضولت  ٞةن ٢ُمت جل٪ الى٣ىص باليؿبت للٗالم الخـاعجي "ؾٗغ الهٝغ

مدل الضعاؾت م٘ الٗالم الخاعجي و طل٪ مً زال٫ الٗال٢ت بحن الهاصعاث و الىاعصاث بط حٗض ؤؾٗاع الهٝغ ؤصاة 

الؿل٘ مً بخـضي  اؾخحراصجغبِ الا٢خهاص اإلادلي باال٢خهاص الٗالــمي َظا مً حاهب و مً حاهب آزـــغ  ٞةن 

نيا ض مً الُلب ٖلى ٖملت َظا البلض ألاحىبي في الؿى١ الَى  . لبلضان ألاحىبُت ًٍؼ

ا ٧ان البض مً وحىص م٩ان ًًمً ؾحروعتها و َى ما ٌٗٝغ بؿــى١ الهــٝغ و   و لخُٟٗـل َظٍ  اإلاٗامالث و ٚحَر

 . الظي جدضر ُٞه م٨ُــاهحزماث و آلُاث ججٗله ؤ٦ثر وكاَا

ــٟه و اهُال٢ا مما ط٦غ اعجإًىـا مٗ اع الىٓغي لؿٗـغ الهٝغ في الٟهل ألاو٫ ،خُث ؾِخــــــم الخُــغ١ بلى حٍٗغ الجـت ؤلَا

اث اإلاٟؿغة له في اإلابدث ألاو٫ ، في خحن زهـو اإلابدث الثاوي للبدث ًٖ هماطج و مدــضصاث  ٖغى ؤَم الىٍٓغ

 . ؾٗغ الهٝغ و في اإلابدث الثالث جُغ٢ىا بلى ؾى١ الهٝغ

    .لٟهل ألاو٫ جخمثل في خىنلت ٖامتو ؤزحرا زالنت ا    
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  اإلابدث ألاو٫ 3 مضزل ٖام خى٫ ؾٗغ الهٝغ

 اإلاُلب ألاو٫ 3 ماَُت ؾٗغ الهٝغ 

 : مٟهىم ؾٗغ الهٝغ -1

ىُت،و ؤًًا ؾٗغ الهٝغ َى  - ٣ًهض ؾٗغ الهٝغ وؿبت جباص٫ بحن وخضة الى٣ض ألاحىبُت و وخـضة الى٣ض الَى

  .1ؤو  بُ٘ ٖملت م٣ابل وخضة واخضة مً ٖملت ؤزغي الؿٗغ الظي ًخم به قغاء 

ٌٗٝغ ؾٗغ الهٝغ اهه الؿٗغ ؤو اإلاٗض٫ الظي ًجغي ٖلى ؤؾاؽ جباص٫ ؾلٗت مُٗىت بٗمـلت ؤزغي ؤو بالظَب و  -

 2 . ًخم َظا الخباص٫ بما لحُٓا ؤو آحال ، و بالؿٗغ الىا٢عي في ؤي و٢ذ ًدضص َلب و ٖغى الٗملت مىيٕى الخباص٫

ٓغ بلى ؾٗغ الهٝغ ٖلى اهه اإلاغآة التي ًىٗــ٨ـ ٖليها مغ٦ؼ الضولــت الخـجاعي م٘ الٗالـم الخــاعجي و طل٪ ًم٨ً الى -

مً زال٫ الٗال٢ت بحن الهاصعاث و الاؾخحراص ، بط حٗض ؤؾٗاع الهٝغ ؤصاة عبِ الا٢خهاص اإلادلي باال٢خهاص 

 3 . الٗالمي

ىُـت و ؤي ٖملـــت ؤحـىبُت ؤزغي ،ًم٨ـً الخٗـبحر  بن ؾٗغ الهٝغ باٖخباٍع ًمثل الٗال٢ت الخباصلُت - بحن الٗملت الَى

٣خحن  4 :ٖـــىه بةخضي الٍُغ

٣ت بٗضص مً الىخـضاث مً الٗملت ألاحىبُت  *    ــ٣ا لهظٍ الٍُغ حؿٗحر مباقغ 3 خُث ًخم الخٗـبحر ًٖ ؾٗغ الهٝغ ٞو

ىُت ، ٦إن   ج٣ى٫ مثال ؤهه ًخم الخٗبحر ًٖالتي ًجب صٞٗها للحهـى٫ ٖلى وخضة واخضة مً الٗملت الَى

 .ؤوعو 1411.1حىُه بؾترلُني =  1ًلي 3 ؾٗغ الهٝغ بحن ألاوعو و الجىُه ؤلاؾترلُني في الؿاخت اإلاالُت في لىضن ٦ما 

٣ت ٖلى ؤهه ٖـــباعة ًٖ ٖضص الىخضاث مً  *    ٤ َظٍ الٍُغ حؿٗحر ٚحر مباقغ 3 خُث ٌٗبر ًٖ ؾٗغ الهٝغ ٞو

ىُت التي ًجب ٣ت ًخم الخـٗبحر  الٗملت الَى ٣ا لهظٍ الٍُغ صٞٗها للحهى٫ ٖلى وخضة واخضة مً الٗملت ألاحىبُت ،ٞو

 صًىاع 2241.99ؤوعو =  1ًلي 3  ًٖ ؾٗغ الهٝغ بحن الضًىاع الجؼاثغي و ألاوعو في الجؼاثغ ٦ما

 : ؤهىإ ؾٗغ الهٝغ -9 

لى      َظا ألاؾاؽ ًىحض ؤًًا ؾٗـغان ًىحض في وا٢٘ ألامغ ؾى٢ان للهـٝغ 3 ؾى١ ٞىعي و ؾى١ ألحل ، ٖو

 . للهٝغ ؤخضَما ٞىعي و الثاوي ألحل

 : ؾٗغ الهٝغ الٟىعي 2-1

                                                           
1
ت ، -   73، م  4002مدمض ٦ما٫ الحمؼاوي، ؾى١ الهٝغ ألاحىبي،ميكاة اإلاهاٝع ،ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، ؤخمض ٖبض اإلاىحىص مدمض ٖبض الل٠ُُ،ج٣لباث ؾٗغ الهٝغ الضوالع،صاع الخٗلُم الجامعي للُباٖت و اليكغ  - 2 ،م 4073و الخىػَ٘،ؤلاؾ٨ىضٍع

22 4 
3
اث،صاع الُاػوعي لليكغ و الخىػَ٘،ال -  ُبٗت ؾمحر ٞسغي وٗمت،الٗال٢ت الخباصلُت بحن ؾٗغ الهٝغ و ؾٗغ الٟاثضة و او٩ٗاؾاتها ٖلى محزان اإلاضٖٞى

 714،م 4077الٗغبُت،ألاعصن،
4

اث الجامُٗت -  472،م4072،الجؼاثغ الُاَغ لُغف،الا٢خهاص الى٣ضي البى٩ي،صًىان اإلاُبٖى
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ٌؿــمى ؾٗـغ الهٝغ الٟـىعي ؤًًـا ؾٗــغ الهـٝغ هــ٣ضا 4 ٨ًـىن ؾٗــغ الهــٝغ ٞــىعٍا ٖىضما ًـم حؿلُم و             

ش ببغام ٣ٖـض الهٝغ ،خـُث اؾخالم الٗمالث اإلاخٟاوى بكإنها زال٫ زماوي و ؤعبٗــحن ؾاٖت ؤ و ًىمي الٗمل مً جاٍع

ـخباع  و ًاحل ألاحـــــل ًىما آزـغ ،ٞةطا ٧ان  بهه بطا ٧ان ؤي مـً َظًً الُىمــحن َى ًىم ُٖلت ٞةهه ًإزـظ بٗحن الٖا

في بلض ٣ٖض الهٝغ ؤبغم ًىم الازيُـً مثال ؾٝى ٨ًـىن جباص٫ الٗـمالث ًىم ألاعبٗاء ٞلى ٧ان ًـــىم الثالزاء ُٖلت 

ؤخض َغفي ال٣ٗـض ٞةن ؤحل جباص٫ الٗمالث ؾـٝى ٩ًىن ًىم الخمـِـ و حٗخبــغ َظٍ اإلاهـــلت )ًىمُـً( مهمـت مً 

ت و ٦ظا بؿــبب الٟاع١ الؼمني بُـــً الضو٫ ٖلى  الىاخُت ؤلاحغاثُت للـؿماح بةحـغاء الٗملُاث اإلاداؾبُت الًــغوٍع

  ( ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي.9/.9خىانل )ؤؾـاؽ ؤن ؾـى١ الهٝغ الٟـىعي ٌٗمل بك٩ل م

ـا بل ًخم طل٪ ٖلى       ججضع ؤلاقـاعة بلى ؤن حؿلُم و اؾخالم الٗمالث مـدل ٣ٖـض الهـٝغ ال ٨ًـىن ماصًا ؤو ًضٍو

ىـذ ُٞه  حن ، ٞلى ٢ام مؿخىعص حؼاثغي بكغاء مبلٜ مً ألاوعو مً البىـ٪ الظي َو ؤؾاؽ خغ٦ت جمـ خؿابي الُـٞغ

ت ابغمـها م٘ مهضع ٞغوــس ي مثال ، ٣ًىم َظا البى٪ بجٗل خؿاب الؼبىن ٖملُت الاؾخحراص  لدؿضًض ن٣ٟت ججاٍع

ىــض حؿضًض  بالضًىاع مضًىا باإلابلٜ اإلا٣ابل في خحن ًجٗل خؿابه بالٗملت الهٗبت صاثىا بمبــلٜ الاوعو الظي اقتراٍ ،ٖو

اإلاهضع الهٗبت مضًىـــا و حٗل خؿـاب اله٣ٟت للمهضع الٟغوس ي ٣ًىم َظا البى٪ بجٗل خؿــاب ػبىهه بالٗملت 

اإلاٟخــىح لضي البى٪ اإلاغاؾل في الخاعج صاثىا بمبلٜ اله٣ٟت و َــ٨ظا ًخـم جـٟاصي الى٣ل الُضوي للٗمالث  ألاحىبي

صولُا ، بدُث ؤهه لىال طل٪ إلاا ؤم٨ً ال٣ُام بٗملُاث الهٝغ و التي ج٣ضع بأالٝ ملُاعاث الضوالعاث ًىمُا ٖلى 

 1 . ٗالميالهـــُٗض ال

 : ؾٗغ الهٝغ آلاحل  2-2

ًُب٤ ؾٗغ الهٝغ آلاحل ٖلى ٧ل  مٗامالث الهٝغ التي ًخم ٞيها حؿـلُم و اؾخالم الٗمالث اإلاخٟاوى بكإنها 

ش ببغام ٣ٖض الهـٝغ ، بخُب٤ُ ؾٗغ للهٝغ ًخم جدضًضٍ لحٓـت ببغام ٣ٖـض الهٝغ  بٗـض مغوع  ًىمي ٖمل مً جاٍع

ي ، و ٖلُه ٞةن ؾٗغ الهٝغ آلاحـل َى ؾٗغ ًدضص آلان و ًُـب٤ ٖلى مٗامالث اهُال٢ا مً ؾٗغ الهـٝغ الٟىع 

جىجؼ في اإلاؿخ٣بل )ؤ٦ثر مً ًىمي ٖمل اٖخباعا مً ًىم ببغام ٣ٖض الهٝغ ( و ٨َظا ٞةن ؾٗغ الهـٝغ آلاحـل 

م مً ؤن َظا ألازــحر  ٌٗخبر  ؤؾــاؽ خؿابه  ،و ًخى٢ـ٠ ًسخــل٠ مً خُث مؿخىاٍ ٖلى ؾٗغ الهٝغ الٟىعي بالٚغ

طل٪ ٖــلى حجم الُلب آلاحل ٖلى الهٝغ ألاحـىبي و ٖغيه آلاحل خُث ؤن حٛحر حجــمها ًازغ ٖلى مسخل٠ 

 .الٗىامل طاث الهلت بالهٝغ آلاحل بك٩ل ٌؿمذ بخدضًض مؿخىي ؾٍٗغ

ًخدضص مؿخىي ؾٗغ الهٝغ آلاحل ٖلى ؤؾاؽ ٖاملحن َما ؾٗغ الهٝغ الٟىعي و الٟغو١ بحن مٗضالث      

ــــاثضة ٖلى الٗمالث بدؿاب ما ٌؿمى بالٗالوة آلاحلت و الخهم آلاحل ٖىضما ج٩ىن َىا٥ ٖالوة آحـلت ٩ًىن الٟ

  .2 ؾٗــغ الهـٝغ آلاحل ؤ٢ل مً ؾٗغ الهٝغ الٟىعي في الحالت اإلاٗا٦ؿت ؤي ٖىضما ٩ًىن َىا٥ زهم آحل

  : ؤق٩ا٫ ؾٗغ الهٝغ -3

                                                           
1

،م م -  4 474،  472، الُاَغ لُغف،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
2

 4404الُاَغ لُغف مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م  -
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 : ؾٗغ الهٝغ الاؾمي 3-1

ىُت م٣ابل وخضة واخضة مً ؾٗغ الهـٝغ ألاحىبي ٦ما ٌٗٝغ ؤًًــا ٌٗٝغ ٖلى ؤهه         ؾٗغ نٝغ الٗـــــملت الَى

ؤهه اإلاٗض٫ الٟٗلي )اللحٓي(  لخباص٫ الهٝغ ألاحــىبي باإلا٣اعهت بؿٗــغ الهٝغ الح٣ُ٣ي و الظي ًدؿب ) و ًخم 

 . حٗضًله ( َب٣ا للخٛحراث بال٣ىة الكغاثُت

ىُت م٣ابل الٗملت ألاحىبُت الاؾمي و مىه وؿخيخج ؤن ؾٗغ الهٝغ       . ًض٫ ٖلى ال٣ىة الكغاثُت للٗملت الَى

٦ثحر مً الباخثحن ٢امىا بةُٖاء ؾٗغ الهٝغ الح٣ُ٣ي الخىاػي مؿمُاث  (ؾٗغ الهٝغ الح٣ُ٣ي 3 ) الخىاػي   3-2

لُامؿىن  و ؤَل٤    ألاؾاس يانُالح ؾٗغ الهٝغ الح٣ُ٣ي الخىاػي  " Williamson مسخلٟت ٣ٞض ؤَل٤ ٖلُه "ٍو

 . اؾم ؾٗغ الهٝغ الُبُعي الح٣ُ٣ي " Stein  and  Allen و قخاًً ؤالنٖلُه "

٣حن ٞان ٧ل الانُالخحن ٌٗبران ًٖ هٟـ الش يء ، ؤي ؤن ؾٗــغ الهٝغ  و بُٗضا ًٖ الخٟانُل التي اهخـهجها الٍٟغ

٤٣ ؤًًا الخسهــُو الح٣ُ٣ي الخىاػي ًخدضص ٖىض اإلاؿخىي الظي ًد٤٣ الخىاػن الضازلي و الخاعجي ٦ما ًد

، مً زم ٞان ؾٗغ  لالججاع و الؿل٘ الٛحر ٢ابلت  لالججاع للمىاعص الا٢خهاصًت بحن ٢ُاعي الؿل٘ ال٣ابلت  ألامثل

الهٝغ  الح٣ُ٣ي ٣ًىم بخٗضًل ؾٗغ الهٝغ الاؾمي َب٣ا للخٛحراث في مؿخىي ؤؾٗاع الضو٫ 4 و بالخالي ٞهى 

 . ُت م٣ابل الؿل٘ و الخضماث ألاحىبُت٣ًِـ ال٣ىة الكغاثُت للؿل٘ و الخضماث اإلادل

 : ًم٨ً خؿاب ؾٗغ الهٝغ الح٣ُ٣ي مً زال٫ اإلاٗاصلت الخالُت

Q=S(P*/P)                                                                                                

 : خُث

S : ضة واخضة مً الٗملت اإلادلُتحٗبر ًٖ ٖضص وخضاث الٗملت ألاحىبُت الالػمت لكغاء وخ . 

P: مؿخىي ألاؾٗاع اإلادلُت . 

*P: مؿخىي ألاؾٗاع في الضولت ألاحىبُت .  

اصة في اصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت الضولُت للضولت مدل ) Q لظل٪ ٞةن خضور ٍػ ؤي اهسٟاى ٢ُمت الٗملت ( جاصي الى ٍػ

 1الاَخمام

 

 

 

                                                           
1
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اث٠ ؾٗغ الهٝغ  اإلاُلب الثاوي 3 ْو

ا ٦ما ٣ًىم ؾٗغ الهٝغ اث٠ ٖضة ، ًم٨ً بًجاَػ  : ًلي بْى

ُٟـت ٢ُاؾُــت 3 خُث ٌٗخمض اإلاىخجىن اإلادلُحن ٖلى ؾٗغ الهٝغ لٛـغى ٢ُاؽ و م٣اعهت ألاؾـٗاع  -1 ْو

اإلادلُت م٘ ؤؾٗاع الؿى١ الٗاإلاـُت  ،و ٦ظل٪ ًمثل ؾٗـغ الهٝغ باليؿبت لهاالء بمثابت خل٣ــت الىنل بحن 

 1 . الٗاإلاُتألاؾٗـاع اإلادلُــت و ألاؾٗاع 

غ ناصعاث مُٗىت مً زال٫ صوعٍ في حصجُ٘ جل٪  -9 ت 3 ٌؿخسضم ؾٗغ الهٝغ في جٍُى ٍغ ُٟت جٍُى ْو

الهاصعاث ومً حاهب آزغ ًم٨ــً ؤن ًــاصي ؾـــٗغ الهــٝغ بلى الاؾخٛىاء ؤو حُُٗـل ٞغوٕ نىاٖـُت مُٗىت 

ا ؤ٢ل مً ألاؾٗاع  باالؾخحراصؤو الاؾخٗايت ٖنها  خماصاإلادلُت ،في خــحن ًم٨ً التي ج٩ىن ؤؾٗـــاَع ٖلى  الٖا

ؾٗغ نٝغ مالثم لدصجُ٘ بؾخحراصاث مُٗىت و بالخالي ًازغ ؾٗغ الهٝغ ٖلى جغ٦ُب الؿلعي و الحًغ في 

 . الخجاعة الخاعحُت للضو٫ 

ُٟت جىػَُٗت ٖلى مؿخىي  -3 ُٟت جىػَُٗت 3 بن ؾٗغ الهٝغ ًماعؽ ْو الضولي و طل٪ بٟـٗل  الا٢خهاصْو

ىُت بحن بالخجاعة ا اعجباَه لخاعحُت ،خُث ج٣ـــــىم َظٍ ألازحرة بةٖاصة جىػَ٘ الضزل ال٣ىمي و الثرواث الَى

 2 . صو٫ الٗالم

٪ لهاخب جل٪ الٗملت ؾٝى حؿخُٟض و في  اهسٟاىٖىض خضور  في ؾٗغ نٝغ ٖملت ٢ُاصًت ٞةن الضولت الكٍغ

٨ت ؾٝى جضٞ٘ اإلا اعجٟإخالت  ض مً َظٍ الٗملت زمىا ؾٗغ  نٝغ الٗملت ال٣ُاصًت ٞةن الضولت الكٍغ إلؾتي ٍؼ

 3 . عاصاتها

اث٠ التي ج٣ىم بها ؤؾٗاع الهٝغ ٞهي جخٗغى ٖاصة بلى ج٣لباث مؿخمغة مؿبــــبت في طل٪ حُٛحراث  بياٞت بلى الْى

الضولُت ،و ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤَم الٗىامل الغثِؿُت التي جاصي بلى حُٛحر ؾٗغ الهـٝغ ٖلى  الا٢خهاصًتفي ٖمالتها 

 4 : الىدى آلاحي

الاؾخحراصاث ؾدخجه  بلىالخُٛحر في ٢ُمت الهاصعاث و الاؾخحراصاث 3ٞدُىما جغجٟ٘ ٢ُمت الهاصعاث باليؿبت  14

لت ، ؾُٗمل طل٪ ٖلى حصجُ٘ الاؾخحراص مً ٖلى َظٍ الٗم ألاحاهب٢ُمت الٗملت لالعجٟإ هدُجت لتزاًض َلب 

 4ؾٗغ الهٝغ بلىٖىصة خالت الخىاػن  بلىالخاعج مما ًاصي 

في ٢ُمت الٗملت  اهسٟاىحٛحر مٗضالث الخطخم 3 باٞـتراى زباث الٗىامل ألازــغي ،ًاصي الخطخم اإلادلي بلى   94

% في و٢ذ ٩ًىن اإلاؿــخىي الٗام لألؾٗاع لـضي ألا٢ُاع  11،ٞمثال خُىما جغجٟ٘ ٢ُمت ٖملت ٢ُغ ما بيؿبت 

اصة َلبهم ٖلى الؿل٘ ألاحىبُت و بالخالي  ألازغي مؿخ٣غ ، ٞالخطخـم اإلادلي في ال٣ُغ ؾُضٞ٘ اإلاؿتهل٨ـحن بلى ٍػ

ؾـــخحراصاث ألاحاهب  ااإلادلُت اإلاغجٟٗـت هدُجت الخطخم ٖلى ج٣لُل  ؾخٗمل ألاؾٗاع ٖلى الٗمالث ألاحىبُت و بهظا 

                                                           
1
 701ٌ ،م 7223-4072ألاولى ،ألاعصن4حما٫ الضًً بغ٢ى١،مهُٟى ًىؾ٠،الا٢خهاص الضولي،صاع الحامض لليكغ و الخىػَ٘،الُبٗت  - 

2
ل الضولي،صاع ؤمجض لليكغ و الخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى،ٖمان  -   404،م  4072ٞاثؼة ٖلىان،الخمٍى

3
ل الضولي،صاع نٟا لليكغ و الخىػَ٘،الُبٗت ألاولى ،ٖمان  -  م حابغ الِٗؿاوي،الخمٍى  4324ٌ،م  7222-4074ٖبض ال٨ٍغ

4
ل -  ان ج٣ي الحؿني،الخمٍى  705،7044م،م م،4004ٌ،7244الضولي،صاع مجض الوي لليكغ ،الُبٗت الثاهُت،ٖمان  ٖٞغ
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مً ؾلٗـــت طل٪ ال٣ُغ، و بالخالي ٣ًل ٖغى الٗمـلت ألاحىبُت في ؾى١ الهٝغ م٣ابل جؼاًض الُلــب ٖلى َظٍ 

 . الٗملت ،مما ٌٗني ؤن لحالت الخطخم ؤزغ في حٛحر ؾٗغ نٝغ الٗمالث اإلاسخلٟت

اإلادلُت 3 حٗض مٗضالث الٟاثضة الؿاثضة ؤَم مدضصاث ألا٢ُاع التي جخمــــخ٘ بمٗضالث  الخٛحر في مٗض٫ الٟاثضة 34

اصة في مٗضالث الٟاثضة الح٣ُ٣ــــُت ؾٝى ججظب عؤؽ اإلاــا٫ ألاحىبي مما جاصي بلى  ٞاثضة مغجٟٗت ،بطن ٞةن الٍؼ

 4 ٢ُمت الٗملت في ؾى١ الهٝغ ألاحىبي اعجٟإ

ً ٖلى  اعجٟإت 3 بن الخٛحر  في مٗض٫ الٟاثضة ألاحىبُ 4. مٗضالث الٟاثضة لضي ألا٢ُاع ألازــــغي ؾخدٟؼ اإلاؿدثمٍغ

حخىاء اإلا٩اؾب في ؾى١ ألاحاهب  ، و َــ٨ظا تهم بٗمالث جل٪ ألا٢ُاع  و طل٪ ال ٖمل اؾدبضا٫ألامض ال٣هحر ٖلى 

اصة الُلب ٖلى الٗمالث ألاحىبُت و با اعجٟإٞةن   . ل٨ٗـؤؾٗاع الٟاثضة في الخاعج ؾخٗمل ٖلى ٍػ

ها خُىما  54 الخضزالث الح٩ىمُت 3 جدهل َظٍ الخضزالث ٖىضما ًداو٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي للٗملت حٗضًل ؾٗغ نٞغ

 . الا٢خهاصًتال ٩ًىن مالثم م٘ ؾُاؾخه اإلاالُت و 

ت 3 جغجبِ َظٍ الٗىامل ٖاصة باألهباء و اليكغاث   14 و اإلاالُت ؤو ٖبر  الا٢خهاصًتالٗىامل الؿُاؾُت و الٗؿ٨ٍغ

داث  اإلاؿاولحن ،ٞخإزغ ٖلى اإلاخٗاملحن بإؾىا١ الٗمالث و ألاؾهم و اللظًً ٚالبا ما ًخسظون ٢غاعاتهم جهٍغ

ت ؤَمُت زانت في الخإزحر ٖلى ؾٗغ الهٝغ في  اإلاالُت بىاءا ٖلى َظٍ ألازباع ٦ظل٪ ٞةن لألخضار الٗؿ٨ٍغ

٩ي في ؾٗغ نٝغ الٗمالث ال٣ُاص اعجٟإألا٢ُاع التي ججغي ٞيها و التي جاصي بلى  ًت و زانت الضوالع ألامٍغ

 م٣ابل الٗمالث اإلادلُت إلاثل َظٍ ألا٢ُاع

  املطلب الثالث : أهظمت و هظرياث سعر الصرف

    : أهظمت سعر الصرف .1

٣ًهض بىٓام الهٝغ مجمىٖت ال٣ىاٖض التي جدبٗها صولت مُٗىت في جدضًض ؾٗغ الهٝغ ألاحىبي بها بٗضا ؤو ٢غبا 

ًتر٥ ؾٗغ الهٝغ ٧لُت بلى ٢ىي الٗغى و الُلب و في َظٍ الحالت ٞةن الضولت مً ٢ىي الٗغى و الُلب ،٣ٞض 

ٌ ؾٗغ الهٝغ ،و ٢ض ج٣ـُض الضولت ٢ىي الٗغى و الُلب  جدبـــــ٘ هٓام ؾٗغ الهٝغ الحغ ؤو اإلاــغن ؤو هٓام حٍٗى

 . بٟغيها ؾٗغا عؾمُا مُٗىا و في َظٍ الحالت ٞةن الضولت جدب٘ هٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ

 1: سعر الصرف الثابت هظام

 ٣ًهض بها جل٪ ألاهٓمت التي ج٩ىن ٞيها مٗضالث الهٝغ زابخت ،ؤو جخدغ٥ جل٪ اإلاٗضالث صازل َامل  

ي٤ُ ،٦ما ؤن ٖملُت جباص٫ الٗمالث جخم بإؾٗاع مدضصة مؿب٣ا مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت التي حؿدىض بلى مُٗاع 

 . بت لٗملتها الخانتمٗحن لخٍٗغ٠ ؾٗغ الخضزل  ــ ؾٗغ الخٗاص٫ ـ باليؿ

 : ٖليها ، هي زالزت ؤهىإ الاؾدىاصو اإلاٗاًحر التي ًم٨ً     

 اإلاٗاصن الثمُىت و زانت الظَب . 

                                                           
1
 4 724،727ٌ ، م،م ،7224، 4077مخىلي ٖبض ال٣اصع ،الا٢خهاص الضولي،صاع ال٨ٟغ،الُبٗت ألاولى ،ٖمان  - 
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 (الٗمالث الهٗبت ) الغثِؿُت. 

 ؾالث الٗمالث . 

   . و ًم٨ً الخمُحز بحن ؤهٓمت ؤؾٗاع الهٝغ الثابخت لٗملت وخُضة و لؿلت ٖمالث

 :()لٗملت وخُضة٭ ؤهٓمت ؤؾٗاع الهٝغ الثابخت 

٤ الاعجباٍ اإلاباقــغ بٗملت الخضزل،و زبـاث ألاؾٗاع  ٩ًىن ٖبــــغ الؼمً ججاٍ الٗمـلت  جخدضص آلُـت الهٝغ ًٖ ٍَغ

 . اإلاغ٦ؼي للٗملت الاعجباٍاإلاغجبُت بها ما لم جخضزل الؿلٗاث الى٣ضًت إلخضار الخُٛحر في ؾٗغ 

 (3٭ ؤهٓمت ؤؾٗاع الهٝغ الثابخت )لؿلت ٖمالث

٤ الاعجباٍ بؿلت مً الٗمالث م٘ مغاٖاة وؿب ألاوػان في الخجــاعة الخاعحُت ،ألن جخد ضص آلُت الهٝغ ًٖ ٍَغ

  ..الؿٗـغ ًخإزغ بحجم اإلاباصالث و جض٣ٞاث عئوؽ ألامىا٫ و مً بحن الؿالث اإلاكهىعة ؾلت خ٣ى١ السحب الخانت

 1: هظام سعر الصرف املرن  2-

٣ها ال٣ُمــت الح٣ُ٣ُت لؿٗغ الهـٝغ و مً حٗبر ؤهٓمـت ؤؾٗاع الهٝغ          اإلاغهت ًٖ جل٪ ألاهٓمت التي جخدـضص ٞو

زال٫ عبِ الٗملت ببٌٗ الٗمـالث م٘ جغ٦ها مٗىمــت م٘ ٖمـالث ؤزغي ، و ؤهٓمــت ؤؾٗاع الهٝغ اإلاغهت جسخل٠ في 

 : صعحت اإلاغوهت و هي ٖلى ؤهىإ

ت1-2-1  : ؤهٓمت ؤؾٗاع الهٝغ طاث اإلاغوهت ال٣ٍى

٣ـت جضزل الؿلُاث الى٣ضًت ،و َظٍ ًى٣   ؿم َظا الىٕى بضوعٍ بلى زالزت ؤهـىإ خُث ًخمحز ٧ل هٕى مً زال٫ ٍَغ

 : ألاهىإ هي

ا جل٣اثُا  * ٤ َظا الىٕى ،ًجغي حٗـــــضًل الٗملت نٗىصا و َبَى ؤهٓمت ؤؾٗاع الهٝغ اإلاٗضلت بضاللت اإلااقغاث 3ٞو

ـخاعة و ؤخض اإلااقغاث اإلاكتر٦ت ، َى ؾٗغ الهٝغ الح٣ُــ٣ي الظي م٘ الخٛـحراث الُاعثت ٖلى بٌٗ اإلااقغاث اإلاس

حن الغثِؿُحن ٦ما  ًــ٨ـ الخٛحراث في الٗـملت بٗض حٗضًلها اإلاغاٖاة ؤزغ الخطخم في م٣ابل ٖمالث الكغ٧اء الخجاٍع

٤ حضو٫ ػمني مدضص مؿب٣ا  . حكمل َظٍ الٟئت بٌٗ الحاالث التي ًجغي ٞيها جصحُذ ؾٗغ الهٝغ ٞو

م اإلاضاع 3 متؤهٓ *  ـ٤ َظا الىٕى ًخم جدضًض ؾٗغ الهـٝغ مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ــؼي ،  ؤؾٗاع الهٝغ طاث الخٍٗى ٞو

ت  ٦ما ٣ًىم بخُٛحٍر بك٩ل مخ٨غع مً خحن آلزـغ و الخٗضًـالث جخم بىاءا ٖلى الخ٣ـضًغاث و ٖاصة ما جغج٨ؼ ٖلى مجمــٖى

ت خُاَاثالاخمً اإلااقغاث مــــثل ؾٗغ الهـٝغ الٟٗلي الح٣ُ٣ي ،  .الضولُت ،جُىعاث ؤؾىا١ الى٣ض اإلاىاٍػ

م الحغ3 ؤؾٗاعا لهٝغؤهٓمت *  مً آلُت اهُال٢اًخدــضص ؾٗغ الهٝغ في َظا الىٓام  طاث الخٍٗى

                                                           
1
 722،722نفس المرجع السابق ، ص ص  - 
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اث ألاؾٗــاع اليؿبُت  الٗغى و الُلب في الؿى١ بدُث جُغؤ ٖلُه جدغ٧اث واؾٗـت جٟى١ الخُٛحر الحانل في مؿخــٍى

ىُت ٦ما ًخإزـغ  اإلاٟاحئت ٖلى محزان الحؿاب الجاعي  يُغاباثباال  الَى

 : أهظمت أسعار الصرف ذاث املروهت املحدودة -3

ىمت م٘ ب٣ُت الٗمالث ألازغي بكٍغ خضة ؤو ببٌٗ الٗمالث م٘ جغ٦ها مٗج٩ىن ٞيها ٖملُت الغبِ زانت بٗملت وا

الظي جخٛحر ٖمالجه باليؿبت ؤن ٩ًىن الخظبظب صازــل مجا٫ مدضص و مثا٫ طل٪ آلُت الىٓام الى٣ـضي ألاوعوبي 

٩ي صازل اإلاجا٫ }   .+{ م٣اعهت بالؿٗغ الغؾمي اإلادضص لها9491%  -9491للضوالع ألامٍغ

 1: هظام الركابت على الصرف -3

َب٣ا لهظا الىٓام جدضص الؿلُت الىـ٣ضًت ؾٗغا عؾمُا و بهٝغ الىٓـغ ًٖ الؿٗغ الؿـىقي الظي ًخدضص ب٣ىي 

م ٚحر الى٠ُٓ الظي ؾب٤  ولخىيُذألاحىبي الُلب والٗغى للهـٝغ  الٟغ١ بحن َظا الىٓام وبُـً هٓام الخٍٗى

ها بك٩ل ٚحر مباقغ   م اإلاضاع ٌٗخمض ٖلى جضزل الؿلُت الى٣ضًت في جدضًض ؾٗغ نٞغ ؤلاقاعة بلُه ؤن هٓام الخٍٗى

زم جازغ بك٩ل مً  و قغاءَا الٗمالث ألاحىبُت ؤو مً زال٫ اؾخسضام ؤمىا٫ مىاػهت الهٝغ وبُ٘ اخخُاَاتها مً

 .ٖلى ؾٗغ الهٝغ ٚحر مباقغ

ؤما في ْل هٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ ٞةن الح٩ىمت جخضزل بك٩ل مباقغ في ٞغى ؾٗــغ عؾمي ؤو ؤ٦ثر مً ؾٗغ مً 

 : زال٫ اللىاثذ الخالُت

ل لٗملتها بلى الٗمالث ألاحىبُت بال بكغوٍ  -1 ت الخدٍى  . ٖضم الؿماح بدٍغ

 . هٝغ ألاحىبي ل٣ىاٖض مُٗىتال اؾخحراصبزًإ جهضًغ و  -9

ٖضم وحىص ؾى١ للهٝغ ألاحىبي بالك٩ل اإلاىحىص في الىٓامحن الؿاب٣حن مً زهاثو الغ٢ابت ٖلى الهٝغ هي -3

ت ٖلى ال٣ُإ ألاحىبي جماعؽ نٟت اإلادخ٨غ الىخُض لبُٗه و قغاءٍ للم٣ُمحن  . ٧ىن الؿلُت اإلاكٞغ

  : أهداف الركابت على الصرف  -2

 : بلى بجبإ هٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ حضًضة منها جلجإ الضو٫         

 . ـ خماًت الهىاٖاث اإلادلُت مً اإلاىاٞؿت ألاحىبُت

ل عئوؽ ألامىا٫ بلى الخاعج  .ـ مى٘ جدٍى

ني مً مىحاث ال٨ؿاص الخاعحُت الا٢خهاصـ ع٢ابت و خماًت   . الَى

ىت الضولت  . ـ الحهى٫ ٖلى مىاعص مالُت لخٍؼ

                                                           
1
 723، 722نفس المرجع ، ص ، ص  - 
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اثـ بٖاصة الخ    .ىاػن إلاحزان اإلاضٖٞى

  : أهم هظرياث سعر الصرف     -2

ت حٗاص٫ ال٣ىة الكغاثُت -1  :1هٍٓغ

ت َى          ضي " حىؾـخاٝ ٧اؾل الا٢خهاصيناخــب َظٍ الىٍٓغ خُـث ْهغث في ٖــام  « justaf cassel » الؿٍى

ت  1211 ت ،ؤن  ؾماو ٢ض ؤَلــ٤ ٖلى َظٍ الىٍٓغ ت حٗاص٫ ال٣ىة الكغاثُــت و جخمثل ال٨ٟغة الٗامت لهظٍ الىٓـٍغ هٍٓغ

ال٣ىة الكغاثُت للٗملـت صازل الضولت هي التي جدضص ٢ىتها الكغاثُت في الخـاعج ؤي ؤن ألاؾٗاع الضازلُت هي التي 

 .جدضص ؾٗغ الهٝغ الخاعجي

ت 3 بإن َـىال٪ مؿخىي جضوع خىله ج٣لباث ؤؾٗاع  الٗمالث الىع٢ُت اإلاؿخ٣لت ُٞدل مدل "خـضي و ج٣ى٫ الىٍٓغ

صزى٫ و زغوج الظَب" و ًخى٠٢ َظا اإلاؿخىي ُٞما بحن ٖملت و ؤزغي ٖلى الٗال٢ت بحن ألاؾٗاع الؿاثضة في 

و بىاءا ٖلُه ٞةن ؾٗغالهٝغ الخىاػي بحن «خض حٗاص٫ ال٣ىة الكغاثُت » الضولخحن و ًُل٤ ٖلى َظا اإلاؿخىي اؾم 

 . ٌؿاوي بحن ٢ىتهما الكغاثُت ٖملخحن َى الؿٗغ الظي

ت -  : الخٟؿحر الٗلمي للىٍٓغ

ت حٗاص٫ ال٣ىة الكـغاثُت جٟخـــغى بإن ؾٗــغ الهـٝغ لضولت ما ًخدـضص مً زال٫ اليؿـبت بحن مؿـخىي      بما ؤن هٓـٍغ

ىُت ، و مؿخىي ألاؾٗاع الٗاإلاُت م٣ضعا بالٗملت ألاحىبُت و ٖل   : ُه ٞةنألاؾٗاع الضازلُت م٣ىما بالٗملت الَى

 ٫ x ٝ = م/٫  ؤو ان  م = ٝ

 خُث ؤن  3    ٝ = ؾٗغ الهٝغ

ىُت    م = مؿخىي ألاؾٗاع اإلادلُت م٣ىما بالٗملت الَى

 ٫ = مؿخىي ألاؾٗاع الٗالمي م٣ىما بةخضي الٗمالث ألاحىبُت     

مًغوب بمؿــخىي ألاؾٗاع و جٟؿــحر َظٍ اإلاٗاصلت َى ؤن مؿــخىي ألاؾٗاع اإلادلُت )م( ًخ٩اٞإ م٘ ؾٗــغ الهٝغ )ٝ( 

 (4الٗاإلاُت )٫

٤ اؾخسضام ٨ٞغة ألاع٢ــام ال٣ُاؾُت لألؾـٗاع و بالخـالي  و ٦ما َى مٗغوٝ ٞةن ٢ُاؽ مؿــخىي ألاؾٗاع ًخم ًٖ َـٍغ

ت و ٣ٞا لألع٢ام ال٣ُاؾُت ٖلى الك٩ل الخالي  : ًم٨ً الخٗبحر ًٖ َظٍ الىٍٓغ

ٝ7 ٝ =4 x
ٕ1

ٕ2

ٕ2

ٕ1
   

ٝ1

ٝ2
  

                                                           
اث الخجاعة الخاعحُت ،صاع اإلاِؿغ لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت ،الُبٗت ألا ق٣حري هىعي  - 1 ل الضولي و هٍٓغ  ولى ،ٖمان مىس ى و آزغون 3الخمٍى
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 ضًم= ؾٗغ الهٝغ ال٣ 9ٝ

 = الغ٢م ال٣ُاس ي لخٛحر ألاؾٗاع اإلادلُت 1ٕ

 = الغ٢م ال٣ُاس ي لخٛحر ألاؾٗاع الٗاإلاُت 9ٕ

و جٟؿحر َظٍ اإلاٗاصلت ؤن اعجٟإ ألاؾٗاع اإلادلُت م٣اعهت بمؿخىي ألاؾٗاع الٗاإلاُت في ْل اٞتراى ؾٗغ مٗحن 

ا صة ٧ل مً الىاعصاث و الُـلب ٖلى للهٝغ بهما ًاصي بلى اعجٟإ ؾٗغ الهٝغ جل٣اثُا ، و َظا مما ًاصي بلى ٍػ

 . الهٝغ ألاحىبي و اهسٟاى الهاصعاث و ٖغى الهٝغ ألاحىبي

 : جلييم هظريت حعادل اللوة الشرائيت

ت في الىا٢٘ الٗضًض مً الاهخ٣اصاث و التي مً ؤَمها     : ؤزاعث َظٍ الىٍٓغ

ٞمٗٓم َظٍ ألاع٢ام جدخىي ٖلى ٦ثحر مً نٗىبت جغ٦ُب ؤع٢ام ٢ُاؾُت حٗبر ًٖ ال٣ىة الكغاثُت حٗبحرا ص٢ـــ٣ُا  -

ا جإزحر مباقغ ٖلى ؾٗغ الهٝغ  . الؿل٘ التي ال جضزل في هُا١ الخجاعة الضولُت و بالخالي ال ٩ًىن ألؾٗاَع

ـت ،بط ؤن الىـ٣ىص ألاحـىبُت جُلـبى  - ال جسً٘ ج٣لباث ؾٗـغ الهٝغ لخ٣لبـاث اإلاحزان الخجاعي ٦ما ج٣ـخط ي الىٍٓغ

لت ألاحـل ،ؤو بؿبب خغ٦ـاث عئوؽ ألامىا٫ الضولــُت و ٧ل َــــظا مً حٗغى ؤًًا بؿبب الا  ؾدثماعاث الضولُت ٍَى

 . قإهه الخإزحر في ؾٗغ الهٝغ

اث ألاؾـٗاع ٞ - ت ٞهىـا٥ ٖىامل ؤزـغي ٚحر ألاؾٗاع ٣ال ًخدضص ؾٗــغ الهٝغ ٖلى ؤؾاؽ مؿخٍى ـِ ٦ما جضعي الىٍٓغ

 . ؾٗغ الهٝغ و جازغ في الخجاعة الضولُت ، و بالخالي في

ت ٖضًمت الجضوي ٞمً الىاخُت الٗلمُت حٗخبر ٨ٞغة ال٣ىة  بن وحىص َظٍ الاهخ٣اصاث و ؤزغي ال ٌٗني ؤن َظٍ الىٍٓغ

ت ما بطا  الكغاثُت مً الٗىامل التي ًم٨ً الاؾترقاص بها  زهىنا بٗض خضور ايُغاباث ه٣ضًت صولُت في مٗٞغ

ما ٞٗاال باالعجٟإ ؤو الاهسٟاى بالىٓغ بلى  ٧ان ؾٗغ الهٝغ الؿاثض ٣ًىم الٗملت اإلادلُت في الؿى١ الخاعجي ج٣ٍى

 . وؿب الخٛحر التي جدضر في مؿخىي ألاؾٗاع الضازلُت و الخاعحُت

 : هظريت جكافؤ معدالث الفائدة -2

ت ٖلى ؤؾاؽ ؤن الؿٗغ آلاحل للٗملت "ؾٗغ الاؾخالم اإلااحل ؤو ؾٗغ الدؿلُم اإلااحل"         لٗملت ج٣ىم َــــظٍ الىٍٓغ

  مُٗىت ًجب ؤن ٨ٌٗـ الخباًً ؤو الازخالٝ في مٗض٫ الٟاثضة بحن الضولخحن

ـ٠ ؤمىاله بالخـاعج في الضولت التي ٩ًىن ٞيها ؾٗغ الٟاثضة مغجــٟ٘  ت ٞةن اإلاؿدثمغ الظي ؾُْى و بدؿــب َظٍ الىٍٓغ

ولخه ألن الازخالٝ في باليؿبت لضولخه لً ًدهل ٖلى مٗض٫ ٖاثض ؤٖلى مً طل٪ اإلاٗض٫ الظي ًدهل ٖلُه في ص

  الٗاثض ًجب ؤن ٌٗىى مً زال٫ الٟغ١ بحن الؿٗغ الٟىعي و الؿٗغ آلاحل للٗملت

  : الخفسير العلمي للىظريت -
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مٗض٫ الٟاثضة الضولت الاحىبُت   

  مٗض٫ الٟاثضة الضولت اإلادلُت
  

الؿٗغ آلاحل

الؿٗغ الٟىعي
 

 : جلييم هظريت جكافؤ معدالث الفائدة -

ت في ٖملُت عبِ ألاؾـىا١ الى٣ضًت اإلادلُت بإؾىا١ الهٝغ ألاحىــبي و ٨ًٟي لٛغى ازخباع     حؿاٖــض َظٍ الىٍٓغ

اث م٣اعهت   .ؤو ؾٗغ الدؿلُم اإلااحل "الؿٗغ آلاحل" في ٞتراث مسخلٟت ؾٗغا الؾخالمَظٍ الىٍٓغ

الٟاثـضة بحن الضولخـحن ٞةن مغاجحــت مٗضالث و في خا٫ اعجٟإ الٟغو٢ـاث بحن الؿٗغ آلاحل و الخبـاًً بحن مٗضالث   

 . الٟاثضة ؾ٣ُىص ألاؾٗاع هدى الخىاػن في ؤؾٗاع الهٝغ

  : هظريت املروهت -3

ت ٖلى اإلاغوهت بك٩ل ؤؾـاس ي ٖلى ؤن ؾٗغ الهٝغ َى ؾٗغ الهٝغ ألاحىــبي الظي ًداٞٔ ٖلى      ج٣ــىم َظٍ الىٍٓغ

ـؼان الخجاعي لضولت )ؽ( ؾالبا ؤي ؤن الضولـت )م(  ؾخمغ جىاػن الضٞٗاث و لىىضح طل٪ بمثا٫ 3 ٩ًىن اإلاُ

آلامغ الظي ٣ًىص بلى اهسٟاى الاؾتهال٥ اإلادلي ل٩لخا البًاج٘ و الخضماث ألاحىبُت و  باهسٟاى الضزل ألاحىبي

ىع٥  اإلادلــُت ،ؾُاصي طل٪ بلى اهسٟاى الُلب ٖلى ٖملت الضولت )م( ؤي ؤن ؾٗغ الهٝغ اإلاخٗامل ُٞه في هٍُى

ٝ ٩ًىن مؿاوي ألؾٗاع الهٝغ في مسخل٠ صو٫ الٗالم ٞةطا ٧ان ؾٗغ الضوالع ججاٍ الباون ؤلاؾترلُني في ؾــى 

ىع٥ َى  : هٍُى

       (  )     
    

   
 

ا و ٣ًل الُلب ٖلى ألازغي ٞٗىض اهسٟـــاى ٢ُمت الـباون في    و ٖىضما ًؼصاص الُلب ٖلى ٖملت مُٗىت ًغجٟـ٘ ؾَٗغ

ـىع٥ ختى ؾى١ لىضن ؾـٝى ًخ ىحـه الُلب ٖلى َظا الؿى١ و ٖىضما ًىســٌٟ الُلب ٖلى الـباون في ؾى١ هٍُى

 . ًخد٤٣ الدؿاوي في الؿى٢حن

لت ألهه ٖىض جُب٣ُها ٖلى      ت اإلاغوهت ٖىض جدضًض ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث لٟتراث ٍَى و ًًٟل اؾخسضام هٍٓغ

ؤن َىا٥ بٌٗ الٗىامل التي ٢ض جازغ ٖلى ؾٗغ  ٞخــغاث ٢هحرة ٞةن ؾٗغ الهٝغ ٩ًىن ؤ٢ل مغوهت باإلياٞت بلى

 1. الهٝغ

ت جىاػن خ٣ُبت ألاوعا١ اإلاالُت -.  : هٍٓغ

و التي ج٣ى٫ ؤن الُلب ٖلى اإلاا٫ ٌٗخمض ٖلى الُلب ٖلى ألانـى٫ اإلاالُت و لُــــ ٖلى الٗملت هٟؿها ،٦ظل٪ ٞةن      

٘ اػصًاص الُلب ٖلى هٕى مٗحن مً ألانى٫ في بخضي الضو٫ ؾُاصي بلى  اصة الُلب ٖلى ٖملت جل٪ الضولت مما ًٞغ ٍػ

مً ٢ُمتها في ؾى١ الهٝغ ألاحىبي و ٦ثحرا ما ًدهل طل٪ ٖىضما ًهبذ هٕى مٗحن مً ألانى٫ حاطب 

ً  . للمؿدثمٍغ

                                                           
1
ض ٧امل ال -   24.27،م4م،4072كِب،اإلاالُت الضولُت،الُاػوعي لليكغ و الخىػَ٘،الُبٗت الٗغبُت،ألاعصن،صٍع
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 1هظريت ميزان املدفوعاث :  -5

اث لضولت ما في جدضًض ؾٗغ الهٝغ      ت ٖلى الىدُجت النهاثُت في محزان اإلاضٖٞى و ملخهها َى حٗخمض َظٍ الىٍٓغ

ت ألاؾٗـاع و مً زم ٞةن ؾٗغ الهٝغ ًخدضص في يـىء ٢اٖضة الٗغى و الُلب و  ؤن ؾٗغ الهـٝغ حؼء مً هٍٓغ

 . ًضعى طل٪ بؿٗغ الهٝغ الخىاػوي

ىُت و مً زم اعجٟإ    اصة في الُلب ٖلى الٗملت الَى اث ٞان طل٪ ٌٗني ٍػ ٟٞي خالت وحىص ٞاثـٌ في محزان اإلاضٖٞى

اصة اإلاٗغوى ٢ُمتها الخاعحُت  اث ٞةن طل٪ ٌٗني ٍػ بِىما ًدضر ال٨ٗـ في خالت وحـىص عجؼ في محزان اإلاضٖٞى

 . الى٣ضي مً الٗملت و مً زم اهسٟاى في ٢ُمتها الخاعحُت

ت باالحي       :جخلخو َظٍ الىٍٓغ

اث و ٣ٞغاجه اإلاسخلٟت هي اإلاهاصع ألاؾاؾُت لُلب البلض ٖلى الٗمالث ألاحىبُ -1 ت ومً بما ؤن محزان اإلاضٖٞى

اث ٌٗض الٗامل الحاؾم في جدضًض ؾٗغ الهٝغ  ىُت ،ٞان وي٘ محزان اإلاضٖٞى زم ٖغى البلض الٗملت الَى

ىُت  . للٗملت الَى

ًخدضص ؾٗغ الهٝغ ٦ما ًخدضص ٧ل ؾٗغ َب٣ا ل٣ىي الٗغى والُلب ٖلى الٗملت اإلادلُت و الُلب  -9

 .الخاعجي ٖليها

اث َى ٖامل مؿخ٣ل و بن ؾٗغ الهٝغ َى ٖامل جاب٘ )َى الٗامل الظي ًخإزغ و ال ًازغ  بن -3 محزان اإلاضٖٞى

اث   (4في محزان اإلاضٖٞى

 املبحث الثاوي : هماذج و محدداث سعر الصرف : 

 املطلب ألاول : هماذج سعر الصرف           

 2هموذج ججاوز أسعار الصرف:  -1

ت الخجاوػ اإلا٣ضمت مً ٢بـل ،جغج٨ؼ ٖلى ال٨ٟغة ألاؾاؾُت التي جخمثل في ؤن الخصحُذ بحن  Dornbush (1976) هٍٓغ

ت  .ؤؾىا١ الؿل٘ و ألانى٫ اإلاالُت ٩ًىن مسخلٟا في الؿٖغ

ت ٖضم اؾخ٣غاع ؾٗغ الهـٝغ خى٫ مؿخىاٍ الخىاػوي  حٗخبر مً ؤو٫ الخدالـُل التي خاولذ جٟؿحر Dornbush هٍٓغ

ت ،ٖضم اؾخ٣غاع ؾٗغ ا ت الخصحـُذ جسخل٠ في الؿى١ اإلاـالي ٖىه في في َظٍ الىٍٓغ لهٝغ ًدضر هدُجت ؤن ؾٖغ

و الُلب ،بِىمـا  ؤؾٗاع ألاؾىا١ اإلاالُت جهـحح آلُا بخٛحراث الٗغى  الؿل٘ و الخضماث الٟغيُت حكحر بلى ان ؾـى١ 

بحن الٗـغى و  الاهدغاٞاثمخإزغة بضاللت  ؤؾٗاع الؿل٘ و الخضماث ٚحر مغهت و مخهلبت في اإلاضي ال٣هحر و جهبذ

 . الُلب ٖلى الؿل٘

                                                           
1
 41ؾمحر ٞسغي وٗمت ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،م ، - 

2
خبىعي مدمض،جإزحر  ؤهٓمت ؤؾٗاع الهٝغ ٖلى الخطخم و الىمى الا٢خهاصي ،ؤَغوخت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم  - 

 42.444،م،م،4074/4072ؤبي ب٨غ،بل٣اًض جلمؿان، ت جسهو ه٣ىص ،بىى٥ و مالُت ،حامٗتالا٢خهاصً
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ل جىاػن ؾٗغ الهٝغ مٗٝغ بخٗاص٫ ال٣ـىة الكغاثُت خُث جُىع ؤؾٗــاع الهٝغ جدضص  (PPP) في اإلاـضي الٍُى

بخُىع الخطخم بحن الضو٫ في اإلاـضي ال٣هحر ؾى١ الهٝغ تهُـمً ٖلُـه خغ٧اث عئوؽ ألامـىا٫ وجىاػهه ٌؿخلؼم 

مٗضالث الٟاثضة بحن ٖملخحن ٌؿاوي إلاٗض٫ الخى٢٘ في  اهدغاٝخُث ؤن  (PTT) حٗـاص٫ مٗضالث الٟاثضة ٚحر مُٛاة

 . ؾٗغ الهٝغ اهسٟاى

اصة ٖغى الى٣ـىص مدضزـت اهسٟاى في ؾٗغ الٟاثضة اإلادـلي َــظٍ  ال٣هحر نضمتفي اإلاضي  ه٣ضًت جخمثل مــثال في ٍػ

ضًت ،مدضزــت اهسٟاى ٞىعي لؿٗغ الهٝغ ألازحرة حٗمل مً زال٫ جى٢٘ اهسٟاى الٗملت اإلاغجبُـت باإلاٗاصالث الى٣

ل م٘ مغاٖاة حٗاص٫ ال٣ىة الكغاثُت  .طَابا ُٞما وعاء ٢ُمخه الجضًضة في ألاحل الٍُى

َىا٥ بطن ججاوػ لؿٗغ الهٝغ ًٖ جىاػهه ،بمٗنى ؤن الحغ٦ت الٟىعٍت للهٝغ هي ؤ٢ـىي ، و ؤهه في الى٢ـذ الـثاوي 

لؿل٘ و الخضماث ًصحح بخدؿً اإلاحزان الخجاعي الظي ٣ًىص بلى وجباٖا الهسٟاى ألاولى في الٗمـلت جباص٫ ا

ت حٗاص٫ ال٣ىة الكغاثُت  .مً حضًض (PPP) اهسٟاى الٗملت ختى ًخم مغاٖاة هٍٓغ

ل مؿاع الخىاػوي لؿـٗغ الهٝغ مدضص بخٗـاص٫ ال٣ىة الكغاثُت  ؤما في خالت جغاح٘ ال٨خلت الى٣ضًت في ألاحل الٍُى

  . ٌ و ؤن ؾٗغ الهٝغ الاؾمي ًغجٟ٘ جىاؾبا م٘ الهضمتالتي جخيبإ ؤن ألاؾٗاع جىسٟ

في اإلاضي ال٣هحر ؾى١ الهٝغ الظي ٌؿُُغ ٖلُه الؿى١ اإلاالي ٌؿخلؼم جىاػهه الغحٕى بلى حٗـــاص٫ مٗضالث الٟاثضة 

و ألاؾٗاع الثابخت في اإلاضي ال٣هحر ٞالخــىاػن الى٣ضي جبٗا لتراح٘ ال٨خلت الى٣ضًت ًدضر اعجٟإ ؾٗغ  بها إلهخاج٦ما 

و هدُجت لظل٪ ًغجٟ٘ ؾٗغ الهٝغ ،٦ما  ألامىا٫ ألاحىبُتالٟاثضة الظي ًسـٌٟ الُـلب ٖلى الى٣ىص و ًجظب 

ىان ل ؾٗغ الٟاثـضة ؾُجض اإلا ؤباأٖل ؿخىي الٗالـمي و ًخى٢ٗىن بطن اهسٟاى ًضع٧ىن م٘ طـ٪ ؤهه في ألاحل الٍُى

ل و بظل٪  الٗملت َـظا الاهسٟاى اإلاخى٢٘ ٌؿمذ للؿى١ اإلاالي بالخىاػن في اإلاضي ال٣ـهحر ًٖ ٢ُـمخه في اإلاضي الٍُى

ل  . ؾٗـغ الهٝغ ًخجاوػ ٢ُمخه م٣اعهت بمؿخىاٍ في ألاحل الٍُى

ت في ال٨ك٠ ًٖ م مً الخ٣ضم الظي ؤخـــغػجه َظٍ الىٍٓغ اث التي ؾِخسظَا ؾٗغ الهــٝغ في  ٖلى الٚغ اإلاؿخٍى

آلاحا٫ اإلاسخلٟت بال ؤنها لم ج٣ضم جدلُال وا٢ُا لٗملُت اهخ٣ا٫ مً خالت الخىاػن ال٣هحر ألاحل بلى خالت الخىاػن 

ل آلاحل  . الٍُى

 1هموذج املحفظت: -2

ت َـامت مً ألانى٫  حٗخبر هماطج ىان الا٢خهاصًحن ًمخل٩ىن مجمٖى ص اإلادلُت،الى٣ىص الى٣ى ) اإلادٟٓت ؤن ألٖا

ــىان  ىُت،ؾىضاث ؤحىبُت( ٦ما حٗخبر ؤن ؾٗغ الهٝغ َى الؿـٗغ الظي ٣ًـبل ٖىضٍ ألٖا ألاحىبُت،ؾىضاث َو

ت مً ألانى٫ و الىمىطج ال٣اٖضي ًخ٩ىن مً اإلاٗاصالث الخالُت  : الاخخٟاّ بمجمٖى

 W(                                                    اإلاٗاصلت ألاولى 3 قٍغ الخىاػن في الؿى١ اإلادلُت

SªM=m(i ;i*+ 

                                                           
1
ي و صوعٍ في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر ُباوي ،مدضصاث ؾٗغ  نٝغ الضًىاع الجؼاثغ ؾُٗضة ق - 

ت،ٕٞغ ج٣ىُاث ٦مُت للدؿُحر ،حامٗت اإلاؿُلت،  42،م، 4077/4074جسهو ٖلىم ججاٍع
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 W)ªS  +;i*i (B  = b                           اإلاٗاصلت الثاهُت3قٍغ الخىاػن في ؾى١ الؿىضاث بالٗملت اإلادلُت 

 W )ªS  +;i*i( i    =SF                     اإلاٗاصلت الثالثت 3 قٍغ الخىاػن في ؾى١ الؿىضاث بالٗملت ألاحىبُت

+     F S                                                                                                         مٗاصلت الثروة 3

b  + B  =W 

B                  3 الٗغى مً الٗملت اإلادلُت                     ªS 3 مٗض٫ الٟغ١ اإلا٣ضعة لؿٗغ الهٝغ 

b ىضاث بالٗملت اإلادلُت  3 الٗغى مً الؿ                         i،B،m  3 جمثل الُلب ٖلى ألانى٫ 

F  3 الٗغى مً الؿىضاث بالٗملت ألاحىبُت                        i 3 مٗض٫ الٟاثضة اإلادلي 

ª        ٭                                                        3 ؾٗغ  الهٝغi ة ألاحىبي3 مٗض٫ الٟاثض 

W اإلادلُحن  ؤلاحمالُت لألٖىان3 الثروة 

 : ٖىض ٢ُامىا باإلؾ٣اٍ و الغبِ بحن اإلاٗاصالث الؿاب٣ت  ؾىسلو بلى هدُجخحن مٟاصَما ؤن 

ً مهمحن َما 3 ٖغى ألانى٫ و مـٗض٫ الٟاثضة ألاحىبي ٞالحاثؼون ٖلى  اعجباَا وز٣ُاًغجبِ ؾٗغ الهٝغ  - بٗىهٍغ

ألانـى٫ ٌؿٗـــىن للبدث ًٖ ؤٖٓم مغصوص َب٣ا للمساَغة اإلاخٗل٣ــت بمسخل٠ ؤهىإ الخىُْٟاث ،ٞةطا اعجٟ٘ مٗض٫ 

ىُت والخسلي ًٖ  ً ال٣ُام بازخُاع ألانى٫ الَى ني ٞان مً مهلحت اإلاؿدثمٍغ مما  ى٫ ألاحىبُتألانالٟاثضة الَى

ىُت بلى اعجٟإًاصي   . ٢ُمت الٗملت الَى

ـض مً الُلب ٖلى ألانى٫ ألاحىبُت مما ًاصي بلى اهسٟاى ٢ُمت  ٨ٖؿُا ٞان اعجٟإ مٗض٫ الٟاثضة ألاحىبي ًٍؼ

ىُت  . الٗملت الَى

اصة ال٣ضعة ٖلى ًازـغ الٟغ١ الجـاعي ٖلى ؤعنــضة ألانى٫ خُث ًاصي الٟـاثٌ الجاعي بلى ٞاثٌ ؤلاًجاع و بال - خالي ٍػ

ل التي جاصي بلى اعجـٟإ ؤعنضة ألانى٫ ألاحىبُت ، ٨ٖؿُا ًاصي العجؼ الجاعي  ل  بلىالاخخُاج  بلىالخمٍى الخمٍى

 . وبالخالي الاهسٟاى في ؤعنضة  ألانى٫  ألاحىبُت

ت الٗالمي ٣ُٞىم الٗمالء الا٢خــهاصًىن وو  ٖلى اإلاؿخىي ألانى٫ بطن ٦ةخاللُاث  َظٍ حٗـــخبر ٤ٞ مىـ٤ُ الاؾخمــغاٍع

بالٟهل بحن ألانى٫ اإلاالُت و ألانى٫ الى٣ضًــت َب٣ا للٗىاثض و اإلاساَغ  بُٛت حُٗٓـم ٖاثض خاٞٓتهم  ٞمً الىاضح 

اث بل هخجذ ًٖ حٛحراث مٗضالث الٟاثضة و  خباعاث اإلاخٗل٣ت بمـــحزان اإلاضٖٞى بن َظٍ الؿلى٧اث لم جيخج ًٖ الٖا

 . حٛحر الٟىاثض و ألاؾٗاع اليؿبُت لألنى٫ اإلاهاٚت بالٗمالث ألاحىبُت ؤؾٗاع الهٝغ التي مً قإنها

 :1هموذج ماهدل فلمىج   -3

٦ثحرا  همىطجي ؾخٗملًغج٨ؼ جدلُل ٞاٖلُت ؾُاؾاث  الاؾخ٣غاع  الا٢خـهاصي في ْل الا٢خهاص اإلاٟخىح ٖلى 

ت لخدضًض ؾٗغ الهٝغ ،َظا الىـمىطج ٌٗىص بلى ؾىت  ما٫ ٦1213ىٓـٍغ  بًٟل ألٖا

 (1213في )R.Mundell.   و1219في . MFleming. الـتي ٢ـضمها

                                                           
1
 43.42حبىعي مدمض ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،م ،م ، - 
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 LM/IS  خُث ٢ام اإلاالٟان بىي٘ نُاٚت حضًضة لىمىطج الخىاػن في ؾى١ الؿل٘ و الخضماث و ؾى١ الى٣ىص

خباع الاهٟخاح الا٢خهاصي مً زال٫  ق٩ل زِ  آزغي ؤزظمىدنى  LM/IS مىدنى بياٞت بلىلُإزظ بٗحن الٖا

اثمؿخـ٣ُم اإلاخمـثل ف الظي ًد٤٣ جىاػن في محزان  ، (i,y)و الظي ٌكحر بلى الؼوج  pB  ي مىدنى محزان اإلاضٖٞى

اث  . اإلاضٖٞى

ت مً حهت و خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ مً حهت ؤزغي و بالخالي وحىص  خباع اإلاٗامالث الجاٍع َظا الخىاػن الظي ًإزظ بااٖل

 3ٖضة خاالث و هي ٧اآلحي

اث ال ًخى٠٢ بال ٖلى اإلاٗامالث بطا ٧اهـذ عئوؽ ألامىا٫ ٚحر مخدغ  ــ ٦ت بك٩ل جام ، ٞان جىاػن محزان اإلاضٖٞى

ت ، َظٍ ألازحرة ال جخى٠٢ بضوعَـا بال ٖلى ؤلاهخاج ،مىدنى َظٍ الحالت ًإزظ زِ مؿخ٣ُم ٖمىصي و  pB  الخجاٍع

اث  . ًهبذ مؿخىي ؤلاهخاج اإلادضص لخىاػن محزان اإلاضٖٞى

ت ٩ُٞىن الا٢خهاص في ويُٗت الىؾِ و التي جخى٠٢ ٖلى ألاَمُت اليؿبُت ـ  بطا ٧اهذ خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ ٚحر جام

ت و جل٪ اإلاغجبُت بدغ٦ت عئوؽ ألامىا٫  . لل٣ُىص الخاعحُت اإلاغجبُت باإلاٗامالث الجاٍع

 : فرضياث الىموذج *

بالخإزحر ٖلى ًُب٤ ٖلى ا٢خهاص نٛحر الحجم و مىٟخذ ٖلى الخاعج و َظا ٌٗىُان حجم الا٢خهاص ال ٌؿمذ  -       

 . باقي الا٢خهاصًاث الضولُت ، ٦ما ؤن الا٢خهاص ٌٗٝغ ويُٗت الدك٨ُل ٚحر ال٩امل

ج٩ىن ألاؾٗاع ٚحر مغهت و بالـخالي ٖضم وحىص ؤزاع جطخمُت ،ؤؾٗاع الهٝغ و ؤؾٗاع الٟاثضة حٗاص٫ ٢ُـمتها  -        

 . الح٣ُ٣ُت

ىمي ،اإلاخٛحراث ألاحىبـُت و ؾٗغ الهٝغ الح٣ُ٣ي في هٓام ؾٗغ حٗخبر ألاؾٗاع ،ؾٗغ الٟاثضة ،الاجٟا١ الح٩  -       

 . الهٝغ الثابذ مخٛحراث زاعحُت

 . في هٓام ؾٗغ الهٝغ اإلاغن ًهبذ ؾٗغ الهٝغ مخٛحراث صازلُت و اخخُاَاث الهٝغ زاعحُت -

ت خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ لخازغ ٖلى ٢ُمت الٗملت مً زال٫ حٛحراث  -       .الٟاثضة ؤؾٗاعًٟترى الىمىطج خٍغ

مٗاصالث الىمىطج 3ٌٗخمض الخدلُل في َظا الىمىطج ٖلى زالزت ؤؾىا١ 3 ؾى١ الؿل٘ و الخضماث ،ؾى١ الى٣ىص زم  *

 . ؾى١ الهٝغ

Y= co + c (y) + I (r) + G + B (y.e) 

MS = o + ∆R 

Md = L (y) + L (i) 

MS = Md 
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B (y.e) + K (r-r*) = ∆R 

خؿـاب عئوؽ  Kاخخُاَاث الهـٝغ ، Rٖغى الى٣ىص و َى مخٛـحر زاعجي ،  oجمثل الحؿاب الجـاعي ، B : بدُث

 . ألامىا٫

  املطلب الثاوي : محدداث سعر الصرف 

في بَاع ؾى١ الهٝغ ألاحىبي لضولت ما ، ًخدضص ؾٗغ الهٝغ زال٫ ٞترة ػمىـــُت مُٗىت بما ًخم مً ن٣ٟاث       

اث حٗــخبر اإلادـضصاث الغثِؿُت بحن اإلا٣ُمحن في َظٍ الضولت و ؤولئ٪ اإلا٣ُمحن في  الخاعج بمٗنى ؤن بىىص محزان اإلاضٖٞى

ـُت لألؾٗاع الهٝغ ،ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ هجض ؤن خهُلت الهاصعاث حٗض مهضعا لٗغى الى٣ض ألاحــىبي في الؿى١ اإلاد

 . بِىما هجض ؤن الُلب ٖلُه مكخ٤ مً الُلب اإلادلي ٖلى الؿل٘ و الخضماث ألاحىبُت ؤي الىاعصاث

 : لب ٖلى الهٝغ ألاحىبيالُ -1

ًإحي الجاهب ألا٦بر مً الُلب ال٨لي ٖلى الهٝغ ألاحىبي مً َالبي الؿل٘ و الخضماث ألاحىبُت و مً زم ٞهى    

مكـخ٤ مً الىاعصاث الؿلُٗت و الخضمُت و بهٟت ٖامت ٞاهه ٖىض مؿخىي مٗحن مً ؾٗغ الهٝغ ج٩ىن ال٨مُت 

ت ) ؤي زال٫ ؾىـت و هي الٟترة الـتي ٌٗض  اإلاُلىبت مً الهٝغ ألاحـىبي الالػم صٞٗها ؾضاصا ل٣ُـمت الىاعصاث الجاٍع

اث في الٗاصة ( مً الؿل٘ و الخضماث صالت في ٖضص مً الٗىامل لٗل في م٣ضمتها  : ٞيها محزان اإلاضٖٞى

  مؿخىي الضزل و ٩َُل جىػَٗه -

 لضي اإلاؿتهل٨حن الخٟهُالثؾلم  -

     ؤؾٗاع الؿل٘ و الخضماث ألاحىبُت -

  الؿل٘ و الخضماث البضًلت في الؿى٢حن اإلادلُت و الخاعحُت ؤؾٗاع  -

 . ؤؾٗاع الؿل٘ و الخضماث اإلا٨ملت في الؿى٢حن اإلادلُت و الخاعحُت -

 ٖىامل ؤزغي  -

ٞةطا اٞتريىا زباث َظٍ الٗىامل ٞان ال٨مُت اإلاُلىبت مً الهٝغ ألاحــــــــــــىبي جخٛحر ٨ٖؿُا م٘  حٛحراث ؾٗغ      

ُت في ٖلم الا٢خهاص لظا الهٝغ ألاحىبي و  طل٪ بخُب٤ُ ٢اهىن  الُلب الٗاصي الظي ٌٗخبر اخض ال٣ىاهحن اإلاىيٖى

لى بلى ألاؾٟل م٘  ًخسظ مىدنى الُلب ٖلى الهٝغ ألاحىبي ق٩ل مىدنى الُلب الٗاصي ُٞخجه  ًمُىا مً ألٖا

 1 . اٞتراى ب٣اء الٗىامل ألازغي ٖلى ما هي ٖلُه

 

 

                                                           
ؼ ٖبض الىافي 3ج٣لباث الضوالع و  - 1 ابىلٍى ت جسهو  ؤزَغ في الا٢خهاص الٗالمي )خالت الجؼاثغ( ،مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم الخجاٍع

 4005/4070جدلُل ا٢خهاصي ،حامٗت مؿخٛاهم 
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 الُلب ٖلى الهٝغ ألاحىبي(3     مىدنى 1-1الك٩ل ع٢م )

 وخضة الهٝغ

 ألاحىبي م٣ىمت

 بالى٣ض اإلادلي

 

                           ٍ 

  

 

 

 ال٨مُت اإلاُلىبت مً الى٣ض ألاحىبي

 
ت مً الٗـىامل الؿاب٣ت و اإلاٟخـغى زباتها ٖىض الخٗامل م٘ ٢اهىن  و بُبُٗت الحـا٫ ًخدضص مىدنى الُلب بمجمٖى

 .الُلب الٗاصي

٨َظا و ًم٨ـً ٢ُاؽ الٗال٢ت بحن م٣ضاع الهٝغ ألاحىبي اإلاُلىب و ؾٍٗغ مً زال٫ اخدؿاب مغوهت الُـلب ٖلى 

ا م٘  والخٛحر اليؿبيالهٝغ و جمـثل باليؿبت بحن الخٛحر اليؿبي في ال٨مُـت اإلاُلىبت مً الهٝغ ألاحىـبي  في ؾَٗغ

 . اٞتراى ب٣اء الٗىامل ألازغي ٖلى ما هي ٖلُه

 : الصرف ألاحىبيعرض  -2

ت مً الؿل٘ و الخضماث و هٓغا الن َظٍ الحهُلت        ٌكخ٤ َظا الٗغى ؤؾاؾا مً خهُلت الهاصعاث الجاٍع

حٗاص٫ بحمالي الاجٟا١ الجاعي للضو٫ ألازغي ٖلى ناصعاث الضولت اإلاٗىُت مً الؿـل٘ و الخضماث ٞان وي٘ مىدـنى 

 . لب ألاحىبي ٖلى ٖملت الضولت مدل الاَخمامالٗغى و مغوهخه ًغجبِ بىي٘ و مغوهت مىدنى الُ

ـاصة الخضٞـــ٣اث      ٦ظل٪ ًلٗب جض٤ٞ الاؾدثماعاث صوعا َـاما في الخإزحر ٖلى ٖغى الى٣ض ألاحىبي في صولت ما ٍٞؼ

ض مً ٖغى الى٣ض ألاحىبي ت ألاحىبُت للضازل ًٍؼ  . الاؾدثماٍع

لٗملت ألاحىبُت و ال٨مُت اإلاٗغويت منها ،خُث ٧لما و َب٣ا ل٣اهىن الٗغى َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن ٢ُمت ا     

اصة ال٨مُت اإلاٗغويت منها، و بالخالي ؾ٩ُىن  اعجٟٗذ ٢ُمت جل٪ الٗملت ألاحىبُت في الؿى١ ٧لما ؤصي طل٪ بلى ٍػ

 1(SS ) :و ٦ما َى واضح في الغؾم مىدنى الٗغى مىحب اإلاُل ًىدضع مً ألاؾٟل لألٖلى هدى الُمحن

                                                           
1
،م م -  ان ج٣ي خؿني،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  724، 727ٖٞغ
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 4ألاحىبي( مىدنى ٖغى الهٝغ 9-1ق٩ل ع٢م )

 ؾٗغ الهٝغ                                                                           

S 

 

 ال٨مُت اإلاٗغويت

 
 
 

 

ــم مً ؤن ؾٗغ الهٝغ ًخدضص مً زال٫ الٗغى و الُلب ٖلى الٗمالث بال ؤهه ًخإزـغ بمسخل٠ الخٛحراث  بالٚغ

 : خُث ؾِخم ط٦غ اإلادضصاث الا٢خهاصًت التي جازغ ٖلى ؾٗغ الهٝغ الا٢خهاصًت

 :  سعر الصرف و سعر الفائدة .1

ت حُٗى ٦ٗالوة  ما٫ ،ًم٨ً الخمُحز بحن ؾٗغ الٟاثضة الح٣ُ٣ي و  إل٢غاىالٟاثضة هي صزل ٖلى ق٩ل وؿبت مئٍى

ت ال٨الؾ٨ُُت )ِٞكغؾٗغ الٟاثضة الاؾمي خ ( ؤن ؾٗغ الٟاثضة الح٣ُــ٣ي ًخدـضص بال٣ىة الح٣ُ٣ــُت ُث جغي الىٍٓغ

ـ،ؤي ؤن ؾٗغ الٟاثضة الح٣ُ٣ي َى ؾٗغ الخباص٫ بحن الؿل٘ الحايغة و اإلاؿخ٣بلُت ٚحر ؤن َظا  الاؾدثماع و  لالصزاع 

ُت وألاؾىا١ اإلاالُت ،ٞاإلا٣ترى  الؿٗغ لِـ بالًغوعة َى الؿٗغ الظي ًدهل ٖلُه اإلا٣ترى مً اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

للٟاثضة و َى ؾٗغ الخباص٫ بحن الى٣ىص الحايغة و اإلاؿخ٣بلُت و في  الاؾمي٣ًترى بؿـٗغ الؿى١ )الجاعي( ؤو الؿٗغ 

و الؿٗغ الاؾــمي للٟاثضة مخُاب٣ان ، ؤما في خالـت الخطخم ٞةن ؾٗغ  ُٚاب الخًــسم ٩ًىن ؾٗغ الٟاثضة الح٣ــ٣ُي

ا لؿٗغ الٟ   . 1خم اإلاخى٢٘طمُغوخا مىه مٗض٫ الخ يالاؾماثضة الٟاثضة الح٣ُ٣ي ٩ًىن مؿاٍو

٢اثم بحن ؾٗغ الٗملت و ٞاثضتها ٞالخباًً في ؤؾٗاع الٟاثضة مدلُا و ٖاإلاُا ًازغ ٖلى خغ٦ت  اعجباٍَىا٥           

ض مً جض٤ٞ عئوؽ ألامىا٫ بلى الخاعج مما ًازغ  اهسًٟذ ألامىا٫ ٞةطاعئوؽ  ؤؾٗاع الٟاثضة مدلُا ٞةن طل٪ ًٍؼ

اإلادلي مً  الا٢خهاصو ؤلاهخاج و بالخالي الخإزحر ٖلى  الاؾدثماع و  الاصزاع ٖلى خغ٦ت خؿـاب عؤؽ اإلاا٫ و مٗضالث 

ؾٗغ  اعجٟإالظي ًاصي بلى الخىاػن بُـً الٗغى و الُلب و مً زم الى٣و الحاص في الى٣ض ألاحىبي  ازخال٫زال٫ 

ؾٗغ  اهسٟاىؾٗغ الٟاثضة ؾببا ل٣ىة الٗملت ٌٗخبر  اعجٟإ،ٟٞي خحن ٌٗخبر ٢2ُمت الٗمـلت اإلادلُت الهٝغ ؤي جضوي

 . زباث الٗىامل ألازغي اإلاغجبُت بهما باٞتراىالٟاثضة ؾببا لًٟٗها و طل٪ 

                                                           
1
ت الا٢خهاصًت ،صاع الهىاء للُباٖت ،ال٣اَغة  -   4 70،م  7537،اخمض ؾُٗض خؿاهحن،مباصت الىٍٓغ

2
٠ ،اإلاالُت الضولُت ، صاع اإلاِؿغة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت ٍ -   4 12، م  4000، ٖمان  7عقاص الٗهاع ،ٖلُان الكٍغ
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 (L’inflation)  : سعر الصرف و الخضخم  4  9

اإلاؿخمغ و اإلادؿـىؽ في اإلاؿخىي الٗام لألؾـٗاع الىاجج ًٖ وحىص ٞجـىة بحن حجم الؿل٘  الاعجٟإالخطخم َى   

ألاؾٗاع  اعجٟإاإلاخاخت لإلهٟا١ و الؿبب في طل٪ ٨ًمً ؤن ٩ًىن ٖامال ه٣ضًا ،٣ٞض ًيخج  لُاإلاضازالحايغة و حجم 

اصة في ٦مُت الى٣ى  اصة في اإلاضازُل اإلاخاخت التي جهاخب الٍؼ ت جضاولهاًٖ الٍؼ   1. ص ؤو ؾٖغ

ًترجب ٖلى الخطخم بيٗاٝ ز٣ت ألاٞغاص في الٗملت بيٗاٝ الحايغ ٖلى ؤلاًجاع مما ًاصي باألٞغاص بلى الخًُٟل 

لها بلى ٖمالث ؤحىبُت  اصة ؤلاهٟا١ ؤلاؾتهال٧ي و ما ًدب٣ى مً ألاعنضة الى٣ضًت ٣ًضمىن بلى جدٍى الؿلعي و بالخالي ٍػ

اصة الُلب ٖلى  ازخال٫خضار مؿخ٣غة و مً هخاثج الخطخم ب اث و طل٪ لٍؼ  اهسٟاىو   الاؾخحراصفي محزان اإلاضٖٞى

اصة في الُلب لِـ ٣ِٞ ٖلى الؿل٘ اإلاىخجت مدلُا و بهما ٖلى  حجم الهاصعاث و اإلاضازُل الى٣ضًت ًترجب ٖليها ٍػ

بي ،ؤما بطا ٧ان حؼء مً مىاعص الضولت مً الى٣ض ألاحى امخهامالؿل٘ اإلاؿخىعصة ؤًًا و َظا ما ًاصي بلى 

اصة  الاؾخحراص م٣ُضا ٣ُٞل ما ًم٨ً حؿغبه مً ٞاثٌ ال٣ىة الكغاثُت بلى الخاعج ٞحرجض طل٪ ٖلى الؿى١ اإلادلُت بٍؼ

  الُلب ٖلى الؿل٘ اإلادلُت ال ؾُما جل٪ البضًلت للىاعصاث

ؾٗغ نٝغ ٖملت صولت ما بمٗض٫ الخطخم في الضولت اإلاُٗىت م٣اعهت بمٗضالث  اهسٟاىؤو  اعجٟإبطن ًغجبِ 

الخطخم في الضو٫ ألازغي و َى ما ًُل٤ ٖلُه بمؿاواة ال٣ىي الكغاثُت ٞالضولت التي جخٗغى إلاٗض٫ مغجٟ٘ 

 2 . في ٢ُمتها لالهسٟاىللخطخم م٣اعهت بضولت ؤزغي ًخى٢٘ ؤن جخٗغى ٖملتها 

 :  امليزان الخجاري سعر الصرف و  .    3

ً مهمحن َما الهاصعاث و الىاعصاث و ٖاصة ما ج٩ىن َىا٥ ؤزـاع جباصلُت بُـً  بن اإلاحزان الخجاعي ًخ٩ىن مً ٖىهٍغ

ً و ؾُاؾت ؾٗغ الهٝغ الضًىاع الجؼاثــغي ، و مً حهت حٗخـبر الهاصعاث الؿبب الغثِـس ي  َظًً الٗىهٍغ

ا لضًىاعللخسٌُٟ مً ؾٗغ  ا  ، مما ًيخج ٖىهنٞغ اعجٟإ الُلب الخاعجي ٖلى َظٍ الهاصعاث بؿبب ؤن ؤؾٗـاَع

ل الخىاٞؿـُت و مً حهت ؤزغي جٓهغ الىاعصاث مضي اٖخ خخُـاحاتها مً الؿل٘ اماص الضولت ٖلى الخاعج في جمٍى

٪ الخجـاعي ؾِؿبب  في حجم  ازخال٫ألاؾاؾُت و بالخالي ٞةن حٛحر ؾٗغ نٝغ الضًىاع باليؿبت ٦ٗملت الكٍغ

 3و الهاصعاث ٖلى خض ؾىاء4 الىاعصاث

اث4    .  (Le solde de balance des paiements) :ؾٗغ الهٝغ وعنُض محزان اإلاضٖٞى

ت اإلاالُت و الى٣ضًت بحن اإلا٣ُمحن و ٚحر اإلا٣ُمحن في  اث ؤهه سجل مىٓم لجمُ٘ الٗملُاث الخجاٍع ٌٗٝغ محزان اإلاضٖٞى

 . صولت مُٗىت لٟترة ػمىُت ٖاصة ما ج٩ىن ؾىت

                                                           
1
ش وكغ م  -   724هبُل للغوبي ،الخطخم في الا٢خهاصًاث اإلاسخلٟت ،ماؾؿت الث٣اٞت الٗغبُت ،ال٣اَغة بضون جاٍع

2
 2474،م 4004الى٣ىص و اإلاهاٝع ،صاع النهًت الٗغبُت ،بحروث ، مدمض ٖؼث ٚؼالن ،ا٢خهاصًاث  - 

3
مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ، (4072-4000الهٝغ ٖلى الخىاػن الخاعجي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة ) ؤؾٗاع ازغ ج٣لباث ، بً ػاوي َاحغ  - 

 21م ،بحروث ، 4073-4072،جسهو ٖلىم ا٢خهاصًت ،ٕٞغ مالُى وه٣ىص ،حامٗت اإلاؿُلت ، ؤ٧اصًميماؾتر 
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ت و ه٣ٟاث عئوؽ ألامـىا٫ و ٌٗبر ًٖ الخإزُـغاث  عنُــض اث َى مجمــٕى عنُض محزان الٗملُاث الجاٍع محزان اإلاضٖٞى

اإلاُب٣ت ٖلى ؤؾٗاع الهٝغ باٖـخباع ؤن الٗملُاث اإلاسجلت في الجاهب الضاثً جمثل َلبا ٖلى الٗملت اإلادلُت و 

 . بالخالي الخدؿحن مً ٢ُمتها

اإلاضًً جمثل َلبا ٖلى الٗملُاث ألاحىبُت و ٖغيا للٗملــت اإلادلُت و بالخالي جضَىعا  و الٗملُاث اإلاسجلت في الجاهب

اث َى ٖباعة ًٖ ٞاثٌ في ٖغى الٗملت اإلادلُت في ؾى١  ؤي في ٢ُمت َظٍ ألازحرة ؤن العجـؼ في محزان اإلاضٖٞى

اثٌ في الُلب ٖلى الهٝغ و َظا ما ًاصي بلى اهسٟاى ال٣ُمت الخاعحُت للٗملت ، ؤما الٟاثٌ ٞهى ًمثل ٞ

 1اعجٟإ ٢ُمتها الخاعحُت 4 بلىالٗملت  اإلادلُـت و َظا ما ًاصي 

اث 2.7الك٩ل ع٢م )  ( 3 الٗال٢ت بحن ؾٗغ الهٝغ و محزان اإلاضٖٞى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تت ىُالٟ ؤلاقٗإجاعة الضولُت ،م٨خبت و مُبٗت اإلاهضع 3 مدمض ؾُض ٖابض ،الخ  ..31،م  9111،  ؤلاؾ٨ىضٍع

 (L’ouverture Economique) : ؾٗغ الهٝغ و الاهٟخاح الا٢خهاصي4     5

ه٨كاٝ الضولت للخـــــاعج ، و ًمثل اإلاغآة الٗا٦ؿت للخجــــــــــاعة الخاعحُت و َىا٥ الٗضًـــــــــض مً ا٣ًهض به صعحت 

الخجاعي الظي ٣ًـــــــــــِـ مضي  الاهٟخاحــــــــهاصي للضولت مً ؤَمها ماقغ اإلااقــــغاث التي ج٣ِـ م٣ضاع الاهٟــــــــــــخاح الا٢خــــ

ه بلى  الا٢خهاصجإزغ و قـــــــــــــضة خؿاؾُت  ني للخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الخجاعة الخاعحُت ، و بالخالي صعحت زًٖى الَى

 : الخجاعي بالٗال٢ت الخالُت الاهٟخاحصعحت الخًـــــــــسم الٗالمي اإلاؿخىعص ٖبر الخباصالث الخاعحُت و ٌٗبر ًٖ 

                                                           
ؾُٗض قُباوي 3 مدضصاث ؾٗغ نٝغ الضًىاع الجؼاثغي و صوعٍ في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة  - 1

ت ،ٕٞغ ج٣ىُاث ٦مُت للدؿُحر ، حامٗت اإلاؿُلت   21.22م م، 4077/4074اإلااحؿخحر ،جسهو ٖلىم ججاٍع

 

 العجز في ميزان المدفوعات

 الواردات < الصادرات 

 توازن ميزان المدفوعات

 الصادرات = الواردات 

 زيادة الصادرات
 انخفاض الواردات 

 الفائض في ميزان المدفوعات

 الصادرات < الواردات 

 توازن ميزان المدفوعات
 الواردات = الصادرات 

 انخفاض الصادرات 

 زيادة الواردات 

األجنبية< العرض على العملة  األجنبيةالطلب على العمالت   

العملة المحلية < الطلب على العملة المحليةالعرض من   

الصادرات أسعارانخفاض في   

 و زيادة قدرة التنافسية

الواردات  أسعارارتفاع   

األجنبيارتفاع سعر الصرف   

 انخفاض قيمة العملة المحلية

األجنبيةالعرض من العملة > األجنبيةالطلب على العملة   

الطلب على العملة المحلية  >العرض من العملة المحلية   

 

الصادرات أسعارارتفاع   
 و انخفاض قدرتها التنافسية

الواردات أسعارانخفاض   
 و ارتفاع قدرتها التنافسية

األجنبيانخفاض سعر الصرف   

 ارتفاع قيمة العملة الوطنية
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الهاصعاث مً الؿل٘ و الخضماث الىاعصاث مً الؿل٘ و الخضمت

الىاجج اإلادلي الاحمالي
 = صعحت ؤلاهٟخاح الخجاعي 

ت مضي  ٖلى الٗالم الخاعجي ، و ٧لما ػاصث َظٍ اليؿـــــبت ص٫  الا٢خهاص اهٟخاحو ٌٗخبر َظا اإلااقغ حض مهم إلاٗٞغ

 . ججاعي ؤ٦بر اهٟخاحطل٪ ٖلى 

٘  الا٢خهاصي الاهٟخاحًىجم ًٖ  ٖــــضة آزاع ؾلبُت ٖلى صو٫ الٗالم الـــــــىامي خُث ًاصي في ؤٚلب الحاالث بلى ٞع

اصة ٢ُمت الضٖم الح٩ىمي للؿل٘ التي جضزل في  اؾخحراصؤؾٗاع  ظا ما ًاصي بلى ٍػ اإلاىاص الؼعاُٖت الغثِؿُت َو

يــــــاٞت بلى جهاٖـــــــــض الىاعصاث و جغاح٘ الهــــــــاصعاث زاعج اإلادــــــغو٢اث مما ًاصي بلى بهخاحها الخاماث الؼعاُٖت ، ب

اث و بالخالي جؼاًض حجم اإلاضًىهُت الخاعحُت و اؾخجزاٝ مهاصع اإلادغو٢اث  . جٟــــــا٢م مك٩لــــــــــت مُــــــــؼان اإلاضٖٞى

الخاعجي ٌٗم٤ مً حجم  الا٢تراىفي َظٍ الضو٫ الىامُت ٞةن جإزغ  الا٢خهاصي الاهٟخاحصعحت  اعجٟإو في ْل 

ض  اصة ؤلانضاع الى٣ضي لخس٠ُٟ ٖبء اإلاضًىهُت الخاعحُت مما ًٍؼ اإلاك٩لت اإلاىحىصة ؤنال و ؾخجبر َظٍ الضو٫ بلى ٍػ

ض مً الُلب اإلادلي و ؾِى٨ٗـ طل٪ ٖلى  اث الخطخم اعجٟإمً حجم ال٨خلت الى٣ضًت ؤو ؾحًز  . مؿخٍى

 (Niveau de la croissance économique) : الاكخصادير الصرف و الىمو سع -6

ني ؤلاحمالي زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة و الىمى  الا٢خهاصي ٣ًهض بالىمى اصة اإلاؿخمغة في الىاجج الَى  الا٢خهاصيالٍؼ

اصة ناصعاث الضولت و الحهى٫ ٖلى ٖاثضاث  اصة ؤلاهخاج و اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت و مً زم ٍػ َى ٦ظل٪ ٍػ

اصة حجم الا مخٗاْمت مً الى٣ض ألاحىبي الظي ًم٨ً اؾخٛالله في حؿضًض  خخُاَاث مً الضًىن الخاعحُت ؤو ٍػ

اصة الىاجج بًجاباالى٣ض ألاحىبي مما ًازغ  اصة الهاصعاث و  ٖلى ؾٗغ الهٝغ ، بطن ٍػ اإلادلي ؤلاحمالي ًاصي بلى ٍػ

اصة مً قإنها  ض مً ٖغى  ؤنَظٍ الٍؼ ج٣لل مً ٖغى الٗملت اإلادلُت و ٦ظل٪ الخ٣لُل مً الــــــــىاعصاث التي جٍؼ

اصة ٢ُمت الٗملت اإلادلُت بضاللت الٗملت ألاحىبُت،ؤي  ٝ ؾٗغ نغ  اهسٟاىالٗملت اإلادـــــــــلُت ، و َظا ٧له ًاصي بلى ٍػ

 الٗملت اإلادلُت بضاللت الٗملت ألاحىبُت

 :  سعر الصرف و الكخلت الىلدًت -7

ال٨خلت الى٣ضًت هي مجمٕى ألامىا٫ اإلاخاخت الى٣ضًت و الكبه الى٣ضًت التي ًخم بصاعتها بىاؾُت الىٓام اإلاهغفي و 

ىت الٗمىمُت  . الخٍؼ

اصة ٦مُت الى٣ىص في الضازل ؤ٦بر  ا ٖلى ؾٗغ الهٝغ ، خُث ؤن ٍػ ٍغ اصة ٖغى الى٣ض ًازغ جإزحرا َغصًا و حَى بن ٍػ

اصة ٖغى الٗملت  اهسٟاىمنها في الخاعج ٌؿاٖض ٖلى  ؾٗغ الٟاثضة في الضازل باليؿبت للخاعج ، و مً زم ٍػ

ؾٗغ نٝغ الٗملت اإلادلُت بضاللت  اعجٟإؤي  حىبُت٢ُمتها بضاللت الٗملت ألا  اهسٟاىاإلادلُت ،ألامغ الظي ًاصي بلى 

 1 .الٗملت ألاحىبُت

 : سعر الصرف و املدًوهيت -8

                                                           
1
ت و الخُب٤ُ ،الضاع الجامُٗت ، الا٢خهاصبض ال٣اصع ُُٖت ،الحضًث في ٖبض ال٣اصع مدمض ٖ -  تال٣ُاس ي بحن الىٍٓغ  413، م  4001 ؤلاؾ٨ىضٍع
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لها بلى ٖملت مدلُت و بالخالي ًؼصاص الُلب ٖلى الٗملت  بن الحهى٫ ٖلى الضًىن الخاعحُت ًخُلب في البضاًت جدٍى

ا ، و في ٞترة الؿضاص جخُــــــــ ــلب اإلاضًىهُت الخاعحُت صٞ٘ الٟىاثــــــــض و الضًً بالٗملت الخاعحُت اإلادلُت ٞحرجٟــــــــ٘ ؾَٗغ

اصة ٖغى الٗملت اإلادلُت ، و ًىــــــــخج ًٖ طل٪  اصة الُلـــــب ٖلى الٗملت الخاعحُت و ٍػ  اهسٟاىمــــــــــما ًاصي بلى ٍػ

ــــــــىت بخسٟــــــــٌُ ؾٗغ نٝغ ٖمـــــــــلتها و بلٛاء ٢ُمت الٗملت اإلادلُت ،٦ما ؤن البـــــــــى٪ الضولي ًُالب الضو٫ اإلاضًــ

ت ألاحىبُت في ألامىا٫ اإلادلُت و زٌٟ  ــاث الخاعحــــــــُت و الؿـــــــــماح بٗـمل الى٧االث الخجاٍع ال٣ُــــــــىص ٖلى اإلاضٖٞى

ىُتالغؾىم الجمغ٦ُت و بلٛاء ال٣ــــــُىص ال٨مُت ٖلى الىاعصاث و ٧ل َظا مً قإهه   . الخإزحر ٖلى ٢ُمت الٗملت الَى

 : سعر الصرف و جدخل الدولت -9

٤ الخإزُــغ في حاهب الُلب ؤو  ًم٨ــــً ؤن جازغ الضولت في ؾٗغ نٝغ الٗملـــــــــت بٗضة ؤَغاٝ مسخلٟت ؾىاء ًٖ ٍَغ

ل الخاعجي ، ٞغى ٢ُىص ٖلى  الخجاعة الخاعحُت ، حاهب الٗغى و مً بحن َظٍ الُغ١ 3 ٞغى ال٣ُىص ٖلى الخدٍى

 . ٞغى ٢ُىص ٖلى الىاعصاث ،بُ٘ و قغاء ألاوعا١ اإلاالُت في ؤؾىا١ الهٝغ ألاحىبُت

  الصرف سوق املبحث الثالث : عمومياث حول 

  الصرف سوق املطلب ألاول : حعريف 

البىى٥ ببُ٘ و قغاء ؾى١ الهٝغ َى الىؾــــــِ الظي ٣ًىم ُٞه  ألاٞغاص و اإلااؾؿاث الخانــــــت و الٗامت و        

الٗمالث ألاحىبُت و ًمثل ؾى١  الهٝغ  ألاحىبي  في  ؤي  بلـــــــض  الىؾِ  الظي  جبإ  ؤو  حكتري  ُٞه  الٗملت  

ىُت  بالٗــــــــــمالث ألاحىبُت   .1الَى

ال٫ ه٣ل ال٣ىة ؾى١ الهٝغ ألاحىبي ٣ًــــــــــىم بمهمت حؿهُل الخجاعة و الاؾدثماع ٖلى اإلاؿخىي الضولي مً ز 

غاٝ ألازغي 4و َى ًمثل قب٨ت مً البىـــى٥ و ؾماؾغة الهــــــــٝغ ألاحىبي و  الكغاثُت الؿاثضة بٗملت مُٗىت بلى ألَا

ً بلى َـــظٍ الؿى١ و جىدكغ ؤؾىا١ الهٝغ ألاحىبي في  ججــــــــــــاعة الٗملت الظًً ٣ًىمـــــــــىن بجلب الباجٗحن و اإلاكتًر

ـ و َى٦ُى و ٞغاه٨ٟىعثمٗٓم الٗالم  ىعر و باَع ىع٥ و ٍػ  2 .في لىضن و هٍُى

ؾى١ الهٝغ هي ؤؾىا١ اٞترايُت بمٗنى ؤنها ال جىحض في مغا٦ؼ جضاو٫ مُٗىت ٦بىعناث ألاوعا١ اإلاالُت  ؤو 

٤ وؾـــــــاثل الاجها٫  الحضًثـــــــت و هي ؾى١ بىعناث الؿل٘ ٞهي ج٣ىم بحن ؤَــــــــــــغاٝ في َظا الؿــــــــــــى١ ًٖ ٍَغ

٨ـــــــــــــــُت جٟخذ ألاؾـــــــــــىا١ ٖلى الكغ١  .9/.9مٟــــخىخت  ؾا بمٗنى بمجغص ٚل٤ ألاؾىا١ في الىالًـــــــــــاث اإلاخدضة ألامٍغ

 Weekend. 3_ألا٢ص ى و بمجغص ٚل٤ َظٍ ألازحرة جٟخذ ؤؾىا١ الهٝغ في ؤوعوبا و َظا باؾخثىاء

غاٝ اإلاكاع٦ت بك٩ل عثِس ي في ألاؾىا١ وهيمً الخٗاٍع٠ ال  :ؿاب٣ت ًم٨ىىا الخمُحز بحن زالزت ؤهىإ مً ألَا

ت و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاكابهت -1  . البىى٥ الخجاٍع

 

                                                           
1
 4154،م،4070 ألاعصن،ألاولىء لليكغ و الخىػَ٘،الُبٗت ،الا٢خهاص الضولي،ازغا ؤمحنهجحر ٖضهان ػ٧ي  - 

2
ل الضولي و الٗال٢اث  -   7024،م،4072 ألاعصن،7الى٣ضًت الضولُت،صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ ،ٍَُل عجمي حمُل الجىابي،الخمٍى

3
٣ُت،اإلاالُت الضولُت و  -   32،م،4073،7224، 7اإلاالُت،صاع خامض لليكغ و الخىػَ٘ ،ٍ ػماثألا س ي مدمض ٦ما٫،نباٙ ٞع
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 ؾماؾغة الهٝغ -9

   البى٪ اإلاغ٦ؼي  -3

 املخعاملون في سوق الصرف: 

ت و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاكابهت -1  Commerce Banks  : البىى٥ الخجاٍع

٤ وؾاَت الهغاٞحن في نـــــاالث الؿى١ و باؾخثىاء البىى٥ ال٨بحرة و  جخضزل ت في الؿــــــــى١ ًٖ ٍَغ البىى٥ الخجاٍع

هي البىى٥ الىخُضة التي حكاع٥ بكـــــــــــ٩ل ٞاٖل في الؿى١ و جمثل َظٍ الؿى١ الخــــــــــــــي ج٣٘ في صازل البى٪ ؾى٢ا 

 bymatnal) ، ٣ًـــــــــــــىم الهـــــــــــغاٞىن  (Cambists ) مٗامالث الهــــــــــــــٝغ لـــــــــــــدؿاب ػباثـــــــــــً البىــــــــــــــــــ٪بالخـــغاض ي  باهجـــــــــــــاػ 

agreement) . ٦ما ٣ًىم َاالء الهغاٞىن باهجاػ مٗامالث الهٝغ لحؿاب البى٪ و ًجب ؤن ًدترم َـــــــــــاالء

اإلاٟغويت مً ٢بل البى٪ ،٦ظل٪ ًخٗحن آن ًدهلىا ٖلى ألاعباح التي جددؿب   (Bank clents )  اإلاساَغ ــــضوصخــــ

 4ًىمُا

 Exchange Borkers  : سماسرة الصرف

ًخمثل ؾماؾغة الهٝغ في  (jobbers)٦ٟىثحن و وكُــــــــــحن ،٣ًىم َاالء بتر٦حز  ؤوامغ الكغاء آو البُــــ٘ للٗمالث 

الى٣ضًت ألاحىبُـــــــــــت في الٗضًض مً البىى٥ و ٨ًــــــــــىن َاالء ٖلى اجهــــــــــا٫ م٘ البىى٥ و  (information) ـــــــــُاءوؾـــ

ت آو  ًـــــــــ٣ضمىن البُاهاث ًٖ ؤؾٗاع بُ٘ و قغاء الٗمالث الى٣ضًت ألاحىبُت صون ال٨ك٠ ًٖ اؾم اإلااؾؿاث اإلاكتًر

 . الٗمالج٨ما ال ًخسظ َاالء ؤي وي٘ زام بالٗمالث الى٣ضًت ألاحىبُت في الؿى١ الباجٗت لهظٍ 

ىع٥ ًىٟظ حؼء ٦بحر مً  و حك٩ل بُىث الؿمؿغة وكاَاث مهمت للٛاًت في اإلامل٨ت اإلاخدضة و في لىضن و هٍُى

 . اإلاٗامالث بىاؾُت الؿماؾغة اإلاؿخ٣لحن الظًً ٌٗملىن لحؿاب البىى٥

   : Central Bank البى٪  اإلاغ٦ؼي  -9

ت في ؾى١ الهٝغ الٟىعي )الحايغ(لِـ بهضٝ اإلاًاعبت و الحهى٫ ٖلى عبذ و    ًم٨ً ؤن جضزل البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت في ؤؾىا١ الهٝغ ألاحل  1. بهما بهضٝ الخإزحر ٖلى ٢ُمت ٖملتها الى٣ضًت وال جخضزل البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

  املطلب الثاوي : وظائف  سوق الصرف

ُٟت ؾى١ الهٝغ ألاحىبي اث٠ ؤزغي  بن ْو  :ال ج٣خهغ ٖلى مجغص جدضًض ؤؾٗاع الهٝغ و بهما حكمل ْو

ل ألامىا٫  * ُـــــــــٟت ألاؾاؾُت ألؾىا١ الهٝغ ألاحــــــــــىبي هي جدٍى ل ألامىا٫ ؤو ال٣ىة الكغاثُت بحن الضو٫ 3 ٞالْى جدٍى

ل  ٤ الخدٍى ل ًٖ ٍَغ ؤو ال٣ىة الكغاثُت مً ٖملت بلى ؤزغي مً صولت بلى ؤزغي ، و ًخم ٖاصة َظا الخدٍى

٣ه ًهضع اخض البىى٥ اإلادلُت حٗلُماجه  الخلٛــــــــــــــغافي الظي َى ٖباعة ًٖ قُ٪ ض ًٞٗ ٍَغ ًغؾل بالبر١ بضال مً البًر

                                                           
1
 .114.110.111م،ص،ص،0212ه،1341عمان، ألاولىسعود حاًد مشكور العامري ،املاليت الدوليت،دار زهران لليشر و الخوزيع ،الطبعت  - 
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بلى بى٨ه اإلاغاؾــــــل في مغ٦ؼ ه٣ض ؤحىبي بان ًضٞ٘ ٢ضع مٗحن مً الٗملت اإلادلُت الؿاثضة َىا٥ بلى شخو ؤو ميكإة 

 1 .ؤو خؿاب

اث٠ ؤزغي هظ٦غ  بياٞت بلى ل ألامىا٫ مً صولت ألزغي ٞان َىا٥ ْو ٢ُام ؤؾىا١ الهٝغ ألاحىبي بٗملُاث جدٍى

 2 :منها

ً مهلت  -- ت ٞٗاصة ما ًمىذ اإلاهضٍع ج٣ضًم اثخمان للمخٗاملحن في ؤؾىا١ الهٝغ ألاحىبي مً زال٫ البىى٥ الخجاٍع

ماتهم ًٖ ٖملُاث الاؾــــــــــــخحراص و في هٟـ الى٢ذ و هٓغا بلى ؤقهغ  للمؿخىعصًــــــــــً لدؿضًض ٢ُمت التزا 13ج٣ضع بدىالي 

ً لهظٍ ألامـــــــــــىا٫ ٞةنهم ٣ًبلىا ٖلى زهم التزامــــــــــاث   خاحــــــــــــــــت اإلاهضٍع

ت و ًدهلىن ٖلى ٢ُمتها الحالُت و ٌٗني ما ؾب٤  ت جمىذ البىى٥ الخجا ؤناإلاؿخىعصًً لضي البىـــــــــى٥ الخجاٍع ٍع

 . قهىع للمؿخىعصًً 13اثخمان إلاضة 

ً ؤو  اإلا -- ؿخىعصًً ج٣ضًم حؿهُـــــــــالث لخجىب مساَـــــــــــغ الهٝغ ألاحىبي خُث حؿــــــــــــــاٖض اإلاخٗاملحن ؾىاء اإلاهــــــــــضٍع

ماال ًخىا٤ٞ مُٗاص الضٞ٘ ؤو مُٗاص اؾخالم ؤؾٗاع الٗمالث ألاحىبُت ،ٞٗـــــاصة  اهسٟاىٖلى ججىب مساَغ اعجٟــــــــــإ ؤو 

٢ُمت اله٣ٟاث م٘ مىاُٖض اؾخالم ؤو حؿلم البًاٖت اإلاخٗا٢ض ٖليها و لظل٪ حؿاٖض ؤؾىا١ الهٝغ ألاحىــــــــــبي 

٤ ٖملُاث ًُل٤ ٖليها ٖملُـــــــــــاث الخُُٛت ٖلى ججىب مساَغ  ً و اإلاؿخىعصًــــــــــــــً ًٖ ٍَغ حٛحر ؤؾٗاع   اإلاهــــــــــضٍع

ً اإلاالُحن ٖلى ال٣ُام  الٗمالث التي ًخــــــــــــم بها الخٗامل و مً هاخُت ؤزغي ٞان ؤؾىا١ الهٝغ حؿاٖض اإلاؿدثمٍغ

  بٗملُاث اإلاغاحـــــــــدت و اإلاًاعبت في ؤؾىا١ الهٝغ ألاحىبي

  املطلب الثالث : عملياث سوق الصرف 

٣ًهض بهظا اإلاٟهىم الخُُٛت يــــــض اإلاساَغ التي جىجم ًٖ ج٣لباث ؾٗغ  ؤو الخدٍى و  :((Hedging الخُُٛت4     1

الهـــــــٝغ و مً زم َظا اإلاٟهىم َى هٕى مً الحماًت التي ًم٨ً ؤن ٣ًىم بها اإلاخضزــــــــلىن في ؾى١ الهٝغ ، و 

 : ؾىداو٫ ٞهم َــــــظٍ الٗملُت ج٣ىُا مً زال٫ اإلاثا٫ الخالي

اجٟا٢ا ٖلى ٖملُت قــــــغاء )اؾخحراص( ٖلى ؤن جـــــخم اله٣ٟت بالٗملت ألاحىبـــــــُت للمهضع في ًٚـــــــىن هٟخـــــــغى ؤن َىا٥ 

٣ٗض في خالت ؤقهـــــــغ ٖلى ؤن ٩ًىن ؾـــــــٗغ الهٝغ اإلاٗمى٫ به ؤزـــــــــىاء الدؿلُم َى ؾٗغ الهـــــــــــٝغ ؤزىاء ببــــــــــــغام ال 13

ؤقهغ ٣ًىم بخُُٛـــــت َظٍ الخؿاثغ  13ــــــ٘ اإلاؿخىعص ؤن ًغجٟ٘ ؾٗغ الهٝغ اإلادلي م٣ابل الضوالع بٗض ما جى٢ـــ

٤ ا٢خىاء ٞىعي للضوالعاث مبلٜ اله٣ٟت في ؾى١ الهٝغ و بٗض اه٣ًاء   13اإلاخى٢ٗت حغاء اعجٟإ الضوالع ًٖ ٍَغ

٤ بى٪ ؤو  ؤقهغ مضة الٗـــــ٣ض ٞان ٧ان ؾٗغ نٝغ الضوالع اعجٟـــــــ٘ ٞ ان الخُُٛت الخـــــي ٢ام بها اإلاؿخىعص ًٖ ٍَغ

 .و٦ُــــــله ٞةنها ج٩ىن مــــــــبرعة و ال٨ٗــــــ ٞةنها حٗخبر زؿاعة له في خا٫ اهسٟاى ؾٗغ نٝغ الضوالع

  ج٣ىم َظٍ الٗملت ٖلى جدمل  اإلاساَغ مً َٝغ اإلاخضزلحن في ؾى١  :(Speculation)اإلاًاعبت4     9
                                                           

1
تي،مدمض ٖؼث مدمض ٚؼالن،الخجاعة الضولُت،و اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت،صاع الخٗلُم الجامعي للُب٘ و اليكغ و الخىػَ٘  -  مدمض اخمض الؿٍغ

ت،  2424،م،2102،ؤلاؾ٨ىضٍع
2
 303.3024،م،م، 2112امعي الحضًث ،مهغ بًمان ُُٖت هان٠،َكام مدمض ٖماعة،مباصت الا٢خهاص الضولي،اإلا٨خب الج - 
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بي ٖلى ؤن جهاخب َظٍ اإلاساَغ جى٢٘ في جد٤ُ٣ ٖاثض مً زال٫ ج٣لباث ؤؾٗاع الهٝغ ٧ان ًًاعب الهٝغ ألاحى

ؤقهغ ٖلى ؤن ًخى٢٘ اعجٟإ َظا الؼوج مً  13وعو  في مضة ٝ ٖلى ؾٗغ ٖملت الضوالع م٣ابل ألا و ٦ُل في ؾى١ الهغ 

ان و الٗ ٨ـ في خالت ما زُإث ؾٗغ الهٝغ ٟٞي خالت ما نض١ جيباوا ٞاهه ًد٤٣ م٨دؿباث مً طل٪ الَغ

 1 مثا٫ 3 جيبااث ٞاهه ؾِخ٩ل٠ زؿاعة، 

 : وعواعبت ؾخ٩ىن ٖلى اهسٟاى الٗملت ألا هٟترى ؤن اإلاً

% ؤما ؾٗـــــــــــــغ  9وعو  صوالع َى بِىما مــــــٗض٫ الٟاثضة في ألا  % 3في ؤ٦خىبغ مٗض٫ الٟاثضة في الؿى١ الى٣ضًت ألاوعوبُت 

 . وعوؤمالًحن  11و مبلٜ اإلاًاعب به َى €  1=   149اث ٞهى   $  الهٝغ ألاوعو م٣ابل الضوالع 

مبر  11في          ٧ان بُ٘  ؤ٦خىبغ  11$ ال٣غاع في  141وعو م٣ابل الضوالع  بلى مؿخىي ؾٗغ الهٝغ ألا  هسٌٟا هٞى

  وعوألا 

 : وعو  و بُ٘ الضوالع الىدُجت الحهُلت ٧اآلحيغ مً طل٪ َى قغاء ألا و ػاص الضوالع بٗض قه

  صوالع x 1.2 = 000 000 1 1 1111 111قغاء الضوالع     =       -

٠ُ ا٦ثر َى    3    -   $ x  2 (1 /12) =  000 200  19 111 111جْى

 اوعو x 1.1    = 10927272.72 191 91 111بُ٘ الضوالع    =    -

 : ٞغنت الغبذ اإلادهل ٖلُه َى

- 25000  =  (1/2)  x  0.03  x   000 000 10  

َظٍ اإلاًاعبت ٖلى َبٍى الٗملت َى الغبذ اإلاخدهل مً  2199.3(=   95111+  1 111 111ــــــــ )  1092727.22 -

  وعولأل 

هي ٖملُت جخًمـــــــــً ) قغاء / بُ٘ ( ما في ؾى١ مٗـــــــــــــحن  هٟترى اهه ؾى١ لىـــــــــــضن ٖــــلى  : (Arbitrage) الخد٨ُم 4    3

ىع٥( بُٛت جدهُـــــــــل ؤن ٣ًىم  بٗملُت ) بُ٘ / قغاء ( ؤي ٖملُت مٗا٦ؿت في ؾى١ آزغ ) هٟترى اهه ؾــــــــــــى١ هٍُى

 : ألاعباح مً ٞىاع١ ألاؾىا١ و حٗمل َظٍ الٗملُت ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن بحن ألاؾىا١ في الٗالم

في  14.911ـــ الؼوج مً الٗمالث ٣ًضع بــــ و هٟـــ 14.951وعو  في لىضن ترى ؾٗغ نٝغ الضوالع ؤمام ألا مثا٫ 3 هٟ

ؿغا ، و ٢ض ٩ًىن  ت ٞاهه ًم٨ً جد٤ُ٣ الغبذ مً زال٫ قغاء مً ؾى١ لىضن و البُ٘ في ؾَى ؿٍغ ىعٍش الؿَى ٍػ

٤ اإلاخاحغة في الٗمالث اإلاخ٣اَٗت ٦مثال  : جدــــــــــــــ٤ُ٣ ألاعباح ًٖ ٍَغ

                                                           
1
 741.7424،الجؼاثغ،م،م،4071ٌ،7222س ي مدمض ٦ما٫،مضزل لال٢خهاص الضولي،صاع الخلضوهُت لليكغ و الخىػَ٘،الُبٗت  - 
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ـ و ٌ 142ؾٗغ  الحن الُاباوي  =   وعو غ الهٝغ الضوالع م٣ـــــــابل ألا في َى٦ُى ؤما ؾٗ 142951ؿاوي في ؤوعوبا باَع

ل الىاخــض و مً زم ٞان الغبذ اإلاد٣ـــــــــ٤ مً زـــــــــــــــال٫ ؤ 11هٟترى ؤن ج٩لٟت اإلاٗامالث هي 4  14111ٌؿاوي  وعو للخدٍى

   : هي 95111الاؾدثـــــــــماع بالضوالع لٗملُت في ؾى١ الهٝغ بمبلٜ 

ل مباقغ به   )=8-(009190 . 25000)  (1جدٍى

ل ٚحر مباقغ الغبذ اإلاد٤٣ مً الٗملُت ) (0,009190x 25000 )  11411 16-ـ2323.5 =    1€ .3( َى 9جدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٣ُت،اإلاالُت الضولُت و ألاػماث اإلاالُت،صاع الحامض لليكغ و الخىػَ٘،الُبٗت ألاولى،ألاعصن - 1 ، م م، 4073ٌ، 1438 س ي مدمض ٦ما٫ ،نُاٙ ٞع

40،474 
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  زالنت

ت لؿٗغ الهٝغ خُث ٖلى ؤؾاؽ مباصلت الٗملت اإلادلُت بٗملت      خاولىا في َظا الٟهل ؤلاخاَت بالجىاهب الىٍٓغ

ت الالتزاماث الىاقئت ًٖ الخباص٫ الضولي ، و٢ض ًخسظ ؾٗغ الهٝغ ٖضة نُٜ مً  ؤحىبُت مً ؤحل حؿهُل حؿٍى

لخٗامل به عؾمُا في اإلاباصالث و ٢ض الظي ًخدضص مً ٢بل الؿلُاث الى٣ضًت و ًخم ا الاؾميبُنها ؾٗغ الهٝغ 

( الالػمت لكغاء وخضة واخضة مً الٗملت حىبُتألا ٩ًىن خ٣ُ٣ُا خُث ٌٗبر  ًٖ ٖضص الىخضاث مً الٗملت اإلادلُت )

 (4)اإلادلُت ألاحىبُت

اث اإلاٟؿغة لؿٗغ الهٝغ جبٗا لخٗضص ؤهٓمخه اإلاخمثلت في هٓام الهٝغ الثابذ و هٓام الهٝغ  ل٣ض حٗضصث الىٍٓغ

ت الٗىامل الا٢خهاصًت و َى ًازغ ٖلى مسخل٠ اإلااقغاث  التي جهى٠  الا٢خهاصًتالٗاثم ، ٦ما ًخإزغ ؾٗغ بمجمٖى

 . مدضصاجه يمً مدضصاجه بياٞت بلى ٢ىة الٗغى و الُلب التي حٗخبر مً ؤَم

ت الضولُت في ؾى١ الهٝغ الظي ًى٣ؿم بلى ؾى١ آحل و ؾى١ ٖاحل و جخمثل  و جخم مسخل٠ اإلاٗامالث الخجاٍع

 . ؤَم ٖملُاجه في الخُُٛت مً اإلاساَغ مثل مساَغ ؾٗغ الٟاثضة و اإلاساَغ اإلاالُت

 

 

 



(4102-0771دزاطت و جدليل مددداث طعس صسف الدًىاز الجصائسي خالل الفترة ) 8الفصل الثاوي  

 

35 

 

 جمهيد

ؾىداٌو في هظا الفصل الخلغف كلى واكم ؾلغ الصغف في الجؼائغ مً زالٌ ملغفت  اإلاغاخل و      

ؾلغ الصــــــــــــغف للضًىاع الجؼائــــــــــغي في اإلابدض ألاٌو مً الفصل الشاوي ،خُض ؾُـــــــــخم  الخؼىعاث التي ًمغ بها

 جدلُل جؼىع ؾلغ الصــــــــــــغف في الجؼائغ زالٌ فترة الضعاؾت .

دض الشالض ئطافت ئلى جؼىع مدضصاث ؾلغ الصغف الضًىاع الجؼائـــــــــــغي في اإلابدض الشاوي ، في اإلاب     

ي و ؤلاخــــــــــــصائي للخىصــــــل ئلى ــــهج الاكخصاص اللُــــــــــاس ؾىلىم بالضعاؾت اللُاؾُت باجـــــــــباق  زؼــــــــىاث مىــــ

 الىمىطط ألافظل و ؾُيخهي الفصل بسالصت مىظؼة .
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 جطىزاث طعس صسف الدًىاز الجصائسي   املبدث ألاول 8

 املطلب ألاول 8 جطىزاث أهظمت حظعير الدًىاز و الصسف مىر الاطخقالل 

 1كغفذ أهـمت حؿلحر الضًىاع الجؼائغي و الصغف كضة حغحراث ًمىً جلخُصها كبر اإلاغاخل الخالُت :

 ( 0751 – 80742 )  ألاولىاملسخلت   -0

مؿحرا باجفاكـــــــُاث بغوجً ووصػ  ،  1971وان هـام الىلض الضولي في هظه اإلاغخـــــلت أو كلى ألاكل ختى ؾىت 

ذ كً جيافإ كملخه باليؿبت ئلى وػن  خـــــــــُض وان ول بلض كظى في صىضوق الىلض الضولي ملؼما بالخصــــــــــٍغ

يي الظي هى هفؿه في جيافإ زابذ مم  همُت مدضصة مــــــــــدضص مً الظهب الصــــــــافي أو بال يؿبت للضوالع ألامٍغ

 مً الظهب .

غغامـــا مً الظهب أي بىفـ جيافــــــــــــإ مم الفغهً  0.18خضصث الجؼائغ ؾلغ صغف الضًىاع بما ٌلاصٌ 

ش ئوشاء اللملت الىػىُت و  1964الفغهـــــــس ي ،زـــــــــــالٌ الفترة  ش 1969جاٍع  جسفُع الفغهً الفغوس ي . جاٍع

اطؼغجه  1968ت خاصة كلب أخضار ؾىت بىً فغوؿا كض حلغض لهجىماث مظاعبُججضع ؤلاشاعة هىا أن 

ئلى جسفُع كُمت الفغهً الفغوس ي باالجفاق مم صىضوق الىلض الضولي و هظا بلض اؾخلماله الخخُاػاجه 

لت كصض الخفاؾ كلى جيافإ اللملت الفغوؿُت و هىظا ا هخلل الخيافإ الغؾمي للفغهً الفغوس ي في إلاضة ػٍى

ىُالى  4.9370مً  1969شهغ أوث مً ؾىت  فغهيا فغوؿُا ليل صوالع  5.5544فغهيا فغوؿُا ليل صوالع أمٍغ

يي .  أمٍغ

شغكذ الجؼائغ زالٌ هظه الفترة التي جمحزث بظلف الفــــــــــغهً الفغوس ي في جؼبــــــــــُم مسؼؼها الخىمىي 

ؾلغ الصغف و ًمىً اللٌى هىا أن جؼبُم اإلاسؼــــــــؽ الشـــــــــــالسي وان مً  اؾخلغاع ـــــــــظي ًخؼلب الشالسي و ال

ألاؾباب التي ظللـــــــذ الضًىــــــــــــــاع الجؼائغي ال ًدبم الفغهً الفغوس ي في الخسفُع كلى الغغم مً اؾخمغاع 

 م الفغهــً الفغوس ي :اللملت الىػىُت في كالكتها الشابـــــــخت م

 .1973و صٌؿمبر  1969 أوثصط بحن  0.880فغهيا فغوؿُا او ف.ف =  1.25صًىاع ظؼائغي واخض ٌؿاوي  -

للض أصي طلف اللملت الفغوؿــــــــــــُت زالٌ هظه اإلاضة ئلى الاهســــــــــــــــفاض اإلاؿخمغ للضًىاع الجــــؼائغي ملابل 

م الاؾدشماع مسخلف كمالث  حؿضًض الىاعصا ت ،و هى ما جغجب كىه ئكاصة جلُُم جيالُف مشاَع ث الجؼائٍغ

 ٌ  1973-1970  التي اهؼللذ في ئػاع  اإلاسؼؽ الغباعي ألاو

،و  الصغف الشابخت و اإلاىبشلت كً اجفاكُاث بغوجً ووصػ  أؾلاع أمام هظه الىطلُت التي اكترهذ بالخسلي كً 

مت( جم اجساط كغاع حغُحر هـام حؿلحر الضًىاع الجؼائغي كشُت اهؼالق كً حلمُم أؾلاع الصغف )اإلالى 

 جدلُم هضف مؼصوط : ئلىو كض ؾعى هظا الىـام الجضًض للدؿلحر  1977 – 1974اإلاسؼؽ الغباعي الشاوي 

ت بىاؾؼت كُمت الضًىاع جفىق كُمخه الخلُلُت ، و هظا بغغض  - جىفحر صكم ملىم للمإؾؿاث الجؼائٍغ

و مسخلف اإلاضزالث اإلاؿخىعصة مً كبل هظه اإلاإؾؿاث  ألاولُتلفت الخجهحزاث و اإلاىاص جسفُف كبء جي

 مإؾؿاث هاشئت . أنهازاصت و 

                                                                                       
 .155.154،ص،ص،2014مدمض خمُضاث،مضزل للخدلُل الىلضي،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت،الؼبلت الغابلت ،الجؼائغ 1
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ل صون ان جخلغض لخغحراث كىُفت  - الؿماح للمإؾؿاث الىػىُت باللُام بخيبإاتها كلى اإلاضي الؼٍى

م اؾخلغاع اللُمت الخاعظُت للض  ًىاع الجؼائغي .)جىاػلُت( لؿلغ الصغف ، وهظا كً ػٍغ

 1(8 0764 – 0752املسخلت الثاهيت  ) -4

جم جدضًض كُمت الضًىاع الجؼائغي زالٌ هظه اإلاغخلت كلى أؾاؽ ؾلت ميىهت مً أعبلت كشغ كملت مً 

يي ،مىدذ ليل كملت مً هظه اللمالث جغظُدا مدضصا كلى  وػنها في  أؾاؽطمنها الضوالع ألامٍغ

محزان اإلاضفىكاث و كلى هظا ألاؾاؽ ًخم خؿاب ؾلغ صغف الضًىاع الدؿضًضاث الخاعظُت هما جـهغ في 

لت الخالُت :  الجؼائغي باليؿبت ئلى اللمالث اإلاؿلغة مً كبل البىً اإلاغهؼي الجؼائغي خؿب الؼٍغ

يي خُض  -1- خؿاب الخغحراث اليؿبُت لللمالث اإلايىهت لؿلت الضًىاع الجؼائغي باليؿبت للضوالع  ألامٍغ

أن جىازظ اللُمت ًدؿب الخغحر كلى
        –       

     
أو

        –       

     
لت باليؿبت اليؿبي ليل كم  

ييللضوالع  ً  ألامٍغ  / $  هملام لخؿاب الخغحر اليؿبي و جغمؼ هىا :oij/$  أو oijألاهبر مً بحن  كُم اإلاخغحًر

يي  $ = صوالع أمٍغ

 oi . ول كملت مً اللمالث الصلبت الشالزت كشغ التي جيىن ؾلت الضًىاع الجؼائغي = 

oij( 1974/$ = ؾلغ $ باليؿبت ليل كملت مً اللمالث الصلبت ألازغي اإلايىهت للؿلت في الؿىت ألاؾاؽ)  

oij الؿائض  / $ = ؾلغ $ باليؿبت ليل كملت مً اللمالث ألازغي التي جخيىن منها ؾلت الضًىاع الجؼائغي

 ًىم الدؿلحر .

j ( 1974= ؾىت ألاؾاؽ) 

n ًىم الدؿلحر = 

 خؿـــــــاب اإلاخىؾــــــــؽ اإلاغجح بالخغُـــــــــغاث اليؿـــــــــبُت لللمالث التي جخــــــــــيىن منها ؾلت الضًىاع الجؼائغي  -2

يي خُض ًدل هظا اإلالامل  iiمغجخت باإلالامل  /$oiأي مجمىق الخغحراث اليؿبُت   باليؿبـــــــــت للضوالع ألامٍغ

 وػن ول كملت في الؿلت .

ا  -3 يي باليؿبت للضًىــــــــــــاع الجؼائغي ،ًخم هظا الخـــــؿاب ًىمـــــــــُـ خؿاب ؾلغ الصغف الُىمي للضوالع ألامـــــٍغ

لت الخالُت :  وفم الؼٍغ

-  j)= /$( = j)= /$( ) 1  مجمىق الدؿلحراث اليؿبُت +oi  مغجخت باإلالامل $/ii ) 

-  j)=  يي بالضًىاع الجؼائغي  /$( =  ؾلغ الصغف الُىمي للضوالع ألامٍغ

-  j)=  يي باليؿبت للضًىاع الجؼائغي في  )ؾىت أؾاؽ(. 1974/$( =  ؾلغ صغف الضوالع ألامٍغ

ت لللمالث ألازغي اإلاؿلغة مً ًخم بلض هظه اللملـــــــــُت خؿاب أؾلاع صغف الضًىاع الجؼائغي باليؿــــــــب  -4

لت أؾلاع الصغف اإلاخلاػلت و لىأزظ كلى ؾبُل اإلاشاٌ:  ػغف الــــــبىً اإلاغهؼي ،و جدؿب هظه ألاؾلاع بؼٍغ

لــــــــــــت هدصل كلى كُم الضًىاع الجؼائغي باليؿبت لجمُم اللمالث     التي جخظمنها الؿلت.و بهظه الؼٍغ

= D=/ =اإلااعن ألاإلااوي :  
    

    
لت هدصل كلى كبم الضًىاع الجؼائغي باليؿبت لجمم     و بهظه الؼٍغ

 اللمالث التي جخظمنها   الؿلت 

                                                                                       
 157.156هفـ اإلاغظم ،ص،ص،1
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 1(8 0765مازض  – 0764املسخلت الثالثت  )طبخمبر  -1

أصزل زـــــــــالٌ هظه الفترة حلضًل ػفُف كلى خؿاب ملضٌ صغف الضًىاع الجؼائغي ملاعهت بالؼغق 

الؿابلت ،فأصبذ بظلً الخغحر اليؿبي ليل كملت جضزل في ؾلت الضًىاع ًدؿب كلى ؾاؽ مسغط ٌؿاوي 

الخغوي إلالضٌ ( و ٌلخبر هظا الخلضًل جمهُضا لؿلت الدؿُحر 1974ملضٌ الصغف الؿائض في ؾىت ألاؾاؽ )

 .1987صغف الضًىاع التي شغق في اللمل بها اهؼالكا مً ماعؽ 

 (8 0774– 0765املسخلت السابعت )مازض  -2

ل الضًىاع 1990أكلىذ الؿلؼـــــــــاث الىلضًت مىظ مىخصف  ت جدٍى ،كً عغبــــــــــــتها في الخىصل ئلى كابلــــــــُـ

ت بلض زالر ؾ كلى أن جخـــــــم هظه  1994أو بضاًت  1993ىىاث أي مم نهاًت باليؿبت للملامالث الجاٍع

جــــــــــي و اخخـــــــــغاػي في هظه ألازىاء و كبل البضء اللملُت في ظلل الضًــــــــــىاع الجؼائغي كابال  اللملُت بشيل جضٍع

ت مم الخاعط ،جم حلضًل ملضٌ الصغف الغؾمي ب ل في اإلالامالث الجاٍع غُت ئًصاله ئلى مؿخىي للخدــــــٍى

 .جىاػن الؼلب الىػني كلى الؿلم و الخــــــــــــضماث ألاظــــــىبُت مم اإلاخاح مً اللمالث الصلبت 

جي مغاكــــــــــــب جم جؼبُله  لت التي جم ئجباكها إلظغاء كملُت الخلضًل في جىـــــُم اهؼالق جضٍع جمشلذ هظه الؼٍغ

لت وؿبُ  . 1991ئلى بضاًت  1987ا مً نهاًت زـــــــــالٌ فترة ػٍى

ــــــــــــيي واخض في نهاًت  4.936هىظا اهخلل ملضٌ صــــــــــــغف الضًىاع الجؼائغي مً  ئلى  1987صًىاع ليل صوالع أمٍغ

يي واخض مم نهاًت  8.032 ا ملابل صوالع أمٍغ ، و جماشُا مم  1990و اهؼالكا مً هىفمبر  1989صًىاعا ظؼائٍغ

م جؼب م كملُت الاهؼالق بشيل ملخىؾ ،خُض اهخلل ملضٌ صغف الضًىاع ئلى حؿَغ ُم ؤلاصالخاث جم حؿَغ

يي الىاخض في نهاًت  12.1191 م في بضاًت  1990صًىاع للضوالع ألامٍغ ، و كض اؾخمـــــــــــغ هظا الاهؼالق الؿــــــــــــــَغ

غ الخجــــــــــــــاعة بهضف الىصـــــــــــٌى به ئلى اإلاؿخــــــــــــىي ال 1991 ظي ٌؿـــــــــــــمذ باؾخلـــــــــــغاعه و بالخالي ئمياهُت جدٍغ

الخاعظُت كلى اللمــــــــــىم و الىاعصاث كلى الخصىص و كــــــــــض أكلً كً هظه ؤلاظغاءاث بالفلل زالٌ الفصل 

 .1991الشاوي مً ؾىت 

يي الىاخض في نهاًت  15.8889لُصل  كلى هظا ألاؾاؽ، جم حلضًل ملضٌ صغف الضًىاع  صًىاع للضوالع  ألامٍغ

يي  17.7653لُصل  1991في نهاًت فُفغي  16.5946جم  1991ظاهفي مً ؾىت  صًىاعا للضوالع  ألامٍغ

اؾخلغ ؾلغ صغف الضًىاع كىض خضوص هظا اإلاؿخىي ػُلت أشهغ الؿىت  1991الىاخض في نهاًت ماعؽ 

ش  %22ُع بيؿبت اإلاىالُت لُخم اجساط كغاع الخسف  . 1991ؾبخمبر  30بخاٍع

 22.5وفلا إلاا جم الاجفاق كلُه مم صىضوق الىلض الضولي و بهظا الخسفُع بلغ ملضٌ صغف الضًـــــــــــــىاع 

يي الىاخض و اؾخلغ خٌى هظه اللُمت ئلى غاًت   .1994للضوالع  ألامٍغ

  املطلب الثاوي 8 جطىز هظام السقابت على الصسف في الجصائس 

كغفذ الغكابــــــت كلى الصغف جىظها هدى الاهفخاح اهؼالكا مً ئصضاع كاهىن الىلض و الفغض لؿىت        

لىً أهم زؼىاث الصغف و اإلاضفىكاث الخاعظُت ظاءث بــــــلض الاجفاكُاث مم صىضوق الىلــــــض  1990

                                                                                       
1
 .161-159نفس المرجع ، ص  ص،   
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ت كبر فتراث  الضولي و كلُه كغف هـام الغكابت كلى الصغف في الجؼائغ حغحراث كمُلت و جدىالث ظظٍع

 1ًلي : كضًضة اعجبؼذ بمغاخل الخىمُت الاكخصاصًت و جــــــم جلؿُم هظا اإلاؼلب هما

 السقابت على الصسف 8 -0

للض ؿــــــــهغث الغكابت كلى الصغف ألاظىبي في هؼاق واؾم بشيل لم ٌلهــــــــــــضه اللالم مً كبل في غماع ألاػمت 

كىضما اهدشغ اللمل بها في أإلااهُا و صٌو أوعوبا  1933-1929اللاإلاُت الىبري في الفـــترة الاكخــــــصاصًت 

يا الالجِىــــــــــُت و طلً مً اظل ميافدـــــــــــت ؿاهغة عؤوؽ ألامىاٌ كصحرة  الىؾؼى و الشغكُت و صٌو أمٍغ

ً مضفىكاجه و   الخُلىلت صون اؾخجزاف اخخُاػاتها الضولُت .ألاظــــــــل ، و أًظا للالط اللـــــــــجؼ في مىاٍػ

 8 مفهىم السقابت على الصسف 

ٌلغف هـام الغكابت كلى الصغف في صولت بأهه " هـام بملخظاه جدخىغ الضولت الخلامل في الصغف ألاظىبي 

صون مغاكاة  ي ألاظىبُت ألازغ بُلا و شغاءا وهي التي جدضص ؾلغ اللملت الىػىُت في مىاظهت اللمالث 

 الكخباعاث الؼلب و اللغض "

 ًلي : جخلخص كىاكض  الللبت في ؿل هظا الىـام فُما

ل اللملت الىػىُت ئلى اللمالث ألازغي  - ت جدٍى ئال في ؿل اللىاكض اإلاىـمت التي  كضم الؿماح بدٍغ

 جصىلها الضٌو .

 ئزظاق خغهت جصضًغ و اؾخحراص الصغف ألاظىبي للىاكض ملُىت. -

م اللمالث. ؾىق الصغف ألاظىبي ازخفاء -  بملىاه اإلالغوف كىض الخضًض كً كاكضة الظهب أو هـام حلٍى

فللى الغغم مً ازخالف الللبت في هظًً الىـامحن ئال اهه ًىظض ؾلغ واخض للصغف ألاظىبي ،ئمـــــــا في ؿل 

خالي أهثر مً ؾىق هـام الغكابت كلى الصغف ألاظىبي فاهه ًىظض في الغالب أهثر مً ؾلغ للصغف و بال

 للصغف ألاظىبي .

 8 أهداف السقابت على الصسف 

هىان اللضًض مً ألاهضاف التي جغمي ئليها الضٌو التي جؼبم هـام الغكابت كلى الصغف و التي ًمىً بُانها 

 ماًلي :

كالط العجؼ في محزان اإلاضفىكاث مً زالٌ الخض مً الؼلب كلى الىاعصاث بفغض جغازُص الاؾخحراص  -

ت و اخخُاػاث الصغف ،و حشجُم الصاصعاث مً الؿلم و  التي جمىذ وفم شغوغ جدضصها الؿُاؾت الخىمٍى

 الخضماث كىض أن جلجــــــــــأ ئلى جسفُع ؾلغ صغف اللملت الىػىُت أو اجساط ئظغاءاث اهىماشُت .

ـــىع و زاصت ئطا واهـــــــــذ الضولت صاخـــــــبت اإلادافـــــت كلى اللُمت الخاعظــــــــُت لللمــــــــلت الىػىُت مً الخضهــ -

ض مً أكبائها في خالت اهسفاض ؾلغ صغف  اللملت مشللـــــــــت بالتزاماث ججاه اللالم الخاعجي ألامغ الظي ًٍؼ

 كمالتها .

                                                                                       
م اإلاضاع  و جأزحره كلى محزان اإلاضفىكاث )1 ( مظهغة ملضمت طمً 2008-1985زلُفت كؼي ،ؾلغ صغف الضًىاع الجؼائغي بحن هـام الخشبُذ و هـام الخلٍى

 .134،ص،2011/2012اإلاؿُلت،مخؼلباث هُل شهاصة اإلااظؿخحر ،جسصص كلىم اكخصاصًت فغق مالُت و بىىن و جأمُىاث،ظاملت 
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م عفع الترزُص بالصغف خُض ًغاص  - خماًت البظاكت الىػىُت مً اإلاىافؿت ألاظىبُت كً ػٍغ

م فغض ؾلغ مغجفم اؾخسضامه في  ل الىاعصاث الىػىُت التي ال ًخـــــــــــــم ئهخاظها في الضازل أو كً ػٍغ جــمٍى

 لللمـــــــــالث ألاظىبُت اإلاغاص الخصـــــــــٌى كليها لىفـ الغغض .

ل ؾــــــــــــىاء  - م جىمُت الاخـــــــــخُاػي الىلضي مً الظهب و اللمالث ألاظىبُت اللابلت للخدٍى وان طلً كً ػٍغ

بت كلى بُلها أو  مىذ كالوة أزىاء  شغاءها بما ًترجب كلى طلً مً اعجفاق الؿلغ الفللي لهظه  فغض طٍغ

 اللمالث كً الؿلغ الغؾمي اإلالغع لها .

ئلى اإلاُاصًً التي جيسجم فيها الاؾدشماعاث ألاظىبُت مم مخؼلباث الؿُاؾت  ألامىاٌ ألاظىبُتجىظُه عؤوؽ  -

للضولت ،هظلً  حؿخـــــــــــسضم للؿُؼغة كلى هجغة عؤوؽ ألامىاٌ مً الضازل ئلى الخاعط و طلً  الاكخصاصًت

م ؾــــــً ئظغاءاث كاهىهُت و جىـُمُت جلُض صزٌى و زغوط عؤوؽ ألامىاٌ الىػىُت .  كً ػٍغ

م ئكؼاء ملاصلت جفظُلُت للــــــــ - ــىاعصاث صكم زؼؽ الخىمُت الاكخصاصًت للضولت ، و طلً كً ػٍغ

 ألاؾاؾُت التي جسضم مشغوكاث الخىمُت الاكخصاصًت .

كٌؼ الاكخـــــــصاص الىػني مً زالٌ اكخمـــــــــــاص الضولت كلى الــــــــــلالم الخاعجي بالشيل الظي ٌلؼلها وؿـــــــــــبُا  -

 عظُت .كً الخـــــــــــــأزحراث الؿلبُت التي ًمىً أن جخىلض هدُجت اإلاإزغاث الخا

و التي حلني ئػاخت اللــملت الىػىُت  الضولتالخض مً احؿاق ؿاهغة  ألاظىبي ئلىتهضف الغكابت كلى الصغف  -

 مً زالٌ اؾخسضام الضوالع في الخلامل في اإلالامالث الضازلُت .

غــــــــىغ حؿخسضم الغكابت كلى الصغف ألاظىبي في أخُــــــــــان هشحرة لخدلُم أهضاف ؾُاؾُت أو مماعؾت ط -

اكخصاصًت بحن الضٌو مً زالٌ ججمُض ألاعصضة اإلاصغفُت و كض مىعؾذ هظه ألاصاة كلى هؼاق واؾم و في 

 أماهً مسخلفت في اللالم .

 1هـام الغكابت كبل ؤلاصالح البىيي في ئػاع كاهىن الىلض و اللغض : -4

ش صضوع كاهىن  ش اؾخلالٌ الجؼائغ ئلى غاًت جاٍع اإلاخللم بالىلض و  90/10كغفذ الخلبت اإلامخضة مً جاٍع

ل 14اللغض في  اللضًض مً الفـــــــــــــتراث التي زظم فيها هـام الصغف لبلـــــــــــع الخلضًالث  1990 فٍغ

اإلاغهؼي الجؼائغي صوعا أؾاؾُا في حؿــــــــُحر  الىاججت كً كىاهحن و جىــــــــُماث مخمحزة و للب فيها البىً

ئكضاص الىصىص الخىـُمُت اإلاخلللت  ئلى اخخُاػاث الصغف و بالــــــــــــــخالي حؿُحر ؾلغ الصغف ،باإلطافت

بالصغف بالخلاون مم وػاعاث اإلاالــــــــُت أو الخجاعة و أًظا الؿهغ كلى مغاكبت جؼبُلها مً ػغف البىىن و 

 لحن الاكخصاصًحن .اإلاخلام

جمــــــحزث بىـــــــــــام عكابت يهضف لخماًت الاكخصاص الىػني مً  8 0751و  0744الفترة املمخدة بين  -4-0

اإلاىـــــــــــافؿت ألاظىبُت و طلً باللجىء ئلى هـام الخصص الظي كُض الخجاعة الخاعظُت و ول اللملُاث 

ــــالٌ زظىكها ئلى جغزــــــــــُص مً ػغف وػاعة اإلاالُت و الاخخـــــــــــياع اإلاباشغ اإلاؿضصة باللمالث ألاظىبُت مً زـــــــ

م و جىؾُم اللالكاث الاكخصاصًت مً الخاعط .  للخجاعة الخاعظُــــــــت و ئبغام الاجفاكُاث الشىائُت كصض جىَى

                                                                                       
،اللضص الخاؾم و اللشغون،الجؼائغ،ظاهفي1  .99.98،ص،ص،2017ولمان ؾلُض ،مجلت الخلىق و الللىم ؤلاوؿاهُت،اإلاجلض ألاٌو
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ـــــــــــياعاث اإلاؿحرة مً ػغف : ػبلها جىشُف كملُت ئوشاء الاخخ 1977و  1971الفترة اإلامخضة بِذ  -2-2

لــــــــــُت  جم ئصـــــــــــضاع ؾلؿــــــــــلت مً ألاوامغ حلؼي  1971الشغواث الىػىُت لخؿاب الضولت خــــــــــُض اهه  في ظٍى

 اإلاغؾىم اإلاخللم  لبلــــــــــــع الشــــــغواث خم اخخـــــــــــياع الىاعصاث مً ؾلم الفغق الظي جيخمي ئلُه ،هما الغي

بالخلاون اإلاالي و الاكخصاصي مم فغوؿا و جم ئكغاع غالف مالي ؾمي بالترزُص ؤلاظمالي للىاعصاث 

 لالؾخجابت الخخُاظاث الشغواث في مجاٌ مضزالتها مً الىاعصاث .

ــــــــش فُفغي  02-78ئن صضوع كاهىن 8  0763و  0756الفترة املمخدة بين   -4-1 ـــــــــــمً جأمُم جظـــ 1978بخاٍع

ظمُم كملـــُاث بُم و شغاء الؿلم و الخضماث مم الخـــــــــاعط و هص صغاخت كلى ئكصاء الىؾؼــــــاء الخىاص 

في مجـــــــــاٌ الخجاعة الخاعظُت خُض زص الهُئت اللمىمُت و خضها بمباشغة اللالكاث الاكخصاصًت و اإلاالُت 

 1بحن الجؼائغ و باقي اللالم .

ش  1987و  1986الفترة اإلامخضة بحن  -4 -2 م  12-86صــــــــضع كاهىن  19/08/1986: بخاٍع اإلاخللم بدىـــــــُـ

ت و البىً اإلاغهؼي الظي خضص ئػاع اإلاىـــــــــىمت البىىُت و مىً البىىن مً اؾخلاصة  البىـــــــــــىن الخجاٍع

م و الخىـُم اإلاخلللــــــــحن صالخُــــــــتها في مجاٌ الصغف ،ئط زىٌ ئلى البىً  اإلاغهؼي الجؼائغي صالخُت الدشَغ

أًً صزل الاكخصاص الجـــــــؼائغي في كىامت مؿــــــــــــذ  1986بالصغف في مجاٌ الخجــــــــــاعة الخاعظـــــُت لؿىت 

 ُمت الضوالع أي أؾىاق الصغف اللاإلاُت.هُاهه بؿــــــــبب الاهسفاض الغهــــــــــــُب ألؾلاع اإلادغوكـــــــــاث ،جضهىع ك

ش  88/01: ئن اللــــــــــاهىن  0767و  0766الفخـــسة املمــــــخدة بين  -4-3  12/01/1988الصـــــــــاصع بخـــــــــاٍع

ض مهام اإلاخظمــــــــــً اؾخلاللــــــــــــُت اإلاإؾؿاث اللمىمُت أكؼى هخائج ملمىؾت بسصىص جىـُم و جدــــــــضً

الىـام البىيي اإلاــــــــــخمشلت في مشاعهخـــــــــــــه في جدظحر اللىاهحن اإلاخلللت بالصغف و الخجاعة الخاعظُت ،جم 

ظه بمحزاهــــــــــُت اللمالث  أًظا ئلغاءالؿهغ كلى جؼبــــــــــُلها و جم  الترزــــــــــــــُص ؤلاظمالي لالؾخحراص و حلٍى

ل واعصاث اإلاإؾؿاث الصلــــــــــ ت بالخلاون مم لجىت الاكــــــــــتراض الخاعجي بخمٍى ــبت و أصبدــــــــــذ البىىن الخجاٍع

 مً الخاعط في ئػاع اللغوض التي جخم بحن الخيىماث .

 هظام السقابت بعد إلاصالح البىكي في إطاز قاهىن الىقد و القسض 8 -1

مُياهحزماث  90/10خُض الخىظه الاكخصاصي ئط هغؽ كاهىن  كغفذ مغخلت الدؿلُىاث مىلغظا هبحرا مً

الؿىق ،فللــــض أخضر زىعة ملخبـــــــغة في مجاٌ جىـُم اإلاإؾؿاث الىلضًت و اإلاالــــــــُت و أكؼى هـغة  اكخصاص

ؼللت للبىً مســـــــــــخلفت جماما كـــــــً الىـام الظي ؾاص كبل صضوع هظا اللاهىن باكخباع اهه مىذ صالخُاث م

 الجؼائغي و ظللها مؿخللت جماما كً الؿلؼت الؿُاؾُت .

اشخملذ مهامه ئلى ظاهب ئصضاعه للىلىص في جىفحر أفظل الشغوغ لىمى مىخـم لالكخصاص والخفاؾ كليها 

للىلض مً زالٌ باهماء ظمُم الؼاكاث ؤلاهخــــــــــــاظُت الىػىُت مم الؿهغ  كلى الاؾخلغاع الضازلي و الخــــــــــاعجي 

جىـُم و جىظُــــــه و مغاكبت الخغهت الىلضًت و جىػَم اللغض و الؿهغ كلى خؿً ئصاعة الخلهضاث اإلاالُت 

 اججاه الخاعط و اؾخلغاع ؾىق الصغف .

 8 مفهىم السقابت على الصسف 

                                                                                       
ضة الغؾمُت،اللاهىن عكم 1  .14/02/1978، 07اإلاخللم باخخياع الضولت للخجاعة الخاعظُت،اللضص02-78الجٍغ
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ف ألاظىبي ٌلغف هـام الغكابت كلى الصغف في صولت بأهه " هـام بملخظاه جدخىغ الضولت الخلامل في الصغ 

ألازغي صون مغاكاة  بُلا و شغاءا وهي التي جدضص ؾلغ اللملت الىػىُت في مىاظهت اللمالث ألاظىبُت

 الكخباعاث الؼلب و اللغض "

 ًلي : جخلخص كىاكض  الللبت في ؿل هظا الىـام فُما

ل اللملت الىػىُت ئلى اللمالث ألازغي  - ت جدٍى ـمت التي ئال في ؿل اللىاكض اإلاى كضم الؿماح بدٍغ

 جصىلها الضٌو .

 ئزظاق خغهت جصضًغ و اؾخحراص الصغف ألاظىبي للىاكض ملُىت. -

م اللمالث. ازخفاء ؾىق الصغف ألاظىبي -  بملىاه اإلالغوف كىض الخضًض كً كاكضة الظهب أو هـام حلٍى

ـــــــا في ؿل فللى الغغم مً ازخالف الللبت في هظًً الىـامحن ئال اهه ًىظض ؾلغ واخض للصغف ألاظىبي ،ئم

هـام الغكابت كلى الصغف ألاظىبي فاهه ًىظض في الغالب أهثر مً ؾلغ للصغف و بالخالي أهثر مً ؾىق 

 للصغف ألاظىبي .

 8 أهداف السقابت على الصسف 

هىان اللضًض مً ألاهضاف التي جغمي ئليها الضٌو التي جؼبم هـام الغكابت كلى الصغف و التي ًمىً بُانها 

 ًلي : ما

كالط العجؼ في محزان اإلاضفىكاث مً زالٌ الخض مً الؼلب كلى الىاعصاث بفغض جغازُص الاؾخحراص  -

ت و اخخُاػاث الصغف ،و حشجُم الصاصعاث مً الؿلم و  التي جمىذ وفم شغوغ جدضصها الؿُاؾت الخىمٍى

 اهىماشُت .الخضماث كىض أن جلجــــــــــأ ئلى جسفُع ؾلغ صغف اللملت الىػىُت أو اجساط ئظغاءاث 

اإلادافـــــت كلى اللُمت الخاعظــــــــُت لللمــــــــلت الىػىُت مً الخضهـــــىع و زاصت ئطا واهـــــــــذ الضولت صاخـــــــبت  -

ض مً أكبائها في خالت اهسفاض ؾلغ صغف  اللملت مشللـــــــــت بالتزاماث ججاه اللالم الخاعجي ألامغ الظي ًٍؼ

 كمالتها .

م عفع الترزُص بالصغف خُض ًغاص خماً - ت البظاكت الىػىُت مً اإلاىافؿت ألاظىبُت كً ػٍغ

م فغض ؾلغ مغجفم  ل الىاعصاث الىػىُت التي ال ًخـــــــــــــم ئهخاظها في الضازل أو كً ػٍغ اؾخسضامه في جــمٍى

 لللمـــــــــالث ألاظىبُت اإلاغاص الخصـــــــــٌى كليها لىفـ الغغض .

م جىمُت  - ل ؾــــــــــــىاء وان طلً كً ػٍغ الاخـــــــــخُاػي الىلضي مً الظهب و اللمالث ألاظىبُت اللابلت للخدٍى

بت كلى بُلها أو  مىذ كالوة أزىاء  شغاءها بما ًترجب كلى طلً مً اعجفاق الؿلغ الفللي لهظه  فغض طٍغ

 اللمالث كً الؿلغ الغؾمي اإلالغع لها .

ئلى اإلاُاصًً التي جيسجم فيها الاؾدشماعاث ألاظىبُت مم مخؼلباث الؿُاؾت  ظىبُتألا  جىظُه عؤوؽ ألامىاٌ -

الاكخصاصًت للضولت ،هظلً  حؿخـــــــــــسضم للؿُؼغة كلى هجغة عؤوؽ ألامىاٌ مً الضازل ئلى الخاعط و طلً 

م ؾــــــً ئظغاءاث كاهىهُت و جىـُمُت جلُض صزٌى و زغوط عؤوؽ ألامىاٌ الىػىُ  ت .كً ػٍغ

ت التي حؿمذ باهفـــــــــخاح الاكخصاص الجؼائغي  فُما ًسص الغكابــــــــــت كلى الصغف ،فلض مؿخه حلضًـــــــــــالث ظبًر

كلى اللالـــــــــــم الخاعجي ، و كصض جضكُم هظا الاججاه فلض أؾىضث مهمت مغاكبت الصغف و جىـُم ؾىكه ئلى 

ل وشاػاث اكخصاصًت  ئصاعةاعه مجلـ مجلـ الىلض و اللــــــــــغض باكخب البىً اإلاغهؼي ، هما ًغزص بخمٍى

ل عؤوؽ أمىاٌ م جمٍى ت  90/10الجؼائغ و بالخالي فان كاهىن  ئلىأظىبُت  كً ػٍغ كض ظؿض مبضأ خٍغ
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اإلاخللم بالشغواث  82/13الاؾدشماع ألاظىبي و هـم خغهت الغؾامُل مً و ئلى الخاعط و ظمض اللاهىن عكم 

 اإلاسخلؼت .

للض أكلب صضوع هظا اللاهـــــــــىن كضة هصىص كاهىهُت جخظمً هُفُت جىـُم الصــــــــــغف و الخجاعة 

ش  92/04الخاعظُت مً بُـــــــــــــــنها الالئدت عكم  اإلاخللم بمغاكبت الصغف الظي أهض  22/03/1992الصاصع بخاٍع

بُم ئظغاءاث مغاكبت الصغف زــــــــــــم كضٌ و جمم كلى الصالخُاث الياملت اإلاسىلت لبىً الجؼائغ في مجاٌ جؼ

ـــــــش  اإلاإعزت في  07/01ئلى الالئدــــــــــت عكم  باإلطافت 95/07بالالئدت عكم  23/12/1995في جاٍع

ـــــــــت مم الخاعط و كلى خؿابا 03/02/2007 ث اللمالث اإلاخظـــــــمىت اللىاكض اإلاؼبلـــــــــــــت كلى اإلالامالث الجاٍع

ش  م الالئدت عكم  19/10/2011ألاظىبُت التي كضلذ و جممذ بخاٍع  .2011/06كً ػٍغ

كض هـم اغلب اإلاؿائــــــــــل اإلاخلللت باللؼاق البىيي هـــــــــــيل ئال اهه  90/10عغم أن كاهىن الىلــــــــــــــــــض و اللغض 

 .27/02/2001اإلاإعر في  01/10مغ كغف بلــــــــــع الخلضًالث مً زالٌ ئصضاع ألا 

و اإلاخمشلت أؾاؾــــــــا  في  2003الؿاخت اإلاصغفُت زالٌ بضاًاث ؾىت  أًظا و هـغا لألخـــــــــضار التي شهضتها

ت  ئفالؽ بىـــــــــــىحن زاصحن همـــــــا بىً الخلُفت و البىً الصىـــــــاعي و الخجاعي ،أصضعث الؿلــــــــؼت الجؼائـــــــٍغ

الــــــــــتي وان ًىصب مىطىكــــــــــها في الىلض و اللغض ملغُا ،و  2003أوث  26اإلاـــــــــإعر في  03/11ألامـــــــغ عكــــــــم 

 مم بلع الاؾخصىاءاث الـغفُت . 90/10بظلً اللاهىن 

اإلاــــإعر في  10/04بلع الخلضًالث و طلً بمىظب ألامغ عكم  03/11كغف بضوعه ألامــــــــــغ  2010في ؾــــــىت 

 1اإلاخللم بالىلض و اللغض . 2003أوث  26اإلاإعر في  03/11اإلالضٌ و اإلاخمم لألمغ  2010أوث  26

 (  4102-0771املبدث الثاوي 8 جدليل جطىز طعس الصسف و مددداجه خالل الفترة )

 (  4102-0771املطلب ألاول 8 جطىز طعس صسف الدًىاز الجصائسي خالل الفترة ) 

ض أولذ الجؼائغ أهمُت هبحرة لؿلغ ٌلخبر ؾلغ الصغف مً اإلاىاطُم طاث ألاهمُت ؤلاكخصاصًت خُ       

الصغف و لظلً ؾىلىم بضعاؾت جؼىع ؾلــــــــــــغ الصغف في الجؼائغ و الظي ٌلخبر هظا ألازحر همخـــــــــغحر جابم و 

 ـه مً زالٌ الشــــــيل اإلاىالي ؾىىضخـــــــــ

          (2014-1990صعاؾت حغحراث ؾلغ الصغف الجؼائغي زالٌ )    (: 1.2الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .100ه،صولمان ؾلُضي،مغظم ؾبم طهغ  1
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 leceE 4115(و بسهامج 0الطالبت اعخمادا على امللحق زقم ) إعداداملصدز 8 من 

 للض كغف ؾلغ الصغف في الجؼائغ كضة حغحراث  و مغ بمغاخل زالٌ الفترة اإلالىُت بالضعاؾت :

 (07728-0771* الفترة )

اصة مً ملاهاة الىطم  1986للض أصث أػمت البتروٌ لؿىت      الاكخصاصيو ما جبلها مً مشاول ئلى ٍػ

في الصغف و اإلاىاعص مً اللملت الصلبت ،ففغض كلى الجؼائغ الضزٌى في  الاخخُاػيالىاجج كً هلص 

م مً بُنها شغكذ الجؼائغ في جؼبُم بغهامج ئصالحي واؾ 1988شاملت ، و في ؾىت  اكخصاصًتئصالخاث 

لاث و كىاهحن شاهض 1990كاهىن الىلض و اللغض ؾىت  ث في بلىعة الىـام اإلاصغفي الظي ظاء بدشَغ

كً عغبتها في الخىاصل ئلى كابلُت  1990الجؼائغي ، و كض أكلىذ الؿلؼاث الىلضًت مً مىخصف ؾىت 

ت . ل الضًىاع باليؿبت لللمالث الجاٍع  جدٍى

ش  كغاع الخسفُع  اجساطئلى أن جم  1991ؾلغ الصغف اؾخلغاع في ؾىت و كغف  %،و في 30/09/1991بخاٍع

 صىضوق الىلض الضولي الاجفاكُت FMI. 1994و اؾخلغ خٌى هظه اللُمت ئلى غاًت  22بيؿبت 

 ( 41128-0773* الفترة ) 

ً شهضث ملضالث ؾلغ صغف الضًىاع     صوالع  1هبحر مً  اهسفاضفي الؿىىاث ألازحرة لللغن اللشٍغ

، و هظا عاظم ئلى  2000صًىاع ظؼائغي ؾىت  75.25صوالع ٌؿاوي  1ئلى  1994صًىاع ظؼائغي ؾىت  40ٌؿاوي 

كام البىً  2003ؾلؿلت الخسفُظاث التي جم ئظغاءها زالٌ فترة الدؿلُىاث مً اللغن اإلااض ي و في 

يهضف أؾاؾا للخض مً % ، و هظا ؤلاظغاء  5% و  2اإلاغهؼي بخسفُع كُمت الضًىاع بيؿــــــبت جتراوح ما بحن 

ـــــــــــت ال ؾُما بلض اجـــــــــــؿاق الفـــــاعق بحن اللُمت   الاؾمُتجؼىع الىخلت الىلضًــــــت اإلاخضاولت في الؿىق اإلاىاٍػ

و بحن للضًىاع الغؾمي و كُــــــــمت اللملت الىػىــــــــــــُت في الؿىق الؿــــــــىصاء ملابل أبـــــــــــــغػ اللمالث ألاظىبُت ، 

يي بدىالي  اعجفلذ 2003ظىان و صٌؿمبر  ؾلغ  اعجفم% و  11كُمت الضًىاع الجؼائغي باليؿبت للضوالع ألامٍغ

ػفُف في كُـــــــــــــــــمت الضًىاع  اعجفاقفلض شهـــــــــــــــضث  2004% ، أما ؾىت  7.5ـــــلي بــــ الصغف الخلُلي الفلـــــــــ

 الجؼائغي .

 ( 41028-4113* الفترة ) 

صوالع و بـــــــــــلي هظا الؿلغ زابذ هىكا ما  73.86ئلى  2005وصل ؾلغ صغف الضًىاع الجؼائــــــغي في ؾىت     

بضاًت مً شهغ ؾبخــمبر جفاكم ألاػمت اإلاالُت الضولُت التي بضأث  2008و كغفذ ؾــــــــــىت  2006ـــــىت ئلى غاًت ؾ

الىــــــــبحرة  الاكخصاصًاثفاولىـ طلً الىطم ؾـــــــــــــلبا كلى الضٌو طاث  2007ؾىت  أوثجـهغ مالمدها في 

و كلُه خللــــــــــــذ الجؼائغ فائع ئظمــــــالي  الاهسفاضـــجهذ أؾلاعها هدى فاهسفــــــــــع ػلبها كلى الؼاكت فاجـــــــــــــ

ً جغاهم كُاس ي  الصغف الغؾمُــــــــــــت  الخخُاػاثكلى مؿخىي محزان اإلاضفىكاث ما ؾاكض الجؼائغ مً جيٍى

غاًت نهاًت ،و اؾخمغ جظبظب أؾلاع الصغف ئلى  2008شهغ مً ؾىت  آزغ ملُاع صوالع في  143.102بلغذ 

ض مً  انهاعث 2012و في ؾىت  2011ؾىت   %. 10كُمت الضًىاع الجؼائغي بأٍػ

 (  *4102-0771املطلب الثاوي 8 دزاطت جطىز مددداث طعس الصسف للدًىاز الجصائس خالل الفترة  ) 
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خابم مً زالٌ كمىا بدصغ كضص مً اإلاخغحراث أو اإلادضصاث التي عأًىا أنها جإزغ بشيل ملخبر في اإلاخغحر ال     

 ما جم كغطه ؾابلا ، و هي الصاصعاث ،الىاعصاث ،ملضالث الخضخم و الىاجج اإلادلي الخام .

 أوال 8 جطىز الصادزاث 8

 (2014-1990( : جؼىع صاصعاث الجؼائغ زالٌ )2.2الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 أكالههالخف مً زالٌ الشيل ecxE 2007(  و بغهامج 02الؼالبت اكخماصا كلى اإلالخم عكم ) ئكضاصاإلاصضع : مً 

ت للجؼائغ  مم اللالم الخاعجي جظبظبا ، خُض أن حجم  أن بضاًت الدؿلُىاث  شهض حجم اإلاباصالث الخجاٍع

لغ الىفؽ  هـغا لخأزغه بالخغحر الظي ًدضر كلى ؾ 2006-1990الصاصعاث لم ًىً مؿخلغا ػىاٌ الفترة 

سجل هخائج مىظبت و ًغظم  21هى الؼغف ألاهثر فلالُت في الخجاعة الخاعظُت و مم بضاًت اللغن  باكخباعه

أؾلاع الىفؽ في ألاؾىاق الضولُت و الظي ًمشل بضعظت أولى وؿبت حغؼُت  اعجفاقالؿبب وعاء هظا الخدؿً ئلى 

ت  ييع صوال  99.97% خُض وصل ؾلغ البرمُل  98الصاصعاث الجؼائٍغ  . 2008في ؾىت  أمٍغ

اللمالث ألاظىبُت مما ؾلغ الصغف باليؿبت لللمالث ألاظىبُت فان الصاصعاث جصبذ ملىمت ب اعجفاقفلىض 

ض مله اهسفاض اصة ؾلغ الصغف ألاظىبي و  اهسفاضفي ملضاع الصاصعاث و مم  ًٍؼ الصاصعاث جإصي ئٌ ٍػ

 اللىؿُت . الظي ٌشحر ئلى اللالكت الاكخصاصيهظا ًخفم مم اإلاىؼم 

 ثاهيا 8 جطىز الىازداث 8

 (2014-1990( : جؼىع حجم الىاعصاث زالٌ الفترة )3.2الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ecxEE 2007( و بغهامج 03اإلاصضع : باالكخماص كلى اإلالخم عكم )
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 1990( و في ؾــــــــــىت 2006-1990في الشيل أكاله هالخــــــف  أن حجم الىاعصاث بلي مخظبــــــــــظب ػُلت الفـــــــــــترة )

اعجفلذ  1994أؾلــــــــــاع الضوالع ملابل الضًـــــىاع و في ؾىت  اعجفاقاهسفظـــــــذ الىاعصاث و ٌلىص الؿـــــــبب ئلى 

 2007-1996م طلً ئلى اعجفاق أؾلاع اإلاىاص اإلاؿـــــــــــخىعصة زاصت الخبــــــــــىب و في الفخــــــــغة الىاعصاث و ًغظ

ع في كُمت اللــــــــملت و اؾخـــــــــمغ  ئلى  الاعجفاقكغفـــــــــــذ الىاعصاث جؼاًض مؿخمغ بالغغم مً ؾُاؾت الخسفـــــــُـ

 هبحر في حجم الىاعصاث . اهسفاضشهضث  2014و مم بضاًت ؾىــــــــــت  2013ت غاًت نهـــــــــاًت ؾـــــــــى

 ثالثا 8 جطىز طعس الفائدة 8

 (2014-1990ؾلغ الفائضة زالٌ الفترة ) ( جؼىع 4-2الشيل عكم )

 

 

 leceE 4115( و بسهامج 12املصدز 8 باالعخماد على امللحق زقم )

 0.39لىا الشيل أكاله أهه في بضاًت فترة الضعاؾت كغف اعجفاق مدؿىؽ في ؾلغ الفائضة و صل ئلى  ًىضح

% لِشهض اعجفاق ػفُف ؾىت  0.27خُض وصل ئلى  1993غاًت  ئلىزم كغف اهسفاض  1991% ؾىت 

ت في  0.28 ئلىوصل  1994 و  2014ؾىت  ئلى غــــــــــاًت الاهسفاض% بلض طلً كغفذ أؾلاع الفائضة اؾخمغاٍع

في كُمت ؾلــــــــــــغ الصغف مما ًإهض اللالكت اللىؿُت بُنهما مً ظهت و وىن ملضٌ  الاعجفاقٌلــــىص طلً 

با لؿلغ الفائضة  ت جلٍغ با  اهسفاطافشهض  الاؾميالخضخم واهذ كُمخه مؿاٍو جُا و بىفـ اللُم جلٍغ جضٍع

 . أزغي مً ظهت  الاؾميمم ؾلغ الفائضة 

 ملضالث الخضخم :عابلا : جؼىع 

 (2014-1990( : جؼىع ملضالث الخضخم )5.2الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 leceE 4115( و بسهامج 3الطالبت اعخمادا على بياهاث امللحق زقم ) إعداداملصدز 8 

اث ظض  مغجفـــــــــــــلت ئلى غاًت ؾىت هالخف أن ملــــــــضالث الخضخم في بضاًت فخــــــــــغة الضعاؾت شــــــــــــهضث مؿخـــــــــــٍى

ال ؾىت 1992 و ًغظـــــــم هــــــــــــــظا الاهسفاض ئلى ؤلاظغاءاث التي  1995ئلى  1993،مً زــم جغاظلذ كلـــــــــُـ

ــــــــــــه ئلى غاًت ؾىت اؾخمغ جغاظلــ 1996اجسظجــــــها الخيىمت في ئػاع بغهامـــــــــــــــج الخلضًل الهُـــــــــــــىلي و مىظ ؾىت 
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دـــــــــــــــت باليؿبت لالكخصاص الىػني ببلىغه  2000 اث مٍغ % مما ٌلني أن  0.39خُض وصل آهــــــــظان ئلى مؿخٍى

 بغهامج ؤلاصالح الهُىلي بضا ًأحي بشماعه .

مضاع الخضخم مىظ ؾىت  % و اججه4.20ض وصل اعجفم ملضٌ الخضخم مجضصا خُ 2001 و مم بضاًت ؾىت

% و هظا مإشغ زؼحر ظضا كلى الاؾخلغاع الىلضي  8.89سجل وؿبت  2012هدى الخصاكض و في ؾىت  2005

% كلى الخىالي و هى ما  2.9و  3.3كغف ملضٌ الخضخم جباػإا بيؿبت  2014و  2013و مم بضاًت ؾىت 

 ًمشل مىؿبا هدى الاؾخلغاع الىلضي.

 الخام 8  خامظا 8 جطىز الىاجج املدلي

 (2014-1990(: حغحراث همُت الىاجج اإلادلي الخام في الجؼائغ زالٌ الفترة )6.2الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 leceE 4115( و بسهامج 4املصدز 8 من إعداد الطالبت اعخمادا على امللحق زقم )

مً الشيل أكــــــــــــــاله هالخف أن الىاجج اإلادلي الخام في جؼىع مؿخمغ مً بضاًت فترة الضعاؾـــــــــت ئلى غاًت ؾىت 

أؾلاع البتروٌ و  اهسفاضمً  2008بؿبب ما زلفخه أػمـــــــــــت  2009خُض بضأ في جغاظم مً ؾىت  2008

شهض اعجفاق  2011أغلب ئهخاظها و حلامالتها هي اإلادغوكاث و مم بضاًت ؾىت هظا ما ًفؿـــــــغ أن الجـــــــــــــــؼائغ 

 .2014ئلى غاًت ؾىت 

 (  4102-0771املبدث الثالث 8 دزاطت قياطيت ملددداث طعس الصسف الدًىاز الجصائسي )

 املطلب ألاول 8 صياغت الىمىذج لظعس الصسف  

الخؼي اإلاخلضص  الاهدضاع للىصــــــــــٌى ئلى أهضاف البدض ؾىلــــــــــخمض كلى همىطط ئخـــــــــــــصائي و هى همىطط     

 بغهامج  Eviews 9 و  Excel2007 باؾخســـــــــــــضام 

 أوال 8 صياغت الىمىذج الخاص بظعس الصسف 8

ـــت و بىاء الىمىطط اللـــــــــــُاس ي و الىمىطط اإلالخمض كلُه هى همىطط مً أصلب اإلاغاخــــــــــل و أهمها صُاغـــــــ

 الاهدــــــــضاع الخؼي 
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X1 .X2 ….Xk  كلى اللضص مً اإلاخغحراث اإلاؿخللت(Y)  اهدضاع اإلاخلضص ، و الظي ًمىً أن ولغفه كلى أهه 

 للمخغحر الخابم  

كت بحن مخغحر جابم مؿخمغ و كضص مً اإلاخغحراث مجمىكت مً ألاؾالُب التي ًمىً اؾخسضامها إلالغفت اللال

 1اإلاؿخللت التي كاصة ما جيىن مؿخمغة و اإلالاصلت الخؼُت في الاهدضاع الخؼي اإلاخلضص هي :

iε Y=a+b1X1+b2X2+ …………….+ 

و بخؼبُم اللالكت الخؼُت الؿابلت  كلى مخغحراث الضعاؾت التي جإزغ في ؾلغ الصغف ؾىلىم بخدضًض 

 جغمحزها هما ًلي :اإلاخغحراث و 

 Y اإلاخغحر الخابم : و ًخمشل في ؾلغ الصغف و ًغمؼ له بـ 

 اإلاخغحراث اإلافؿغة )اإلاؿخللت( : و جخمشل في :

  الصاصعاث و ًغمؼ لها بـX . 

  الىاعصاث و ًغمؼ لها بـ        .   M 

 ملضٌ الفائضة  و ًغمؼ لها بـ   . INT    

 ملضٌ الخضخم و ًغمؼ لها بـTINF   . 

 اجج اإلادلي الخام و ًغمؼ لها بـ الىPIB. 

اض ي  بلض جغمحز مخغحراث الىمىطط اللُاس ي و ججمُم البُاهاث الخاصت بيل مخغحر ، ًخم جدضًض الشيل الٍغ

 2ًلي : للىمىطط اللُاس ي هما

 

 

الخؼي اإلاخلضص في جلضًغ الىمىطط اللُاس ي الخاص بؿلغ الصغف  الاهدضاع أؾلىب  اؾخسضامخُض ؾِخم 

اطُت هما ًلي :  و صُاغخه الخؼُت الٍغ

 

 خُض أن :

 (iجمشل الؼمً أي كُمت اإلاخغحر في الؿىت :) i 

(Y . يي  (:جمشل ؾلغ الصغف بالضًىاع  الجؼائغي ملابل الضوالع  ألامٍغ

 (Xجمشل حجم الصاصعاث بملُىن ص.ط :) 

( M )جمشل حجم الىاعصاث بملُىن ص.ط : 

( Int )ًمشل ؾلغ الفائضة الخلُلي : 

( Tinf )جمشل ملضٌ الخضخم : 

  ( Pib )جمشل حجم الىاجج اإلادلي الخام ب ملُىن ص.ط : 

                                                                                       
 .122،ص،2012و اللُاؽ الاكخصاصي ،صاع الىخاب الشلافي،ألاعصن، Eviews زالض مدمض الؿىاعي،1

 

Y = f ( X , M , INT , TINF , PIB ) 

Yi = β0 +β1Xi + β2Mi + β3Inti + β4TINFI + β5Pibi + εi 
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Β0 ,β1 ,β2,β3,β4,β5جمشل مللماث الىمىطط : 

 زاهُا : جلضًغ الىمىطط الخؼي الخاص بؿلغ الصغف :

لت اإلاغبلاث الصغغي  باؾخلماٌؾىلىم بخلضًغ الىمىطط اللُاس ي لؿلغ الصغف و هظا (OLS)و حلخبر   ػٍغ

ئُاث و ئخصااللاصًت ئخضي الؼغق لخلضًغ الىماطط الخؼُت ، و ؾىلخمض في جلضًغ الىمىطط كلى بُاهاث 

)ؾلغ الصغف( و اإلاخغحراث اإلاؿخللت و  Eviews 9بلض ئصزاٌ البُاهاث ئلى البرهامج ول مً اإلاخغحر الخابم

 جـهغ هخائج الخلضًغ الخؼي مً زالٌ الجضٌو الخالي :  ؤلاخصائيطلً باؾخسضام البرهامج 

 (2014-1990(: هخائج جلضًغ الىمىطط الخؼي لؿلغ الصغف زالٌ الفترة )1-2الجضٌو عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews9 اإلاصضع : مً ئكضاص الؼالبت باالكخماص كلى بغهامج

 مً الجضٌو أكاله هجض ملاصلت الىمىطط ؾلغ الصغف اإلالضع هما ًلي : هخائج الىمىطط :

 

 

 مً زالٌ الجضٌو أكاله هالخف :

  R² :0.958419ملامل الخدضًض

 N= 25كضص اإلاشاهضاث : 

 Watson Durbin :2.054650ئخصائُت

  : T4=1.522318 , T3=-9.141478 , T2=-2.283788 , T1= -3.366726 , T0=17.57484كُم ؾدُىصهذ

T5 = 2.763511 

 F = 87.58860ئخصائُت فِشغ :

 Prob = 0.000000الخؼأ  : اخخماٌ

 املطلب الثاوي 8 عسض الىخائج و املىاقشت 

Y = 76.43262 – 1.13 Eˉ05Xi – 202Eˉ05Mi – 207.3726Tini + 0.348281 Tinfi + 9.38Eˉ06pibi 

Dependent Variable: Y 
   Method: Least Squares 
   Date: 28/05/18  Time: 90:84 
   Sample: 1990  2014 

    Included observations: 25        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 76.43262 4.348979 17.57484 0.0000 

X -1.13E-05 3.36E-06 -3.366726 0.0032 

M -2.02E-05 8.83E-06 -2.283788 0.0341 

INT -207.3726 22.64480 -9.141478 0.0000 

TINF 0.348281 0.228783 1.522318 0.1444 

PIB 9.38E-06 3.39E-06 2.763511 0.0124 

R-squared 0.958419             Mean dependent var 60.60280 

Adjusted R-squared 0.947477              S.D dependent var 21.79424 

S.E. of regression 4.994780              Akaike info criterion 6.260227 

Sum squared resid 474.0088              Schwarz criterion 6.552757 

Log likelihood -72.25284              Hannan-Quinn criter 6.341363 

F-statistic 87.58860               Durbin-Watson stat 2.054650 

Prob(F-statistic) 0.000000       
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اث  و هظا بلع الضعاؾاث الؿابلت ؾمذ لىا بخدضًض و ازخباع كضص  الاكخصاصًتبلض اػالكىا كلى الىـٍغ

ًمىً أن جإزغ في  اكخصاصًتمً اإلاخغحراث الاكخصاصًت و طلً إلاا جىفغ لضًىا مً ملؼُاث ئخصائُت و 

اإلاخغـــــــحر الخابم ) ؾلغ الصغف ( فمً زالٌ هظا اإلابدض ؾيخؼغق ئلى كغض الىخائج اإلاخلللت بالىمىطط 

 كشتها .اللُاس ي و مىا

 أوال8 الىخائج املخدصل عليها من الدزاطت 

 8 اقخصادًاجدليل الىخائج  -0

ت الاكخصاصًت .B0ئشاعة الخض الشابذ)•   (اإلادصل كليها مً زالٌ الىمىطط جخفم مم الىـٍغ

(هالخـــــف أهه ئشــــــاعجه ؾالــــبت و هظا ًضٌ كلى أن هـــــــىان كالكت كىؿُت B1باليؿــــــــبت إلالامل الصاصعاث)• 

بحن اإلاخغـــــــحر اإلاؿخلل )الصاصعاث( و اإلاخغحر الخابم )ؾــــــــلغ الصغف( في الجؼائغ و هظا ًخفم مم مىؼم 

ت الاكخصاصًت خُض ئطا -13E.ؾِخغحر بـحغحر حجم الصاصعاث بىخضة واخضة فان ؾلغ الصغف  الىـٍغ

ت(B1)وخضة ٌلني أن اإلالامل05  اكخصاصًت . له ملىٍى

(هالخـــــف ئشاعجه ؾالــــبت أي هـــــــىان كالكت كىؿُــــــــــــت بحن اإلاخغـــــــحر  اإلافؿغ B2باليؿبت إلالامـــــــــــــل الىاعصاث)• 

حغحر اإلاخغحر  خُض ئطا الاكخصاصيًخفم مم اإلاىؼم  )الىاعصاث(و اإلاخغـــــــحر الخابم )ؾلــــــــغ الصغف( و هظا

وخضة و مىه هلٌى أن إلالامل  -202E-05بىخضة واخــــــــضة فان )ؾلغ الصغف( في الجؼائغ ؾِخغحر  اإلافؿــــــــــغ 

ت اكخصاصًت   الىاعصاث  ملىٍى

ئشاعجه ؾالــبت ،مما ًضٌ كلى أن هـــىان كالكت كىؿُت بحن  (  هالخفB3باليؿبت إلالامل ؾلغ الفائضة)• 

ت الاكخصاصًت خُض  اإلاخغحر اإلافؿغ )ؾلغ الفائضة(و اإلاخغحر الخابم )ؾلغ الصغف( و هظا ال ًخفم مم الىـــــٍغ

وخضة ،ئط لِـ إلالامل ؾلغ  -207.3726ئط حغحر ؾلغ الفائضة بىخضة واخضة فان ؾلغ الصغف ؾِخغحر بـ 

ت اكخصاصًت وىهه مغجبؽ بملضٌ(B3)الفائضة   الخضخم . ملىٍى

(  هالخـــــــــف ئشاعجه مىظبت و هظا ًضٌ كلى أن هىـــــــــان كالكت ػغصًت B4باليؿبت إلالامل ملضٌ الخضخم)  • 

اإلافؿغ )ملضٌ الخضخم( و اإلاخغــــــــحر الخابم )ؾلغ الصغف( و هظا ال ًخفم مم اإلاىؼم  بُــــــــً اإلاخغحر

وخضة  0.348281كخصــــــــــاصي خُض ئطا حغحر مــــــــلضٌ الخضخم بىخضة واخضة فؿِخـــــــغحر ؾلــــــــــــغ الصغف بـ الا

ت اكخصاصًت .  ئطا إلالامــــــــــل ملضٌ الخظــــــــــسم لِـ له ملىــــــــــٍى

ئشاعجه مىظــــــــــبت و هظا ًضٌ كلى أن هىان كالكت  (  هالخـف أنB5باليؿبت إلالامل الىاجج اإلادـــــــــلي الخام )• 

ػغصًـــــــــت بحن  اإلاخغحر  اإلافؿغ )الىاجج اإلادلي الخام( و اإلاخغــــــــــحر الخابم )ؾلغ الصغف( في الاكخصاص الجؼائغي و 

بىخضة واخضة فان ؾلغ هظا ال ًخفم مم اإلاىـــــــؼم  الاكخصاصي خُض ئطا حغحر الىاجج اإلادـــــــــــلي الخام 

ت اكخصاصًت .9.38E-06الصغف ؾِخغحر بـ   بىخضة و مىه لِـ إلالامل الىاجج اإلادلي الخام ملىٍى

أؿهغث هخائج جلضًغ الىمىطط أن اإلاخغحراث اإلافؿغة )الصاصعاث،الىاعصاث،ؾلغ الفائـــــــضة،ملضٌ الخظـــــسم 

ت اكخصاصًت و هظا ً ضٌ كلى أن اإلاخغُـــــغاث اإلاؿخللت لها أزغ كلى ؾلغ ،الىاجج اإلادلي الخام( لها ملىٍى

ت باليؿبت ليل اإلالامالث مم بلع .  الصغف بملامالث مخفـــــــــاوجت أي لها ملىٍى

 جدليل الىخائج إخصائيا 8  -4

كخصاصًا ، ًخم ازخباع بلــــــــض اللُام بازخباع فغطُاث همــــــــــىطط الاهدضاع الخؼي و جدــــــــــلُل الىمــــــــــــىطط ا

ت ؤلاخصائُت في اإلالضعاث الخاصــــــــــت  ازخباع الىمـــــــىطط اإلالـــــــــــــضع باؾخلماٌ ملاًحر  ئخصائُت تهضف ئلى  اإلالىٍى
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ت اإلاللماث باؾخسضام  ازخُاع بمللماث الىمىطط خُض ًخم  ت  (T) ىصهذُؾد ازخباع ملىٍى و ازخباع اإلالىٍى

ت ²R( و ملامل الخدضًض )Fخسضام ئخصائي فِشغ )اليلُت للىمىطط باؾ ( زم ًخم ازخباع مضي اؾخلغاٍع

 مللماث الىمىطط اإلاخدصل كلُه.

 (tsedets  اخخبازاخخباز معىىيت املعلماث )   4-0

ت مللماث الىمىطط ،لخلُُم جأزحر اإلاخغحراث اإلاؿخللت كلى اإلاخغحر  الزخباع   tsedEjsوؿخسضم ازخباع   ملىٍى

 ًلي : الخابم مً زالٌ ازخباع فغطُاث اإلاللماث اإلالضعة هما

 i.:  0.5   ϵ i/ : 0i=  0الفغطُت اإلالضومت : 

 ǂ .i : 0.5   ϵ i/ : 1i 0الفغطُت البضًلت : 

لت   Ttab و اللُم اإلاجضولت Tcalـــــــــــالٌ اللُم اإلادؿىبت  ىصهذ و طلً مً زـُؾد ازخباع ؾىىطـــــــذ ػٍغ

ت  .صعظت  2.093،كلـــــــــما أن اللُمت اإلاجضولت  باإلاائت 05كـــــىض  bojPللمللماث اإلالضعة كىض مؿخـــــــــــىي ملىٍى

ت )  ، خُض : 19T 0.05=  2.093و مىه  25-(5+1=)19( أيN-)b+1)) أو( K-Nخــــــــٍغ

N  كضص اإلاشاهضاث : 

K  كضص اإلالضعاث  : 

b  كضص اإلاخغحراث اإلاؿخللت : 

أهبــــغ مً اللُمـــــــت Tcal( 17.57484( هالخــــــــف أن اللُمـــــــت اإلادؿـــــــىبت ).0باليؿــــــبت إلالامل اإلاخغحر الشابـــــــذ )• 

ت ئخصــــــائُت و طلً كىض  .0أي أن، 0iـــُت اللضم و بهــــــظا هغفع فغطـــ Ttab( 2.093اإلاجضولــــــت ) له ملىٍى

ت الخؼأ  ت  .0و كلُه ًمىً كبٌى اإلاخغحر الشابذ  0.0000مؿخىي ملـــــــىٍى  5في الىمىطط كىض مؿخىي ملىٍى

 باإلائت .

لت أهبر مً اللُمت اإلاجضو  Tcal -3.366726( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .1باليؿبت إلالامل الصاصعاث )•

(2.093 )Ttab  0و بهــــــــظا هغفع فغطـــُت اللـــــضمi   ت لـ =  0.0032ٌؿاوي  .1و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

bojP  ًت ئخصائُت أي أن له جأزحر  5أي اكـــــــل م باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل الصاصعاث له ملىٍى

 كلى اإلاخغحر الخابم .

أهبر مً اللُمت اإلاجضولت  Tcal -2.283788( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .2اعصاث )باليؿبت إلالامل الى • 

(2.093 )Ttab  0و بهــــــــظا هغفع فغطـــُت اللـــــضمi   ت لـ =  0.0341ٌؿاوي  .2و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

bojP  ًت ئخصائُت أي أن له جأزحر  باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل الىاعصاث له 5أي اكـــــــل م ملىٍى

 كلى اإلاخغحر الخابم . 

أهبر مً اللُمت  Tcal -9.141478( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .3باليؿبت إلالامل ؾلغ الفائضة )• 

ت لـ   0iو بهــــــــظا هغفع فغطـــُت اللـــــضم  Ttab( 2.093اإلاجضولت ) ٌؿاوي  .3و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

0.0000  =bojP  ًت ئخصائُت  5أي اكـــــــل م باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل ؾلغ الفائضة له ملىٍى

 أي أن له جأزحر كلى اإلاخغحر الخابم .

أهبر مً اللُمت  Tcal 1.522318( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .4باليؿبت إلالامل ملضٌ الخضخم )• 

ت لـ   0iو كلى هظا ألاؾاؽ هلبل فغطُت اللضم  Ttab( 2.093اإلاجضولت )  .4و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى
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ت  5أي اهبر مً  bojP=  0.1444ٌؿاوي  باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملضٌ الخضخم لِـ له ملىٍى

ت  إلاخغحر باإلائت و بالخالي فان اإلاخغحر اإلاؿخلل )ملضٌ الخضخم( ال ًإزغ في ا 5ئخصائُت  كىض مؿخىي ملىٍى

 الخابم )ؾلغ الصغف(.

أكل مً اللُمت  Tcal -2.763511( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .5باليؿبت إلالامل الىاجج اإلادلي الخام )• 

ت لـ  أصوىو لضًىا Ttab( 2.093اإلاجضولت ) باإلائت  5أي اكـــــــل مً   bojP=  0.0124ٌؿاوي  .5مؿخىي ملىٍى

ت   .5 أنأي   0iو كلُه هغفع فغطـــُت اللـــــضم  ،و كلُه ًمىً اللٌى أن الىاجج اإلادلي  ئخصائُتله ملىٍى

ت  ت ئخصائُت كىض مؿخىي ملىٍى باإلائت و بالخالي فان اإلاخغحر اإلاؿخلل )الىاجج اإلادلي  5الخام له ملىٍى

 الخام( ًإزغ في اإلاخغحر الخابم )ؾلغ الصغف(. 

 اخخباز املعىىيت الكليت للىمىذج 8 2-2

 ²Rو ملامل الخدضًض Fفِشغ   ازخباع وؿخلمل في هظا الازخباع 

ت اليلُت لىمىطط مً زالٌ الفغطِخحن  ئلى( : يهضف هظا الازخباع Fفِشغ  ) ازخباع (: 2-2-1 ازخباع  اإلالىٍى

 الخالُخحن :

 فغطُت اللضم : جىص كلى كضم وظىص كالكت بحن اإلاخغحراث اإلافؿغة و اإلاخغحر الخابم أي :

0  =4.  0  =3. 0 =2.  0  =1.  0  =0.  :0i 

الفغطُت البضًلت: جىص كلى وظىص كلى ألاكل ملامل مً بحن اإلالامالث التي ًخظمنها الىمىطط غحر ملضوم 

 أي:

0 ǂ4.  0 ǂ3.  0 ǂ2.  0 ǂ1.  0 ǂ0.  :1i 

ًخم  التي FsiPواللُمت اإلاجضولت Fcal  87.58860مً الجضٌو أكاله هلاعن بحن اللُمت اإلادؿىبت 

ت  أي اللُمت  2.74( و التي حؿاوي K-Nباإلائت و صعظت ) 5اؾخسغاظها مً ظضٌو فِشغ كىض مؿخىي ملىٍى

التي  1iو هلبل الفغطُت البضًلت 0iاإلادؿىبت اهبر مً اللُمت اإلاجضولت و كلُه هغفع فغطُت اللضم 

ت بحن اإلاخغحر  جىص كلى وظىص ملامل واخض كلى ألاكل غحر ملضوم مما ًضٌ كلى وظىص كالكت زؼُت ملىٍى

ت ئخصائُت ظُضة .  الخابم و اإلاخغحراث اإلاؿخللت فُمىً اللٌى أن للىمىطط ملىٍى

 ²R 8معامل الخددًد  4-4-4

بت مً الىاخض خُض أن  ²R 0.958419ئن اللُمت اإلاخدصل كليها إلالامل الخدضًض جلضع بــ  و هي كٍغ

مً ؾلغ الصغف مما ًضٌ كلى أن هىالً اعجباغ كىي بحن اإلاخغحر  باإلائت 95.84اإلاخغحراث اإلاؿخللت جفؿغ 

 باإلائت جفؿغها اللىامل ألازغي غحر مضعظت في الىمىطط . 4.158الخابم و اإلاخغحراث اإلافؿغة أما الباقي 

 املطلب الثالث8 حعدد العالقاث الخطي بين املخغيراث املظخقلت 8

ً مؿخللحن أو أهثر مما ًجلل كٌؼ جأزُــــــــغها الفغصي كلى ًلصض به وظىص اعجبـــــــــاغ كىي بحن مخ    غحًر

باإلائت و في هظه الخالت الخلضًغ  90اإلاخغحر الخابــــــــــم غحر ممىً و ٌشيل هظا الاعجباغ مشيل ئطا وان ًفىق 

ت ئخصائُت أو ئشاعاث زاػـــــــئ لت اإلاغبلاث الصغغي ٌلؼي ملضعاث لِـ لها ملـــــــــىٍى ت بغغم مً أن بؼٍغ

بـــــــت مً الىاخض و ٌؿاوي    و الخسلص مً هظا اإلاشيل ًيىن  0.958419ملــــــامل الخدضًض طو كُمت كٍغ

ت فمً زالٌ همىطط ؾلغ  اصة كضص اإلاشاهضاث أو خظف بلـــــــع اإلاخغحراث اإلاؿخللت التي لِـ لها ملىٍى بٍؼ

ت ئخصا  ئُت .الصغف ًدبحن لىا أن ملضٌ الخضخم لِـ له ملىٍى
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و هظا ؾىلىم بخلضًغ الىمىطط بلض ئػالت ملضٌ الخضخم أوال : جلضًغ الىمىطط بلض ئػالت ملضٌ الخضخم : 

ت ئخصائُت  ألنها لِؿذ ملىٍى

 ( : هخائج جلضًغ الىمىطط بلض ئػالت ملضٌ الخضخم 2-2الجضٌو عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews9الطالبت باالعخماد على بسهامج إعداداملصدز8 من 

 

 

 

 Eviews9 اإلاصضع : مً ئكضاص الؼالبت باالكخماص كلى بغهامج

 ملاصلت الىمىطط اإلالضع : هجض اإلالاصلت كلى الىدى الخالي :

 

 8 اقخصادًاجدليل الىخائج  -0

ت الاكخصاصًت .B0ئشاعة الخض الشابذ ) •   (  اإلادصل كليها مً زالٌ الىمىطط جخفم مم الىـٍغ

(  هالخـــــف أهه ئشــــــاعجه ؾالــــبت و هظا ًضٌ كلى أن هـــــــىان كالكت كىؿُت B1باليؿــــــــبت إلالامل الصاصعاث )• 

)الصاصعاث( و اإلاخغحر الخابم )ؾــــــــلغ الصغف( في الجؼائغ و هظا ًخفم مم مىؼم بحن اإلاخغـــــــحر اإلاؿخلل 

ت الاكخصاصًت خُض ئطا -02Eحغحر حجم الصاصعاث بىخضة واخضة فان ؾلغ الصغف ؾِخغحر ب الىـٍغ

ت اكخصاصًت(له B1وخضة ، ٌلني أن اإلالامل ) -05.1  . ملىٍى

(  هالخـــــف ئشاعجه ؾالــــبت أي هـــــــىان كالكت كىؿُــــــــــــت بحن اإلاخغـــــــحر  اإلافؿغ B2باليؿبت إلالامـــــــــــــل الىاعصاث  )• 

خُض ئطا حغحر اإلاخغحر  الاكخصاصي)الىاعصاث(و اإلاخغـــــــحر الخابم )ؾلــــــــغ الصغف( و هظا ًخفم   مم اإلاىؼم 

Dependent Variable: Y 

   Method: Least Squares 

   Date: 28/05/18  Time: 10:37 

   Sample: 1990  2014 
    Included observations: 25        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 77.24848 4.455711 17.33696 0.0000 

X -1.02E-05 3.38E-06 -3.011171 0.0069 

M -1.65E-05 8.77E-06 -1.879419 0.0748 

INT -180.226 14.47605 -12.44994 0.0000 

PIB 8.04E-06 3.38E-06 2.376452 0.0276 

R-squared 0.953348             Mean dependent var 60.60280 

Adjusted R-squared 0.944017              S.D dependent var 21.79424 

S.E. of regression 5.156667              Akaike info criterion 6.295314 

Sum squared resid 531.8242              Schwarz criterion 6.539098 

Log likelihood -73.69143              Hannan-Quinn criter 6.362927 

F-statistic 102.1758               Durbin-Watson stat 1.918770 

Prob(F-statistic) 0.000000       

 

Y= 77.24848-  1.02E -05xi-1.65E- 05mi -180.2260tini+8.04E- 06Pibi 
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وخضة و مىه هلٌى أن إلالامل 1.65E-05في الجؼائغ ؾِخغحر بـ)ؾلغ الصغف(  فان اإلافؿــــــــــغ بىخضة واخــــضة

ت اكخصاصًت  .الىاعصاث ملىٍى

(  هالخف ئشاعجه ؾالــبت مما ًضٌ كلى أن  هـــىان كالكت كىؿُت بحن B3باليؿبت إلالامل ؾلغ الفائضة)• 

ت الاكخصاصًت خُض اإلاخغحر اإلافؿغ )ؾلغ الفائضة( و اإلاخغحر الخابم )ؾلغ الصغف( و هظا ال ًخفم مم الىـــ ــٍغ

ئط لِـ إلالامل ؾلغ  وخضة -180.2260ؾلغ الصغف ؾِخغحر بـ  ئط حغحر ؾلغ الفائضة بىخضة واخضة فان

ت اكخصاصًت وىهه مغجبؽ بملضٌ  الخضخم . الفائضة ملىٍى

(  هالخـف أن ئشاعجه مىظــــــــــبت و هظا ًضٌ كلى أن هىان كالكت B4باليؿبت إلالامل الىاجج اإلادـــــــــلي الخام )• 

ػغصًـــــــــت بحن اإلاخغحر  اإلافؿغ )الىاجج اإلادلي الخام( و اإلاخغــــــــــحر الخابم )ؾلغ الصغف( في الاكخصاص الجؼائغي و 

ـلي الخام بىخضة واخضة فان ؾلغ الصغف هظا ال ًخفم مم اإلاىـــــــؼم الاكخصاصي خُض ئطا حغحر الىاجج اإلادــــــــــ

ت اكخصاصًت . 8.04E-06ؾِخغحر بـ بىخضة و مىه   لِـ إلالامل الىاجج اإلادلي الخام ملىٍى

 جدليل الىخائج إخصائيا 8  -4

ت اإلاللماث باؾخسضام ئخصائُت ؾد ت اليلُت للىمىطط Tىصهذ )ًُخم ازخباع ملىٍى ( و ازخباع اإلالىٍى

 (.²Rملامل الخدضًض ) ( و Fباؾخسضام ئخصائي فِشغ )

 (tsedets  اخخبازاخخباز معىىيت املعلماث ) 2-0

لت   Ttabو اللُم اإلاجضولت  Tcalىصهذ و طلً مً زالٌ اللُم اإلادؿىبت ُؾد ازخباع ؾىىضح ػٍغ

ت   .   2.086اللُمت اإلاجضولت  أنباإلائت ، كلما  5كىض  bojPللمللماث اإلالضعة كىض مؿخىي ملىٍى

أهبــــغ مً  Tcal( 17.33696( هالخــــــــف أن اللُمـــــــت اإلادؿـــــــىبت ).0امل اإلاخغحر الشابـــــــذ )باليؿــــــبت إلال• 

ت ئخصــــــائُت و  .0أي أن  0iو بهــــــظا هغفع فغطــــــُت اللضم  Ttab( 2.086اللُمـــــــت اإلاجضولــــــت ) له ملىٍى

تالخؼأ الىمىطط كىض  في .0و كلُه ًمىً كبىٌ اإلاخغحر الشابذ 0.0000طلً كىض مؿخىي ملىٍى

ت  باإلائت 5مؿخىًملىٍى

أهبر مً اللُمت اإلاجضولت  Tcal -3.011171( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .1باليؿبت إلالامل الصاصعاث )•

(2.086 )Ttab  0فغطـــُت اللـــــضم و بهــــــــظا هغفعi   ت لـ =  0.0069ٌؿاوي  .1و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

bojP  ًت ئخصائُت . 5أي اكـــــــل م  باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل الصاصعاث له ملىٍى

ولت أكل مً اللُمت اإلاجض Tcal -1.879419( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .2باليؿبت إلالامل الىاعصاث )• 

(2.086 )Ttab  0و بهــــــــظا هلبل فغطـــُت اللـــــضمi   ت لـ =  0.0748ٌؿاوي  .2و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

bojP  ًت ئخصائُت . 5أي اهبر م  باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل الىاعصاث لِـ له ملىٍى

أهبر مً اللُمت  Tcal -12.44994ىبت ( هالخف أن اللُمت اإلادؿ.3باليؿبت إلالامل ؾلغ الفائضة )• 

ت لـ   0iو بهــــــــظا هغفع فغطـــُت اللـــــضم  Ttab( 2.086اإلاجضولت ) ٌؿاوي  .3و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

0.0000  =bojP  ًت ئخصائُت  5أي اكـــــــل م باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل ؾلغ الفائضة له ملىٍى

 ر كلى اإلاخغحر الخابم .أي أن له جأزح

أكل مً اللُمت Tcal -2.376452( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .4باليؿبت إلالامل الىاجج اإلادلي الخام )• 

ت لـ  أصوىو لضًىا  Ttab( 2.086اإلاجضولت ) باإلائت  5أي اكـــــــل مً   bojP=  0.0276ٌؿاوي  .4مؿخىي ملىٍى

ت اخصائُت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن الىاجج اإلادلي   .4أي ان   0iو كلُه هغفع فغطـــُت اللـــــضم  له ملىٍى
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ت  ت ئخصائُت كىض مؿخىي ملىٍى باإلائت و بالخالي فان اإلاخغحر اإلاؿخلل )الىاجج اإلادلي  5الخام له ملىٍى

 الخام( ًإزغ في اإلاخغحر الخابم )ؾلغ الصغف(.

 ²Rو معامل الخددًد  Fفيشس  اخخباز خخباز معىىيت الكليت للىمىذج 8 وظخعمل في هرا الا  اخخباز  4-4

 ( F8فيشس ) اخخباز  4-4-0

 2.87هبر مً اللُمت اإلاجضولت  أ Fcal 102.1758أن اللُمت اإلادؿىبت   هالخف مً الجضٌو أكاله      

FsiP   ت ( و كلُه هغفع K-Nباإلائت و صعظت ) 5التي ًخم اؾخسغاظها مً ظضٌو فِشغ كىض مؿخىي ملىٍى

التي جىص كلى وظىص ملامل واخض كلى ألاكل غحر ملضوم  1iو هلبل الفغطُت البضًلت   0i فغطُت اللضم

ت بحن اإلاخغحر الخابم و اإلاخغحراث اإلاؿخللت .  مما ًضٌ كلى وظىص كالكت زؼُت ملىٍى

 ²R 8معامل الخددًد  4-4-4

بت مً الىاخض خُض أن  ²R 0.953348ئن اللُمت اإلاخدصل كليها إلالامل الخدضًض جلضع بـ  و هي كٍغ

باإلائت مً ؾلغ الصغف مما ًضٌ كلى اهه هىالً اعجباغ كىي بحن اإلاخغحر  95.33اإلاخغحراث اإلاؿخللت جفؿغ 

 ر مضعظت في الىمىطط .باإلائت جفؿغها اللىامل ألازغي غح 4.67الخابم و اإلاخغحراث اإلافؿغة أما الباقي 

 ثاهيا 8 جقدًس الىمىذج بعد إشالت الىازداث 8

ت ئخصائُت و كلُه ؾىلىم بخلضًغ الىمىطط مً  أؿهغث الىخائج الؿابلت أن حجم الىاعصاث لِـ له ملىٍى

 ظضًض بلض ئػالت الىاعصاث

 ( 8 هخائج جقدًس الىمىذج بعد إشالت الىازداث1-4الجدول زقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews9 املصدز8من إعداد الطالبت باالعخماد على بسهامج

 

 

 Eviews9 اإلاصضع : مً ئكضاص الؼالبت باالكخماص كلى بغهامج

Dependent Variable: Y 

   Method: Least Squares 

   Date: 28/05/18  Time: 21:39 

   Sample: 1990  2014 
    Included observations: 25        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 41.09949 3.483334 18.90399 0.0000 

X -4.33E-03 1.32E-06 -1.394891 0.0328 

INT -102.1444 14.99419 -13.34394 0.0000 

PIB 2.44E-06 4.90E-09 2.141388 0.0339 

R-squared 0.984294             Mean dependent var 60.60280 

Adjusted R-squared 0.039139              S.D dependent var 21.79424 

S.E. of regression 5.844919              Akaike info criterion 6.399041 

Sum squared resid 314.9492              Schwarz criterion 6.491091 

Log likelihood -74.91889              Hannan-Quinn criter 6.831983 

F-statistic 219.4189               Durbin-Watson stat 1.943942 

Prob(F-statistic) 0.000000       
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 ملاصلت الىمىطط اإلالضع : هجض اإلالاصلت كلى الىدى الخالي :

 

 8 اقخصادًا* جدليل الىخائج 0

ت الاكخصاصًت .B0ئشاعة الخض الشابذ ) •   (  اإلادصل كليها مً زالٌ الىمىطط جخفم مم الىـٍغ

(  هالخـــــف أهه ئشــــــاعجه ؾالــــبت و هظا ًضٌ كلى أن هـــــــىان كالكت كىؿُت B1باليؿــــبت إلالامل الصاصعاث )• 

بحن اإلاخغـــــــحر اإلاؿخلل )الصاصعاث( و اإلاخغحر الخابم )ؾــــــــلغ الصغف( في الجؼائغ و هظا ًخفم مم مىؼم 

ت الاكخصاصًت خُض ئطا حغحر حجم الصاصعاث بىخضة واخضة فان ؾلغ الصغ   -E-065.33ف ؾِخغحر بـ الىـٍغ

ت اكخصاصًت .B1وخضة ،ٌلني أن اإلالامل )  (له ملىٍى

(  هالخف ئشاعجه ؾالــبت أي هـــىان كالكت كىؿُت بحن اإلاخغحر اإلافؿغ B2باليؿبت إلالامل ؾلغ الفائضة)• 

ت الاكخصاصًت خُض ئط  حغحر ؾلغ )ؾلغ الفائضة( و اإلاخغحر الخابم )ؾلغ الصغف( و هظا ال ًخفم مم الىـــــٍغ

وخضة ،ئط لِـ إلالامل ؾلغ الفائضة  -191.2555ؾلغ الصغف( ؾِخغحر بـ  (الفائضة بىخضة واخضة فان

ت اكخصاصًت   ملىٍى

(  هالخـف أن ئشاعجه مىظــــــــــبت و هظا ًضٌ كلى أن هىان كالكت B3باليؿبت إلالامل الىاجج اإلادـــــــــلي الخام )• 

إلافؿغ )الىاجج اإلادلي الخام( و اإلاخغــــــــــحر الخابم )ؾلغ الصغف( في الاكخصاص الجؼائغي و ػغصًـــــــــت بحن اإلاخغحر  ا

هظا ال ًخفم مم اإلاىـــــــؼم   الاكخصاصي خُض ئطا حغحر الىاجج اإلادـــــــــــلي الخام بىخضة واخضة فان ؾلغ 

ت اكخصاصًت .بىخضة و مىه لِـ إلالامل الىاجج اإلادلي 1.85E-06الصغف ؾِخغحر بـ   الخام ملىٍى

 جدليل الىخائج إخصائيا 4-8

ت اإلاللماث باؾخسضام ئخصائُت ؾد ت اليلُت للىمىطط Tىصهذ )ًُخم ازخباع ملىٍى ( و ازخباع اإلالىٍى

 (.²R( و ملامل الخدضًض )Fباؾخسضام ئخصائي فِشغ )

 (tsedets  اخخبازاخخباز معىىيت املعلماث ) 4-0

لت   Ttabو اللُم اإلاجضولت  Tcalذ و طلً مً زالٌ اللُم اإلادؿىبت ىصهُؾد ازخباع ؾىىضح ػٍغ

ت   .   2.080اللُمت اإلاجضولت  أنباإلائت ، كلما  5كىض  bojPللمللماث اإلالضعة كىض مؿخىي ملىٍى

أهبــــغ مً  Tcal( 24.09377( هالخــــــــف أن اللُمـــــــت اإلادؿـــــــىبت ).0باليؿــــــبت إلالامل اإلاخغحر الشابـــــــذ )• 

ت ئخصــــــائُت و  .0أي أن  0iو بهــــــظا هغفع فغطــــــُت اللضم  Ttab( 2.080اللُمـــــــت اإلاجضولــــــت ) له ملىٍى

تالخؼأ في الىمىطط كىض مؿخىي .0و كلُه ًمىً كبٌى اإلاخغحر الشابذ 0.0000طلً كىض مؿخىي ملىٍى

ت  باإلائت 5ملىٍى

أهبر مً اللُمت اإلاجضولت  Tcal -2.305402( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .1اث )باليؿبت إلالامل الصاصع •

(2.080 )Ttab  0بهــــــــظا هغفع فغطـــُت اللـــــضم وi   ت لـ =  0.0314ٌؿاوي  .1و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

bojP  ًت ئخصائُت .باإلائت ،و كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل الصاصعاث له ملى 5أي اكـــــــل م  ٍى

أهبر مً اللُمت  Tcal -13.65305( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .2باليؿبت إلالامل ؾلغ الفائضة )• 

ت لـ   0iبهــــــــظا هغفع فغطـــُت اللـــــضم و  Ttab( 2.080اإلاجضولت ) ٌؿاوي  .2و لضًىا أصوى مـــــــؿخىي ملىٍى

Y= 82.97087-  5.33E-06Xi-191.2555 Tini + 1.85E-06 pibi 
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0.0000  =bojP  ًت ئخصائُت باإلائت ،و  5أي اكـــــــل م كلُه ًمىً اللٌى أن ملامل ؾلغ الفائضة له ملىٍى

 أي أن له جأزحر كلى اإلاخغحر الخابم .

أهبر مً اللُمت  Tcal -2.282344( هالخف أن اللُمت اإلادؿىبت .3باليؿبت إلالامل الىاجج اإلادلي الخام )• 

ت لـ  Ttab(2.080اإلاجضولت ) باإلائت  5أي اكـــــــل مً   bojP=  0.0330ٌؿاوي  .3و لضًىا أصوى مؿخىي ملىٍى

ت   .3أي ان   0iو كلُه هغفع فغطـــُت اللـــــضم   ،و كلُه ًمىً اللٌى أن الىاجج اإلادلي  ئخصائُتله ملىٍى

ت  ت ئخصائُت كىض مؿخىي ملىٍى و بالخالي فان اإلاخغحر اإلاؿخلل )الىاجج اإلادلي  باإلائت 5الخام له ملىٍى

 الخام( ًإزغ في اإلاخغحر الخابم )ؾلغ الصغف(.

 ²Rو ملامل الخدضًض  Fفِشغ  ازخباع وؿخلمل في هظا الازخباع  إخخباز معىىيت الكليت للىمىذج 8 4-4

 ( F8فيشس ) اخخباز  4-4-0

 3.07اهبر مً اللــــــــــُمت اإلاجضولت  120.5240Fcalـىبت  هالخف مً الجضٌو أكاله أن اللُمت اإلادؿـــــــــ      

FsiP   ت ( و كلُه K-Nباإلائت و صعظت ) 5التي ًخـــــــــم اؾخسغاظها مً ظضٌو فِشغ كىض مؿخىي ملىٍى

ـــــض كلى ألاكل التي جىص كلى وظــــــــىص ملامل واخـــــ 1iو هلــــــــبل الفغطُت البضًلت   0iهغفــــــــــع فغطُت اللضم 

ت بحن اإلاخغحر الخابم و اإلاخغحراث اإلاؿخللت .  غحر ملــــــــــــضوم مما ًضٌ كلى وظىص كالكت زؼُت ملىٍى

 ²R 8معامل الخددًد 4-4-4

خُض هالخف أن اللُمت اهسفـذ بضعظت  ²R 0.945108ئن اللُمت اإلاخدصل كليها إلالامل الخدضًض جلضع بـ 

باإلاــــــــئت مً ؾـــــلغ الصغف مما  94.51ؿابم خُض أن اإلاخغـــــــــحراث اإلاؿخللت جفؿغ واخضة ملاعهت بالىمىطط ال

 ًضٌ كلى أن هىان اعجباغ كىي بحن اإلاخغحر الخابم و اإلاخغحراث اإلافؿغة .

 زالشا : اإلافاطلت بحن الىماطط :

ت ئخصائُت ،خُض  أؿهغث الىخائج أن مً زالٌ الىمىطط الخؼي الؿابم ًخضح لىا أن للىمىطط ملىٍى

ت ئخصــــــــــــائُت و كلُه ؾىفاطل بِىــــــــــه و بحن الىماطط ألازغي كلى أؾاؽ  لجمُم مللماث الىمىطط ملىٍى

 كـــــــــضة ملاًحر لىسخاع الىمــــــــىطط ألافظل و هظا ما ؾىبُىه في الجضٌو آلاحي :

 ( : اإلافاطلت بحن الىماطط4-2الجضٌو عكم )

ٌ  الىمىطط الشاوي الشالض الىمىطط    الىمىطط ألاو

 R²ملامل الخدضًض  0.958419 0.953348 0.945108

6.377952 6.295314 6.260227 Akaike info criterion 

6.572972 6.539089 6.552757 Schwarz criterio 

6.432043 6.362927 6.341363 Hannan Quinn criter 

 الؼالبت اهؼالكا مً هخائج الضعاؾت  ئكضاصاإلاصضع : مً 

هالخف مً زالٌ هخائج الجضٌو أكاله و مً زالٌ ما أؿهغجه الىماطط الؿابلت ًـهغ لىا أن الىمىطط ألاٌو 

و الظي ًخيىن مً زمـ مخغحراث )الصاصعاث ،الىاعصاث ،ؾلغ الفائضة ،ملضٌ الخضخم ،الىاجج اإلادلي 
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ــً بلض ئػالت بلع اإلاخـــــــــغحراث اإلاــــــــــؿخللت للىماطط ألازغي خصــــــــلىا كلى الخام( ملبٌى للخلضًغ كمىما لىــــــــ

 هخائج أفظل مً الىمىطط ألاٌو لىً بفغوكــــــــــاث كلُلت بحن هخـــــــــائج مسخلف الىماطط و كلى هظا ألاؾـــــــــاؽ 

ــــــيىن مً )الصاصعاث ،الىاعصاث ،ؾلغ الــــــــفائضة ،الىاجج اإلادلي ًمىً أن هفاطل بحن الىمــــــــىطط الشاوي اإلاخــــــ

الخام(و الىمــــىطط الشالض اإلاخمـــــــــــشل في )الصــــــــــاصعاث ،ؾلغ الفائضة ،الىاجج اإلادلي الخام( خُض في الىمىطط 

ت ئخصائُت و باػالت  حجم الىا عصاث أؿهغث هخائج الىمىطط الشاوي ؿهغ لىا أن الىاعصاث لِـ لها ملىٍى

ت كلى الىمىطط خُض اهســـــــــفع ملامل الخدضًض بضعظت واخضة و هظا  الشالض أن للىاعصاث كُمت ملىٍى

ــــض كمىا ًصبـــــــــــذ أن حجم الىاعصاث ًإزغ في الىــــــــمىطط كىضما ًجـــــــــخمم مم بلــــــــُت اإلاخـــــــــــغحراث و للخأهــــ

 Schwarz criterio.Akaike info.اإلاــــــــفاطلت بحن الىمىطظحن مً زالٌ اكل اللُم إلالامالث ب

criterio.Hannan Quin criter  والتي ظاءث مخىافلت مم الىمىطط الشاوي أي  .Y= f (X . M . INT . PIB ) 
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 خالصت الفصل

( و طلً  2014 – 1990كُاس ي اكخصاصي لؿلغ الصغف للفترة )خاولىا في هظا الفـصل جلضًغ همىطط 

 Eviews 9و  Excel 2007و باالؾخلاهت ئلى بغامج  . باالكخـــــــماص كلى  همىطط الاهدضاع الخؼي اإلاخلضص

ؾمدذ لىا الضعاؾاث الؿابلت بخدضًض ظملت مً اللىامل اإلادضصة لؿلغ الصغف في الجؼائغ و طلً إلاا 

ؼُاث ئخصائُت و اكخصاصًت و كض جمشلذ هظه اإلاخغحراث في : ؾلغ الصغف الخلُلي جىفغ لضًىا مً مل

 ،الىاجج اإلادلي الخام ، الصاصعاث ، الىاعصاث ، ملضٌ الخضخم ، ؾلغ الفائضة .

صعاؾت كُاؾُت إلادضصاث ؾلغ الصغف في الجؼائغ أًً جىصلىا في الازحر و بلض مداوالث  باظغاءخُض كمىا 

فؿغ ؾم الصغف في الجؼائغ بىاؾؼت أعبم مخغحراث هي : الصاصعاث ، الىاعصاث ، ؾلغ ئلى اكتراح همىطط ً

 الفائضة ، الىاجج اإلادلي الخام .

 



 

62 

 

 خاثمة عامة

ًلعب طعــــس الصسف دوزا هاما في زبؽ الاكخصــــــــاد العالمي ،فهى بمـــــــــثابت أداة زبؽ بين كُمت الظلـــــــــع و       

الخدمـــــــــاث  و ألاصىل و ألاطعاز في الظىق املدلُت ،هظيرتها في الظىق ألاحــــــــىبُت لرا فان طعس الصسف 

حىبُت ًلعس طعس الظلع ألاحىبُت ألار ر جىافظُت باليظ ت للعملت الىػىُت مىخفظا املىخفع للعمــــــــــلت ألاأ

د مً الؼلب عليها مً حهت و ًللس مً كدزة الظلع املدلُت على املىافظت في ألاطىاق  ،و بالخالي ًٍص

أالخازحُت مً حهت أخسي و العكع صحُذ .

م املداز فلد كاهذ حعخمد الجصائس في أواخـــــس الدظعُىاث بخ    ددًد طعس الصــــسف الدًىاز  على هظام الخعٍى

لديها  الاخخُاػيو طمً هرا املىظىز جلـــــىم الظلؼاث بخعدًس أطعاز الصــــــسف بخــــــىاجس على أطـــــــع مظخىي 

الحلُــــــــلي مً العمــــــالث ألاحىبُــــــــت و الرهب و على أطاض وطعُت مُــــــصان املدفىعاث و طعس الصسف 

فظعس الصسف امللىم بأعــــــــلى مً كُمـــــــــخه الحلُلُت ٌعكع ازجفاع معدالث الخضخم في الداخس و مً زم 

ازجفاع ألاطعاز اليظبُت للصادزاث مما ًإدي ئلى جللُس اللدزة الخىافظـــــــُت للدولت ،رما ًددر هرا 

ـــــً اللؼاعاث املخخلفت داخــــــــــس الاكخصاد الىػني و بين الازجـــــفاع مً الخضخم حؼىهاث لألطعاز بُ

أاللؼاعاث املدلُت و الدولُت ، و هرا ما ًإدي ئلى هسوب زؤوض ألامىال في الخازج .

ا مع ازجــــ اػه بالفسهك  4691مىر ئصداز  العمــلت الىػىُت طـــــىت      ، طير طعس  صسف الدًىاز ئداٍز

و جميز  4661ئلى  4691عملت صع ت مً  41زم بظلت عمــــــــالث عددها  4691ـت الفسوس ي ئلى غاًـــ

و  الاكخصادبما ًالئــــــم املسخلت التي عسفـــــــها  4141ئلى غاًت  4661باالطخلالل و الث اث اليظبي خالل الفترة 

ا و بدىمُت رثُفت جخؼـــــلب  معخبرة جم ئهلاشها  مازاثاطدثاملخميزة أطاطا بىظام حظُِـــس مخؼؽ مسرٍص

ت و لِظـــــــــذ  ت ئلى جددًــــد جكلفت ئداٍز عت مما أدي حظُــــــير طعس الصسف بهـــــره الكُفــــــُـ  اكخصادًتبىجُــــــسة طَس

أالىػني . الاكخصادللعملت الصع ت أي اهفــــصال طعس صسف الدًىاز عً واكع أداء و رــــفاءة 

 الفرضيات : اختبار 

جداول العمــــالث الىلدًت في ألاطــــىاق و خظىعـــــها للىي العسض و الؼلب طُــــإدي ئلى جددًد كُمـــت   *

ادة أو بالىلـــصان ،ئطافت ئلى مدــــدداث أخــــــــسي ففـــي  العملت املدــــلُت ملابس العمــــالث ألاحىبُت ئما بالٍص

طعس صسف العملت الىػىُت  اطخلسازأس الظلؼت الىلدًت لل لد للمدافظت على خالت وحـــىد جضخــــم ،جخدخـــــــــ

فائع الكخلت  امخصاص،مً خالل ملمىعت مً طُاطـــــــاث طعس الصسف رسفع طعس الفائدة مً أحس 

أالىـــــــــلدًت املخداولت في الظىق ، و هرا ما ًثــــ ذ صحت الفسطُت ألاولى .

مدس الدزاطت أعؼذ داللت ئخصائُت  الاكخصادًتلصسف بمخخلف املخغيراث *  العالكت التي جسبؽ طعس ا

ت ئخصائُت فىلد كس  باليظ ت لكس مً : الصـــــــادزاث و الىازداث و مً خُث املخغــــــــــيراث التي لها معـــــــىٍى

أثاهُت .املخــــــــغيراث باطـــــــــخثىاء معــــدل الخضخم و هرا ما ًىفي صحت الفسطُت ال

*  جلدًس الىمــــىذج الخاص باملخـــــغير الخابع طعس الصسف أعؼى داللت ئخصائُــــت للمخغير املفظـــــس طعس 

و الـــــــــتي وصلذ ئلى الصفس مما ًلعس مً هرا املخـــغير هى املددد ألار ر   borPالفائــــدة مً خُث كُمت 

أهرا ما ًثبذ صحت الفسطُت الثالثت .جأزـــــــيرا على طعس الصــــــــسف و 

طمدذ بالىصىل ئلى الىمىذج ألامثس ملددداث  1.61.1الري وصلذ كُمخه ئلى  ²R*  معامس الخددًد 

أطعس الصسف و الري ًثبذ صحت الفسطُت السابعت .
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 نتائج الدراسة : 

ي جىصلىا ئلى مً خالل دزاطت مىطىع مددداث طعس الصسف في الجصائس و بلاهبُت الىظسي و الخؼ ُل

أالىخائج الخالُت :

*  عسف هظام صسف الدًىاز الجصائسي عدة جؼىزاث تهدف ئلى مىار ت الخغيراث الحاصلت في الىظام 

الىلدي الدولي مع اللسازاث الاكخصادًت املدلُت لسفع مظخىي أداء الاكخصاد الكلي و جدلُم الخىاشن في 

أميزان املدفىعاث .

ت في طعس الصسف لم ًكً الهدف منها الخأزير على امليزان الخلازي )الصادزاث و *  الخغُـــــــساث الحاصل

س طعس الصسف ذاجه و الاهخلال ئلى هظام أر ر مسوهت . أالىازداث( بلدز ما كان الهدف هى جدٍس

الجصائــــــسي مً اخـخالل في اللـــــــىىاث املصسفُت و التي خالذ دون جدلُم جىاشن بين  الاكخصاد*  ٌعاوي 

العسض و الؼلب على العمالث ألاحىبُت ما أدي بدوزه ئلى جدفيز وؼاغ الظىق املىاشي للصسف )الظىق 

أالظىداء(.

ت ئخــــــ ـصائُت مً خالل الىمىذج الثاوي لكً له *  املخغير املظخلس و املخمــــثس في الىازداث لم جكً له معىٍى

أداللت مع باقي املخغيراث املفظسة ملخمعت .

*  املخغــــــــيراث التي جإزس في طعس الصـــــــــسف هي املخغيراث التي فـــــــظسث املخغُـــــس الخابع و هي كس مً 

أالفائدة،الىاجج املدلي الخام(. )الصــــــــادزاث ،الىازداث ،طعس

بعع املخغـــــــيراث التي لم جكً لها داللت اكخصادًت رظعس الفائـــــــدة ،معدل الخضخم و الىاجج املدلي   *

أن كس املخغيراث لها  إلاخصائُتالخام مً خُث جأزيرها على طعس الصسف ،أظهسث مً خالل الداللت 

ــخثىاء معدل الخضخم . أجأزُــــــــس في طعس الصسف باطــــــ

 ت و املقترحات :التوصيا

مً الىخائج املدصس عليها مً الدزاطت ،ًمكىىا أن هلترح حملت مً الخىصُاث بخصىص طعس الصسف في 

أًلي : الجصائس و مددداجه رما

*  مداولـــــت ج ني طُاطت حعخمد على مسوهت طـــــــعس الصسف مً خالل جدهئــــــــــت جدخس الظـــــــــــلؼت الىلدًت في 

أــــدًد طعس الصسف .جدـــــ

*  جدعُم صادزاث الدولت خازج املدسوكاث لعدم زبؽ مداخُس الدولت مً مصدز واخد فلؽ و هرا ما 

ػهدهاه خالل الظيخين ألاخيرجين خُث تهاوث أطعاز ال ترول مما خفع مً زصُد امليزان الخلازي 

أباللجىء ئلى الىازداث .

ً اخخُاػي طلت عمالث أحىبُت أمخىىعت و جفعُس دوز ال ىزصت . *  مداولت جكٍى

ع مصادز  مداخُس  الاطدثمازأ*  حشجُع  ألاحىبي بؼسوغ مدددة لصالح الدولت مً أحس جىَى

أإلاًساداث)حعدد العمالث(

*  جصحُذ و ئحــــــساء حعدًالث على الىظام املصسفي الجصائــــــــسي ملىار ت الخغـــــــــيراث الحاصلت في الدول 

ً ألاحاهب على ئًلاد هفع امللاًِع املعمىل بها في دولهم و ج ني اكخصاد املخلدمت لخدف ــــــــــيز املظدثمٍس

 طىق خلُلي.

أ
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 الدراسة : آفاق

ال دث مً هلص املساحع و جظازب إلاخصائُاث و عدم دكتها  ادئعدغم الصعىباث التي واحهخىا في زأ   

وصىال ئلى ر رة املصؼلحاث و الجىاهب املخعددة التي ًدىاولها املىطىع فان هرا ال دث ال ًخلى مً 

العُىب و الىلص لكً ألارُد أهه ًفخذ الىلاغ لدزاطت مىاطُع مخعددة حظخكمس حىاهب هرا املىطىع 

أي هساها حدًدة الن جكىن ئػكالُت ملىاطُع و أبدار أخسي :،لرلك هلترح املىاطُع الت

أ(.414- 4141دزاطت مددداث طعس صسف الدًىاز الجصائسي للفترة ) -4

أدزاطت ملازهت ملددداث طعس الصسف في الجصائس ،فسوظا ،رىدا. -4

الخضخم دزاطت و اخخ از كدزة الىماذج اللُاطُت في جفظير طعس الصسف في الفتراث التي جخميز ب -1

أالجامذ.
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 املراجع :

 : الكتب  أول 

 1971مبادئ الىظزيت الاكتصادًت ،دار الهىاء للطباعت اللاهزة ، احمذ ضعيذ حطاهين-1

محمذ عبذ اللطيف ،جللباث ضعز صزف الذوالر ،دار التعليم الجامعي للطباعت و  ،احمذ عبذ املوحود-2

 2017 إلاضىىذريتاليشز و التوسيع ،

مبادئ الاكتصاد الذولي ،املىتب الجامعي الحذًث مصز عطيت هاصف ، هشام محمذ عمارة،  إًمان-3

2008 

الاكتصاد الذولي ،دار الحامذ لليشز و التوسيع ،الطبعت ، حمال الذًً بزكوق ،مصطفى ًوضف -4

 2016، ألاردن،ألاولى

 .2012 ألاردن، و اللياص الاكتصادي ،دار الىتاب الثلافي sweivE، خالذ محمذ الطواعي -5

 2013 ألاردنالياسوري لليشز و التوسيع ،الطبعت العزبيت  املاليت الذوليت ،، ل ال شبيب دريذ وام-6

 ألاولىرشاد العصار ،عليان الشزيف :املاليت الذوليت ،دار امليطز لليشز و التوسيع و الطباعت ،الطبعت -7

 2000،عمان 

 2010عمان  ألاولىن لليشز و التوسيع ، الطبعت سهزا  املاليت الذوليت ،دار ،ضعود حاًذ مشيور العامزي -8

العالكت التبادليت بين ضعز الصزف و ضعز الفائذة و اوعياضاتها على ميزان ، ضمير فخزي وعمت-9

 2011 ألاردناملذفوعاث ،دار الياسوري لليشز و التوسيع ،الطبعت العزبيت ،

لليشز و التوسيع ،  حامذ، دار  وألاسماث املاليت يتاملاليت الذول ، ، صباغ رفيلت  س ي محمذ همال-10

 2017عمان  ألاولىالطبعت 

 2015 ألاولى الطبعت التوسيع، و الخلذوهيت لليشز مذخل لالكتصاد الذولي،دار، همال س ي محمذ-11

التمويل الذولي و هظزياث التجارة الخارحيت ،دار امليطز لليشز و ، آخزونشليري هوري موس ى و -12

 2012،عمان  ألاولىالتوسيع و الطباعت ،الطبعت 

 2013الاكتصاد الىلذي و البىيي ،دًوان املطبوعاث الجامعيت الجشائز ، ،الطاهز لطزش-13

الىظزيت و التطبيم ، الذار عبذ اللادر محمذ ،عبذ اللادر عطيت ، الحذًث في الاكتصاد اللياس ي  بين -14

 2005 إلاضىىذريتالجامعيت 

 2012،عمان  ألاولىالتمويل الذولي ،دار صفاء لليشز و التوسيع ،الطبعت عبذ الىزيم حابز العيطاوي، -15

 2002، دار امجذ الوي لليشز ،الطبعت الثاهيت ،عمان فان جلي الحطني،  التمويل الذوليعز -16

 2016عمان  ألاولىالذولي ،دار امجذ لليشز و التوسيع ،الطبعت  التمويل، فائشة علوان -17

 2011عمان  ألاولىالاكتصاد الذولي ،دار الفىز ،الطبعت ، متولي عبذ اللادر -18

محمذ احمذ الطزيتي ،محمذ عشث ػشالن : التجارة الذوليت و املؤضطاث املاليت الذوليت ،دار التعليم -19

 2012 إلاضىىذريتسيع ، الجامعي للطبع و اليشز و التو 

 2001 إلاضىىذريت،  إلاشعاعالتجارة الذوليت ،مىتبت و مطبعت محمذ ضيذ عابذ، -20

 2002اكتصادًاث الىلود و املصارف ،دار النهضت العزبيت بيروث  ،محمذ عشث ػشالن -21

 2004،إلاضىىذريت،ميشاة املعارف ، ألاحىبيضوق الصزف محمذ همال الحمشاوي، -22
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 2014مذخل للتحليل الىلذي ،دًوان املطبوعاث الجامعيت ، الطبعت الزابعت ، حميذاث  محمود-23

 التضخم في الاكتصادًاث املختلفت ،مؤضطت الثلافت العزبيت،اللاهزة،بذون جاريخ اليشز،هبيل الزوبي-24

 2010 ألاولىالاكتصاد الذولي ،اثزاء لليشز و التوسيع ،الطبعت ،هجير عذهان سوي امين -25

التمويل الذولي و العالكاث الىلذًت الذوليت ،دار وائل لليشز و التوسيع ، ،هيل عجمي حميل الجىابي-26

 2014 ألاردن،  ألاولىالطبعت 

 و الرسائل الجامعية : ألاطروحاتثانيا : 

( 2016-2000الصزف على التواسن الخارجي في الجشائز خالل الفترة ) أضعار اثز جللباث  ،بً ساوي هاحز-1

،جخصص علوم اكتصادًت ،فزع ماليت و هلود  أوادًميمذهزة ملذمت ضمً متطلباث هيل شهادة ماضتر 

 2016/2017،حامعت املطيلت 

زة جخزج لىيل في الاكتصاد العالمي )حالت الجشائز( ،مذه أثزهاجللباث الذوالر و بولويش عبذ الوافي، -2

 2009/2010شهادة املاحطتير في العلوم التجاريت جخصص جحليل اكتصادي ،حامعت مطتؼاهم 

الصزف على التضخم و الىمو الاكتصادي ،اطزوحت ملذمت ضمً  أضعار  أهظمت جأثير ،حبوري محمذ-3

بىز بللاًذ  بيأفي العلوم الاكتصادًت جخصص هلود بىون و ماليت ، حامعت  دهتوراهمتطلباث هيل شهادة 

 2012/2013جلمطان 

على ميزان  جأثيرهضعز صزف الذًىار الجشائزي بين هظام التثبيت و هظام التلويم املذار و  ،خليفت همزي -4

( مذهزة ملذمت ضمً متطلباث هيل شهادة املاحطتير ،جخصص علوم 1985/2008املذفوعاث )

 2011/2012،حامعت املطيلت  جأميىاثاكتصادًت فزع ماليت و بىون و 

محذداث ضعز صزف الذًىار الجشائزي و دوره في جحليم الاضتلزار الاكتصادي ،مذهزة  ،ضعيذة شطباوي-5

ملذمت ضمً متطلباث هيل شهادة املاحطتير ،جخصص علوم ججاريت ،فزع جلىياث هميت للتطيير ، حامعت 

 2011/2012املطيلت 

 ثالثا : املجالت 

،العذد التاضع و  ألاول ، املجلذ إلاوطاهيتالحلوق و العلوم مجلت وعمان ضعيذي، -1

 2017،حاهفي العشزون،الجشائز

 رابعا : النصوص القانونية و التنظيمية 

 14-07املتعلم باحتيار الذولت للتجارة الخارحيت ، العذد  02-78الجزيذة الزضميت ،اللاهون ركم  -1

 1978فيفزي 

 ترنت خامسا : مواقع على شبكة الان

1- algeria.dz-of-http://WWW.bank 

2- http://WWW.ons.dz 

3- http://WWW.startimes.com  

 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.ons.dz/


(4102-0771خالل الفترة ) ألامريكيعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر س( 8 تطور 10امللحق رقم )  

 السنوات 0771 0770 0774 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 4111 4110

 سعر الصرف 7..7 87.57 78.72 76.62 62.57 52.72 22.22 22.77 27.25 77.22 22.77 22.77

 السنوات 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4101 4100 4104 4101 4102

 سعر الصرف 6..22 27.57 26.67 27.72 67..7 75.27 27.76 .25.6 27.77 22.25 67..2 75.27

 املصدر : من اعداد الطالبة اهطالقا من معطيات ووثائق البنك املركزي الجزائري 

 

(4102-0771خالل الفترة )الصادرات في الجزائر ( 8 تطور 14امللحق رقم )  

 السنوات 0771 0770 0774 0771 0772 0773 0774 0775 0776

 الصادرات 55..87772 55..76627 75.585.55 76.227.55 675667.55 5.7528.55 255788.55 2.8272.25 727722.75

 السنوات 0777 4111 4110 4114 4111 4112 4113 4114 4115

 الصادرات 755287.25 8722782.75 8575662.75 5..82588.8 8.57526.25 7662552.75 6578257.65 5..6.2.555 5785876.85

 السنوات 4116 4117 4101 4100 4104 4101 4102 

 الصادرات 25..25.258 6652767.55 5666272.55 2625868.65 55..277267 75...27825 5.822.7.75
الديوان الوطني لإلحصاءالطالبة اهطالقا من معطيات  إعداداملصدر : من   

 

(4102-0771خالل الفترة )في الجزائر  الواردات( 8 تطور 11امللحق رقم )  

 السنوات 0771 0770 0774 0771 0772 0773 0774 0775 0776

 الواردات 72587.55 86.758.55 877252.55 752562.55 655857.55 2868.6.55 5.7677.55 5...25822 227627.75

 السنوات 0777 4111 4110 4114 4111 4112 4113 4114 4115

 الواردات 785726.55 7.5572.25 275777.55 75..2256. 8552558.55 75...86856 85.6755.75 8227255.75 85..8.8777

 السنوات 4116 4117 4101 4100 4104 4101 4102 

 الواردات 7227566.55 7725752.65 6588752.75 6557258.75 5..6.52528 5677257.55 528.257.65
الطالبة اهطالقا من معطيات الديوان الوطني لإلحصاء إعداداملصدر : من   



(4102-0771خالل الفترة ) الفائدة الحقيقيعر س( 8 تطور 12امللحق رقم )  

 السنوات 0771 0770 0774 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 4111 4110 4114  

الفائدةسعر  5.66 .5.6 5.66 5.72 5.77 5.75 5.82 5.87 5.8 .5.5 5.57 5.57 5.52  

 السنوات 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4101 4100 4104 4101 4102 

 سعر الفائدة 5.55 5.55 5.55 5.55 5.56 5.56 5.56 5.56 5.55 22.25 5.52 .5.57

الطالبة اهطالقا من معطيات ووثائق البنك املركزي الجزائري  إعداداملصدر : من   

 

(4102-0771خالل الفترة ) معدل التضخم في الجزائر ( 8 تطور 13امللحق رقم )  

 السنوات 0771 0770 0774 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 4111 4110 4114  

 معدل التضخم 82.77 5..72 68.77 75.27 55..7 .2..7 87.25 2.25 2.55 .7.2 5.65 5.75 8.56

 السنوات 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4101 4100 4104 4101 4102 

 معدل التضخم 5.77 2..6 8.67 7.68 6.72 5.72 2.25 8..6 5.26 .7.7 6.65 5..7

لإلحصاءالطالبة اهطالقا من معطيات الديوان الوطني  إعداداملصدر : من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4102-0771خالل الفترة )الناتج املحلي الخام في الجزائر ( 8 تطور 14امللحق رقم )  

 

 

 السنوات 0771 0770 0774 0771 0772 0773 0774 0775 0776

املحلي  الناتج 225677.85 777867.75 85257.2.75 5..887.275 8572556.25 5.25..7555 5..7225577 7275877.55 77655.5.25

 الخام

 السنوات 0777 4111 4110 4114 4111 4112 4113 4114 4115

الناثج املحلي  76678.2.25 5..5876286 5772886.85 5277226.65 2727678.85 785.887.25 2278.75.65 7285756.65 5..677272.

 الخام

 السنوات 4116 4117 4101 4100 4104 4101 4102 

الناثج املحلي  55..8852286 25..8555776 55...875656 85578552.75 877577.7.55 87756766.75 82752857.65

 الخام 
الطالبة اهطالقا من معطيات الديوان الوطني لإلحصاء إعداداملصدر : من   

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 



 امللخص 

-0991تهدف هره  الدزاطت إلى دزاطت و جحليل محدداث طعس صسف الدًناز الجصائسي في الفترة )    

( حيث جبين وحىد حملت من املتغيراث الاقتصادًت التي جؤثس في طعس الصسف و من خالل جقدًس 4102

لدزاطت هجد همىذج لقياض جأثير هره املتغيراث و من بين املحدداث املفظسة التي جم اطتخدامها في ا

 الصادزاث ،الىازداث ،طعس الفائدة ،معدل التضخم ،الناجج املحلي الخام .

باطتعمال جحليل الاهحداز الخطي املتعدد  إلاحصائيو قد اطتخدمنا في جقدًس النمىذج التحليل     

حيث  eivEsw 9 إلاحصائيو البرهامج Excel 2007و ذلك باالعتماد على بسهامج إحصائيا الختباز الفسضياث

 . ألاحنبيتالاقتصاد الجصائسي لم ًحقق التىاشن بين العسض و الطلب على العمالث  أناطتنتجنا 

املتغيراث الظابقت لها معنىيت اقتصادًت و إحصائيت مجتمعت ، حيث املتغير  أن إلىو قد جىصلت الدزاطت 

داللت مع باقي املتغيراث  املظتقل املتمثل في الىازداث لم جكن له معنىيت إحصائيت لكن أظهس أن له

مجتمعت. قمنا بئشالت املتغيراث التي كان لها اقل معنىيت إحصائيت و جىصلنا بعدها إلى عدة هماذج مقبىلت 

 ,²R . Hannan Quinn Criterإحصائيا و بعد املفاضلت بينها من خالل املؤشساث السئيظيت:معامل التحدًد 

 AKaike info criterion, Schwarz Criterio  النمىذج : إلىجم التىصلY= f (X . M . INT . PIB ) 

 : طعس الصسف ، طىق الصسف ، الدًناز  الجصائسي .        الكلماث املفتاحيت

  Summary 

    The objective of this study was to study and analyze the determinants of the Algerian dinar 

exchange rate in the period 1990-2014. It was found that there are a number of economic variables 

that affect the exchange rate and by estimating a model to measure the effect of these variables. 

Among the explanatory determinants used in the study We find exports, imports, interest rates, 

inflation, GDP. 

    In the model estimation we used statistical analysis using multiple linear regression analysis to 

test hypotheses statistically based on Excel 2007 and Eviews 9 where we concluded that the 

Algerian economy did not balance the supply and demand of foreign currencies. 

The study concluded that the previous variables have economic and statistical significance, where 

the independent variable of imports did not have statistical significance but showed that it has 

significance with the rest of the variables combined. We removed the variables that were less 

significant statistical and then we reached several models are statistically acceptable and after the 

differentiation between them through the main indicators: the coefficient of determination ²R. 

Hannan Quinn Criter, AKaike info criterion, Schwarz Criterio The model was obtained: Y = f (X. M 

INT. PIB) 

Keywords: exchange rate, exchange market, Algerian dinar.    
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