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 -:الملخص 

تمثل التجارة الدولیة مجاالً مھماً في مجال الدراس���ات االقتص���ادیة ألھمیتھا في اقتص���اد الدولة من 
جھة ومن جھة اخرى ال یمكن عزل دول العالم بعض���ھا عن البعض االخر خص���وص���اً في مجال 
انتقال الس������لع والخدمات وانتقال رؤوس االموال فیما بینھا , كما ادى التوس������ع الكبیر للمبادالت 

لدولیة الذي رافق التطور الھائل في وس����ائل االتص����ال العالمیة ظھور الكثیر من المش����اكل على ا
ص���عید االمور المالیة الدولیة , ومع تس���ارع المتغیرات العالمیة ظھر موض���وع س���عر الص���رف 

رة كواحداً من اھم االشكالیات التي تواجھ البلدان اثناء قیامھا في عملیة المبادالت الدولیة وذلك لكث
التقلبات التي تحدث للعمالت مقابل بعض�����ھا البعض مما یص�����عب وض�����ع تقییم متكافئ ألس�����عار 
الص���رف بل واص���بحت اس���عار الص���رف كأس���عار الفائدة واالس���عار االخرى اھم المتغیرات التي 
تساھم في التخصیص االمثل للموارد وتحقیق معدل نمو متناسب وصوالً الى تحقیق توازن میزان 

ذا نجد ان مش����كلة اختالل میزان المدفوعات والبحث عن التوازن في المیزان یعتبر المدفوعات , ل
من اھم المشاكل االقتصادیة التي تُطرح امام االقتصادیین وذلك لالنعكاسات السلبیة التي یفرضھا 

 االختالل في میزان المدفوعات على التوازن الداخلي والخارجي للبلد . 
ABSTRACT 
  International trade is essential in economic studies which its importance 
in the economics of the state.  Also the world's countries cannot be isolated 
each other, especially in field of goods transport and services and turn of 
capital among them. Moreover the massive expansion of international trade 
which has accompanied the huge development of international 
communications, it has also raised many problems in terms of international 
financial affairs. As result of international changes, it's emerged the 
exchange rate as one of the most important problems faced the countries in 
the process of international trade because of the large fluctuations of 
currencies against each other which it’s difficult to make a fair assessment 
of exchange rate, and more than that exchange rates like interest rates and 
other prices are the most important changes that contribute to optimal 
allocation of resources and achieve favorable growth rate for getting on 
stabled balance of payments. Therefore, we find that disequilibrium of the 
balance of payments and looking for equilibrium in balance of payments is 
one of the most important economic problems that are concerned with 
economists and the negative effects imposed the disequilibrium in the 
balance of payments on the internal and external balance of the country.  
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في معرفة دور س��عر الص��رف باختالف انواعھ في معالجة  تتمثل مش��كلة البحث -: مش��كلة البحث
اختالل میزان المدفوعات وصوالً الى حالة التوازن . 

ینطلق البحث من فرض����یة مفادھا ان لس����عر الص����رف اھمیة كبیرة في اجراء  -: فرض����یة البحث
عادة  لك دوره في ا یة وكذ عار المحل فاع االس������ یة من خالل خفض او ارت لدول بادالت ا یة الم عمل

 التوازن الى میزان المدفوعات . 
رف یھدف البحث الى معرفة االلیة التي یمكن من اتباعھا باس���تخدام اس���عار الص��� -: ھدف البحث

الثابتة او المرنة ومعرفة مدى تأثیرھا على اس���عار الفائدة واالس���تخدام واالس���عار المحلیة في قیام 
 التبادل االقتصادي بین البلدان ومعالجة االختالل الذي یحصل في میزان المدفوعات . 

تأتي اھمیة البحث من اھمیة سعر الصرف ودوره االساسي في معالجة االختالل  -: اھمیة البحث
في میزان المدفوعات واعادة التوازن للمیزان كونھ متغیر اساسي ومھم في السیاسة االقتصادیة . 

 المبحث االول
 )) ونظریاتھاالطار المفاھیمي لسعر الصرف (( 

 مفھوم سعر الصرف  -أوالً :
بعد التطور الذي حص����ل في طبیعة الحیاة االقتص����ادیة والتي تطورت معھا العالقات الدولیة التي 
تتض��من المبادالت التجاریة وانتقال رؤوس االموال وھذا ما یتطلب من تبادل للعمالت بین البلدان 

 او اختیار عملة معینة تكون مقبولة من قبل البلدان المتبادلة . 
ص������رف على انھ مبادلة عدد من الوحدات من العملة المحلیة مقابل وحدة لذا یُنظر الى س������عر ال

واحدة من العملة االجنبیة وبذلك یكون س��عر الص��رف اداة ربط بین االقتص��اد المحلي واالقتص��اد 
) , كما  96: 2007العالمي من خالل العالقة بین الص������ادرات واالس������تیرادات (طاھر االطرش:

النقدیة المحلیة بعدد من نھ نس����بة مبادلة عدد من الوحدات یمكن ان یعرف س����عر الص����رف على ا
لدولة التجاري مع  ھا مركز ا عد المرآة التي ینعكس من خالل لك ی كذ یة ,  یة االجنب قد الوحدات الن
العالم الخارجي لذلك یُنظر الى س����عر الص����رف من زاویتین االولى ھو عدد وحدات النقد المحلي 

حدة من النقد االجنبي والثانیة ان س����عر الص����رف ھو عدد وحدات التي تتم مبادلتھا مقابل وحدة وا
العملة االجنبیة التي تدفع ثمناً لوحدة واحدة من العملة المحلیة , لذلك یعتبر س������عر الص������رف اداة 
ربط بین اقتص��اد مفتوح واقتص��ادیات العالم االخرى من خالل معرفة التكالیف واالس��عار الدولیة 

قوم بتحقیق التوازن الداخلي المتمثل باستقرار االسعار وتحقیق النمو وبالتالي فأن سعر الصرف ی
االقتص�������ادي والتوازن الخارجي المتمثل بتحقیق التوازن في میزان المدفوعات ( فؤاد مرس������ي 

) , كذلك یمكن توض�����یح اھمیة دور س�����عر الص�����رف في ربط االقتص�����اد المحلي  203: 1958:
ثالثة والتي ھي سوق االصول وسوق السلع وسوق عوامل باالقتصاد العالمي من خالل االسواق ال

وعلى المس���توى الكلي والجزئي . حیث یربط س���عر الص���رف بین اس���عار الس���لع المحلیة االنتاج 
واسعارھا في السوق العالمیة ویحدد سوق الصرف الحقیقي عدد وحدات السلع االجنبیة المطلوبة 

س��عر الص��رف الى تحقیق االھداف الكلیة التي لش��راء وحدة واحدة من الس��لع المحلیة كما یس��عى 
تتمثل بالتوازن الداخلي والخارجي وبما ان الھدف الرئیس���ي لس���عر الص���رف ینحص���ر في تحقیق 
االس����تقرار لص����رف عملة البلد مقابل العمالت االجنبیة وھو الھدف المرغوب اال انھ قد یص����عب 

ن اي سلعة في سوق منافسة تامة تحقیقھ لخضوع سعر الصرف الى العدید من المحددات شأنھ شأ
) . 17,16: 2011تتحدد من خالل تفاعل قوى العرض والطلب (سمیر فخري :

 انواع سعر الصرف  -ثانیاً :
سعر  -: سعر الصرف االسمي -1 سعر الصرف االسمي على انھ  العملة االجنبیة بداللة یُعرف 

عدد وحدات العملة المحلیة ویقصد بھذا سعر الصرف االسمي الجاري علماً ان سعر الصرف 
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االسمي ینقسم الى قسمین سعر صرف رسمي الذي یخص المبادالت التجاریة الرسمیة وسعر 
 الصرف الموازي الي یتم العمل بھ في االسواق الموازیة ( السوداء ) . 

یعتبر س��عر الص��رف الحقیقي ھو المؤش��ر الذي یقیس مقدار  -:لفعلي الحقیق س��عر الص��رف ا -2
یة معینة  نة مقابل عدة عمالت اخرى خالل فترة زمن التغییر في س������عر ص������رف عملة معی

عدة اس���عار ص���رف ثنائیة فھو یعتبر  وبالتالي یعتبر س���عر الص���رف الفعلي الحقیقي متوس���ط
یة للبلد تجاه البلدان الخارجیة ( امین ص������ید مؤش������ر ذات داللة مالئمة على القدرة التنافس������

:2013 :25,24 . ( 
یمكن التمییز بین نوعین من اس���عار الص���رف حس���ب المدة  -:س���عر الص���رف الحالي واالجل  -3

الزمنیة فأس�����عار الص�����رف الحالیة یعرف بانھ معدل الص�����رف الذي تتم من خاللھ المبادالت 
للعمالت بتس����لیم حاض����ر حیث یتم االتفاق على تس����لیم العمالت عند ش����راءھا , اما اس����عار 

مع عدم االخذ بنظر االعتبار الص������رف اآلجلة یمثل اتفاق حالي وتاریخ اس������تالم مس������تقبلي 
التغیرات التي سوف تطرأ على اسعار الصرف حیث یبقى ثابتاً حتى مع تغیر سعر الصرف 
الیومي وذلك اس��تناداً الى ش��روط العقد المتفق علیھ , وعادة ما یتم ھذا العقد لحمایة المش��ترین 

 بسبب ظروف عدم التأكد والمخاطر المستقبلیة . 
یعرف س��عر الص��رف التقاطعي على انھ س��عر عملة مقابل عملة  -:س��عر الص��رف التقاطعي  -4

اخرى وارتباط ھاتین العملتین بعملة ثالثة مش����تركة بینھما فاذا اخذنا مثالً عملة الدوالر مقابل 
العملتین فانھ یمكن ان نحدد التقاطع بین ھاتین العملتین مع بعض������ھما البعض , مع توافر عدة 

یقوم باحتس��اب نوع العملة المباعة والمش��تراة وس��عرھا وس��عر  ش��روط منھا تحدید البنك الذي
 العملة الثالثة . 

وھو سعر الصرف الي یرتبط بواقع میزان المدفوعات والذي یكون  -سعر الصرف المعدل : -5
 ). 57: 2010ذات تأثیر مباشر وصلة وثیقة بقیمة الصادرات والواردات للبلد( فالح حسین :

 ف انظمة سعر الصر -ثالثاً :
ویس����مى ھذا النظام بالنظام الذھبي الس����عار الص����رف حیث  -نظام س����عر الص����رف الثابت : -1

اعتمدت الحكومات على تحدید قیمة ثابتة للوحدات النقدیة بالنس������بة الى وزن ذھبي معین مع 
امكانیة التحویل بینھما بال قیود وكذلك حریة اس�����تیراد وتص�����دیر الذھب من والى الدول التي 

الذھب وبذلك تكون الدول قد حافظت على س������عر ص������رف ثابت لعمالتھا تجاه اتبعت قاعدة 
بعض���ھا البعض , وفي ظل ھذا النظام یمكن ان یكون ھناك تذبذب لس���عر العملة مقابل الذھب 
بدون ان یكون ملموساً وھنالك نقطة استیراد وتصدیر للذھب لكل دولة من الدول , ویمكن ان 

في ظل ھذا النظام بس��بب وض��ع میزان المدفوعات  تحدث بعض التغیرات في س��عر الص��رف
فعند حص���ول عجز في میزان المدفوعات س���تنخفض قیمة العملة ولكن بنس���بة اقل من نس���بة 
تعادلھا , اما اذا حدث العكس وكان ھناك فائض في میزان المدفوعات س������ترتفع قیمة العملة 

بة تعادلھا اال ان ھذه التغیرات التي تحدث  بة اكبر من نس������ ال تكون ذات درجة عالیة بنس������
المكانیة استیراد وتصدیر الذھب بحریة وھذا من شأنھ ان یقلل من االنحراف الى حدود معینة 

 ) .322: 2001( محمود سید عابد :
یختلف ھذا النظام عن س����ابقھ في ان البنك المركزي یس����مح  -نظام س����عر الص����رف المرن : -2

لطلب من العملة االجنبیة دون ان بتعدیل س�����عر الص�����رف وذلك لكي یتس�����اوى العرض مع ا
نجد ان قاعدة اس���عار الص���رف تعتمد على تتدخل اس���واق الص���رف االجنبیة , ففي ھذا النظام 

آلیة ترك س����عر الص����رف یتحدد تلقائیاً اس����تناداً الى قوى العرض والطلب وبالتالي فان جھاز 
ملة مقابل االس�����عار المتمثل في قوى العرض والطلب ھو الذي یحدد س�����عر الص�����رف لكل ع

العمالت االخرى دون ان تتدخل الس���لطات النقدیة في ذلك وبالتالي فان الطلب على الص���رف 
االجنبي والعرض یعمالن حسب القاعدة العامة وھي ان الطلب یعمل باتجاه عكسي مع السعر 
والعرض یعمل باتجاه طردي مع السعر وھكذا یتحدد سعر الصرف عند النقطة التي تتساوى 

میات المطلوبة مع الكمیات المعروض��ة حالھ في ذلك حال االس��عار , كما ان الس��لطات فیھا الك
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النقدیة في ظل ھذا النظام ال تتدخل لمعالجة الخلل في میزان المدفوعات لكون جھاز االس��عار 
مة  بدورھا على قی بة في معدالت الص������رف التي تؤثر  ناس������ حداث تغییرات م یعمل على ا

مع ان الواقع یثبت تدخل الس��لطات المالیة والنقدیة لغرض تفادي الص��ادرات واالس��تیرادات , 
 ). 142: 2002حدوث االثار الضارة ( ھمام الشماع,عمر ھشام :

اعتمد ھذا النظام على تثبیت  -نظام س�����عر الص�����رف للتثبیت المدار ( نظام بریتون وودز ) : -3
لغرض المحافظة  اس��عار الص��رف والزام الس��لطات النقدیة على التدخل في اس��واق الص��رف

على اس��تقرار االس��عار من خالل اس��تخدام ما لدیھا من ارص��دة نقدیة دولیة لمواجھة االختالل 
الحاص�������ل في میزان المدفوعات وھذا النظام تم االتفاق علیھ بعد الحرب العالمیة الثانیة في 

ت اس���عار وقد تم  االتفاق على تثبی 1944مدینة ( بریتون وودز ) في والیة نیوھمش���ایر س���نة 
الص��رف وحس��ب المعدل المتفق علیھ لس��عر ص��رف عملتھا وعدم تغییره االفي حدود معینة , 
مح لھا بالتغییر ارتفاعاً او انخفاض���اً في حدود  ولكي تأخذ اس���عار الص���رف بعض المرونة س���ُ

%) وقد ش��ھدت اس��عار الص��رف اكثر من عقدین نس��بة من الثبات النس��بي وجاء ھذا الثبات 1(
طیات النقدیة الرسمیة . وھذا ما جعل نظام ( بریتون وودز ) نظام سعر صرف بسبب االحتیا

وقابل للتعدیل في المدى الطویل  ثابت لكنھ قابل للتعدیل وھذا النظام ثابت في المدى القص�����یر 
 ) .323: 2001( محمود سید عابد :

والطلب على  یعتمد ھذا النظام على تفاعل قوى العرض -نظام سعر الصرف  المعوم المدار : -4
العملة المحلیة في س����وق الص����رف االجنبي وبص����ورة حرة . اي اجراء بعض التغییرات في 
العرض والطلب على العمالت من اجل تحقیق التوازن في میزان المدفوعات بدون اي تدخل 
من قبل الس�����لطات النقدیة والمالیة لتحدیده , والدول التي تتبع ھذا النظام مس�����تفیدة من مرونة 

ر الص���رف فعند انخفاض قیمة العملة المحلیة س���ینعكس ذلك على مس���توى االس���عار في اس���عا
الس��لع والخدمات والتي س��تكون ذات قیمة قیمة منخفض��ة بالنس��بة للمس��تورد االجنبي ومن ثم 
ترتفع اس����تیراداتھ من ھذه الس����لع والخدمات , ھذا ما یؤدي الى تحس����ین الوض����ع في المیزان 

لدولة الى س��یاس��ات محلیة كان تكون س��یاس��ة توس��عیة او انكماش��یة التجاري وبذلك ال تحتاج ا
للحفاظ على التوازن كون ھذه السیاسات خالیة من القیود التي تفرض على میزان المدفوعات 

 ) .73: 2004( فلیح حسن :
ویطلق علیھ نظام مرونة االختیار او نظام التعویم المیس��ر ففي  -نظام تعدد اس��عار الص��رف : -5

ظام تؤثر الس��لطات النقدیة على تحركات معدل س��عر الص��رف بتدخلھا وبالرجوع ظل ھذا الن
الى سلة عمالت قیاسیة منوعة بدون االلتزام باي سعر صرف رسمي , كما یمكن ان تتوافق 
اسعار الصرف التي تم تحدیدھا من قبل التدخل الرسمي مع سعر الصرف الذي تحدده القوى 

وارق في اسعار الصرف فقد ال تتجاوز نقاط مئویة في بلدان السوقیة بحریة كما قد تختلف الف
معینة في حین قد تكون الفوارق كبیرة جداً وتبلغ عدة اض�����عاف الس�����عر المطلوب في البلدان 
االخرى . وقد ترغب بعض الدول باس�تخدام اس�عار ص�رف مختلفة لمعامالتھا كقیامھا بش�راء 

لص����رف الذي تباع بھ وذلك لغرض بعض العمالت االجنبیة بس����عر ص����رف اقل من س����عر ا
تحقیق بعض االھداف النقدیة وھذا ما حص�������ل في العراق في فترة التس������عینیات من القرن 

) س���عر ص���رف , ألھداف معینة 12الماض���ي حیث وص���لت اس���عار الص���رف الى اكثر من (
كزیادة الص�����ادرات من س�����لع معینة او اعاقة القطاع الخاص من اس�����تیراد بعض الس�����لع او 

 ) .27: 2002فة شراء النقد االجنبي (ھمام الشماع,عمر ھشام :تخفیض تكل
 ً  سعر الصرف  العوامل المؤثرة في  -: رابعا

من المعروف ان س���عر الص���رف یكون غیر مس���تقر في اغلب االحیان ارتفاعاً او انخفاض���اً وذلك 
تأثیره بسبب عدة عوامل منھا عوامل نقدیة وعوامل مالیة واخرى تجاریة وغیر ذلك وكل یمارس 

سیحصل في میزان  شر على حالة االقتصاد الوطني من خالل االختالل الذي  شر وغیر المبا المبا
المدفوعات ذات االرتباط المباشر باسعار الصرف وھذا ما یجعل من الدولة في اغلب االحیان ان 
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سیتم التطرق الى اھم العوامل المؤثر سعار الصرف لذا  ستقرار ا ة في تتدخل لتمارس دورھا في ا
 -اسعار الصرف وكاالتي : 

یتأثر س����عر الص����رف بالعوامل النقدیة المتمثلة بالتض����خم واس����عار الفائدة  -العوامل النقدیة : -1
وعرض النقد وغیرھا بشكل مباشر او غیر مباشر والذي یؤدي اما الى ارتفاع سعر الصرف 

 كالً حسب تأثیره وسیتم التطرق الى ھذه العوامل وكاالتي :او انخفاضھ 
ان ارتفاع التضخم في بلد معین یعني انخفاض قیمة العملة المحلیة والذي  -معدالت التضخم : -أ

سلع والخدمات مقارنةً بالدول االخرى وھذا ما یجعل اختالل في میزان  سعار ال یقابلھ ارتفاع ا
المدفوعات حیث س���تكون االس���تیرادات اكبر من الص���ادرات وذلك لكون الس���لع المحلیة ذات 

تفعة بینما الس��لع االجنبیة ذات اس��عار منخفض��ة وبزیادة الطلب على الس��لع االجنبیة اس��عار مر
س������یزداد الطل��ب على العمل��ة االجنبی��ة وزی��ادة عرض العمل��ة المحلی��ة في البل��دان االخرى , 
وبالتالي انخفاض قیمة العملة المحلیة مقارنةً بالعملة االجنبیة , لھذا فان ارتفاع االس������عار في 

اكثر مما ھو علیھ الحال في الدولة االخرى یتطلب اجراءات نقدیة مالیة العادة دولة معینة 
االمور الى وض������عھا الطبیعي , ویكون العكس في حالة انخفاض االس������عار اقل من الدول 

 ) .55: 2000االخرى (رشاد العطار ,علیان الشریف:
اذا ما ارتفع س��عر الفائدة ھنالك ارتباط وثیق بین س��عر الفائدة وس��عر العملة ف -س��عر الفائدة : -ب

یعتبر ذلك س������بباً في قوة العملة . والعكس بالعكس , ففي حالة ارتفاع معدالت الفائدة الحقیقیة 
ارتفاع سعر الصرف  والذي سیؤدي بدوره الىسیكون ذلك عنصر جذب للراس مال االجنبي 

ار الفائدة في في اس��واق الص��رف االجنبیة , اما اذا حص��ل العكس وكان ھناك ارتفاع في اس��ع
رؤوس االموال الى تلك البلدان لكسب االرباح وھذا البلدان االخرى سیكون حافز على انتقال 

یعمل على زیادة الطلب على عمالت البلد المعني , وبذلك یتبین ان اس������عار الفائدة ذات تاثیر 
 غیر مباش�����ر على اس�����عار الص�����رف , فانخفاض س�����عر الفائدة یؤدي الى ارتفاع الطلب على
رؤوس االموال لغرض اس����تثمارھا وھذا یؤدي الى زیادة الطلب على العملة المحلیة وبالتالي 

: 2000تحس���ن في قو العملة المحلیة تجاه العمالت االخرى (رش���اد العطار ,علیان الش���ریف:
54. ( 

یمارس عرض النقد عالقة عكسیة مع سعر الصرف حیث ان ارتفاع عرض  -عرض النقد : -ت
سعار الصرف حیث  النقد والمتمثلة بالعملة المتداولة والودائع المصرفیة یؤدي الى انخفاض ا
تعمل في ذلك عمل التضخم كون ارتفاع الكمیة المعروضة من النقد تؤدي الى انخفاض بقیمة 

ھنالك بعض االقتصادیین ال عر صرفھا , على الرغم من ان العملة المحلیة وبالتالي ارتفاع س
یذھبون الى ھذا الرأي . اال ان عدد كبیر من االقتص������ادیین المتعاملین في س������وق الص������رف 

) ینظرون الى اھمیة عامل كمیة النقود وتأثیره على  Macklupاالجنبي ومنھم االمریكي ( 
الساس الذي یتحدد بموجبھ سعر الصرف اسعار الصرف حسب النظریة الكمیة التي تبین ان ا

 ) .45: 2008بین العمالت ھو مقدار كمیة النقود المتوفرة في البلد المعین (علي سلمان:
ان للس�����یاس�����ة المالیة ادواتھا والتي من خاللھا یمكنھا التأثیر على اس�����عار  -العوامل المالیة : -2

للبلد ومن اھم العوامل  الص����رف وكمیة النقود المعروض����ة وحتى حالة النش����اط االقتص����ادي
  -المالیة التي تؤثر في اسعار الصرف ھي كاالتي :

مع االیرادات التي تت��ألف منھم��ا تعتبر النفق��ات الع��ام��ة الركیزة الث��انی��ة  -النفق��ات الع��ام��ة : -أ
الموازن��ة الع��ام��ة للبل��د والتي یج��ب ان ال تزی��د عن االیرادات الع��ام��ة لمنع ح��دوث عجز في 

دت النفقات العامة عن االیرادات ادى الى حص������ول العجز في الموازنة الموازنة . فاذا ما زا
والذي ال بد ان یعالج باحدى طریقتین الطریقة االولى :ھو االص�������دار النقدي الجدید والذي 
یة  لة المحل مة العم تالي انخفاض في قی بال لد و قدي في الب س������یعمل على زیادة المعروض الن

ت وقلة الصادرات وحدوث االختالل في المیزان التجاري وارتفاع االسعار وزیادة االستیرادا
خفاض االس�عار في البلدان االخرى . وبالتالي انخفاض س�عر ص�رف العملة المحلیة , نتیجة ان

اما الطریقة الثانیة لتمویل العجز ھو االقتراض من الجمھور ھذا ما یؤدي الى انخفاض كمیة 
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سعار الفائدة مم ا یجذب رؤوس االموال االجنبیة للداخل اي زیادة النقود المعروضة وارتفاع ا

فاع قیمة العملة وزیادة  فاع س������عر الص������رف وارت تالي ارت یة وبال الطلب على العملة المحل
 ) .312: 2005المعروض من الصرف االجنبي (ھوشیار معروف:

تؤثر الس��یاس��ة الض��ریبیة على اس��عار الص��رف من خالل  -االیرادات العامة ( الض��رائب ) : -ب
نس��بة االعفاءات المقدمة الى االس��تثمارات الرأس��مالیة والتي تش��جع االس��تثمار وتجعل رؤوس 
االموال الخارجیة تتدفق الى الداخل مما یزید الطلب على العملة المحلیة وبالتالي ارتفاع سعر 

نامیة والمتقدمة في الس�����یاس�����ة الض�����ریبیة فالدول ص�����رفھا اال انھ یوجد اختالف بین الدول ال
المتقدمة تقوم بفرض الض���رائب على دخل المقیمین حتى وان كان مص���در الدخل من الخارج 
نامیة ال تفرض  لدول ال یھ , في حین نجد ا بة عل لدخل المحلي فال  تقوم بفرض ض������ری ما ا ا

قوم بفرض الض���ریبة على ض���رائب على دخل مواطنیھا الناش���ئ في جمیع بلدان العالم لكنھا ت
الدخل المتولد من ارباح االستثمارات االجنبیة , ھذا االختالف یسمى ( التدفق المعاكس لرأس 
المال ) والذي بموجبھ یتدفق راس المال من الدول النامیة الى المتقدمة مما یزید الطلب على 

یر على اسعار الصرف عمالت الدول المتقدمة وبالتالي فان السیاسة الضریبیة تكون ذات تأث
: 2008من خالل زیادة الطلب على العمالت المحلیة او انخفاض الطلب علیھا ( شیماء ھاشم :

41 . ( 
یة : -ت نة الحكوم جھ اال -عجز المواز كل التي توا حد المش�������ا س������تقرار یعتبر عجز الموازنة ا

على س��عر  االقتص��ادي واكثرھا ش��یوعاً وخاص��ة في البلدان النامیة حیث یؤثر عجز الموازنة
الص���رف ارتفاعاً او انخفاض���اً ففي حالة ارتفاع س���عر الص���رف فان ھذا یعني انخفاض قیمة 

سعر الصرف یعني ارتفاع قیمة العملة المحلیة , وكما تبین العملة وبالعكس في حالة انخفاض 
س�������ابقاً ان ارتفاع النفقات الحكومیة اكبر من االیرادات س������وف یؤدي الى حدوث عجز في 

او  العامة وھذا العجز الذي یمول بإحدى الطریقتین وھما االص�������دار النقدي الجدید الموازنة
االقتراض من الجمھور وتم توض����یح ذلك س����ابقاً , وبالتالي یتبین ان انخفاض عجز الموازنة 
یؤثر على س��عر الص��رف الذي یأخذ كذلك باالنخفاض وبالتالي یجب اتباع س��یاس��ة تقوم على 

ش���كل الذي یس���مح ان تتنامى قدرات وامكانات االقتص���اد الوطني , تخفیض عجز الموازنة بال
 ) .46: 2008كون استمرار العجز یعكس اثاراً سلبیة لالقتصاد الوطني (علي سلمان :

كما ان للعوامل النقدیة والعوامل المالیة ثأثیر على س��عر الص��رف وكیف  -العوامل الحقیقیة : -3
كاتباع سیاسة توسعیة او انكماشیة كاالصدار  تحدثیتم من خاللھما معالجة االختالالت التي 

النقدي الجدید واالیرادات والض���رائب وھناك عوامل اخرى تؤثر على س���عر الص���رف والتي 
  -تسمى بالعوامل الحقیقیة والتي ھي كثیرة منھا ما یأتي :

عات یؤثر الن�اتج القومي والمتكون من انت�اجی�ة جمیع  -الن�اتج القومي ( االنت�اجی�ة ) : -أ القط�ا
االقتص��ادیة للبلد في س��عر الص��رف ارتفاعاً او انخفاض��اً وحس��ب طبیعة س��عر الص��رف اكان 
ثابتاً او مرناً حیث ان زیادة االنتاجیة سیرافقھا زیادة في الصادرات والتي ترافقھا ایضاً زیادة 
في الطلب على العمل وزیادة اجور العاملین كما ان تص�������دیر الفائض س������یؤدي الى ارتفاع 

لمستوى العام لالسعار , لكن زیادة االسعار واالجور مع بقاء سعر الصرف ثابتاً سیؤدي الى ا
ض��غوط تض��خمیة اما اذا كان س��عر الص��رف مرن فان ذلك س��یؤدي الى ارتفاع قیمة العملة , 
كما ان التض��خم س��یكون اقل في حالة س��عر الص��رف الثابت منھ في المرن النخفاض اس��عار 

 ) .45: 2008یماء ھاشم:السلع المستوردة ( ش
الحمایة من الصناعات الواردة للبلد ان ارتفاع مستوى البطالة یدعو الى  -مستوى التشغیل : -ب

وقد تكون البطالة نتیجة اجراءات نقدیة متش����ددة قد اس����تھدفت معالجة التض����خم في االس����عار 
د النقدي قد حص���ل فاذا كان التش���دواالجور وبھذا ال یمكن تجنب اثر البطالة وان كان مؤقتاً , 

في بلد یس��وده س��عر الص��رف العائم س��یؤدي الى ارتفاع س��عر ص��رف ھذا البلد وبذلك تكون 
ھناك اثار س��لبیة لالنكماش النقدي من اجل حمایة الص��ناعات المنافس��ة , الن انخفاض عرض 
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العملة المحلیة في س��وق الص��رف االجنبیة یؤدي الى اض��رار في ص��ناعات التص��دیر , فس��عر 
لحقیقي س���وف یرتفع نتیجة لھبوط اجمالي الطلب وھذا بدوره س���یش���جع االس���تثمار الص���رف ا

االجنبي داخل البلد بس�����بب ارتفاع اس�����عار الفائدة . وبذلك قد ادت الحمایة الى ارتفاع س�����عر 
الص������رف االجنبي مقابل العملة المحلیة , وبالتالي اض������عف الص������ناعات المحلیة المنافس������ة 

تیرادات اكثر جاذبیة وھذا بدوره اختالل كبیر في المیزات للص���ناعات الدولیة وتص���بح االس���
 ) .19: 1984التجاري للبلد (احسان حبیب :

من اھم العوامل التجاریة المؤثرة في سعر الصرف ھو الحساب الجاري  -العوامل التجاریة : -4
لع حیث ان الطلب على العملة االجنبیة یكون من قبل المقیمین داخل البلد لغرض اس��تیراد الس��

اما الطلب على العملة المحلیة یكون من قبل االجانب الراغبین في ش������راء الس������لع االجنبیة 
المحلیة والتي تمثل الص������ادرات في الحس������اب الجاري , ففي حالة زیادة االس������تیرادات على 
الص�����ادرات اي زیادة الطلب على الص�����رف االجنبي اكثر من المعروض وبالتالي یؤدي الى 

ادة في صادرات البلد المعني , وھذا ما قد شارت الیھ        ( انخفاض قیمة العملة المحلیة وزی
سعر الصرف یتحدد  من خالل ما یحدث لمیزان  نظریة االرصدة ) والتي یرى اصحابھا ان 
المدفوعات من تغیرات فاذا كان میزان المدفوعات موجباً یعني ذلك ارتفاع عرض الص����رف 

ملة . والعكس في حالة كون میزان المدفوعات االجنبي على الطلب وبالتالي ارتفاع قیمة الع
قیمة س���الباً یعني ارتفاع الطلب على الص���رف االجنبي اكثر من المعروض وبالتالي انخفاض 

العملة للبلد , من ھذا یتبین ان للحس��اب الجاري اثراً واض��حاً على س��عر الص��رف ارتفاعاً او 
ة فائض او عجز (ھوش������یار انخفاض������اً من خالل وض������ع میزان المدفوعات اذا كان في حال

 ) . 215: 2005معروف:
 النظریات المفسرة لسعر الصرف  -خامساً :  
تعود ھذه النظریة الى االقتصادي السویدي (غوستاف كاسل)  -نظریة تعادل القوة الشرائیة : -1

وتنص ھذه النظریة على ان س��عر ص��رف اي عملة یتحدد وفقاً للقوة الش��رائیة في  1914عام 
ومقارنةً بقوتھا الشرائیة في خارج البلد اي ان العالقة بین عملة بلد معین وبلد اخر داخل البلد 

) یتبین من 43: 2013تتحدد على اس��اس مس��تویات االس��عار الس��ائدة بین البلدین (امین ص��ید:
ذلك ان االنحراف في القوة الش������رائیة عن س������عر الص������رف یرجع الى اختالف وقت الدورة 

فارتفاع االسعار المحلیة مقارنةً باالسعار العالمیة في ظل سعر صرف  التجاریة بین البلدین ,
زیادة االستیرادات وزیادة معین یؤدي الى ارتفاع سعر الصرف تلقائیاً وھذا بدوره یؤدي الى 

الطلب على الص����رف االجنبي وانخفاض الص����ادرات والص����رف االجنبي كون ھذه النظریة 
ي االقتص�������اد القومي وتفترض عدم تدخل الدولة في اقترحت انھ ال توجد تغیرات ھیكلیة ف

التجارة الخارجیة لذلك وجھت لھا عدة انتقادات منھا ص��عوبة تقدیر االرقام القیاس��یة لس��نوات 
قادمة تزید عن الس������نة واھملت النظریة العوامل االخرى ذات التأثیر المباش������ر على س������عر 

مرونة الطلب الس�����عریة في  الص�����رف كالدخل وس�����عر الفائدة والمض�����اربة واھملت اختالف
الص������ادرات , ولم تھتم بتغییر اذواق المس������تھلكین والتوجھ نحو الس������لع البدیلة وكذلك عدم 
قادات الموجھ لھا تبقى  اھتمامھا بالتعریفة الكمركیة , ومع ذلك فان ھذه النظریة برغم االنت

 ) .23,22: 2011نظریة مھمة في تحدید سعر الصرف (سمیر فخري:
مدفوعات : -2 یة میزان ال مدفوعات  -نظر حدد ان التغیرات التي تطرأ على میزان ال ھي من ی

القیمة الخارجیة للعملة ( س��عر الص��رف ) حیث ان س��عر الص��رف یتحدد كما تتحدد االس��عار 
االخرى وفقاً لقاعدة العرض والطلب فالكمیات المطلوبة والمعروض�����ة ھي التي تحدد س�����عر 

فاذا كان میزان المدفوعات في حالة فائض اي زیادة  ) 15: 2009( لیلى بدیوي : الص������رف
جانب الص����ادرات على جانب االس����تیرادات ھذا یعني زیادة الطلب على العملة المحلیة مقابل 
العمالت االجنبیة اي ارتفاع س������عر ص������رفھا وارتفاع قیمتھا الخارجیة , اما اذا كان میزان 

االس������تیرادات على جانب الص������ادرات ھذا یعني المدفوعات قد حقق عجزاً اي ارتفاع جانب 
انخفاض قیمة العملة المحلیة لزیادة عرض�����ھا وانخفاض س�����عر ص�����رفھا , اما اذا كان ھناك 
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توازن في میزان المدفوعات فھذا یعني تس������اوي في عرض العملة والطلب علیھا مما یؤدي 

 ). 15: 1979الى ثبات قیمتھا الخارجیة (محمد عبد العزیز :
یتم من خالل ھذه النظریة تحدید س��عر الص��رف  -النقدیة في تحدید س��عر الص��رف :النظریة  -3

, كما ركزت ھذه النظریة على ان سعر في سوق الصرف االجنبي من خالل تدفق االرصدة 
یة للطلب على النقود , حیث ان  بالمحددات الحقیق تأثر  یة لكونھ ی قد الص������رف ھو ظاھرة ن

لنقدیة , اما الطلب على النقود یتحدد من خالل مس���توى عرض النقد یتحدد من قبل الس���لطات ا
الدخل الحقیقي والمس��توى العام لالس��عار وس��عر الفائدة , حیث یمارس س��عر الفائدة دوراً مھماً 
سعر الفائدة في بلد معین مقارنةً بالبلدان االخرى یؤدي ذلك  سعر الصرف فارتفاع  في تحدید 

ة انخفاض س���عر الفائدة . اال ان س���عر الفائدة ال الى ارتفاع س���عر الص���رف , والعكس في حال
یعمل باس�����تبعاد المعروض النقدي كما یمكن ان یعمالن باتجاھین متض�����ادین , فاذا كان ھناك 
توقع في انخفاض المعروض النقدي فان س����عر الص����رف لن یتأثر الن س����عر الفائدة س����وف 

لرئیس��ي الذي من اجلھ ینخفض بس��بب توقع انخفاض المعروض النقدي وبذلك ینتفي الس��بب ا
 ) .27: 2011یمكن ان یكون ھناك ارتفاع في سعر الصرف ( سمیر فخري:

في تحدید س��عر الص��رف بعد فش��ل النظریة النقدیة  -نظریة تقلبات اس��واق االص��ول المالیة : -4
یة  یة المحل مال ھا ركزت على دور النقود واھملت التجارة وافترض�������ت ان االص������ول ال كون
واالجنبیة ھي بدیل تام للنقود . ومع عدم ص���حة ذلك ظھرت نظریة ( توازن المحفظة ) او ما 
یس��مى بنظریة اس��واق االص��ول المالیة والتي تص��دى لش��رحھا االقتص��ادي الفرنس��ي ( جاك 

) , حیث اقترحت ھذه النظریة بان االسھم المحلیة واالجنبیة بدائل غیر تامة للنقود وان ارتس 
س���عر الص���رف یتحدد بتوازن العرض والطلب على االص���ول المالیة وان ھنالك دوراً بارزاً 
للتجارة في تحدید س�����عر الص�����رف وتؤكد ھذه النظریة على ان زیادة عرض النقد یؤدي الى 

سعر الفائدة  سندات االجنبیة والعملة انخفاض  سندات المحلیة الى ال وبذلك یتحول الطلب من ال
وس�����وف یحفز الص�����ادرات ویثبت المحلیة وان ھذا التحول س�����یؤدي الى تدھور قیمة العملة 

واردات الدولة مما یؤدي الى ض������ھور فائض في المیزان التجاري ومن ثم ارتفاع في قیمة 
التي حدثت لقیمة العملة المحلیة ص������حح االختالالت العملة المحلیة , وھذا االرتفاع س������وف ی

وھذه النظریة قد اوض���حت بان تص���حیح التدھور الذي حص���ل في قیمة العملة المحلیة تم عن 
 ).188: 2005طریق ادخال التجارة في تحقیق التوازن في االمد البعید (سامي خلیل :

 المبحث الثاني
 )) مفھوم وھیكل میزان المدفوعات  ((

ان الدول ترتبط بعالقات اقتص������ادیة فیما بینھا وھذا االرتباط  -:مفھوم میزان المدفوعات -: اوالً 
یتطلب انتقال االفراد والموارد المالیة ورؤوس االموال واالس����تثمارات وغیرھا ویترتب على ھذا 
فة  كا لدول بتس������جیل  ھذه ا جاه االخرى وتقوم  كل دولة ت مات ل لدول حقوق والتزا قال بین ا االنت

لعملیات التي تتم فیما بینھا في سجل خاص وھو ما یطلق علیھ میزان المدفوعات , لھذا فقد كانت ا
ھنالك عدة تعاریف لمیزان المدفوعات منھا انھ س���جل حس���ابي یبین حقوق الدولة والتزاماتھا تجاه 

ى وخالل العالم الخارجي والتي تنش������ئ نتیجة التعامالت التي تقوم بھا ھذه الدولة مع الدول االخر
) كذلك یعرف میزان المدفوعات 112: 2016س���یماء محس���ن,س���میرة فوزي:فترة زمنیة محددة ( 

على انھ س�جل اس�اس�ي منظم وموجز تدون فیھ جمیع المعامالت االقتص�ادیة التي تتم بین مواطني 
ما  الدولة افراداً او حكومات او شركات او مؤسسات محلیة مع دولة اجنبیة خالل فترة معینة عادةً 

) كما عرف ص������ندوق النقد الدولي میزان المدفوعات  115: 2002تكون س������نة ( عرفان تقي :
تعریفاً ش��امالً باعتباره س��جل یعتمد على القید المزدوج كونھ یتناول احص��ائیات فترة زمنیة محددة 

, بالنس��بة للتغیرات في قیمة اص��ول اقتص��ادیات دولة معینة بس��بب تعاملھا مع بقیة الدول االخرى 
او بس������بب ھجرة االفراد . كذلك التغیرات في قیمة ما تحتفظ بھ من ذھب نقدي او حقوق س������حب 
خ�اص�������ة من الص������ن��دوق , وك�ذل�ك حقوقھ��ا والتزام�اتھ��ا اتج��اه ب�اقي دول الع��الم               ( 
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     ضیر عباسم.م. محسن خ            )2016 - 1990في العراق للمدة ( اثر تقلبات سعر الصرف على میزان المدفوعات
 

IMF:1972: 1  ( مما تقدم یتبن ان میزان المدفوعات ھو س�����جل لما تقوم الدولة بتس�����دیده للعالم
وما تقوم باستالمھ منھ , كما تسجل المعامالت االقتصادیة في میزان المدفوعات حسب  الخارجي

طریقة القید المزدوج , اي ان كل معاملة اقتص����ادیة تس����جل مرتین . مرة في الجانب الدائن والتي 
تعتبر صادرات وتكون اشارتھا موجبة والتي تستلم الدولة مقابلھا ایرادات من قبل الدول االخرى 

تعتبر اس������تیرادات من قبل الدول االخرى وتكون ة اخرى تس������جل في الجانب المدین والتي ومر
اش��ارتھا س��البة والتي بموجبھا تدفع الدولة موارد مادیة الى الدولة التي ص��درتھا , وغالباً ما یكون 

ن میزان المدفوعات من الناحیة المحاس�����بیة متوازناً اما من الناحیة االقتص�����ادیة فیكون العكس ال
توازن اقتص���ادي فمن الناحیة االقتص���ادیة یتوقف توازن التوازن المحاس���بي ھو لیس بالض���رورة 

میزان المدفوعات على توازن رص�����ید مكوناتھ التي یتألف منھا المیزان ( ص�����ندوق النقد الدولي 
:2010 :8 . ( 

 ھیكل میزان المدفوعات -ثانیاً :
الفرعیة والتي تض����م كل منھا مجموعة من  یتكون میزان المدفوعات من مجموعة من الحس����ابات

المعامالت االقتصادیة التي تتم بین الدول وقد یكون كل حساب من ھذه الحسابات في حالة فائض 
او عجز بغض النظر عن الوض����ع العام لمیزان المدفوعات وھذا ما تھتم بھ النظریة االقتص����ادیة 

  -وازن المحاسبي وھذه الحسابات ھي :في تحقیق التوازن في میزان المدفوعات بعیداً عن الت
ویشمل جمیع التدفقات النقدیة التي تنتج عن المعامالت االقتصادیة للسلع  -الحساب الجاري : -1

والخدمات المنظورة وغیر المنظورة وھو من اھم العناص���ر التي تعبر عن الوض���ع الخارجي 
  -للتجارة الخارجیة ویقسم الى قسمین :

حیث تس������جل فیھ كافة الس������لع ویطلق علیھ میزان التجارة المنظورة  -المیزان التجاري :   -أ
مل  عا مة الت جاري عن حس�������اب قی نھ ویعبر المیزان الت لد او تخرج م تدخل الب یة التي  ماد ال
الخارجي اي الفرق بین الص���ادرات واالس���تیرادات , فاذا تجاوزت الص���ادرات االس���تیرادات 

یكون في حالة عجز وان الفائض في المیزان یمون المیزان في حالة فائض واذا كان العكس 
التجاري یمثل قوة لالقتص�������اد الوطني اذا تحقق ذلك في ظروف طبیعیة اما اذا كان الفائض 

 ) .20: 2002لسیاسة معینة فیعبر عن السیاسة المتبعة ( حسام علي واخرون:
تقدمھا الدولة  وتس����جل فیھ كافة الخدمات التي -: (المعامالت غیر المنظورة) میزان الخدمات -ب

الى المقیمین االجانب وتحص�������ل بمقابلھا على ایرادات وتس������جل في الجانب الدائن وكذلك 
الخدمات التي تقدمھا الدول االخرى الى المقیمین والتي تدفع الدولة لقاءھا مبالغ مالیة وتسجل 

ة خدمات % من التجارة الدولیة ھي تجار70في الجانب المدین , ومما تجدر االش����ارة الیھ ان 
والتي تش�����مل خدمات النقل والتأمین والرحالت الى الخارج واالس�����تثمارات الخارجیة وغیر 

 ) . 82: 2013امین صید : ذلك (
او كما تسمى التحویالت احادیة الجانب وتسجل في ھذا  -حساب التحویالت من طرف واحد : -2

سجل في  الجانب المعامالت الخاصة بالھبات والھدایا والمساعدات التي تقدم لالجانب والتي ت
الجانب المدین وقد تكون تحویالت عینیة او حقیقیة وكذلك المس����اعدات والھدایا التي تحص���ل 
علیھا الدولة من االجانب وتس����جل في الجانب الدائن وتس����مى احادیة الجانب كونھا تفتقر الى 

ه التحویالت التزام من المقابل الواجب تحدیده التمام عملیة المبادلة وبالتالي ال یترتب على ھذ
 ) .7: 2011قبل الدولة المسل الیھا (ولید عیدي :

یتم في ھذا الحس��اب تس��جیل كافة التدفقات النقدیة الداخلة الى البلد  -حس��اب رؤوس االموال : -3
شمل ھذا الحساب رؤوس االموال طویلة االجل والتي من ضمنھا القروض  والخارجة منھ وی

لتي تكون فترة الس������داد فیھا اكثر من س������نة ورؤوس االموال طویلة االجل واالس������تثمارات ا
قص�یرة االجل التي تش�مل حركات الودائع الجاریة وبیع وش�راء االس�ھم والس�ندات التي تكون 

التدفقات النقدیة الممنوحة الى االجانب او الممنوحة من قبل وتس��جل فترة س��دادھا س��نة او اقل 
ة او مؤس��س��ات دولیة وتس��جل التدفقات النقدیة االجانب س��واء كانت مص��ادر حكومیة او خاص��

الممنوحة من االجانب ( غیر المقیمین ) الى البلد في الجانب الدائن وكذلك یتم تس������جیل قیمة 
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س�����داد القروض الوطنیة الممنوحة من البلد الى الخارج كذلك في الجانب الدائن , اما التدفقات 

في الجانب المدین وكذلك تس�����جل قیمة س�����داد  النقدیة التي یمنحھا البلد لالجانب فانھا تس�����جل
 ) .8: 2011القرض االجنبي الذي یقوم البلد بتسدیده الى االجانب (ولید عیدي :

یتم تس����ویة المدفوعات بین الدول عن طریق التعامالت االجنبیة او  -حس����اب الذھب النقدي : -4
دولیة والوفاء بااللتزامات الذھب والذي یعتبر احد وس�����ائل الدفع االكثر قبوالً في التعامالت ال

فیتم تسویة میزان المدفوعات للدولة التي تعاني عجز بتصدیر الذھب الى الخارج اما في حالة 
الفائض فیتم ش����راء كمیة من الذھب بقیمة الفائض الموجود لدیھا . وان مقدار الذھب الذي تتم 

نقدي للعملة او كاحتیاطي بھ تسویة میزان المدفوعات ھو ما یحتفظ بھ البنك المركزي كغطاء 
وكذلك تس����جل حركة الذھب في ھذا الحس����اب بالجانب الدائن والجانب المدین        ( حس����ام 

 ) . 22: 2002علي واخرون :
 التوازن واالختالل في میزان المدفوعات -ثالثاً :

كما تبین سابقاً ان تسجیل المعامالت االقتصادیة في میزان المدفوعات یتم  -مفھوم التوازن : -1
تسجل مرة في الجانب الدائن ومرة في , اي ان كل معاملة اقتصادیة وفقاً لنظام القید المزدوج 

الجانب المدین وبذلك یكون میزان المدفوعات متوازن من الناحیة المحاس������بیة والتي ال تمثل 
ة االقتص���ادیة التي یمكن ان یكون فیھا میزان المدفوعات في حالة اختالل , التوازن من الناحی

ناحیة  مدفوعات یكون من ال یھ من خالل میزان ال لذي یتم النظر ال فالتوازن واالختالل ا لذا 
االقتص���ادیة ولغرض حدوث التوازن اقتص���ادیاً فان ھناك نوعین من العملیات التي من ش���أنھ 

  -تي :احداث عملیة التوازن وكاال
وتس��مى ایض��اً العملیات التلقائیة مثل اس��تیراد وتص��دیر الس��لع , تلقي  -العملیات المس��تقلة :  -أ

اس��تثمارات اجنبیة , تقدیم الخدمات حیث تجري الس��باب اقتص��ادیة او وطنیة والتي تتم دون 
 النظر الى میزان المدفوعات . 

الدولة وال تحدث تلقائیاً انما تحدث وھي العملیات التي تقوم بھا  -العملیات التعویض������یة : -ب
بناءاً على وض��ع میزان المدفوعات مثل تص��دیر واس��تیراد الذھب والھدف منھا ھو التوازن 
المحاس����بي لمیزان المدفوعات ولیس التوازن االقتص����ادي (س����یماء محس����ن,س����میرة فوزي 

:2016 :115 . ( 
ة تماماً للتوازن والذي یعني ان یعبر مفھوم االختالل عن الحالة المعاكس������ -مفھوم االختالل : -2

جانبي میزان المدفوعات لیس��ت في حالة توازن والمقص��ود بالتوازن ھو التوازن االقتص��ادي 
سبي لكن االختالل موجود في میزان المدفوعات  سبي فقد یكون ھنالك توازن محا ولیس المحا

لدائن یعني ذلك حدوث حالة عجز اما اذا كان  , فاذا كان الجانب المدین اكبر من الجانب ا
الجانب الدائن اكبر من الجانب المدین فیعني ذلك حدوث حالة فائض وكال الحالتین تعبران 

  -عن اختالل في میزان المدفوعات وھذا االختالل راجع الى عدة اسباب منھا :
توجد عالقة وثیقة بین س��عر ص��رف دولة ما ومیزان  -تقلبات س��عر ص��رف العملة المحلیة : -أ

, فاذا كان س��عر الص��رف في بلد معین اكبر من القیمة الحقیقیة ھذا یعني ان اس��عار  مدفوعاتھا
س�����لع ذلك البلد مرتفعة من وجھة نظر الدول االخرى مما یؤدي الى عدم اس�����تیرادھا من قبل 
االجانب وبذلك تقل ص����ادرات ذلك البلد وھذا بحد ذاتھ اختالل في میزان المدفوعات , اما اذا 

س��عر الص��رف اقل من القیمة الحقیقیة فھذا یعني اس��عار الس��لع ارخص من كان العكس وكان 
االس��عار في البلدان االخرى وھذا ما یش��جع البلدان االجنبیة على اس��تیرادھا وزیادة ص��ادرات 
البلد المعني وبذلك تكون الص��ادرات اكبر من االس��تیرادات وكذلك یعتبر اختالل مادام لم یكن 

واالس��تیرادات فان میزان المدفوعات في حالة اختالل  (س��یماء ھناك تس��اوي بین الص��ادرات 
 ) . 115: 2016محسن,سمیرة فوزي :

االقتصادیة التي یمر بھا البلد كاالنكماش والكساد والرخاء ویقصد بھا الحالة  -اسباب دوریة : -ب
 واالنتعاش والتي تؤثر على میزان المدفوعات ففي حالة االنكماش حیث ترتفع نس������بة البطالة
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وانخفاض في االس����عار واالجور مما یؤدي الى قلة االس����تیرادات من الدول االخرى وبالتالي 
ممكن ان یحدث فائض في میزان المدفوعات , اما في فترات االنتعاش حیث تنخفض نس������بة 
البطالة وترتفع االجور واالئتمان مما یجعل البلد في حالة اس������تھالك اكبر لتحس������ن الوض������ع 

ذا ینعكس على قلة الصادرات وكثرة االستیرادات وبالتالي حدوث العجز المعاشي لالفراد وھ
, كما ان التقلبات الدوریة ال تحدث في فترة زمنیة واحدة لكل البلدان . في میزان المدفوعات 

وكذلك حدة التقلبات ال تكون متس������اویة في كافة البلدان , كما انھا تنتقل بین الدول عن طریق 
جیة وبالتالي تؤثر على طبیعة میزان المدفوعات من خالل ما یصیب مضاعف التجارة الخار

 ) . 108: 2002مستویات االجور واالسعار فیھا ( عادل احمد :
وھي االس������باب التي تتعلق بالمؤش������رات الھیكلیة لالقتص������اد الوطني ,  -اس������باب ھیكلیة : -ت

الى القدرة االنتاجیة وباالخص ھیكل التجارة الخارجیة ( الص��ادرات واالس��تیرادات ) اض��افة 
لالقتص���اد ودرجة اعتماده على االس���الیب الفنیة المتقدمة في العملیة االنتاجیة وھذا ینطبق في 
الغالب على الدول النامیة التي تتمیز ص���ادراتھا بالتركیز الس���لعي , والذي یعني اعتمادھا في 

بترولیة والتي عادة ما الصادرات على سلعة او سلعتین كان تكون سلعة زراعیة او معدنیة او 
تكون عرض�������ة للمؤثرات الخارجیة المتمثلة في مرونة الطلب الخارجي من قبل االس������واق 
العالمیة كتغییر االذواق للمس����تھلكین او التوجھ نحو الس����لع البدیلة او حدوث التقدم الفني الذي 

 ) . 247 :2008یؤدي الى خفض اسعار السلع المماثلة لصادرات ھذه الدول ( ھجیر عدنان:
باب اخرى : -ث ھا اختالل میزان  -اس������ جداً والتي ینش�������أ من باب االخرى والمؤثرة  من االس������

المدفوعات ھو انخفاض االنتاجیة في البلدان النامیة بس������بب التقدم الفني التكنولوجي , حیث 
تعاني ھذه البلدان من ضعف كبیر في ھذا الجانب لذلك تسعى الى مواكبة البلدان المتقدمة من 

ل برامج التنمیة االقتص�������ادیة واالجتماعیة مما یؤدي الى زیادة اس������تیرادھا من االآلت خال
والمعدات ومس���تلزمات االنتاج ولفترة زمنیة طویلة حیث یكون الھدف من ھذه الس���یاس���ة ھو 
رفع مس��توى االس��تثمار في ھذه البلدان والذي قد یتجاوز حجم االدخار االختیاري وما یترتب 

بین حجم االدخار وحجم االس��تثمار وبس��بب ھذا االس��تیراد المتزاید الذي قد على ھذا التفاوت 
یؤدي الى حدوث ظاھرة التض��خم فان واردات ذلك البلد س��وف تكون اكبر من ص��ادراتھ مما 
یشكل عجز في میزان المدفوعات والذي سیتطلب في النھایة معالجة ذلك العجز اما بالقروض 

 ) . 102: 2013امین صید :المسیرة التنمویة لھذه الدول ( او التمویل بالعجز وھو ما یعقد 
 االختالل في میزان المدفوعات تصحیح -رابعاً :

یعتبر الكالس������یك اول من اھتم بمعالجة میزان  -التص������حیح عن طریق االس������عار المحلیة : -1
المدفوعات عن طریق االس���عار وذلك اس���تناداً الى قاعدة الص���رف القائمة على اس���اس قاعدة 
الذھب والذي یعبر عن اس����تقرار قیمة العملة الخارجیة حیث ان حدود تقلبات القیمة الخارجیة 

ندین في ذلك على االفتراض للعملة تكون ض��من نطاق تكالیف اس��تیراد وتص��دیر الذھب مس��ت
القائم على بقاء المتغیرات االخرى على حالھا عند تص������حیح اختالل میزان المدفوعات عن 
طریق االس�����عار المحلیة , وبما ان النظام النقدي للدولة التي تعمل ض�����من نظام قاعدة الذھب 

فا مدفوعات  فائض في میزان ال فاذا تحقق  لذھب  لذي یعني حریة دخول وخروج ا ھذا وا ن 
یعني دخول كمیات كبیرة من الذھب وھذه الزیادة في الذھب س�����یترتب علیھا زیادة كمیة النقد 
المتداول في الداخل والذي س������یؤدي بدوره الى ارتفاع االس������عار الداخلیة مقارنةً باالس������عار 

اص���بحت الخارجیة كما یترتب علیھ انخفاض الص���ادرات وزیادة االس���تیرادات لكون الس���لع 
س������بة لالجانب وبالتالي حدوث العجز في میزان المدفوعات والذي س������یعوض ارخص بالن

الفائض الذي كان موجوداً مما یعني اعادة التوازن الى میزان المدفوعات , اما اذا كان میزان 
المدفوعات یعاني من عجز معنى ذلك ان الطلب على الذھب اكبر من المعروض فان الدولة 

ج اي انخفاض كمیة النقود وھذا االنخفاض یعني انخفاض س����تقوم بتص����دیر الذھب الى الخار
في االس��عار المحلیة قیاس��اً باالس��عار الخارجیة والتي اص��بحت ارخص بالنس��بة لالجانب مما 
یعني ارتفاع في الص����ادرات وقلة االس����تیرادات وبذلك س����یكون اتجاه میزان المدفوعات نحو 
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یح االختالل في میزان المدفوعات ) مما س��بق یتض��ح ان تص��ح First:1966:198التوازن ( 

باستخدام االسعار المحلیة للصادرات واالستیرادات التي تحدث بسبب حركة الذھب ستساھم 
في اعادة توزیع الذھب بین البلدان حیث سیكون في حوزة كل بلد مخزوناً كافیاً لیكون مستوى 

االسعار المحلیة التي تعمل بھا  االسعار متماشیاً مع ما متوفر في الدول الباقیة , ان آلیة حركة
النظریة الكالس��یكیة في ظل نظام الذھب تش��ترط ان تكون ھناك مرونة في االس��عار المحلیة , 
سب مع كمیة النقود النھ ال یمكن اعادة التوازن  شكل متنا سعار عوامل االنتاج تتغیر ب اي ان ا

تحقق التوازن في  الى میزان المدفوعات او المحافظة على س������عر ص������رف مس������تقر اال اذا
االسعار الداخلیة , معنى ذلك ان المرونة الموجودة في االسعار المحلیة یجب ان تكون مرفقة 

كان ممكناً قبل الحرب العالمیة االولى حیث كانت بحركة العناص������ر االنتاجیة . ان ما تقدم 
االمكان ش������روط نظام الص������رف بالذھب موائمة , اما بعد الحرب العالمیة االولى فلم یكن ب

وخص��وص��اً في وقتنا الحاض��ر لوجود االحتكارات وتدخل الدولة في النش��اط االقتص��ادي التي 
قیدت مرونة االس������عار واص������بح ھنالك جمود في االس������عار وتأثیر نقابات العمال بعد خفض 

 ) .  270: 2007االجور حتى في اوقات االنكماش ( محمود یونس:
لیة تعتمد كس������ابقتھا على تأثیر تدفقات الذھب ھذه اآل -الدخل : حركة التص������حیح عن طریق -2

سبیة في االسعار وبھذا فھي تتفق مع النظریة الكالسیكیة في اعادة التوازن الى  والتغیرات الن
میزان المدفوعات , اذ لوحظ ان تدفقات ص����غیرة من الذھب وتغیرات طفیفة في االس����عار قد 

)  Taussingادت االقتص���ادي ( توس���نج اعادت التوازن الى میزان المدفوعات ھذه النتیجة ق
الى دراس�������ة بعض القوى االقتص�������ادیة التي أُھملت من قبل النظریة الكالس������یكیة والتي تم 

قویة  ص���یاغتھا فیما بعد كآلیة للتص���حیح عن طریق حركة الدخل . لقد اوجدت ھذه االلیة اداة
یلة التص���حیح من جدیدة في التحلیل وھي ( مض���اعف الدخل القومي ) والتي غیرت بذلك وس���

تغیرات مس��توى الس��عر الى تغیرات الدخل حیث اعطت ص��ورة ذات ش��مولیة اكبر للعالقات 
النقدیة الدولیة وبینت الیة انتقال تأثیرات عملیة التص�����حیح في المیزان من بلد الى اخر , لذلك 

یة تعتبر تداخل بین نظریة التجارة الخارجیة وبین نظریة الدورات التجاریة من خالل عم ل
)  . مما تقدم یتبین ان الیة التص������حیح عبر الدخل تفترض 21: 2008االنتقال ( ھجیر عدنان:

ثبات االس��عار واس��عار الص��رف والتش��غیل الكامل لعوامل االنتاج وان االختالل الذي یحص��ل 
في میزان المدفوعات یؤثر في تغییر مستویات االنتاج والعمالة ویرتبط ھذا بنظریة           ( 

اعف التجارة الخارجیة ) , ففي حالة الفائض في میزان المدفوعات س���یكون ھنالك زیادة مض���
في الص����ادرات وھذا یؤدي الى زیادة التش����غیل في ص����ناعة الص����ادرات وكذلك زیادة اجور 
التش���غیل او الدخول الموزعة وبالتالي یزداد الطلب على الس���لع المحلیة واالجنبیة مما یس���بب 

الس�����تیرادات وبالعكس في حالة العجز ولكون االس�����تیرادات في تزاید فان بالنھایة زیادة في ا
النش�����اط االقتص�����ادي داخل البلد س�����ینخفض وبالتالي ینخفض الطلب على منتجات ص�����ناعة 
التص�����دیر مما یؤدي الى قلة الص�����ادرات وبالتالي اعادة التوازن الى میزان المدفوعات (عبد 

 ) . 65: 1981الرحمن زكي:
مما تقدم یتبین ان ھناك اس��عار ص��رف ثابتة  -التص��حیح عن طریق حركة اس��عار الص��رف : -3

واس������عار ص������رف مرنة والتي لھا عالقة قویة بمیزان المدفوعات والتي من ش������أنھا ان تعید 
  -التوازن الى المیزان في حالة االختالل وكاالتي :

ھي حركة التغیرات االقتصادیة ھذه االلیة  -آلیة التصحیح من خالل اسعار الصرف الثابتة : -أ
التي تحدث نتیجة لمعالجة االختالل في میزان المدفوعات مع ثبات س��عر الص��رف والذي ھو 
احد ادوات التص��حیح , ھذه االلیة تعمل في ظل قاعدة الص��رف بالذھب التي تعتمد نظام س��عر 

ص����رف ص����رف ثابت وھنا یتحقق التوازن في میزان المدفوعات من خالل تغیرات س����عر ال
الذي تحدثھ الس���لطات االقتص���ادیة بتدخل مباش���ر من قبلھا , بعد ذلك ھنالك الیات تتبع العادة 
التوازن من خالل اثر حركة االس����عار واثر الدخل واثر س����عر الفائدة . فعند تدفق راس المال 
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من الدولة التي تعاني العجز الى دولة الفائض بس����بب تغیرات في عرض النقد في كال البلدین 
من دولة العجز الى دولة ؤدي الى تغیر في المردودات النس������بیة التي تمنع تدفق راس المال ی

الفائض ویش������جع تدفق راس المال عكس������یاً وبالتالي یعمل على تحقیق التوازن في الدولتین 
)James:1986:113 اما ارتفاع اس���عار الفائدة في دولة العجز س���یقلل الطلب االس���تثماري (

س����ینخفض الدخل القومي وبالنتیجة ینخفض االس����تیرادات وفي نفس  ومن خالل المض����اعف
الوق��ت یح��دث العكس في دول��ة الف��ائض حی��ث یزداد الطل��ب االس������تثم��اري وال��دخ��ل القومي 
لة  عھ عند دو فا لة العجز وارت لدو لدخل القومي  واالس������تیرادات واخیراً ان االنخفاض في ا

لمحلیة لدولة العجز وارتفاعھ عند الفائض یؤدي الى انخفاض الطلب المحلي على الس������لع ا
دولة الفائض , مما تقدم یتبین ان التص������حیح من خالل ھذه االلیة یتم بدون اي تدخل من قبل 
الدولة اي ان ص������احب القرار االقتص������ادي لم یتخذ قرار من ش������أنھ تغییر حركة المتغیرات 

دارة االقتص����ادیة في حلقة االقتص����ادیة التي تمت االش����ارة الیھا , اال انھ ال یمنع من تحفیز اال
 ) . 33: 2008معینة او مرحلة من مراحل التصحیح (عماد علي:

على خالف آلیة تص���حیح اختالل میزان  -آلیة التص���حیح من خالل اس���عار الص���رف المرنة : -ب
تقع على آلیة المدفوعات في ظل نظام س��عر الص��رف الثابت فان التركیز في عملیة التص��حیح 

تحدث في اس����عار الص����رف للعمالت باعتبارھا الوس����یلة االس����اس����یة في  التغییر التلقائي التي
التص������حیح وھذا یتطلب توض������یح العالقة بین س������وق الص������رف وس������عره من جھة ومیزان 
المدفوعات من جھة اخرى , ان عملیة التص���حیح في ظل نظام اس���عار الص���رف المرنة یمثل 

ر سعر الفائدة واثر الدخل یمكن االثر السعري كاداة التصحیح الرئیسة وعلى الرغم من ان اث
االعتم�اد علیھ�ا في تص������حیح االختالل الى ح�د بعی�د , ولغرض توض������یح ذل�ك نفترض ان 

) لذا  B) والركود االقتص��ادي للدولة (  Aاالختالل ناتج بس��بب التوس��ع االقتص��ادي للدولة ( 
)  Aفان التوازن یمكن اس���تعادتھ بس���بب الزیادة المس���تحدثة في الطلب على واردات الدولة ( 

)  A) واثر ذلك على س����عر الص����رف وانخفاض في قیمة العملة للدولة (  Bمقارنة بالدولة ( 
) , 37: 2008ستغیر التدفقات النقدیة الجاریة وبالنتیجة تعمل على اعادة التوازن (عماد علي:

ما تقدم یتبین ان استخدام اسعار الصرف المرنة مع االرتباط الوثیق بین االحتیاطات الدولیة م
والمعروض من النقد المحلي یؤدي الى عدم االس�����تقرار في اس�����عار الص�����رف وبالتالي عدم 

. ان اس������عار الص������رف المرنة یكون اثرھا محدد على التجارة اس������تقرار الدفوعات الدولیة 
, كما ان عدم الیقین الناتج عن تغیر س����عر الص����رف المرن یؤثر بش����كل  واالس����تثمار الدولي

مغایر في التجارة الدولیة . من خالل استعراض االلیات المتبعة في تصحیح االختالل یفترض 
ان یكون ھناك مرونة كافیة الس�����تجابة المتغیرات االقتص�����ادیة في االقتص�����ادات التي تعاني 

اجراء عملیة التصحیح لالختالل ایاً كانت االلیة المتبعة وھذا االختالل لتتمكن ھذه االلیات من 
یتناس����ب مع الدول المتقدمة التي بلغت مراحل متقدمة من النش����اط االقتص����ادي والذي یجعل 
متغیراتھا االقتصادیة على درجة عالیة من االستجابة للتغیرات التي تحصل في احدھما سواء 

التغیرات الداخلیة االخرى , اما االقتص���ادات النامیة المتأتیة من وض���ع میزان المدفوعات او 
فانھا تتمیز في الض���عف لالس���تجابة للمتغیرات االقتص���ادیة س���واء التي تحدث بس���بب اختالل 

 ).276: 2007میزان المدفوعات او اي متغیرات اخرى(محمود یونس:
 الثالثالمبحث 

 تحلیل العالقة بین سعر الصرف ومیزان المدفوعات
 حلیل التغیرات في سعر الصرف والصادرات واالستیرادات ت -اوالً :

مما تقدم تبین ان میزان المدفوعات ھو عبارة عن س������جل للس������لع والخدمات الداخلة الى البلد 
 والخارجة منھ وبالتالي فنھ المرآة التي تبین المركز الوضع الخارجي للبلد كما ان الدولة تضع في 
اھتمامھا ان یكون میزان المدفوعات في حالة توازن بش���كل عام وذلك بالتركیز على بنود المیزان 

التي یمكن ومدى توازن كل واحد منھا , كما تبین لنا ان س����عر الص����رف ھو العامل االكثر تأثیراً 
الل من خاللھ تحقیق حالة التوازن فیما اذا كان ھنالك اختالل معین في میزان المدفوعات من خ
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تأثیره على قیمة العملة المحلیة . كما ان س��عر ص��رف العملة المحلیة غیر مس��تقرة وذلك الس��باب 

  -الجدول االتي : معینة یمر بھا البلد احیاناً وھذا ما یمكن مالحظتھ من خالل
 )2016-1990سعر صرف الدینار العراقي مقابل الدوالر االمریكي للمدة ( ) 1جدول ( 
سعر صرف الدینار  السنة 

 مقابل الدوالر 
نس���بة التغیر 

 %السنوي 
س��������ع��ر ص��������رف  السنة 

مق���اب���ل  ین���ار  ال���د
 الدوالر 

نس��بة التغیر 
 %السنوي 

  -23.36 1453 2004 ـــــ 4 1990
1991 10 150 2005 1469 1.10  
1992 21 110 2006 1467 0.14-  
1993 74 252.38 2007 1255 14.45-  
1994 458 518.92 2008 1193 4.94-  
1995 1674 265.50 2009 1170 1.93-  
1996 1170 30.11- 2010 1170 0 
1997 1471 25.73 2011 1170 0 
1998 1620 10.13 2012 1166 0.34-  
1999 1972 21.73 2013 1166 0 
2000 1930 2.13-  2014 1188 1.89 
2001 1929 0.052-  2015 1190 0.17 
2002 1957 1.45 2016 1190 0 
2003 1896 3.12-  
 نشرات سنویة مختلفة . –المدیریة العامة لالحصاء واالبحاث  –البنك المركزي العراقي  –) 1العمود (
 ) .1من عمل الباحث باالعتماد على بیانات العمود ( –) 2العمود (

االمریكي غیر مستقر في یتضح من الجدول اعاله ان سعر صرف الدینار العراقي مقابل الدوالر 
اغلب الفترات الزمنیة وھذا ما یؤثر س������لباً او ایجابیاً على قیمة العملة المحلیة وبالتالي الوض������ع 

نار 4) كان (1990التوازني لمیزان المدفوعات حیث یتبین ان س������عر الص������رف في عام ( ) دی
مس�����جالً بذلك نس�����بة ) دینار للدوالر الواحد 1674) الى (1995للدوالر الواحد لیص�����ل في عام (

لدوالر 1170) لیكون (1996) لینخفض بعد ذلك في عام (%265.50تغییر مقدارھا ( نار ل ) دی
) ثم اخ��ذ بع��د ذل��ك ب��االرتف��اع لالعوام %30.11وبنس������ب��ة تغییر س������نوي منخفض مق��دارھ��ا (

) دینار للدوالر 1972,1620,1471) حیث كان س���عر الص���رف بالتوالي (1999,1998,1997(
حد لیك لك (الوا كذ عام (%21.73,%10.13,%25.73ون معدل النمو  ) 2000) ثم انخفض في 

) ثم انخفض %2.13الس������نوي بمقدار () دینار للدوالر لینخفض كذلك معدل النمو 1930لیكون (
) دینار للدوالر ومعدل نمو س����نوي منخفض 1929) انخفاض بس����یط جداً لیكون (2001في عام (
) وارتفع كذلك معدل النمو بمقدار 1957) لیص����بح (2002( ) ثم ارتفع في عام%0.052مقداره (

%) . كانت ھھ الفترة ھي ما قبل االحتالل حیث تم مالحظة ان اس������عار الص������رف كانت 1.45(
لى ما امرتفعة جداً وھو ما یؤشر انخفاض في قیمة العملة المحلیة وخصوصاً في فترة التسعینیات 

ان س��عر الص��رف اخذ باالنخفاض وھو دھا فنالحظ ) وما بع2003) اما في عام (2003قبل عام (
) كان 2003ما یؤش�����ر ارتفاع في قیمة العملة المحلیة حیث نالحظ ان س�����عر الص�����رف في عام (

) حیث 2013) دینار للدوالر الواحد ثم اخذ باالنخفاض وبص������ورة مس������تمرة لغایة عام (1896(
) حیث بلغ 2005تثناء عام () دینار لكل دوالر باس���1166اص���بح س���عر ص���رف الدینار العراقي (

) عن الس��نة التي س��بقتھ اما الس��نوات االخرى فلم نالحظ %1.10) لیس��جل ارتفاع قیمتھ (1469(
اي ارتفاع لس���عر الص���رف وھذا یدل على فاعلیة الس���یاس���ة النقدیة والمالیة المتبعة في البلد , كما 
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) 2011,2010,2009م (ي س��عر الص��رف فمثالً في عانالحظ في بعض االعوام ھناك اس��تقرار ف
) 2013,2012) دینار للدوالر للعوام الثالثة وكذلك في عامي (1170كان س�����عر الص�����رف ھو (

) فقد ارتفع س����عر الص����رف لیص����ل الى 2014) اما في عام (1160حیث كان س����عر الص����رف (
) لیكون 2016,2015) وكذلك اس������تمر باالرتفاع لالعوام (%1.89) وبمعدل نمو قدره (1188(
 ) . %0.17لكال العامین مسجالً ارتفاع مقداره () 1190(

) وما بعد 2003من مالحظة الجدول بش���كل عام یمكن ان یقس���م الجدول الى قس���مین ما قبل عام (
) ویمكن مالحظ��ة الفرق بین الفترتین وان اھم م��ا یمیز الفترة الزمنی��ة الث��انی��ة ھو 2003ع��ام (

العملة المحلیة وكذلك استقرار سعر الصرف االنخفاض في اسعار الصرف , اي ارتفاع في قیمة 
  -ن كان ھناك تغیر فھو طفیف جداً والشكل البیاني االتي یوضح ذلك :في بعض االعوام وا

)2016     -   1990) سعر صرف الدینار العراقي مقابل الدوالر االمریكي للمدة (1شكل (      
) 1الشكل من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول رقم (

 -) یتبین االتي :2اما فیما یخص االستیرادات العراقیة ومن مالحظة الجدول رقم (
 ملیون دوالر) 2016-1990مجموع االستیرادات العراقیة للمدة ( )2جدول (

 االستیرادات السنة االستیرادات السنة
1990 9909 2004 21302.3 
1991 3034.2 2005 23532 
1992 4254 2006 22008.8 
1993 3418.3 2007 19555.9 
1994 2681.9 2008 35011.6 
1995 2891.3 2009 41511.5 
1996 2943.1 2010 43915.3 
1997 3682.7 2011 47802.9 
1998 4986.2 2012 59005.9 
1999 9097.4 2013 59349.4 
2000 11008.6 2014 53176.6 
2001 11152 2015 39045.1 
2002 9817.3 2016 6684.2 
2003 9933.5 
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من مالحظة الجدول اعاله یتبین ان ھناك تذبذب في مس������توى االس������تیرادات بین االرتفاع واالنخفاض 
) 1991) ملیون دوالر ثم انخفض�������ت بعد ذلك في عام (9909) ما قیمتھ (1990حیث بلغت في عام (

) ملیون دوالر وذلك بس���بب حرب الخلیج التي خاض���ھا العراق 3034.2انخفاض���اً ش���دیداً لتص���ل الى (
) 1994,1993) ملیون دوالر بعدھا انخفضت في عامي (4254) لتصبح (1992ترتفع بعدھا في عام (ل

) ملیون دوالر , بعد ذلك اخذت قیمة االستیرادات ترتفع باستمرار للفترة من 2681.9,3418.3لتكون (
 ) ملیون دوالر لتص�������ل الى2891.3) (1995) حیث كانت في عام (2001ولغایة عام () 1995عام (

) یعود الى عقد 1995) وان ارتفاع قیمة االستیرادات بعد عام (2001) ملیون دوالر في عام (11152(
) (النفط مقابل الغذاء والدواء) مما ادى الى تحسن ملحوظ في 1996مذكرة التفاھم التي كانت في عام (
) اعقبھا 9817.3ى () فقد انخفضت قیمة االستیرادات لتصل ال2002قیمة االستیرادات , اما في عام (

) ونتیجة لتغییر نمط االستھالك من قبل 2003) اما بعد عام (9933.5) لتصبح (2003ارتفاع في عام (
االفراد لتحس������ن الوض������ع المعاش������ي لھم وكذلك لتغییر نظام الحكم في العراق نالحظ ارتفاع في قیمة 

ان قیمة االس��تیرادات اص��بحت اكثر ) حیث نالحظ 2003االس��تیرادات اذا ما قورنت بالفترة ما قبل عام (
غت في عام ( ثم ارتفعت في عام ) ملیون دوالر 21303.3) (2004بكثیر في االعوام الالحقة حیث بل

) لتكون على الوالي 2007,2006) بع���د ذل���ك انخفض���������ت في ع���امي (23532) لتكون (2005(
غایة عام ) ملیون دوالر , بعدھا اس������تمرت قیمة االس������تیرادات با19555.9,122008.8( الرتفاع ول
) ما قیمتھ 2013) ملیون دوالر الى ان تصل في عام (35011.6) (2008حیث بلغت في عام () 2013(
والس��بب في ذلك ھو االرتفاع الكبیر الذي حص��ل في اس��عار وباعتبار العراق ) ملیون دوالر 59349.4(

صادراتھ مما انعكس ذلك على زیادة بلد ذو اقتصاد احادي الجانب یعتمد على النفط في القسم االكبر من 
الرواتب واالجور وزیادة التش���غیل ھذا ادى الى زیادة االس���تھالك وبالتالي زیادة االس���تیرادات من كافة 

) ملیون 53176.6) انخفضت قیمة االستیرادات بشكل بسیط لتصبح (2014السلع , بعد ذلك وفي عام (
قیم��ة االس������تیرادات انخف��اض�������اً كبیراً لتكون ) فق��د انخفض�������ت 2016,2015دوالر , ام�ا في ع�امي (

) وذلك 2016) ملیون دوالر , حیث نالحظ االنخفاض الكبیر خص����وص����اً في عام (6684.2,39045.1(
بس�بب االنخفاض في اس�عار النفط وكما بینا س�ابقاً العتماد العراق على المورد الواحد في التص�دیر مما 

لك على انخ مل یعني انخفاض االیرادات وانعكس ذ لك انخفاض فرص الع تب واالجور وكذ فاض الروا
 -دناه یوضح ذلك :على قیمة االستیرادات بشكل عام . والشكل اوھذا ما اثر سلباً 

 ) ملیون دوالر2016-1990االستیرادات العراقیة للمدة ( )2شكل (

 )2عتماد على بیانات الجدول رقم (الشكل من عمل الباحث باال
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) والذي یمثل ص����ادرات 3اما فیما یخص الص����ادرات العراقیة ومن خالل مالحظة الجدول رقم (
 -العراق النفطیة وغیر النفطیة وكاالتي :

 ) ملیون دوالر2016-1990صادرات العراق النفطیة وغیر النفطیة للمدة ( )3جدول (
الصادرات  السنة

 النفطیة
)1( 

الصادرات 
 غیر النفطیة

)2( 

مجموع 
 الصادرات

)3( 

نسبة الصادرات 
النفطیة الى مجموع 

 )4( الصادرات %

نسبة الصادرات 
غیر النفطیة الى 

مجموع الصادرات 
) %5( 

1990 13378.6 331.5 13710.1 97.58 2.42 
1991 699.1 1031.3 1730.4 40.40 59.60 
 ــــ ــــ 2108.0 ــــ ــــ 1992
 ــــ ــــ 1794.4 ــــ ــــ 1993
 ــــ ــــ 1720.4 ــــ ــــ 1994
1995 0.3 1962.7 1963 0.02 99.98 
1996 4.9 2760.0 2764.9 0.18 99.82 
1997 1.0 6384.2 6385.2 0.02 99.98 
 ــــ ــــ 7427.8 ــــ ــــ 1998
 ــــ ــــ 13067.0 ــــ ــــ 1999
 ــــ ــــ 18742.6 ــــ ــــ 2000
 ــــ ــــ 12872.1 ــــ ــــ 2001
2002 9249.4 986.8 10236.2 90.36 9.64 
2003 8348.8 1362.3 9711.1 85.97 14.03 
2004 17455.7 354.3 17810 98.01 1.99 
2005 23199.4 498 23697.4 97.90 2.10 
2006 29708.1 821.3 30529.4 97.31 2.69 
2007 37847.1 1739.9 39587 95.60 4.40 
2008 61883.7 1842.3 63726 97.11 2.89 
2009 38964.7 465.7 39430.4 98.82 1.18 
2010 51453 310.6 51763.6 99.40 0.60 
2011 79407.5 273 79680.5 99.66 0.34 
2012 93778.5 430.1 94208.6 99.54 0.46 
2013 89349.8 418.1 89767.9 99.53 0.47 
2014 83538.8 442.1 83980.9 99.47 0.53 
2015 43058.6 382.9 43441.5 99.12 0.88 
2016 8442.7 29.6 8472.3 99.65 0.35 

 نشرات سنویة مختلفة . –المدیریة العامة لإلحصاء واالبحاث  –البنك المركزي العراقي  –)3,2,1العمود (
 ) .3,2,1استنادا الى بیانات العمود (من عمل الباحث  –) 5,4العمود (

) ھو %2.42) اما المتبقي والذي ھو (%97.58) (1990الصادرات النفطیة في عام (بلغت نسبة 
ض����ت نس����بة ) فقد حدث العكس حیث انخف1991مس����اھمة الص����ادرات غیر النفطیة اما في عام (

) في حین كانت الص��ادرات %40.40الص��ادرات النفطیة الى مجموع الص��ادرات لتكون بنس��بة (
ى مجموع الص���ادرات وذلك بس���بب حرب الخلیج التي حدثت ) ال%59.60غیر النفطیة نس���بتھا (

بین العراق والكویت والتي اثرت س���لباً على ص���ادرات العراق النفطیة حیث یش���یر الجدول اعاله 
) 1.0الى انخفاض نس���بة ص���ادرات العراق النفطیة خالل فترة التس���عینیات لتص���ل الى ما قیمتھ (

) وبعدھا فقد نالحظ ارتفاع قیمة الص�����ادرات 2003) , اما في عام (1997ملیون دوالر في عام (
) ملیون دوالر وبلغ��ت اعلى قیم��ة لھ��ا في ع��ام 8348.8) (2003النفطی��ة حی��ث بلغ��ت في ع��ام (

مة (2012( فاع وانخفاض ) ملیون دوالر ونالحظ 93778.5) بقی ھذه الفترة ان ھناك ارت خالل 
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شكل العام لم ترتفع ا سبة اكبر من في صادرات العراق النفطیة ولكن بال صادرات غیر النفطیة بن ل

الص��ادرات النفطیة وھذا بس��بب اعتماد العراق على النفط في عملیة التص��دیر لألس��باب المذكورة 
) ملیون دوالر وان نس�����بة 94208.6) (2012أنفاً , كما بلغ مجموع ص�����ادرات العراق في عام (
غیر النفطیة نسبة الصادرات ) لتكون %99.54الصادرات النفطیة الى مجموع الصادرات بلغت (

 %) والتي في اغلبھا منتجات زراعیة كالقمح والشعیر وغیر ذلك . 0.60(
) فقد انخفض��ت الص��ادرات النفطیة قیاس��اً باالعوام التي س��بقتھا لتكون في عام 2012اما بعد عام (

) 418.1) ملیون دوالر والص��ادرات غیر النفطیة (89349.8) قیمة الص��ادرات النفطیة (2013(
) ونس������بة الص������ادرات غیر النفطیة %99.53ملیون دوالر اي ان نس������بة الص������ادرات النفطیة (

) فقد بلغت الص�����ادرات النفطیة 2014مجوع الص�����ادرات العراقیة , اما في عام (%) من 0.47(
) ملیون دوالر اي ان نس�����بة 442.1) ملیون دوالر والص�����ادرات غیر النفطیة بلغت (83538.8(

) من مجموع الصادرات , ان %0.53) والصادرات غیر النفطیة (%99.47الصادرات النفطیة (
ھا نالحظ ارتفاع كبیر في قیمة الص�����ادرات النفطیة وذلك بس�����بب ) وما قبل2014الفترة من عام (

عار النفط حیث بلغ س������عر برمیل النفط في بعض االعوام ما یقارب ( ) دوالر 140ارتفاع اس������
وھذا ما ظھر واض��حاً من خالل قیمة الص��ادرات النفطیة الى مجموع الص��ادرات للبرمیل الواحد 

) فقد انخفض��ت قیمة 2015ادرات , اما في عام () من مجموع الص��%99والتي ش��كلت ما نس��بتھ (
شدیداً حیث بلغت ( ) ملیون دوالر 43058.6الصادرات النفطیة عن االعوام السابقة لھا انخفاضاً 

) ملیون دوالر اال انھا بقیت تش���كل النس���بة االكبر من مجموع 382.9والص���ادرات غیر النفطیة (
) حیث بلغت قیمة الص����ادرات 2016الص����ادرات رغم انخفاض����ھا وھذا یبدوا واض����حاً في عام (

) في حین بلغت الص����ادرات غیر النفطیة %99.65) ملیون دوالر اي بنس����بة (8442.7(النفطیة 
) وھذا راجع الى االنخفاض الكبیر الس�����عار النفط في %0.35) ملیون دوالر اي بنس�����بة (29.6(

الس���وق الدولیة والذي اثر بش���كل واض���ح على االقتص���اد العراقي كونھ اقتص���اد ریعي یعتمد في 
 والشكل البیاني االتي یوضح ذلك .ط فقط . صادراتھ على مورد النف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ) ملیون دوالر2016-1990) نسبة الصادرات النفطیة الى مجموع الصادرات للمدة (3شكل (
 ) 3الشكل من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول رقم (

 
 تحلیل اثر سعر الصرف على الصادرات واالستیرادات  -ثانیاً :

 

0

20

40

60

80

100

120

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

نسبة الصاددرات النفطیة الى 
اجمالي الصادرات 

322



     ضیر عباسم.م. محسن خ            )2016 - 1990في العراق للمدة ( اثر تقلبات سعر الصرف على میزان المدفوعات
 

اذ ان ،  متغیرین بین العالقة نوعیة قیاساالنحدار الخطي البس����یط من المقاییس المھمة ل یعتبر
 ویعتبر) انحدار( یھاعتماد عالقة ھيالكثیر من الدراسات تكون العالقة بین اكثر من متغیرین اذ 

 متغیرین بین العالقة دراسة في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب ھو احد البسیط الخطي االنحدار
)  dependent Variable( المتغیر التابع  المتغیرات أحد یس���مىاذ  ، دالة عالقة ش���كل على

) ذات تأثیر في تغیر المتغیر التابع Independent Variable( مس��تقل والمتغیر االخر متغیر 
ففي ھذه الدراسة یروم الباحث الى دراسة مدى تأثیر سعر الصرف (المتغیر المستقل ) على  .

) ، فبعد  2016 – 1990(المتغیر التابع ) للمده من (  اجمالي االستیرادات واجمالي الصادرات
 تحدید مشكلة الدراسة البد من وضع الفروض التي تنص على:

 الفرضیة االولى :

 𝑯𝑯𝟎𝟎    : ) بین س���عر 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احص���ائیة عند مس���توى معنویة (
 واجمالي االستیرادات .   الصرف 

  𝑯𝑯𝟏𝟏 :    ) بین س����عر 0.05توجد عالقة ذات داللة احص����ائیة عند مس����توى معنویة (
    واجمالي االستیرادات .الصرف 
 الفرضیة الثانیة :

 𝑯𝑯𝟎𝟎    : ) بین سعر الصرف 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى معنویة (    
  . الصادراتواجمالي                

  𝑯𝑯𝟏𝟏 :    ) بین سعر الصرف    0.05توجد عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى معنویة ( 
 . الصادرات  واجمالي                      

فبعد تحدید مش�����كلة الدراس�����ة ووض�����ع الفروض المالئمة لھا قام الباحث باس�����تعمال برنامج 
)spssv22 . لمعرفة النتائج وتحلیلھا ( 

قیاس نس�����بة تأثیر المتغیر المس�����تقل ( س�����عر الص�����رف ) على المتغیر التابع ( اجمالي  اذ تم
االس����تیرادات ) كما موض����ح في الجدول ادناه والذي یبین ان طریقة المربعات الص����غرى ھي 

 -المتبعة في تحدید انموذج االنحدار الخطي البسیط :
Variables Entered/Removeda,b 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 c . Enterالصرف سعر 1

                       ج االفض���������ل للبی���ان���ات تبین ان فبع���د قی���اس ث���أثیر المتغیر المس������تق���ل واختب���ار االنموذ
والذي یعني معامل تحدید افض�����ل انموذج ( مربع قیمة معامل االرتباط )   )𝑹𝑹𝟐𝟐= 0.775( قیمة 

% من س��عر 77) تؤثر في المتغیر التابع اي ان (%77اي ان المتغیرات المس��تقلة تفس��ر ان ( 
الص��رف یؤثر على االس��تیرادات ) اما المتبقي فیعزى الى اخطاء عش��وائیة غیر معروفة والبالغ 

) .وكما 0.000) بمس������توى معنویة (0.880قیمة معامل االرتباط () ، وبلغت %23(    قیمتھا 
 موضح في الجدول ادناه.

Model Summaryc,d 

Model R 
R 

Squareb 

Adjust
ed R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
R 

Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .880a .775 .455 20668.58676 .475 23.536 1 26 .000 
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) لىوالجدول ادناه یدرس مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیة العدم ( دراسة الفرضیة االو
) بین س����عر 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احص����ائیة عند مس����توى معنویة ( التي تنص على (

) عند مس���توى معنویة  =23.536Fواجمالي االس���تیرادات ) اذ بلغت قیمة احص���اءه (الص���رف 
) مما یدل على فروق معنویة وان االنموذج 0.05) وھو اقل من مس�������توى المعنویة ( 0.000(

یمثل الظاھرة المدروس�������ة تمثیال دقیقا وان خط االنحدار یالئم البیانات المعطاة بمعنى رفض 
قد بلغت فرض�������یة العدم وقبول الفرض�������یة البدیلة ، اما بالنس�������بة لمجموع مربعات االنحدار 

) وم���ج���م���وع م���رب���ع����ات ال���خ���ط����أ ب���ل���غ����ت 1) ع���ن����د درج����ة ح���ری����ة (100542643.976(
) ام����ا م��ج��م��وع ال��م��رب��ع����ات ال��ك��ل��ي 26) ع��ن����د درج����ة ح��ری����ة (11106952441.981(
)،اما بالنس�������بة لمعدل مربعات االنحدار ومعدل 27) عند درجة حریة (2116123508.660(

)  وكما 427190478.538) (10054282643.976مربعات البواقي قد بلغت على التوالي ( 
 موضح في الجدول ادناه :

ANOVAa,b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10054282643.679 1 10054282643.679 23.536 .000c 

Residual 11106952441.981 26 427190478.538   

Total 21161235085.660d 27    

 
) عند مس��توى معنویة  =4.851tتأثیر س��عر الص��رف على اجمالي االس��تیرادات (اذ بلغت قیمة 

) ، اما قیمة المیل الحدي قد بلغت 0.05) وھو اقل من مس������توى الداللة االحص������ائیة (0.000(
)14.409B=  ) لكل وحده 14.409) اي بمعنى ان قیمة اجمالي االس������تیرادات تتغیر بمقدار (

 ناه :حده وكما موضح في الجدول ادوا
Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 000. 4.851 689. 2.970 14.409 الصرف سعر 1

كما ویمكن معرفة اعتدالیة التوزیع الطبیعي لألخطاء العش���وائیة وذلك من خالل فحص الش���كل 
البیاني لالحتمال التجمیعي للمش��اھدة واالحتمال التجمیعي للبواقي ( االخطاء العش��وائیة ) وكما 

 موضح في الشكل ادناه : 
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على المتغیر التابع ( اجمالي  اما بالنسبة  لقیاس نسبة تأثیر المتغیر المستقل ( سعر الصرف )
الصادرات ) كما موضح في الجدول ادناه والذي یبین ان طریقة المربعات الصغرى ھي المتبعة 

 في تحدید انموذج االنحدار الخطي البسیط .
Variables Entered/Removeda,b 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 c . Enterالصرف سعر 1

 
                                  ج االفض���������ل للبی���ان���ات تبین ان فبع���د قی���اس ث���أثیر المتغیر المس������تق���ل واختب���ار االنموذ

)  والذي یعني معامل تحدید افض�����ل انموذج ( مربع قیمة معامل االرتباط ) 𝑹𝑹𝟐𝟐= 0.823(  قیمة
% من س��عر 82اي ان () تؤثر في المتغیر التابع %82اي ان المتغیرات المس��تقلة تفس��ر ان ( 

صادرات ) والمتبقي یعزى الخطاء عشوائیة غیر معروفة و الصرف           قیمتھا یؤثر على اجمالي ال
) .وكما موض��ح في 0.000) بمس��توى معنویة (0.907%) ، وبلغت قیمة معامل االرتباط (18( 

 الجدول ادناه : 
Model Summaryc,d 

Mod
el R 

R 
Squareb 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 
.907a .823 .400 

31669.4710
3 

.423 19.030 1 26 .000 

 
 

العدم ( دراسة الفرضیة الثانیة) والجدول ادناه یدرس مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیة 
ال توجد عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى معنویة العدم والتي تنص على (دراسة فرضیة 

) عند  =19.030F) بین س��عر الص��رف واجمالي الص��ادرات) اذ بلغت قیمة احص��اءه (0.05( 
) مما یدل على عدم وجود 0.05) وھو اقل من مس����توى المعنویة ( 0.000مس����توى معنویة (

اھرة المدروس��������ة تمثیال دقیقا وان خط االنحدار یالئم فروق معنویة  وان االنموذج یمثل الظ
البیانات المعطاة بمعنى رفض فرض�����یة العدم وقبول الفرض�����یة البدیلة ، اما بالنس�����بة لمجموع 
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) ومجموع مربعات 1) عند درجة حریة (19086414077.951مربعات االنحدار قد بلغت (

مجموع المربع��ات الكلي  ) ام��ا26) عن��د درج��ة حری��ة (26076840272.659الخط��أ بلغ��ت (
)،اما بالنس������بة لمعدل مربعات االنحدار ومعدل 27) عند درجة حریة (45163254350.610(

)  1002955395.102) (19086414077.951مربع���ات البواقي ق���د بلغ���ت على التوالي ( 
 وكما موضح في الجدول ادناه :

ANOVAa,b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19086414077.951 1 19086414077.951 19.030 .000c 

Residual 26076840272.659 26 1002955395.102   

Total d45163254350.610 27    

) عند مس��توى معنویة  =4.362tاذ بلغت قیمة تأثیر س��عر الص��رف على اجمالي االس��تیرادات (
) ، اما قیمة المیل الحدي قد بلغت 0.05) وھو اقل من مس������توى الداللة االحص������ائیة (0.000(
)19.853B=  ) لكل وحده 19.853) اي بمعنى ان قیمة اجمالي االس������تیرادات تتغیر بمقدار (

 واحده وكما موضح في الجدول ادناه : 
Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 000. 4.362 650. 4.551 19.853 الصرف سعر 1

كما ویمكن معرفة اعتدالیة التوزیع الطبیعي لألخطاء العش���وائیة وذلك من خالل فحص الش���كل 
البیاني لالحتمال التجمیعي للمش��اھدة واالحتمال التجمیعي للبواقي ( االخطاء العش��وائیة ) وكما 

 موضح في الشكل ادناه : 

 
 فروض اختبار بھدف الخطي البس���یط  االنحدار تحلیل أس���لوب الحالیة الدراس���ة اس���تخدمت

الدراسة رفض فرضیة العدم لكل من فرضیتي االختبار ( الفرضیة االولى  كشفت وقد الدراسة
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والثانیة ) وقبول الفرض��یة البدیلة والتي تنص على وجود داللة احص��ائیة عند مس��توى معنویھ 
 درات.) مما یدل على وجود تأثیر لسعر الصرف على كل من اجمالي االستیرادات والصا0.05(
 

 االستنتاجات
یعتبر س���عر الص���رف اداة ربط بین االقتص���اد المحلي والعالمي بحكم التبادل الس���لعي والمالي  -1

 بین البلدان كما یمثل المرآة التي تعكس مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي .
یعتبر تص������حیح اختالل میزان المدفوعات عن طریق اس������عار الص������رف الثابتة والمرنة من  -2

س��ائل المھمة والس��ریعة لمعالجة االختالل وتأثیر ذلك على كل من حركة االس��عار والدخل الو
 وسعر الفائدة .

اما بعد ذلك فنالحظ  2003ھنالك عدم اس����تقرار في س����عر ص����رف الدینار العراقي قبل عام  -3
 وجود استقرار نسبي السعار الصرف في العراق .

د الكبیر على مورد النفط في الص�������ادرات اظھر تحلی�ل میزان الم�دفوع�ات العراقي االعتم�ا -4
 % في اغلب السنوات .99حیث وصلت نسبة الصادرات الى  2003خصوصاً بعد عام 

اظھرت النتائج القیاسیة ان االرتباط بین سعر الصرف وكل من الصادرات واالستیرادات في  -5
 العراق ھو ارتباط قوي لالمدین القصیر والطویل .

 اتــالتوصی
العمل على وضع سیاسات اقتصادیة تعمل على تحقیق االستقرار في اسعار الصرف وتحفیز  -1

 للبلد .تدفق التحویالت بشكل مستمر عبر قنوات رسمیة وذلك لتحسین الوضع الخارجي 
العمل على تخفیض س���عر الص���رف ورفع قیمة العملة المحلیة دون التفریط بھدف االس���تقرار  -2

 صرف ثابت وان یكون واقعیاً یعكس قوى العرض والطلب .الداخلي وعدم التمسك بسعر 
العمل على تنمیة القطاعات االقتص�������ادیة االخرى وعدم االعتماد فقط على مورد النفط في  -3

 الصادرات مع خلق حالة من التوازن بین جانبي میزان المدفوعات .
تنویع ھیكل التبادل تحسین كفاءة الجھاز االنتاجي لمواكبة الطلب الكلي على السلع المصدرة و -4

 التجاري في الصادرات وایجاد بدائل االستیرادات المحلیة لتقلیل استنزاف النقد االجنبي .
اھمیة االبتعاد عن ربط س���عر ص���رف العملة المحلیة بعملة واحدة كالدوالر مثالً وذلك لتجنب  -5

ة الص��دمات المتوقعة واتباع س��یاس��ة ص��رف اكثر مرونة من خالل ربط س��عر ص��رف العمل
 المحلیة بسلة من العمالت االجنبیة . 

 

 عــــراجـــــالم
 الكتب  –اوالً 

 –دیوان المطبوعات الجامعیة  –الطبعة الس������ادس������ة  –تقنیات البنوك  –طاھر االطرش  -1
2007. 

 –دار المعارف للطباعة  –الطبعة الثانیة  –العالقات االقتص����ادیة الدولیة  –فؤاد مرس����ي  -2
 . 1958 –القاھرة 

العالقة التبادلیة بین س��عر الص��رف وس��عر الفائدة وانعكاس��ھا على  –س��میر فخري نعمة  -3
 2011 –االردن  –دار الیازوري العلمیة للنش��ر والتوزیع  –الطبعة االولى  –میزان المدفوعات 

 . 
الطبعة  –س���یاس���ة الص���رف كاداة لتس���ویة االختالل في میزان المدفوعات  –امین ص���ید  -4

 .  2013 –لبنان  –مكتبة حسن العصریة للطباعة والنشر  –االولى 
بد  -5 ید عا یة  –محمود س������ لدول یة للطباعة  –الطبعة االولى  –التجارة ا عاع الفن  –االش������
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