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  النفط لتسعيرة كأساس عمالت سلة اعتماد
 الدوالر طلب ىلع تأثيرها ومدى

 

  ص :انمهخ

 َباطة   تةثيري  هلةا  ايعاملٝة١  ايٓؿط أسعار تػري ٕإ

 اسةةةاك ار ٚإٕ ايعُةة،    ػةةة ف أسةةعار  عًةة٢ 

 ايشٝاسةةة١  أٚيٜٛةةةا  َةةةٔ ٜعةةة   ايؼةةة ف سةةةع 

ٌ  َٚٔ اي ٍٚ  شتاًـ يف اياشعري١ٜ  جتٓة   أجة

 اطتؿةةةا  عٓةةة  ايٓؿطٝةةة١ ايعا٥ةةة ا  اطتؿةةةا 

 عُ،  س١ً اعاُاد ٜاعني اي ٚالر ػ ف سع 

 االساك ار ْا يـُا ايٓؿط ياشعري٠ نثساض

 عًة٢  ٚاذتؿةا   ايعًُة١   ػة ف  مبع ٍ ايٓشيب

 تط قةةةة  ٚقةةة  . اذتكٝكٝةةة١  ايؼةةة ف  َعةةة ال  

 سةةةةةة١ً ٚتطةةةةةٛر  ْظةةةةةث٠  أُٖٝةةةةة١  إىل اي راسةةةةة١ 

 ٚعٝٛب٘  بايش١ً اي بط ْظاّ َٚزاٜا ايعُ،  

ّ  ايهٜٛة   تبين ٚأسباب  ٚيةليو  ايشة١ً   يٓظةا

 ٚايشٝاسةا   ايؼة ف  أْظُة١  ألْٛاع اياط م مت

 أسةةعار يةةاػري القاؼةةاد١ٜا ٚايعٛاَةةٌ اياشةةعري١ٜ

 ايؼةة ف  أسةةعار عًةة٢ ٚاْعهاسةةاتٗا ايةةٓؿط

 ايعُةةة،  سةةة١ً ْظةةةاّ إٔ إىل ايبحةةة  ٚتٛػةةةٌ

 ايؼة ف  سةع   حت ٜة   يف ايٓشةب١ٝ  امل ١ْٚ ٜٛؾ 

 اطتؿةةا   ؾٗٓةةاى  ايةةٓؿط   سةةع   ارتؿةةاع  عٓةة 

 تةةة بط ايةةةي ايةةة ٍٚ عُةةة،  قُٝةةة١ يف نةةةبري

ٞ  بايةة ٚالر عُ،تٗةا  ػة ف   عةة ا َةا  األَ ٜهة

 ألْظُةة١ اذتثٝةة  اياٛجةة٘ ٚإٕ ايهٜٛةة   دٚيةة١

 ايشٝاسةةة١  ضتةةةٛ املاك َةةة١ ايةةة ٍٚ يف ايؼةةة ف

ِ  أٚ امل ْةة١  ٔ  ْةةةات  اياعةةٜٛ  اسةةةاُ ار ػةةعٛب١  عةة

 قةةةة٠ٛ حٝةةةة  َٚةةةةٔ ايثاباةةةة١  ايؼةةةة ف أْظُةةةة١

 ارتؿةةةاع ْاٛقةة   ؾإْٓةةةا عاملٝةةا  ايةةة ٚالر َٚهاْةة١ 

 .ٚايطٌٜٛ املاٛسط امل ٣ يف ػ ؾ٘ سع 

 سةةةةةع  عُةةةةة،   سةةةةة١ً :مفت حٔااااا٘ نلنااااا  

 .امل ١ْٚ ياـجِ ا اياعِٜٛ  ايؿا٥ ٠ 
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Abstract : 

The change has a direct 

impact on currency exchange 

rates, as the stability of the 

exchange rate which is one of the 

priorities of pricing policy in 

different countries in world oil 

prices,  To avoid the drop in oil 

revenues when low dollar 

exchange rate should be adopted 

as the basis of a basket of 

currencies for oil pricing 

guarantees the relative stability of 

the exchange rate of the currency 

and maintain the real exchange 

rates. Find ways to the 

importance of origins and 

evolution of the currency basket 

and the advantages and 

disadvantages of linking the 

basket  and the reasons for the 

adoption of Kuwait basketball 

system to system Therefore 

touched types of drainage 

systems and pricing policies and 

economic factors change and its 

impact on exchange rates, oil 

prices. The research found that 

the currency basket system that 

provides relative flexibility in 

determining the exchange rate at 

the high price of oil, there is a 

significant drop in the currencies 

of countries that link their 

currencies to the US dollar value 

of what a runner Kuwait, Modern 

approach to drainage systems in 

developed countries towards 

flexible policy or flotation 

resulting from the continuing 

difficulty fixed drainage systems, 

power and prestige of the dollar 

globally expect higher exchange 

rate in the medium and long term .

  

Keywords: a basket of 

currencies, interest rates, 

flotation, inflation, flexibility 
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 : انمقذمة

 ايعُة،   ػة ف  ٚأسةٛام  ايةٓؿط  أسةٛام  طةٗ تٗا  ايةي  ٚاياكًبةا   اياطةٛرا   َ  تزآَا

 حةة ٚ  إىل أد  اياطةةٛرا  َةةٔ جملُٛعةة١ غتـةة  دٚيٝةة١ اسةةتاتٝة١ٝ سةةًع١ ايةةٓؿط نةةٕٛ

 ايعٛاَةةةةٌ تةةةة اثٌ يف ٚثؼٛػةةةةٝا٘ ٚايطًةةةة  ايعةةةة   قةةةة٣ٛ تةةةةٛا ٕ يف نةةةةبري اثةةةةا،ف

 ػةة ف ٚسةةع  ارتةةاّ ايةةٓؿط أسةةعار عًةة٢ تثيريٖةةا درجةة١ ٚتاؿةةاٚ  ٚايشٝاسةة١ٝ االقاؼةةاد١ٜ

ٍ  عًُ٘ نْٛ٘ اي ٚالر ٟ  ايابةاد ٞ  اياةةار ٘  ايٓؿطة ٍ  يف بايػة١  أُٖٝة١  ٚية ٌ  زتةا ٞ  اياُٜٛة  اية ٚي

 .اي ٚي١ٝ ٚاياةار٠

 : انبحث منهج

 ايؼةةة ف أسةةةعار ياكًبةةةا  يًبٝاْةةةا  ٚاياحًًٝةةةٞ ايٛػةةةؿٞ املةةةٓٗ  عًةةة٢ ايبحةةة  اعاُةة  

 عًةة٢ ٚايعةة   ٚايطًةة  ايعةةاملٞ ايٓؿطةةٞ اإلْاةةا  ٚنةةلا بُٝٓٗةةا  ٚايع،قةة١ ايةةٓؿط ٚأسةةعار

 .ايٓؿط

 : انبحث أهمية

 ايةة ٚالر َكابةةٌ ايؼةة ف ٚسةةع  يةةٓؿطا أسةةعار بةةني املاباديةة١ ايع،قةة١ إبةة ا  يف تهُةةٔ

ٞ  ايشةع   بةني  اياؿاٚ  أسباب ٚإب ا  ٞ  االمسة ٌ  ٚاذتكٝكة ٘  َعةربا  ايةٓؿط  يربَٝة  باية ٚالر  عٓة

 ايٓاةةا٥  ٖةةٞ َةةا بايةة ٚالر  ايٓؿطٝةة١ اياةارٜةة١ املبةةادال  ارتبةةا  ؾةةو حةةاال  يف َٛؿةةحا

ٔ  املتتبةة١  ٍ  يف ٚنةةةليو ذيةةو   عةة  عُةةة،  بشةة١ً  أٚ بايةة ٚالر  ايةةةٓؿط ربةةط  اسةةاُ ار  حةةا

 .ايهٜٛ  دٚي١ جت ب١ إىل َشآ ا

 :إىل ٜٗ ف : انبحث هذفا

 نثسةةاض ايشةةح  حكةةٛم أٚ عُةة،  سةة١ً باعاُةةاد يًةةٓؿط اياشةةعريٟ املشةةار تؼةةحٝ  (1

ّ  ٚاعاُةاد  باية ٚالر  ارتباطٗةا  ؾو يف ايهٜٛ  جت ب١ إىل َشآ ا ياشعري٠  حكةٛم " ْظةا

 .ايٓظاّ ٖلا ٚعٝٛب َزاٜا َبٝٓا يًاشعري٠ نثساض ايعُ،  س١ً" ايشح 

ٟ  اياةثيري  طبٝعة١  تٛؿٝ  (2 ٔ  ايةل ٘  إٔ ميهة  ػة ف  سةع   يف ايةٓؿط  أسةعار  تػةريا   حت ية

 .اي ٚالر

 عًُةة١ نْٛةة٘ ايةة ٚالر عًةة٢ ايعةةاملٞ ايطًةة  يف ايةةٓؿط سةةع  يةةاػريا  احملاُةةٌ باياةةثيري (3

 .ايٓؿط١ٝ املبادال 
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 :  انسابقة انذراسات

 ٚيكة   ياةارٟ ا املٝزإ يف باياػريا  ٜاثي  ايؼ ف سع  إٔ إىل تظري اي راسا  بعض

 تةةاِ ايةةٓؿط جتةةار٠ إٕ حٝةة  اياةةةارٟ  املٝةةزإ عًةة٢ األنةةرب األيةة  يًةةٓؿط ٜةةزاٍ ٚال نةةإ

ٕ  ٚيةلا  باية ٚالر   أساسةا  ٟ  ايةٓؿط  أسةةعار ارتؿةاع  ؾةإ  عًةة٢ ايطًة    ٜةاد٠  إىل بايـة ٚر٠  ٜةدد

 ارتؿةةاع ٚإٕ األثةة ٣  ايعُةة،  َكابةةٌ ايةة ٚالر قُٝةة١ ارتؿةةاع عًةة٢ ٜشةةاع  ممةةا ايةة ٚالر 

 .ايعُ،  ػ ف أسعار ثؿض ع٢ً عٌُ  ق ايٓؿط أسعار

 يف الحةة  ايةةلٟ[ 31] دراسةة١ َٚٓٗةةا املظةةه١ً ٖةةلٙ إىل تط قةة  اي راسةةا  َةةٔ نةةثري

 االقاؼةةاد سةةاح١ يف ٚاؿةة  بظةةهٌ  ٗةة   ايةةي ايشةةع ١ٜ ايةةاػريا  أنثةة  إٔ دراسةةا٘

٘  ٚؿ  حٝ  ايٓؿط  ٚسع  اي ٚالر ق١ُٝ ٖٞ ايعاملٞ ٍ  تشةاالالت  ٚاملة ٣  ايع،قة١  طبٝعة١  حةٛ

 .اي ٚالر ػ ف سع  يف ٜدي  إٔ ايٓؿط سع  الرتؿاع هٔمي ايلٟ

ٞ  دٍٚ ي،  ٖٓاى إٔ دراسا٘ يف اؾت  ٚق   ٚاألٚبةو  ٚأملاْٝةا   املاحة ٠   ايٛالٜةا  : ٖة

 إىل ايؼةةةةةةةٓاع١ٝ ايشةةةةةةةً  تبٝعةةةةةةةإ ٚأملاْٝةةةةةةةا املاحةةةةةةة ٠ ؾايٛالٜةةةةةةةا  ٚاحةةةةةةة ٠  ن ٚيةةةةةةة١

 ٚإىل  Organization Of The Petroleum Exporting Countries (OPEC)األٚبةو 

 َةةاػريا سةةع ٙ ٜعاةةرب إذ ؾكةةط; ايةةٓؿط األٚبةةو ؾٝةة٘ تؼةة ر ايةةلٟ ايٛقةة  يف ايةةبعض بعـةةٗا

٘  تاحةة د  ثارجٝةةا ٕ  يةةليو ٚتبًعةةا  بايةة ٚالر   قُٝاةة  ايةة ٚياني  هلةةاتني  ايٓؿطٝةة١  ايةةٛاردا   ؾةةإ

 بايٓشةةب١ أَةةا ايةةٓؿط  أسةةعار تػةةري عًةة٢ ؾكةةط ٜعاُةة  ثارجًٝةةا َةةاػرًيا ن ٚمجةةإ ٜ اُٖةةا

 يف ٚاؿةةًعا ايةة ثٌ  عًةة٢ َعاُةة ٠ ايةة ٚياني ٖةةاتني َةةٔ ايشةةً  َةةٔ ٚارداتٗةةا ؾةةري٣ يألٚبةةو

ٌ   ٜةاد٠  بني ايؿاػ١ً ايز١َٝٓ ايؿت٠ االعابار ٘  أسةاض  عًة٢  ٚإْؿاقة٘   اية ث  ٖٓةاى  يٝشة   أْة

ٕ  ن ٚمجإ ب رٙ اؾتا  ٖٚٛ ايؼٓاع١ٝ  اي ٍٚ دثٌ يف تػريا  ٌ  تٛ ٜة   إعةاد٠  بةث  اية ث

ٟ  ايةٓؿط  سةع   ارتؿةاع  عٔ ٚايٓات  ايعاملٞ ٌ  يف أنةرب  ْشةب١ٝ  ريا تػة  إىل سةٝدد  األٚبةو  دثة

ٟ  اياعإٚ َٓظ١ُ دٍٚ يف مبثًٝ٘ َكارْا اذتكٝكٞ  Organization For ٚايآُٝة١  االقاؼةاد

Economic Co-operation and Development (OECD) . 

 : اياثيريا  َٔ ْٛعني ح ٚ  إىل سٝددٟ ايٓؿط سع  ارتؿاع إٔ ن ٚمجإ ٚأٚؿ 

ٌ  :الفااْ ٖ التااي ر: أّال ٍ  ٚاردا  ؾةةاتٛر٠  ٜةةاد٠ يف ٜٚاُثةة  تكابًةةٗا  إٔ دٕٚ ايؼةةٓاع١ٝ ايةة ٚ

 السةاثُارا   طبكةا  ٜاحة د  يً ٚياني ادتارٟ اذتشاب ؾإٕ يليو ٚتبعا ػادراتٗا  يف  ٜاد٠

 .ٚاألملا١ْٝ األَ ٜه١ٝ األػٍٛ ط ا٤ يف ايٓك ١ٜ يؿٛا٥ـٗا األٚبو
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ٔ  ايٓةات   ثًةٗا د يف ايزٜةاد٠  يٝكابٌ األٚبو إْؿام  ٜاد٠ ٖٞ :الالحل التي ر:   ىٔ   ارتؿةاع  عة

ٟ  ايٛقة   يف ايةٓؿط  سةع   ٍ  سةٝٓجؿض  ايةل ٍ  عًة٢  طًبٗةا  َعة  ٔ  األػةٛ  اية ٚالر  ايعًُةاني  َة

ٌ  األَةة  يف املكارْةة١ تٓحؼة   ٚعًٝةة٘ ٚاملةارى    بةةني ٚايةةٛاردا  ايؼةادرا   ْشةة  عًةة٢ ايطٜٛة

ٔ  ٚأملاْٝا املاح ٠ ايٛالٜا  َٔ نٌ ٔ  ٚاألٚبةو  جاْة   َة  ارتؿةاع  أية   ٚحتة د  آثة    جاْة   َة

 .املارى أَاّ اي ٚالر ػ ف سع  ع٢ً ٓؿطاي سع 

 :َٓٗا امل،حظا   َٔ ايع ٜ  ٚاجٗ  ن ٚمجإ دراس١ إٔ إال

 ٚتةةثيري ايةةٓؿط َةةٔ ايؼةةٓاعٝاني ايةة ٚياني يةةٛاردا  ايٓشةةب١ٝ األُٖٝةة١ بةةني متٝةةز ال أْٗةةا (1

ٟ  األَة   دثًةُٗا  يف األسةعار  َشةا٣ٛ  عًة٢  أسةعارٙ  ارتؿاع ٌ  ٜة تبط  ايةل ٞ  بظةه  أساسة

 .ايؼ ف سع  يف املاٛقع١ اي،حك١ باياػريا 

ٔ  ايطًة   ع٢ً تط أ ايي اياػريا  اعابارٖا يف تثثل مل (2 ٍ  َة  حاية١  يف اي ٚالرٜة١  األػةٛ

 يف املعاُة ٠  ايٛحٝة ٠  ايع١ًُ ٖٛ َع ٚف ٖٛ نُا اي ٚالر إٕ حٝ  ايٓؿط  أسعار تػري

 .ايٓؿطٞ ايابادٍ

 .ٛاق اي عٔ ْٛعا بعٝ ٠ اؾتاؿا  ع٢ً َب١ٝٓ اياحًٌٝ يف املآا١ٖٝ ايبشاط١ (3

 يف أقةةٌ جة ٣ٚ  ذا  أْٗةةا إال ايةٓؿط  سةةع  ارتؿةاع  َ احةةٌ ألٚىل تؿشةري١ٜ  دراسةة١ قة َ   (4

 عًةة٢  أٚ ايعةةاملٞ ايةةٓؿط سةةٛم ػةةعٝ  عًةة٢ حةة ي  ايةةي اهلٝهًٝةة١ اياطةةٛرا  تؿشةةري

 .األٚبو دٍٚ اقاؼادٜا 

o  ايةةةٓؿط  أسةةةعار) االقاؼةةاد١ٜ  املةةةاػريا  بعةةةض ػةة َا   تةةةثيري حةةةٍٛ [23] دراسةة١ 

 إٕ اي راسةة١ ٚٚجةة    ايةة ٚالر ػةة ف أسةةعار عًةة٢(  ااجٝةة١ٚاإلْ املايٝةة١ ايشٝاسةة١

ٟ  ايعاملٝةة١ ايةٓؿط  أسةةعار تكًبةا    ايؼةة ف سةع   حت نةةا  تؿشةري  يف َٗةةِ دٚر تةدد

 .يً ٚالر

o ػة ف  َٚعة ال   ايعاملٝة١  ايةٓؿط  أسةعار  بةني  األجٌ ط١ًٜٛ ايع،ق١ حٍٛ[ 22] دراس١ 

ِ  َؼة ر  ايةٓؿط  أسةعار  إٔ ايٓاةا٥   ٚناْة  . اي ٚالر  أسةعار  حت نةا   ياؿشةري  َٗة

ّ  ٚإَهاْٝة١  بٝٓٗةا  َشةاك ٠  ع،قة١  ٖٚٓةاى  اي ٚالر  ػ ف  ايةٓؿط  أسةعار  اسةاج ا

 ايؼ ف يشع  املشاكب١ًٝ بايعٛا٥  يًآبد ايعامل١ٝ

o عُة،   ػة ف  َٚعة ال   ايةٓؿط  أسعار بني األجٌ ط١ًٜٛ ايع،ق١ حٍٛ[ 25] دراس١ 
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ٌ  منٛذ  ٚباساج اّ اي ٚالر َكابٌ األٚبو دٍٚ ٘  املظةتى  اياهاَة  اصتة  ج  ٚسةببٝ

ٕ  تظةري  ايٓاةا٥   ٚجا٤   حت نةا   يف جة ا  َةدي   َؼة ر  اية ٚالر  ػة ف  أسةعار  بةث

 .بُٝٓٗا األجٌ ط١ًٜٛ ارتبا  ع،ق١ ٚٚجٛد ايعامل١ٝ  ايٓؿط أسعار

 :إيٝٗا اإلطار٠ ظت  اجتاٖا  ع ٠ ٖٓاى إٔ ايشابك١ اي راسا  أٚؿح 

 الٕ اية ٚالر ب احملًٝة١  ايعُة،   ارتبةا   اساُ ار ؿ ٚر٠ تشا عٞ االرتبا  ؾو ػعٛب١ (1

 .باي ٚالر َك١ُٝ ٚاساثُاراتٗا إٜ اداتٗا مجٝ  نٕٛ َعُك١ دراس١ إىل حتاا  ايع١ًُٝ

 .االرتبا  يؿو املدٜ  اياٝار (2

ٟ  ايبٓو ٚرا٤ االصت ار ٚع ّ أث ٣ ب ا٥ٌ إظتاد إىل ٜ عٛ ايلٟ ايٛسط اياٝار (3  امل نةز

 ٞ ِ  يف ايٓظةة  ٚإعةاد٠  ايؿا٥ة ٠  أسةعار  يف األَ ٜهة  َكابةةٌ احملًٝة١  ايعُة،   أسةعار  تكٝةٝ

 .اي ٚالر

 بع١ًُ ػ ؾٗا ألسعار ايكٟٛ اي بط َٔ ي،ساؿاد٠ غريٖا َٔ أنث  امل طح١ اي ٍٚ إٔ

 :ٖٞ أجٓب١ٝ

o ٍٚ األسةةعار اسةةاك ار ٚؿةةُإ ٚايٓكةة ٟ املةةايٞ االسةةاك ار حتكٝةةل عةةٔ ايعةةاجز٠ ايةة 

 .مبؿ دٖا

o ٍٚ ١ايهاًةة أٚ اي ٚيةة١ بث َةةا  نةةبري بظةةهٌ االقاؼةةاد١ٜ أ َاتٗةةا تةة بط ايةةي ايةة 

 .اي بط ع١ًُ ػاحب١ االقاؼاد١ٜ

o ٍٚ ارتارج١ٝ اياةار٠ ع٢ً نبري بظهٌ تعاُ  ايي ايؼػري٠ اي. 

o ٍٚ اي بط عُ،  ػاحب١ ايبً إ َٔ ٚح ٚدٜا ٚيػٜٛا جػ اؾٝا ايك ٜب١ اي. 

-2012)  ٚسةة١ٜٛٓ طةةٗ ١ٜ بٝاْةةا  باسةةاج اّ ايشةةابك١ اي راسةةا  عةةٔ ايبحةة  ٜاُٝةةز

 بة ال  عُة،   سة١ً  باعاُاد ٚذيو ايٓؿط اشعري٠ي ايؼحٝ  املشار تٛؿٝ  ٚنليو( 2000

ٍ  بةبعض  اياةةار  اسةآاد (  األَ ٜهٞ اي ٚالر) اياةارٟ ايابادٍ ع١ًُ َٔ ّ  اية ٚ  ٚاسةاج ا

 .ايؼ ف ٚأسعار ايٓؿط سع  بني ايع،ق١ تٛؿٝ  يف اياكِٝٝ أسايٝ 
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 انكىيتية وانتخربة – بها انربط نظاو – انعمالت سهة:  األول انمحىر

 ٘ ٘  الصاخ   حكاْم )  عناال   شال  ىعايهَ   Special Drawing Rights(SDR)(  اخل صا

 : ّهطْ ٍ 

ٞ  ايٓكة   ػٓ ٚم تب٢ٓ  ايعُة،   سة١ً  ؾهة ٠  International Monetory  Fond اية ٚي

 يف ايٛحة ٠  ٖةلٙ  أعطة   ؾكة   اي ٚيٝة١   ايٓك ٜة١  ايشةٝٛي١  يزٜةاد٠ ( ارتاػة١  ايشةح   حكٛم)

 ػةة ف سةةع  ٚقاٗةةا ميثةةٌ نةةإ اَةة ٖٚةةٛ ايةةلٖ  أٚقٝةة١ َةةٔ 1/35 تشةةاٟٚ قُٝةة١ ايب اٜةة١

 ذيةةو َٚٓةةل ّ 1974 عةةاّ يف اْاٗةة٢ بايةةلٖ  ايٛحةة ٠ ٖةةلٙ تكٝةةِٝ يهةةٔ بايةةلٖ  ايةة ٚالر

 حبشةة  ر٥ٝشةة١ٝ عًُةة٘ عظةة  يشةةا١ ايتجٝحةةٞ ايةةٛ ٕ قُٝةة١ متثةةٌ بثْٗةةا تع ٜؿٗةةا مت ايٛقةة 

 ذيةةةو َٓةةل  َةةة ا  يةة،   ايكُٝةةة١ ٖةةلٙ  تعةةة ٌٜ مت حاةة٢  اذتةةة   ايعةةامل  جتةةةار٠ يف أُٖٝاٗةةا 

 ايشةح   حكةٛم )  عُة،   سة١ً  اعاُةاد  إىل اية ٚالر  َٔ األٚبو حتٍٛ َشاي١ إٕ [.12]اذتني

ٌ  يف جةاد٠  بؼةٛر٠  ؾٝٗةا  ايةاؿهري  بة ٤  قة  ( ارتاػ١  قُٝة١  أثةل   حُٝٓةا  ايشةبعٝٓٝا   أٚا٥ة

 ايكةة٠ٛ اطتؿةةا  إىل أد٣ ايةةلٟ األَةة  األثةة ٣  اي ٥ٝشةة١ٝ ايعُةة،  أَةةاّ تاةة ٖٛر ايةة ٚالر

ٔ  ٚقاٗةا  األٚبةو  ميٓة   ٚمل األٚبةو   يعا٥ة ا   ايظ ا١ٝ٥  ٖةلا  يف أيؿعًٝة١  ارتطةٛا   اختةاذ  َة

 بهةثري  جتةاٚ    ٚايةي  ايةٓؿط  أسةعار  عًة٢  طة أ   ايةي  املا،حكة١  ايزٜادا  إٔ إال االجتاٙ

 أٚ ايةة ٚالر قُٝةة١ اطتؿةةا  بشةةب  ْاةةة  ايةةي تًةةو سةةٛا٤ طةة ا١ٝ٥ قةة٠ٛ ؾكةة َٔ َةةا َكةة ار

ِ  َعة ال    ٜةاد٠  بشب  ٍ  يف اياـةج ٞ  ايعكة   يف ايؼةٓاع١ٝ  اية ٚ ٔ  املاؿة  الطتؿةا  ا ٚيهة

ٟ  االمسٝة١  ايةٓؿط  أسةعار  يف املا،حل ٘  ٚايةل ٞ  االطتؿةا   تبعة  َٓةل  اية ٚالر  قُٝة١  يف املااةاي

ٍ  ٚاملطايبة١  ايبةاب  ؾةا   قة   1985 عاّ ٌ  بـة ٚر٠  أٚبةو  ية ٚ  ايكة٠ٛ  عًة٢  اذتؿةا   عًة٢  ايعُة

 ايؼةادرا   سةع   ربةط  ٜشة٢ُ  ج ٜة   ػة ف  سع  ْظاّ ٖٓاى. ايٓؿط١ٝ يًعا٥ ا  ايظ ا١ٝ٥

 نةثريا  اقاؼةادٜاتٗا  تعاُة   ايي اي ٍٚ إىل ٚج٘ ق  نإ ايلٟ  ٟاياؼ ٜ ايشع  ربط أٚ

٘  إْاةا   عًة٢   بشةةع  احملًٝة١  ايعًُة١  قُٝة١  باثبٝةة  ٚذيةو .  راعٝة١  أٚ َع ْٝة١  سةةٛا٤ أٚيٝة١  سةًع

 ايةةٓؿط بشةةع  عًُاٗةةا تةة بط إٔ ميهٓٗةةا ايةةٓؿط إْاةةا  عًةة٢ تعاُةة  ايةةي ؾايةة ٍٚ. ايشةةًع١

ٔ  اياثبٝ  ٖٚلا.. ٖٚهلا ٕ  إٔ ميهة ٕ  سة١ً  عةرب  جز٥ٝةا  أٚ نًٝةا  ٜهةٛ ٔ  تاهةٛ  ايةٓؿط  َة

 [.26,28]باي ٚالر ايٓؿط سع  ذت ن١ تبعا ايع١ًُ ق١ُٝ ٚتٓجؿض ت تؿ  أث ٣ ٚعُ، 

 اذتكٝكٝةة١ ايؼةة ف أسةةعار يف ؾٝٗةةا َ غةةٛب ايػةةري ايةةاػريا  ٚياؿةةادٟ األسةةاض ٖةةلا ٚعًةة٢

 ميهةةٔ ايؼةة ف يٓظةةاّ أؾـةةٌ إدار٠ ٚيـةةُإ ايةةٓؿط أسةةعار يف اذتةةاد٠ اياكًبةةا  بشةةب 

 .احمل١ًٝ ايع١ًُ ق١ُٝ ي عِ ايٓؿط َٔ باحاٝاطا  االحاؿا  يً ٍٚ امل نز١ٜ يًبٓٛى



 

 

 
 
 

16  
  نهعهىو اإلنسانية واالحتماعية

  الدوالر طلب ىلع تأثيرها ومدى النفط لتسعيرة كأساس عمالت سلة اعتماد
 قديم بن صالح مبارك سالم،  باحويرث صالح عبود ليبيا  |

ISSN : 2410-1818 

 و2015 أكتىبر( 12( انمخهذ )8انعذد )

  : ّعْٔبُ ّمسآ ِ مفَْمُ العنال  بصل٘ الربط ىظ و

 ػةة ف َعةة ٍ ياح ٜةة  تشةةاج َ٘ ايةةلٟ ايٓظةةاّ حةةٍٛ بٝٓٗةةا ؾُٝةةا ايعةةامل دٍٚ ختاًةةـ

٘  ْظةةاّ إٕ. ايعةةامل  يف األثةة ٣ يًعُةة،   بايٓشةةب١ َٓٗةةا  أٟ عًُةة٘ ٛ  ايعُةة،  سةةً ّ  ٖةة  ْظةةا

 ٜةةاِ ايةةي ايعُةة،  َةةٔ زتُٛعةة١ إىل اسةةآادا ايعًُةة١ ػةة ف َعةة ٍ حت ٜةة  ٜةةاِ مبكاـةةاٙ

 ٖةةلٙ اْاكةةا٤ ٜةةاِ َةةا ٚغايبةةا(  ايشةة١ً ساظةةهٌ ٚايةةي)  امل نةةزٟ ايبٓةةو قبةةٌ َةةٔ اْاكا٥ٗةةا

ٍ  اي ٚية١  بةني  ايبٝٓٝة١  اياةةار٠  نثاؾة١  أساض ع٢ً ايعُ،   ايعُة،    ٖةلٙ  ػةاحب١  ٚاية ٚ

 أُٖٝاٗةا  حشة   اي ٚي١ َ  اياةار٠ يف ايظ نا٤ اي ٍٚ تٝ بت امل نزٟ ايبٓو ٜكّٛ حٝ 

ٞ  إىل اي ٚي١ ٖلٙ ٚإىل َٔ ٚايؼادرا  ايٛاردا  إمجايٞ ْشب١ حبش  أٟ)   اياةةار٠  إمجةاي

ِ   (يً ٚية١  ارتارج١ٝ ٌ  ٜعطة٢  ية ٔ  عًُة١  يهة ِ  عُة،   َة ٍ  أٖة ٍ  حت ٜة   يف ٚ ْةا  اية ٚ  َعة 

 .اي ٍٚ ٖلٙ ٚعُ،  ايع١ًُ بني ايؼ ف

 َةة  اياةةةار٠ نثاؾةة١ تػةةري َةة  ايشةة١ً يف املجاًؿةة١ ايعُةة،  أٚ إ تةةاػري ايٛقةة  ٚمبةة ٚر 

 اي ٚيةة١ ياةةةار٠ ادتػةة ايف اياٛ ٜةة  يف حتةة   ايةةي اياطةةٛرا  حبشةة  ٚذيةةو ١ً ايشةة دٍٚ

 ال ٚمبةةا اذتكٝكةةٞ ايؼةة ف َعةة ٍ عًةة٢ امل نةةزٟ ايبٓةةو عتةةاؾ  حاةة٢ ٚذيةةو ارتارجٝةة١ 

ٍ  سبٌٝ ع٢ً. يً ٚي١ اياةارٟ باملٛقـ ٜـ  ِ  املثةا ٍ  حت ٜة   ٜةا  حكةٛم  ٚحة ا   ػة ف  َعة 

ٞ  ٓك اي ػٓ ٚم ٜكّٛ دٚي١ٝ حشاب١ٝ عًُ٘) ارتاػ١ ايشح  ٔ (  بإػة ارٖا  اية ٚي ٍ  َة  ثة،

ٔ  َهْٛةة٘ عُةة،   سةة١ً ٞ  عُةة،  4 َةة ٞ  ايةة ٚالر :ٖةة ٞ  ٚايةةني  ٚايٝةةٛرٚ األَ ٜهةة  ايٝابةةاْ

 ايةةي ايعُةة،  أحةة  ايشةةعٛدٟ اي ٜةةاٍ نةةإ ايشةةبعٝٓا  ْٗاٜةة١ ٚيف. اإلسةةتيٝين ٚادتٓٝةة١

 عًة٢  ارتاػة١  ايشح  حكٛم ٚح ا  ػ ف َع ٍ حت ٜ  ٜاِ ايي ايعُ،  س١ً تظهٌ

ٍ  نيٜةةةةب . أساسةةةةٗا  ايشةةةةح   حكةةةةٛم  نٛحةةةة ٠ املهْٛةةةة١  ايعُةةةة،   أٚ إ أدْةةةةاٙ ادتةةةة ٚ

 [.7,16]ارتاػ١

 د.33,29] الصخ  حكْم لْحدٗ املهْى٘ العنال  أّزاٌ( 1)  قه جدّل

 2012دٓصنرب  31 2013ٓي ٓر  1 2013دٓصنرب 31 العنل٘

 % 42.93 % 42.85 % 42.83 دٚالر أَ ٜهٞ

 % 39.27 % 36.39 % 37.79 ٜٛرٚ

 % 11.67 % 11.74 % 11.90 ج١ٝٓ إستيٝين

 % 9.13 % 9.02 % 7.48 ٜٔ ٜاباْٞ
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اذتؿةةا  عًةة٢ َعةة ٍ ايؼةة ف اذتكٝكةةٞ يف   أٚاًل:أٖةةِ َزاٜةةا ْظةةاّ سةة١ً ايعُةة،  ٖةةٞ  

  أٚ ثؿةض   Over  Valuationَٛاج١ٗ ط نا٤ اياةار٠ ٚجتٓ  أٟ  ٜاد٠ يف ق١ُٝ ايعًُة١. 

  ٚايةةلٟ ميهةةٔ إٔ ٜةةٓةِ عةةٔ ايةة بط ايثابةة  أٚ       Under valuationيف قُٝةة١ ايعًُةة١  

 ادتاَ  بع١ًُ ست د٠ َثٌ اي ٚالر.

ؾٗةةٞ االسةةاك ار ايٓشةةيب ملعةة ٍ ػةة ف ايعًُةة١  ٚذيةةو إٔ ارتؿةةاع قُٝةة١   املٝةةز٠ ايثاْٝةة١:أَةا  

ب١ ياًةو ايعًُة١ ٚايعهةص     ع١ًُ َع١ٓٝ داثٌ ايش١ً ٜعين اطتؿا  ايعُ،  األث ٣ بايٓش

 َٚٔ يِ سٛف ٜهٕٛ األي  ايٓٗا٥ٞ هللا االرتؿاع غري ست ٚد.

ٜهُةةٔ يف عةة ّ تةةٛؾري االسةةاك ار املطًةةٛب يف َعةة ٍ    أٖةةِ عٝةةٛب ْظةةاّ سةة١ً ايعُةة، : 

ايؼةة ف إذا ناْةة  اياةةةار٠ َ تهةةز٠ َةة  دٚيةة١ َةةا أٚ ناْةة  األٚ إ يف َعةة ٍ ايؼةة ف   

َ ٜهٞ  يف ٖلٙ اذتاي١ سةٛف تهةٕٛ األٚ إ   َ تهز٠ حٍٛ ع١ًُ َع١ٓٝ َثٌ اي ٚالر األ

احملةة د٠ ملعةة ٍ ػةة ف ايعًُةة١ َ نةةز٠ بظةةهٌ نةةبري ٚباياةةايٞ سةةٛف ٜعةةاْٞ ايٓظةةاّ َةةٔ   

 بٓظاّ اي بط ايثاب . ١ْؿص ايعٝٛب ارتاػ

بعةةض ايةة ٍٚ تكةةّٛ بةةاإلع،ٕ عةةٔ ٖةةلٙ ايشةة١ً غةةري إٔ بعةةض ايةة ٍٚ تؿـةةٌ االحاؿةةا        

١ً احمل١ًٝ َٔ ؿةػٛ  املـةارب١ يف حةاٍ    مبهْٛا  ايش١ً بؼٛر٠ س ١ٜ ٚبٗ ف محا١ٜ ايعُ

تٛقةةة  تػةةةري األٚ إ ْاٝةةةة١ تػةةةري تٛ ٜةةة  اياةةةةار٠ ممةةةا ٜعةةة   ايعًُةةة١ احملًٝةةة١ هلةُةةةا            

 املـاربني  بؼؿ١ ثاػ١ إذا تعًل األَ  ب ٚي١ هلا ٚ ٕ نبري يف ايش١ً.

إ أسةةٛام ػةة ف ايعُةة،  ٚأسةةٛام ايةةٓؿط يف ايعةةامل قةة  تبكةة٢         َةةٔ طةة ٚ  اياحةةٍٛ:  

 ١ًٜٛ ٜٚاطً :َـط ب١ يؿت٠ ط

 تػري ْظاّ جتار٠ ايٓؿط. -

 تػري ادتػ اؾٝا ايشٝاس١ٝ سٝددٟ إىل تكٜٛض ٚؿ  اي ٚالر.-

ٚؿ  االعابار يًك٠ٛ االقاؼاد١ٜ ايٓاط١٦ ايؼني ٚإدرا  عًُاٗا )ايٝٛإ( ؿُٔ س١ً  -

 ايعُ،  ياشعري٠ ايٓؿط.

اض ياشعري٠ جت ب١ ايهٜٛ  يف ؾو ارتبا  اي ٜٓار باي ٚالر ٚاعاُاد س١ً عُ،  نثس

 ايٓؿط:

ؾو ارتبا  اي ٜٓار باي ٚالر ٚاعاُاد سة١ً عُة،      ّ أعًٓ  ايه2007َٜٛاٜٛ  20يف 
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ّ ايةلٟ اسةاُ     2003نثساض ياشةعري٠ ايةٓؿط ٚإ ايهٜٛة  عةاد  يٓظةاّ َةا قبةٌ عةاّ         

يث،ي١ عكٛد ٚايلٟ ق ر  ؾٝة٘ ربةط اية ٜٓار ايهةٜٛي باية ٚالر نجطة٠ٛ أساسة١ٝ رتطة١         

 ح ٠ ٚايي ب ٚرٖا ساٛؾ  قاع ٠ َظتن١ بٝٓٗا.ثًٝة١ٝ يًع١ًُ املٛ

يؿةةت٠ عٓةة َا نةةإ ايةة ٜٓار َةة تبط بايةة ٚالر ٚيف  ةةٌ اسةةاُ ار اطتؿةةا         اٚيف تًةةو 

ًَٝةةٕٛ دٚالر َةةٔ قُٝاةة٘ ايظةة ا١ٝ٥  100ايةة ٚالر ؾةةإ ثشةةا٥  ايهٜٛةة  قةة ر  بةةثنث  َةةٔ  

١ٝ يًةةٓؿط ّ َكارْةة١ بةةاألعٛاّ ايشةةابك١ أَةةا عٓةة َا ارتؿةة  ايةة ٚالر ؾةةإ ايكةة٠ٛ ايظةة ا٥      2003

  يهةٔ املظةه١ً إٔ ارتؿةاع    ٕايهٜٛي سازٜ  بشب  ٚارداتٗا َٔ اية ٍٚ األٚربٝة١ ٚايٝابةا   

ستؾ  َٔ ايك١ُٝ اذتكٝك١ٝ ألسعار ايٓؿط ٚباياايٞ سٝٓجؿض ايطًة  عًٝة٘    رأسعار اي ٚال

ممةةا غتؿةةض أسةةعار ايةةٓؿط . ٚنةةٌ ذيةةو ٚ باإلؿةةاؾ١ إىل اياـةةجِ جعةةٌ ايهٜٛةة  تكةة ر     

  ِٜ.ايعٛد٠ إىل ايٓظاّ ايك

اطتؿةةا  تهةةايٝـ عًُٝةة١ إعةةاد٠ ربةةط ايةة ٜٓار     أسةةباب تةةبين ايهٜٛةة  هلةةلٙ اياة بةة١:  

ايهةٜٛي بشةة١ً عُة،  بهةةٌ املعةاٜري ْاٝةةة١ يٛجةٛد ايٓظةةاّ َٚةٔ ايؼةةع  تٛؾ ٖةةا يف أٟ       

 دٚي١ أث ٣ ٚالٕ تهايٝـ حتٌٜٛ ايع١ًُ َٔ اي ٚالر إىل س١ً عُ،  ساهٕٛ عاي١ٝ.

ّ ناْةة  أعًةة٢ َةةٔ   1994 -1971ؿةةت٠ َةةٔ  إٕ ايكةة٠ٛ ايظةة ا١ٝ٥ يًةةٓؿط ايهةةٜٛي يً   

ايك٠ٛ ايظ ا١ٝ٥ ي ٍٚ األٚبو ٜٚعةٛد ذيةو إىل ارتبةا  اية ٜٓار ايهةٜٛي بشة١ً عُة،  بة ال         

 عٔ ارتباطٗا باي ٚالر ٚتٓٛع َؼادر ٚارداتٗا.

إٕ أسباب  ٜاد٠ اياـجِ يف ايهٜٛ  ْات  عٔ اساُ ار اية ٚالر يف االطتؿةا  َكابةٌ    

ٚبظةهٌ َباطة  ٚاسةاُ ار اية ٚالر يف      ٞثؼٛػةا ايةني ايٝابةاْ   ايعُ،  ايعامل١ٝ اي ٥ٝش١ٝ 

 .[8,12,16]اهلبٛ  سٝدي  بظهٌ نبري يف أسعار ايشً  املشاٛرد٠ َٔ ايٝابإ ٚأٚرٚبا

    اآل اء الا  ررحاال علاٙ ح لاا٘ الهْٓال الاا  ق مال بااربط عنلتَا  بصاال٘ ماً العنااال          

 و2007م ْٓ  20

 قاؼادٜا؟ٌٖ ؾو ارتبا  ايهٜٛ  باي ٚالر َربرا ا

اطتؿا  اي ٚالر َكابٌ ايعُ،  األجٓب١ٝ بؼؿ١ ثاػ١  ايٝةٛرٚ  ايةني أد٣ إىل رؾة      أٚال:

ق١ُٝ ايٛاردا  ايهٜٛاٝة١. حٝة  ٜة ٣ َعارؿةٛ ؾةو االرتبةا  عةٔ اية ٚالر إٔ ٖةلا اياربٜة            

% َةٔ إمجةايٞ   25ؾٝ٘ ْٛع َةٔ املبايػة١; ألٕ ٚاردا  ايهٜٛة  َةٔ َٓطكة١ ايٝةٛرٚ ال تاةةاٚ         
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% ٚعًة٢ اية غِ َةٔ ستةاٚال  بٓةو      9ٜ  بُٝٓا ٚارداتٗا َٔ ايٝابإ ال تاةةاٚ   ٚاردا  ايهٛ

ايهٜٛةة  اياجؿٝةةـ َةةٔ تةةثيري ت اجةة  سةةع  ػةة ف ايةة ٚالر األَ ٜهةةٞ َكابةةٌ ايعُةة،        

اي ٥ٝشةة١ٝ األثةة ٣ َةةٔ ثةة،ٍ اسةةآؿاذ اهلةةاَع املشةةُٛت بةة٘ يًاحةة ى اياؼةةاع ٟ يف سةةع    

إٔ االطتؿةةا  ايهةةبري يف سةةع    ػةة ف ايةة ٜٓار ايهةةٜٛي أَةةاّ ايةة ٚالر األَ ٜهةةٞ إال     

ػةة ف ايةة ٚالر األَ ٜهةةٞ َكابةةٌ ايعُةة،  اي ٥ٝشةة١ٝ األثةة ٣ ٚارتبةةا  سةةع  ايةة ٜٓار بةة٘   

سةةاِٖ يف ت اجةة  ايكةة٠ٛ ايظةة ا١ٝ٥ يًةة ٜٓار ايهةةٜٛي َكابةةٌ ايعُةة،  اي ٥ٝشةة١ٝ  ةة،ف          

ايةة ٚالر  ٚيف  ةةٌ اسةةاُ ار ت اجةة  سةةع  ػةة ف ايةة ٚالر أَةةاّ ايعُةة،  اي ٥ٝشةة١ٝ ؾةةإٕ          

ملؼًح١ ايٛط١ٝٓ تكاـٞ ؾو ارتبا  سةع  ػة ف اية ٜٓار باية ٚالر األَ ٜهةٞ      اعابارا  ا

ٚايعةةٛد٠ إىل ْظةةاّ ايشةة١ً ارتاػةة١ ياح ٜةة  سةةع  ػةة ف ايةة ٜٓار ايهةةٜٛي إال إٔ ايةة ٚالر    

 األَ ٜهٞ سٝبك٢ ي٘ دٚر َِٗ يف حت ٜ  سع  ػ ف اي ٜٓار ايهٜٛي.

بة ر َةٔ ال ٜاؿةل     َهاؾح١ اياـجِ َٔ ث،ٍ اطتؿا  تهايٝـ ايؼةادرا  حٝة    ياْٝا:

َ  ؾه ٠ ؾو ارتبا  ايهٜٛ  َ  اي ٚالر ٚإٕ االقاؼاد ايهٜٛي مل ٜعإ َةٔ َظةه١ً   

اياـجِ يف ايشةٓٛا  األثةري٠. َٚةٔ ثة،ٍ االطة،ع عًة٢ ْشةب١ اياـةجِ بعة  اعاُةاد سة١ً            

ايعُ،  ؾ، ٜٛج  ؾ م ٜلن  بةني َعة ال  اياـةجِ يف  ةٌ ربةط سة١ً ايعُة، . نُةا         

ٓار باي ٚالر ٖٛ املشة٦ٍٛ عةٔ اياـةجِ ُٜٗةٌ أية  املةاػريا  ا تٝة١ يف        إٕ ادعا٤ إٔ ربط اي ٜ

اية   ٜةاد٠ اإلٜة ادا  ايٓؿطٝة١ ايةي أد  إىل  ٜةاد٠        ايـػط ع٢ً َشاٜٛا  األسعار احمل١ًٝ:

َشةاٜٛا  اية ثٍٛ َٚةةٔ يةِ اإلْؿةام ٚايةة  ايُٓةٛ ايهةبري يف ايشةةٝٛي١ ايٓك ٜة١ عًة٢ ضتةةٛ مل         

ُٛ ايهبري يف قطاع ايعكار ٚاية  ثطةط اإلْؿةام َةٔ     تظٗ ٙ ايهٜٛ  يف تارغتٗا  ٚاي  ايٓ

 ث،ٍ اي ثٍٛ يف عؼ  املظ ٚعا  ايعُ،ق١.

ٜعاةربٕٚ إ ْظةاّ ايشة١ً ارتاػة١ سةٝٛؾ  َ ْٚة١        َدٜ ٚ ايٓظاّ يؿةو االرتبةا  باية ٚالر:   

ْشةةب١ٝ يف حت ٜةةة  سةةةع  ايؼةةة ف ٜٚشةةةِٗ َعٗةةةا يف تعزٜةةةز قةةة ر٠ االقاؼةةةاد احملًةةةٞ عًةةة٢   

٠ أحٝاْةةةا ثاػةةة١ يف ا جةةةاٍ ايكؼةةةري٠ يف أسةةةعار ػةةة ف  اَاؼةةةاؾ أيةةة  اياكًبةةةا  اذتةةةاد 

ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ يف األسٛام ايعامل١ٝ ٚبايؿعٌ ارتؿ  سع  اي ٜٓار ايهةٜٛي َكابةٌ َعظةِ    

ايعُ،  اي ٥ٝشة١ٝ ٚارتًٝةٝة١ بٓشة  شتاًؿة١ )حبشة  َؼةادر بٓةو ايهٜٛة  امل نةزٟ(          

ري َةةٔ ايعُةة،  ممةةا ٜعطةةٞ َدطةة ا  اظتابٝةة١ عةةٔ تعزٜةةز قُٝةة١ ايةة ٜٓار َكابةةٌ عةة د نةةب   

َٔ ٖلٙ اي ٍٚ أرثؽ َٔ قبةٌ باإلؿةاؾ١ إىل اْة٘ عٓة َا      دٚنليو تؼب  ع١ًُٝ االساريا
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ٜـعـ اي ٚالر يف األسٛام املاي١ٝ اي ٚي١ٝ ال ٜددٟ إىل ؿعـ اي ٜٓار تًكا٥ٝا بشب  ؿةعـ  

االرتبا  بُٝٓٗا. حٝ  ؾو االرتبا  سٝددٟ إىل تعة ٌٜ ْشةيب يف قةِٝ ايؼةادرا  ايٓؿطٝة١      

 باي ٚالر ٚإٜ ادا  االساثُار األجٓيب.املباع١ 

عٓ  َكار١ْ بعض املدط ا  االقاؼاد١ٜ ي ٚي١ ايهٜٛة  َة  بكٝة١ دٍٚ أعـةا٤ زتًةص      

اياعةةإٚ ارتًٝةةةةٞ ْ،حةةة  اْةةة٘ يف ايٛقةةة  اذتةةايٞ تةةة تبط عُةةة،  دٍٚ زتًةةةص اياعةةةإٚ    

ارتًٝةٞ نًٗا باي ٚالر األَ ٜهٞ باسةاثٓا٤ ايهٜٛة  ايةي تعاُة  حايٝةا سة١ً عُة،          

  أد٣ ٖةةلا ايةة بط إىل اطتؿةةا  قُٝةة١ عُةة،  دٍٚ زتًةةص اياعةةإٚ ارتًٝةةةٞ َكابةةٌ      ٚقةة

ايعُةة،  اي ٥ٝشةة١ٝ األثةة ٣  بشةةب  اطتؿةةا  قُٝةة١ ايةة ٚالر َكابةةٌ ايعُةة،  اي ٥ٝشةة١ٝ        

األثةة ٣ ٚايةةي تشةةارع  ٚتريتٗةةا يف ايؿةةت٠ األثةةري٠  ممةةا أسةةِٗ يف إبةة ا  اياةةثيري ايشةةًيب     

األَ ٜهٞ ٚأطار ػٓ ٚم ايٓك  اية ٚيٞ إىل إٔ قةِٝ   الرتبا  اقاؼادٜا  ارتًٝ  باي ٚالر 

عُ،  دٍٚ زتًص اياعإٚ ارتًٝةةٞ قة  اطتؿـة  ؾعًٝةا َكابةٌ ايٝةٛرٚ بظةهٌ ًَحةٛ          

 .[2,4]ايهٜٛ  ايي أْٗ  ع،ق١ اي بط َ  اي ٚالر ٤باساثٓا

يك  ناْ  َع ال  اياـجِ يف دٍٚ زتًص اياعإٚ ارتًٝةٞ َٓجؿـة١ ْشةبٝا ٚعًة٢    

ؼة َني ْةادرا َةا جتةاٚ   ْشةب١ اياـةجِ يف نةٌ دٚية١ عـةٛ مبةًةص           َ ٣ ايعكة ٜٔ املٓ 

تـجِ َٓةل عةاّ    ٣% َ  ايعًِ إٔ دٍٚ ارتًٝ  ناْ  تاُا  بثقٌ َشا5ٛاياعإٚ ارتًٝةٞ 

ّ ٚيهةةٔ ايٛؿةة  مل ٜشةةاُ  طةةٜٛ، ٚثؼٛػةةا َةة  ايطؿةة ٠ ايةةي طةةٗ تٗا      1980-2004

ًٝةةةةةٞ إىل أسةةةعار ايةةةٓؿط  ارتؿعةةةة  َعةةة ال  اياـةةةةجِ ياؼةةةٌ يف زتًةةةةص اياعةةةإٚ ارت     

حٝةة  أػةةب  اياـةةجِ ٚايـةةػٛ  اياـةةج١ُٝ املٛا ٜةة١ يةة٘ َةةٔ أنةةرب        َشةةاٜٛا  قٝاسةة١ٝ. 

. حٝةة  ٚػةةً  َعةة ال  اياـةةجِ يف عةةاّ  اقاؼةةاداتٗااياحةة ٜا  االقاؼةةاد١ٜ ايةةي تٛاجةة٘  

% يف عةةةاّ 11ّ  ٚإىل أنثةةة  َةةةٔ  2007% يف 6% إىل أنثةةة  َةةةٔ  1ّ  َةةةٔ أقةةةٌ َةةةٔ  2001

ّ بشةةةةب  ت اجةةةة  2013% يف عةةةةاّ 3 -2ّ إال أْٗةةةةا ت اجعةةةة  بظةةةةهٌ نةةةةبري إىل  2008

 اياـجِ املشاٛرد.   

 إٕ اقاؼادٜا  زتًص اياعإٚ ارتًٝةٞ تاشِ بٓٛعني َٔ اياـجِ:

َٚٓٗا ارتؿاع حةِ ايٓؿكا  اذته١َٝٛ ٚامل ع١َٛ بعا٥ ا  ْؿط١ٝ  اياـجِ احملًٞ: -أ

ٚؾا٥ض نبري يف ايشٝٛي١ احمل١ًٝ ٚمنٛ َع ال  ايها١ً ايٓك ١ٜ ْاٝة١  ٜاد٠ حةِ 

 تا  َٔ ايبٓو.االق
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ٚايٓات  عٔ ارتؿاع َع ال  أسعار ايشً  ٚارت َا  املشاٛرد٠   اياـجِ املشاٛرد: -ب

ٚارتؿاع عُ،  ٖلٙ اي ٍٚ َكار١ْ بعُ،  دٍٚ اجملًص امل تبط١ باي ٚالر ٚع٢ً 

ٖلا األساض ؾإ ربط أٟ عًُ٘ ٚط١ٝٓ باي ٚالر ٜعين ربط َع ال  اياـجِ احمل١ًٝ 

 ي يف ايٛالٜا  املاح ٠.ٚأسعار ايؿا٥ ٠ باًو اي

أَا عٔ تطٛر اياةار٠ ارتارج١ٝ تظري إحؼا٥ٝا  ايبٓو اية ٚيٞ حةٍٛ ح نة١ اياةةار٠     

إىل تٓٛع اهلٝهٌ اي ٥ٝشٞ يةٛاردا  دٍٚ زتًةص اياعةإٚ ارتًٝةةٞ بظةهٌ نةبري حشة         

املاعاٌَ َعٗا أٚ حش  ايشً  املشاٛرد٠. حٝ  عتاٌ ايابةادٍ اياةةارٟ َة  ايٝابةإ امل نةز      

% َٔ إمجايٞ ايؼادرا  ٚايٛاردا  ارتًٝةٝة١  بُٝٓةا اياةةار٠ َة  االحتةاد      16ك ر بةاألٍٚ ٜ

األٚرٚبةةٞ ٚبكٝةة١ ايةة ٍٚ ايةةي تةة تبط عُ،تٗةةا بةةايٝٛرٚ بظةةهٌ أٚ بةة ث  تةةثتٞ يف امل حًةة١       

% ٚتًٝٗا يف امل تب١ ايثايث١ اية ٍٚ ايةي تاعاَةٌ باية ٚالر األَ ٜهةٞ بٓشةب١       15ايثا١ْٝ بٓشب١ 

  امل٦ٜٛةة١ ايةةي تظةةري إىل إٔ ايٛالٜةةا  املاحةة ٠ يٝشةة  ايظةة ٜو     %  ٚحبشةة  ٖةةلٙ ايٓشةة 14

ٞ ٚؾةةةةل اياةةةةارٟ أٚ االسةةةةاثُارٟ ايٛحٝةةةة  أٚ اي ٥ٝشةةةةٞ يةةةة ٍٚ زتًةةةةص اياعةةةةإٚ ارتًٝةةةةة  

 . [16,33] 2010ّإحؼا٥ٝا  َا قبٌ عاّ 

ٜتتةة  عًةة٢ ٖبةةٛ  قُٝةة١ ايةة ٚالر اطتؿةةا  قُٝةة١ ايعُةة،          أَةةا  ؼةةٛؾ ايةةٛاردا :  

ب١ يًعُ،  األث ٣  مما ٜتتة  عًٝة٘ ارتؿةاع أسةعار ايةٛاردا       ارتًٝة١ٝ امل تبط١ ب٘ بايٓش

َٔ ثار  ايٛالٜا  املاح ٠ ثاػ١ دٍٚ االحتاد األٚرٚبٞ ايي تشاٛرد َٓٗا دٍٚ اجملًةص َةا   

% َةةٔ زتُةةٛع ٚارداتٗةةا. َٓٗةةا ٚاردا  عًةة٢ طةةهٌ سةةً  ْٗا٥ٝةة١ ٜةةٓعهص   35-30ٜعةةادٍ 

ردا  املةةةٛاد ارتةةةاّ ٚايشةةةً  ارتؿةةةاع أسةةةعارٖا بظةةةهٌ َباطةةة  عًةةة٢ املشةةةاًٗو  َٚٓٗةةةا ٚا 

ايٛسةٝط١  ٖٚةلٙ تةٓعهص أسةعارٖا بارتؿةاع أسةعار ايشةً  احملًٝة١ ايةي تةددٟ إىل ارتؿةةاع           

 األسعار أٚ اياـجِ املشاٛرد.

إٕ أسعار ػ ف ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ يف األسٛام ايعامل١ٝ ٜاح ى َكابةٌ بعـةٗا ايةبعض    

ٚمبٛجةة  امل سةةّٛ رقةةِ   ٚيكةة  ايبةة  ايةة ٜٓار ايهةةٜٛي متاسةةه٘ أَةةاّ ايعُةة،  األثةة ٣ 

ّ بظثٕ سٝاس١ سع  ػ ف اية ٜٓار ايهةٜٛي عًة٢ أسةاض سة١ً ثاػة١       2007( سٓ٘ 147)

َٛ ١ْٚ َٔ عُ،  أِٖ اي ٍٚ ايي ت تبط َعٗا ايهٜٛ  بع،قا  جتار١ٜ َٚايٝة١ َةدي ٠    

حٝةة  ٜةةٛؾ  ذيةةو ايٓظةةاّ امل ْٚةة١ ايٓشةةب١ٝ املٓاسةةب١ الَاؼةةاؾ أيةة  ايـةةػٛ  اياـةةج١ُٝ        

١ عٔ تكًبا  أسعار ايؼ ف ٚمما ٜعز  االسةاك ار ايٓشةيب يشةع  ػة ف     املشاٛرد٠ ايٓامج
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 .[3,7,30] اي ٜٓار ايهٜٛي َكابٌ ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ

ٚتظري تطٛرا  اي قِ ايكٝاسٞ يشع  ايؼة ف ايؿعةاٍ االمسةٞ يًة ٜٓار ايهةٜٛي ٖٚةٛ       

املكٝاض األنث  دالي١ يًٛقٛف ع٢ً تطةٛرا  أسةعار ايؼة ف إال إٔ َاٛسةط سةع  ػة ف       

 ٜٓار َكابٌ زتُٛع١ ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ طٗ  اساك ار ْشبٝا ٚاؿحا طةٛاٍ ؾةت٠ ايعُةٌ    اي

بٓظاّ س١ً ايعُة،  حبشة  تكة ٜ ا  ػةٓ ٚم ايٓكة  اية ٚيٞ ايةلٟ ٜعاةرب ادتٗة١ األنثة            

 اثاؼاػا بظدٕٚ أسعار ايؼ ف.

عٓةةة  َكارْةةة١ ْظةةةاّ ايشةةة١ً بٓظةةةاّ ايةةة بط بايةةة ٚالر إٔ يهةةةٌ َٓٗةةةا َزاٜةةةا ٚعٝةةةٛب أٚ   

  اْ٘ ال ٜٛج  ْظاّ َثايٞ يشةع  ايؼة ف. ٚيكة  أيبة  ْظةاّ ايشة١ً َ،٥ُاة٘        تهايٝـ حٝ

ي ٚيةة١ ايهٜٛةة  ملةةا ٜةةٛؾ ٙ َةةٔ َزاٜةةا ْشةةبٝ٘ تاةةٝ  اَاؼةةاؾ اياكًبةةا  اذتةةاد٠ أحٝاْةةا يف       

أسعار ػ ف ايعُ،  ايعامل١ٝ ٚي عِ ايثك١ يف ايع١ًُ ايهٜٛاٝة١ ٚتعزٜةز ق رتة٘ عًة٢ تًبٝة١      

ٔ ايعًُة١ األجٓبٝة١ عًُةة  عًة٢ االحاؿةا  بكُٝةة١     احاٝاجةا  قطاعةا  االقاؼةاد ايةةٛطين َة    

ياباةة١ َةةٔ االحاٝةةاطٞ ايٓكةة ٟ األجةةٓيب ٚنةةلا ايةةلٖ  َةةٔ دٕٚ تػةةٝري َٓةةل سةةٓٛا . ؾكةة       

حكك  احاٝاطٝةا  بٓةو ايهٜٛة  امل نةزٟ يف املٛجةٛدا  األجٓبٝة١ منةٛ باملاٛسةط بٓحةٛ          

 ًَٝةةةةار دٜٓةةةار نةةةةٜٛي يف  8,3ّ يٝؼةةةةٌ إىل ضتةةةٛ  2013-2009% ثةةة،ٍ ايشةةةٓٛا    12,6

ٛ 2013دٜشةةُرب  ّ ٚإٕ تكةةِٝ االحاٝاطٝةةا   2009ًَٝةةار دٚالر يف دٜشةةُرب  5.1ّ َكارْةة١ بٓحةة

دٜٓةةار يهةةٌ  12,5األجٓبٝةة١ يبٓةةو ايهٜٛةة  امل نةةزٟ َةةٔ ايةةلٖ  ٜةةاِ عًةة٢ أسةةاض سةةع    

يةةٝص بايعًُةة١ ايشةةٛق١ٝ اذتايٝةة١( ٚذيةةو ٚؾكةةا يًُ سةةّٛ      أٟأْٚؼةة١ َةةٔ ايةةلٖ  ارتةةايؽ )  

ٚإٕ تٛيٝؿ١ االحاٝاطا  األجٓبٝة١ تةاِ ٚؾةل َٓٗةٝة١      1978ّٜٛيٝٛ  4األَريٟ ايؼادر باارٜح 

 . [8,9,12]سته١ُ تٛؾ  أقؼ٢ درجا  األَإ ي،قاؼاد ايٛطين 

  عالق٘ أشع   صرف العنال  األجيبٔ٘ مك بل الدٓي   الهْٓ :
ٜكّٛ بٓو ايهٜٛ  امل نزٟ َٜٛٝا باإلع،ٕ عٔ سع  ػ ف اي ٜٓار ايهٜٛ  َكابٌ 

س١ً ايعُ،  املٛ ١ْٚ ايي تاِ ع٢ً أساسٗا ربط سع   اي ٚالر األَ ٜهٞ بٓا٤ ع٢ً

ػ ف اي ٜٓار ايهٜٛي ٚتاِ عًُٝا  ايبٝ  ٚايظ ا٤ يً ٚالر األَ ٜهٞ َٔ ايبٓٛى 

 احمل١ًٝ ع٢ً أساض األسعار املع١ًٓ َٜٛٝا.
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 [34] ( أشع   صرف الدّال  األمرٓهٕ مك بل الدٓي   الهْٓل2جدّل )

October – Dec Jul – Sep Apr – Jun Jan - May األعْاو 

0.3073 0.3076 0.3072 0.3056 2000 

0.3060 0.3061 0.3077 0.3065 2001 

0.3016 0.3017 03051. 0.2897 2002 

0.2944 0.2992 0.2993 0.2994 2003 

0.2948 0.2948 0.2948 0.2948 2004 

0.2920 0.2920 0.2920 0.2923 2005 

0.2892 0.2892 0.2905 0.2921 2006 

0.2764 0.2831 0.2887 0.2891 2007 

0.2715 0.2667 0.2658 0.2718 2008 

0.2858 0.2872 0.2899 0.2903 2009 

0.2818 0.2880 0.2900 0.2879 2010 

0.2765 0.2740 0.2756 0.2795 2011 

0.2815 0.2816 0.2791 0.2782 2012 

0.2827 0.2749 0.2850 0.2827 2013 

 0.2842 02817. 0.2821 2014 

( املع ال  ايش١ٜٛٓ بشع  ػ ف اية ٚالر األَ ٜهةٞ َكابةٌ اية ٜٓار     2ٜٛؿ  ادت ٍٚ )

ّ َٚةةٔ امل،حةة  اهلبةةٛ  اياةة رظتٞ ألسةةعار ػةة ف     2014-2000ايهةةٜٛي يًؿةةت٠ َةةٔ   

دٚالر / دٜٓةار يف عةاّ    0.3070اي ٚالر جتاٙ اي ٜٓار ايهٜٛي ؾك  اطتؿض َةٔ َشةاٜٛا    

ّ  0.2897إىل  2001 الْاٗةةةةةا  ّ ٚذيةةةةةو 2014ٚحاةةةةة٢  2003َةةةةةٔ  دٚالر / دٜٓةةةةةار يألعةةةةةٛا

ايهٜٛةةة  سٝاسةةة١ ػةةة ف عًُاٗةةةا َكابةةةٌ سةةة١ً عُةةة،  ٚايعةةةةز يف اذتشةةةاب ادتةةةارٟ        

األَ ٜهٞ ٚبعض ايعٛاٌَ ايشٝاس١ٝ األثة ٣ ايةي يعبة  اية ٚر األنةرب يف ت اجة  ايعًُة١        

   )اي ٜٓار ايهٜٛي(. األَ ٜه١ٝ أَاّ ايعُ،  األث ٣ َٚٓٗا
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 [34] دٓي   / ْٓ ّ    الهْٓ  مك بل الْٔ ّصرف الدٓي ( أشع  3جدّل )

October – Dec Jul – Sep Apr - Jun Jan – Mar األعْاو 

3.7430 3.7430 3.5897 3.3141 2000 

3.6484 3.6685 3.7187 3.5313 2001 

3.3134 3.3689 3.5686 3.7075 2002 

2.8548 2.9679 2.9429 3.1140 2003 

2.6184 2.7747 2.8146 2.7166 2004 

2.8793 2.8067 2.7189 2.6081 2005 

2.6833 2.7123 2.7414 2.8479 2006 

2.4986 2.57122 2.5694 2.6400 2007 

2.7982 2.4926 2.4072 2.4584 2008 

2.3699 2.4374 2.5344 2.6365 2009 

2.6102 2.6930 2.7074 2.5083 2010 

2.6816 2.5792 2.5222 2.6188 2011 

2.7395 2.8395 2.7894 2.7482 2012 

2.5995 2.6507 2.6870 2.6484 2013 

2.6271 2.6533 2.5883 2.5870 2014 

دٜٓةةار / ٜةةٛرٚ يف عةةاّ  3.6381يكة  بًةةؼ َعةة ٍ ػة ف ايةة ٜٓار ايهةةٜٛي َكابةةٌ ايٝةٛرٚ    

ّ إىل 2009ّ  إال اْةة٘ اطتؿةةض تةة رظتٝا حٝةة  ٚػةةٌ إىل أدْةة٢ َشةةاٜٛات٘ يف عةةاّ        2001

 إال إٕ األسعار ارتؿع  ٚيهٔ مبع ال  َٓجؿـ١. ٜٛرٚدٜٓار / 2.4810

 [34] 2000-2013مً  ٗلفرت( أشع   صرف الدٓي   الهْٓ  مك بل الْٔ ّ ل4جدّل )

 الصي٘ دٓي  /ْٓ ّ

3.5315 2000 

3.6381 2001 

3.4829 2002 

2.9565 2003 

3.7330 2004 
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2.7491 2005 

2.7334 2006 

2.7334 2007 

2.5261 2008 

2.4810 2009 

2.6184 2010 

2.5951 2011 

2.7728 2012 

2.6490 2013 
 

 

( 1.000) 2013-2001ا  دّل٘ الهْٓل اليفطٔ٘ للفرتٗ مً ( اإلىت ج اليفطٕ ّص د 5جدّل )

 [21,35]برمٔل/ْٓو 

 البٔ ى  
 األعْاو

 Production اإلىت ج  Export الص د ا 

1.214.1 1.947.0 2001 

1.138.0 1.745.9 2002 
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1.242.9 2.107.6 2003 

1.414.9 2.288.1 2004 

1.650.8 2.573.4 2005 

1.723.4 2.664.5 2006 

1.612.9 2.574.5 2007 

1.173.9 2.676.0 2008 

1.348.0 2.261.6 2009 

1.430 1.312.1 2010 

1816 2.658.7 2011 

2.070 2.977.6 2012 

2.058 2.924.7 2013 

طةةٗ  اطتؿاؿةةا حٝةة  بًةةؼ     2001ٜ،حةة  إٔ إمجةةايٞ إْاةةا  ايهٜٛةة  ايٓؿطةةٞ يعةةاّ      

عةةةاّ اي،حةةةل إال إٔ اإلْاةةةا  ايٓؿطةةةٞ  أيةةةـ ب َٝةةةٌ َٜٛٝةةةا  اطتؿةةةض اإلْاةةةا  يف اي  1,947,0

  ٚاسةاُ  اإلْاةا  ايٓؿطةٞ    2003أيةـ ب َٝةٌ َٜٛٝةا يف ايعةاّ      2,107.6ايهٜٛي ارتؿ  إىل 

ٚايةةةي تكةةة ر ب    2012يف االرتؿةةةاع حاةةة٢ ٚػةةةٌ إىل أقؼةةة٢ َشةةةاٜٛا  اإلْاةةةا  يف عةةةاّ       

ادٍ ّ ؾةإ اإلْاةا  اطتؿةض مبةا ٜعة     2013بعةاّ   2012أيـ ب ٌَٝ َٜٛٝا َكار١ْ عاّ 2,977,6

أيةةـ ب َٝةةٌ َةةٔ ايةةٓؿط َٜٛٝةةا. ٚتةةثتٞ ٖةةلٙ ايزٜةةاد٠ يف ايشةةٓٛا  األثةةري٠ السةةتداد         52,9

 االقاؼاد ايعاملٞ َهاْا٘ َٔ األ ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ.

( ؾةةإ إمجةةايٞ ػةةادرا  ايهٜٛةة  َةةٔ ايةةٓؿط    5َةةٔ ثةة،ٍ َةةا ْ،حظةة٘ يف ادتةة ٍٚ )  

ٚبعةة   2002 عةةاّ ارتةةاّ تلبةةلب  بةةني االرتؿةةاع ٚاالطتؿةةا  حٝةة  بًػةة  ادْةةٞ َشةةا٣ٛ يف   

جتةاٚ   ػةادرا  ايهٜٛة  ايٓؿطٝة١ ايةٓني ًَٝةٕٛ ب َٝةٌ         2012يف عةاّ   أٟعظ  سةٓٛا   

 َٜٛٝا.
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 انمحىر انثاني: أنظمة انصرف وانسياسات انتسعيرية

 : أىظن٘ الصرف

قةةاّ ػةةٓ ٚم ايٓكةة  ايةة ٚيٞ باكشةةِٝ أْظُةة١ ايؼةة ف األجةةٓيب إىل عةة ٠ أْظُةة١ َٓٗةةا        

إىل زتُٛع١ ايعُ،  )س١ً َٔ ايعُ، ( ٖٚٓاى ت تٝة    اي بط إىل عًُ٘ ٚاح ٙ أٚ اي بط

آث  أنث  ٚاقع١ٝ ٚمشٛيٝ٘ َٔ حٝ  ايٓٛع١ٝ ٚايه١ُٝ ٚذيو باالساعا١ْ باحًٝةٌ ايبٝاْةا    

اإلحؼا١ٝ٥ ٚايي َٔ َٝزتٗا اياعة ف عًة٢ ايشةًٛى أيؿعًةٞ ألسةعار ايؼة ف حٝة  أعاُة          

ّ حٝةة  مت 1996-1960دٚيةة٘ يًؿةةت٠   140يؿهةة  عًةة٢ دراسةة١ قٝاسةة١ٝ ملدطةة ا     اٖةةلا 

دٚيةة٘ ث جةة  عةةٔ أْظُةة١ ايؼةة ف ايٛسةةٝط١ سةةٛا٤ ايةة بط إىل عًُةة٘        25اياٛػةةٌ إىل إٔ 

ٚاح ٠ أٚ س١ً َٔ ايعُة، . إٕ  ٗةٛر ْظةاّ عتةاؾ  عًة٢ اسةاك ار أسةعار ايؼة ف ظتعةٌ          

اي ٍٚ أَا تعٌُ عًة٢ تعةِٜٛ عُ،تٗةا َكابةٌ ايعُة،  األثة ٣ أٚ تثبة  قُٝة١ عُ،تٗةا إىل          

 عُ،   ٖٓاى ْظِ ألسعار ايؼ ف.عًُ٘ ر٥ٝش١ٝ أٚ س١ً 

ّ أسعار ايؼ ف امل ٕ: ٚتـِ أْظ١ُ ػ ف ح ٠ تشُ  يك٣ٛ ايشٛم إٔ حت د ػ ف  ْظا

عًُاٗا َكابٌ ايعُ،  األث ٣ ع٢ً أساض ايع   ٚايطً  ياًو ايعُة،  َكابةٌ بعـةٗا    

ايةةبعض  َٚةةٔ َزاٜةةاٙ ٖةةٛ عةةزٍ اي ٚيةة١ عةةٔ اياـةةجِ ٚايبطايةة١ يف ايةة ٍٚ األثةة ٣  ٚعةةزٍ   

اي ٚي١ ايٓك ١ٜ ٚغري ًَزَة١ باياة ثٌ يًُحاؾظة١ عًة٢ سةع  ايؼة ف ؿةُٔ حة ٚد         ق ارا  

َعٝٓةة٘  إال إٔ اسةةاج اّ ٖةةلا ايٓةةٛع ٜعُةةل َةةٔ حةةةِ املظةةانٌ االقاؼةةاد١ٜ داثةةٌ ايةة ٍٚ     

ٚتةةثيري ايالبةةلبا  يف أسةةعار ايؼةة ف عًةة٢ املةةاػريا  االقاؼةةاد١ٜ ايهًٝةة١ يًةة ٍٚ ٚعًةة٢         

 free or flexible)ظةاّ َعة ٍ ايؼة ف اذتة .     االساثُار. إٔ تعِٜٛ ايع١ًُ أٚ َا ْشةُٝ٘ بٓ 

exchange rate system)       ٜاح د ٚؾكًا  الجتاٖا  ايطً  ٚايعة   عًة٢ اية ٚالر ؾةإذا َةا

ا داد ايطًةة  عًةة٢ ايةة ٚالر يف سةةٛم ايٓكةة  األجةةٓيب ) سةةٛم ايةة ٚالر( ؾةةإٕ َعةة ٍ ػةة ف        

سةٛف   اي ٚالر ميٌٝ ضتٛ االرتؿاع ٚايعهص ػحٝ . َعٓة٢ ذيةو إٕ َعة ٍ ػة ف اية ٚالر     

غتـ  ملٛجا  ايطًة  عًٝٗةا ٚايعة   َٓٗةا ٚيةليو أطًةل عًة٢ ٖةلا ايٓظةاّ تعةِٜٛ ايعًُة١            

Floating   ٟتةةةة ى قُٝةةةة١ ايعًُةةةة١ عا٥ُةةةة١ ت تؿةةةة  ٚتةةةةٓجؿض َةةةة  َٛجةةةةا  ايطًةةةة        أ

 .[7,9]ٚايع  

يف سٛم ايٓك  األجةٓيب تاةُة  َؼةادر ايطًة  عًة٢ اية ٚالر ياظةهٌ إمجةايٞ ايطًة           

ٔ اي ٚالر ياظهٌ إمجايٞ ايعة   َٓة٘ ٚبٓةا٤ًا عًة٢     عًٝ٘  نُا تاةُ  َؼادر ايع   َ
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َشةةاٜٛا  ايطًةة  عًةة٢ ايةة ٚالر ٚايعةة   َٓةة٘ ٜاحةة د َعةة ٍ ػةة ف ايةة ٚالر بةةايعُ،            

 األث ٣.

ٛةَة١ عًة٢ ضتةٛ َطًةل  ْظة ًا رتطةٛر٠          َوع ال تٛج  دٚي٘ يف ايعامل تتى عًُاٗةا احملًٝة١ 

ايٓاةةا٥  ايةةي تتتةة  عًةة٢ تػةةري قُٝةة٘ ايةة ٚالر  ٚيةةليو ؾةةإٕ َعظةةِ عًُٝةةا  اياعةةِٜٛ ايةةي       

تهٕٛ ع٢ً ضتٛ ٜاِ إدارت٘ َٔ قبٌ ايبٓو امل نزٟ ٜٚطًل ع٢ً ٖلٙ ايؼةٛر٠ َةٔ اياعةِٜٛ    

حٝة  ٜـة  ايبٓةو امل نةزٟ َةا ميهةٔ إٔ ْطًةةل         Managed Floatingبةاياعِٜٛ املة ار  

عًٝةةةةة٘ ايشةةةةةع  امل نةةةةةزٟ يًةةةةة ٚالر يةةةةةِ ٜكةةةةةّٛ باح ٜةةةةة  حةةةةة  أقؼةةةةة٢ ملعةةةةة ٍ ػةةةةة ف      

)أرؿ١ٝ(  ملع ٍ ػ ف اي ٚالر ٚع٢ً إٔ ٜتى اي ٚالر َعَٛا بةني  ٢اي ٚالر)سكـ(ٚح  أدْ

أٚ ٖلٜٔ اذت ٜٔ  حا٢ إذا َا أقتب َع ٍ ايؼة ف ايشةٛقٞ يًة ٚالر َةٔ اذتة  األقؼة٢       

جتةاٚ ٙ ؾةةإٕ ايبٓةو امل نةةزٟ ٜبة أ باياةة ثٌ يف سةٛم ايٓكةة  األجةٓيب  أَةةا َةٔ ثةة،ٍ بٝةة         

اي ٚالر )يزٜاد٠ ايهُٝا  املع ٚؿ١ َٓ٘ ( َٚٔ يِ دؾ  َعة ٍ ػة ف ضتةٛ االطتؿةا   أٚ     

َٔ ث،ٍ رؾ  َع ٍ ايؿا٥ ٠ ع٢ً ايع١ًُ احمل١ًٝ ؾٝزداد ايطً  عًٝ٘ يػة   اإلٜة اع ٜٚزٜة     

ن، ايشٝاساني ٜددٜإ إىل عٛد٠ َعة ٍ ػة ف اية ٚالر إىل ْظةاّ      باياايٞ ع   اي ٚالر.

اياعِٜٛ. ْٚظاّ ايؼ ف امل ٕ ايلٟ َٔ ث،ي٘ تع ٍ أسعار ػ ف عًُاٗةا َكابةٌ ايعُة،     

األث ٣ باٛات  بٓا٤ا عًة٢ تكة ٜ  ٚؿة  االحاٝاطٝةا  َٚٝةزإ املة ؾٛعا  ٚايشةُات ألسةعار         

يشةةع  ايعًُةة١ ٚمتٓةة  سةةري اجتةةاٙ    ايؼةة ف بةةاياح ى ايٝةةَٛٞ بةة ٕٚ حةة ٚد أٚ قٝةةٛد رمسٝةة١   

 ايع١ًُ بظهٌ نبري ٚٚؾل ق٣ٛ ايع   ٚايطً .

 : الصرف الث بل أشع  ىظ و  

Flexed exchange ratesystem       ٚيف ٖةلا ايٓظةاّ إٕ أسةعار ايؼة ف تهةٕٛ َثباةة١

( إذ تثبة  اي ٚية١ عًُاٗةا إىل عًُة١ دٚيٝة١ ر٥ٝشة١ٝ       paged currencyإَا إىل عًُة١ ٚاحة ٠ )  

إال يف حاال  ْادر٠ ٚتعًٔ َشبكا َك ار اياع ٌٜ َكابةٌ عًُة١ االرتهةا   أٚ    دٕٚ تع ٜ،  

( تعهةص عُة،    Basked  currencyتثب  اي ٚي١ سع  ػ ف عًُاٗا إىل س١ً عُ،  )

ايظ نا٤ اياةارٜني اي ٥ٝشٝني  ٚإٔ تًةا اي ٚي١ إىل تثبٝ  عًُاٗةا َكابةٌ ٚحة ٠ َعٝارٜة١     

 ( أٚ ايٛح ٠ األٚرٚب١ٝ. Special Drawing rightsَثٌ ٚح ٠ حكٛم ايشح  ارتاػ١ )

حٝ  إٕ اساك ار ايٓك  ٜ تهز أساًسا ع٢ً اساك ار سع  ايؼة ف ؾةإذا نةإ ٜاشةِ     

ايشع  بايٛاقع١ٝ ؾإْة٘ غتة ّ األٖة اف االقاؼةاد١ٜ ايةي تاطًة  اي ٚية١ ياحكٝكٗةا  ٜٚشةِٗ          
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حاٝاطٝةا   ذيو يف حتشٔ ٚؿ  اذتشاب ادتارٟ ملٝزإ امل ؾٛعا  ٚاالساُ ار يف تعزٜز ا

 . [11,18]اي ٚي١ َٔ ايعُ،  األجٓب١ٝ اي، ١َ إلدار٠ سع  ايؼ ف ٚجتٓ  اياـجِ

تٓب  أ١ُٖٝ سع  ايؼ ف َٔ  :ٚاذتكٝك١ٝ ع٢ً ايشٝاسا  ايشع ١ٜ األسعار االمس١ٝتثيري 

ايع،ق١ بني سع  ايؼ ف ٚسع  ايشً  اي ٚي١ٝ ْٚاٝة١ الثا،ف أسعار ٖلٙ ايشً  بني 

ِ أػب  ٜٓظ  إىل ق ر٠ ايؼ ف نثساض يآؿٝل املعاَ،  اي ٍٚ َٚع ال  اياـج

اي ٚي١ٝ ٚيٝص ع٢ً تش١ُٝ ايشع  اي مسٞ املعًٔ. َٚٔ ٖٓا ب    أْٛاع شتاًؿ١ ألسعار 

ايؼ ف َثٌ سع  ايؼ ف االمسٞ ايلٟ تعًٓ٘ اذته١َٛ نشع  رمسٞ يعًُاٗا َكابٌ 

ٜاةاٌٖ ايعُ،  األث ٣ ٚيٝش  نُدط  يًشع  اذتكٝكٞ يك١ُٝ ايع١ًُ نْٛ٘ 

اياـجِ; يلا  ٗ  ْٛع آث  ٜع ف بشع  ايؼ ف اذتكٝكٞ ٖٚٛ تع ٌٜ ألسعار ايؼ ف 

 االمسٞ مبع ال  اياـجِ.

إٕ أسعار ػ ف اي ٚالر تاثي  بؼٛر٠ َباط ٠ باياػريا  ايي حت   يف أسةعار ايةٓؿط   

 ٚميهٓٓا تًجٝؽ ٖلٙ ا يار يف َا ًٜٞ:ٚايشٛم ايٓؿط١ٝ ٚع٢ً َٓظ١ُ أٚبو  

إذا أثةةلْا اياشةةعري اي مسةةٞ ايةةلٟ جت ٜةة٘ َٓظُةة١ األٚبةةو ؾةةإٕ ٖةةلٙ     ريٟ:ادتاْةة  اياشةةع

ايةاػريا  ايشةةع ١ٜ البةة  إٔ حتةة   أيارٖةةا يف ايشةٛم ايٓؿطٝةة١ يف جةةاْيب ايعةة   ٚايطًةة .    

يهةةٔ َةةا عتةة   بايؿعةةٌ ٖةةٛ إٕ اياؿاعةةٌ املاٛقةة  يكةة٣ٛ ايشةةٛم إمنةةا تشةةاةٝ  يًةةاػريا          

ا بُٝٓٗا ٜهُةٔ يف إٔ ايشةع  اذتكٝكةٞ    اذتكٝك١ٝ يًشع  ٚيٝص يألسعار االمس١ٝ ٚايؿ م َ

ٖٛ ْؿش٘ ايشع  االمسٞ إذا مل تط أ ٖٓةاى بعةض ايةاػريا  يف َشةا٣ٛ األسةعار ايعاملٝة١        

 َشاٜٛا  أسعار ػ ف اي ٚالر أَاّ عُ،  أث ٣.

أْ٘ عٓ َا تزداد األسعار ايعاملٝة١ يًشةً  ٚارتة َا  بظةهٌ عةاّ دٕٚ حة ٚ  تػةري         أٟ

يـةةة ٚر٠ إىل اطتؿةةا  ايشةةع  اذتكٝكةةةٞ يًةةٓؿط. ؾةةةإذا    يف سةةع  ايةةٓؿط االمسةةةٞ ٜةةددٟ با   

ناْ  ْشب١ اياػري يف سع  ايٓؿط االمسٞ أقٌ َٔ ْشب١ ايزٜاد٠ يف األسةعار ايعاملٝة١ ؾإْٓةا    

 ضتؼٌ ع٢ً اطتؿا  حكٝكٞ يف أسعار ايٓؿط ٚايعهص ػحٝ .

عٓ  تٓةاٍٚ أسةعار ايةٓؿط ارتةاّ ؾ،بة  َةٔ اياطة م إىل ذنة  أْةٛاع           أْٛاع أسعار ايٓؿط:

عار ايةةٓؿط ٚذيةو يظةةٝٛع اسةةاج اّ ايع ٜة  َةةٔ املؼةةطًحا  ايشةع ١ٜ ايٓؿطٝةة١  حٝةة      أسة 

نةةٌ َؼةةطً  سةةع ٟ ْؿطةةٞ ٜعةةرب عةةٔ َعٓةة٢ َعةةني ٚممٝةةز يةة٘ عةةٔ بكٝةة١ أْةةٛاع األسةةعار         

 األث ٣  َٚٔ أب   ٖلٙ األْٛاع:
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يف  ١ٜكؼ  ب٘ أسعار ايٓؿط املع١ًٓ رمسٝا َٔ قبٌ ايظ نا  ايٓؿطٝ ايشع  املعًٔ: -أ 

ّ يف ايٛالٜا  املاح ٠ 1880 ٗ  ٖلٙ ايشع  األٍٚ يف عاّ  ايشٛم ايٓؿط١ٝ 

 األَ ٜه١ٝ َٔ قبٌ ط ن١ سااْ راد أٌٜٚ.

ٖٚٛ عبار٠ عٔ ايشع  املاحكل يكا٤ تشٗٝ،  أٚ حشَٛا  َآٛع١   ايشع  املاحكل: -ب 

ٜٛاؾل عًٝٗا ايط ؾإ ايبا٥  ٚاملظتٟ بٓشب١ ١ٜٛ٦َ نحشِ َٔ ايشع  املعًٔ أٚ 

   ٚايشع  املاحكل ٖٛ ؾعًٝا عبار٠ عٔ ايشع  املعًٔ تشٗٝ،  يف ط ٚ  اي ؾ

ْاقؼا اذتشَٛا  ٚاياشٗٝ،  املجاًؿ١ املُٓٛح١ َٔ ط ف ايبا٥  يًُظتٟ  يك  

 ٗ   ٖلٙ األسعار َٓل ؾت٠ أٚاث  ارتُشٝٓا   عًُ  بٗا ايظ نا  ايٓؿط١ٝ 

ا٤ يف األجٓب١ٝ املشاك١ً ٚبع ٖا ايظ نا  ايٛط١ٝٓ ايٓؿط١ٝ يف اي ٍٚ ايٓؿط١ٝ سٛ

 َٓظ١ُ األٚبو  االٚابو أٚ اي ٍٚ األجٓب١ٝ األث ٣.

ٖلا ايٓٛع َٔ األسعار  ٗ  يف ؾت٠ ايشاٝٓٝا   حٝ  ٜع   ٗٛر  سع  اإلطار٠: -  

األسعار املاحكك١ إىل جاْ  املع١ًٓ اثل ٚاعاُ  سع  اإلطار٠ يف احاشاب ق١ُٝ 

١  َٔ أجٌ ايٓؿط بني بعض اي ٍٚ ايٓؿط١ٝ املٓاة١ ٚايظ نا  ايٓؿط١ٝ األجٓبٝ

تٛ ٜ  أٚ قش١ُ ايعٛا٥  ايٓؿط١ٝ بني ايط ؾني  إٕ سع  اإلطار٠ عبار٠ عٔ سع  

أْ٘ سع   أٟايٓؿط ارتاّ ايلٟ ٜكٌ عٔ ايشع  املعًٔ ٜٚزٜ  عٔ ايشع  املاحكل 

بني ايشع  املعًٔ ٚايشع  املاحكل  إٕ ٖلا ايشع  أثل  ب٘ ٚطبكا٘ ايع ٜ   طَاٛس

 َٔ ايبً إ ايٓؿط١ٝ.

ٖٛ ايشع  املعادٍ يهًؿ١ إْاا  ايٓؿط ارتاّ َـاف إىل  ايـ ٜب١ٝ: سع  ايهًؿ١ -د 

ق١ُٝ ؿ ٜب١ اي ثٌ ٚاي ب  بؼٛر٠ أساس١ٝ ايعا٥ ٠ يً ٍٚ ايٓؿط١ٝ املاضت١ التؿاقٝا  

اساػ،ٍ ايث ٠ٚ ايٓؿط١ٝ; إذ إٕ ٖلا ايشع  ٜعهص ايهًؿ١ اذتكٝك١ٝ ايي ت ؾعٗا 

اّ  ٖٚٛ ْؿص ايٛق  ميثٌ ايظ نا  ايٓؿط١ٝ ذتؼٛهلا ع٢ً ب ٌَٝ َٔ ايٓؿط ارت

األساض ايلٟ تاح ى ؾٛق٘ األسعار املاحكك١ يف ايشٛم ؾايبٝ  بثقٌ َٔ ٖلا ايشع  

 ٜعين ايبٝ  بارتشار٠.

ٖٛ عبار٠ عٔ ق١ُٝ ايشًع١ ايٓؿط١ٝ ْكة ا يف ايشةٛم اذتة  يًةٓؿط      ايشع  ايؿٛرٟ أٚ ا ْٞ:

ٛم اذتة ٠  ٜٚاُٝةز بعة ّ    بؼٛر٠ ؾٛر١ٜ أٚ آ١ْٝ  ٚق  ب   ٖلا ايشع  يًٛجٛد َ  ٚجةٛد ايشة  

نةإ  يبات٘ بشب  ارتباط٘ مب ٣ االثا،ٍ بني ايع   ٚايطًة  عًة٢ ايةٓؿط ارتةاّ  ؾةإذا      
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االثا،ٍ قًٌٝ ٜهٕٛ ايشع  أيؿٛرٟ أقةٌ َةٔ ايشةع  املعًةٔ أٚ َكارْةا ية٘ ٜٚهةٕٛ َشةاٛاٙ         

 .[13,17,19] أنرب َٔ األسعار املع١ًٓ إذا نإ االثا،ٍ نبري

بثسعار ػ ف اي ٚالر أَاّ ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ ؾإْٗةا أػةبح     أَا اياػريا  ايي تًحل

متثٌ عاَ، أساسٝا آثة  يف اثةا،ف ايشةع  االمسةٞ عةٔ ايشةع  اذتكٝكةٞ يًةٓؿط نةٕٛ          

 اي ٚالر عًُ٘ ايابادٍ ايٓؿطٞ.

ٚيك  عًُ  أٚبو سابكا ع٢ً اختاذ ق ار اياجؿةٝض ايشةع ٟ بشةب  أيؿةا٥ض ايٓؿطةٞ      

ٔ حكٝكٝةةا; ؾكةة  جتةةاٚ   ْشةةب١ االرتؿةةاع ايةةلٟ   حٝةة  نةةإ ذيةةو ايكةة ار امسٝةةا ٚمل ٜهةة  

ح   يف ق١ُٝ اي ٚالر أَةاّ ايعُة،  اي ٥ٝشة١ جتةاٚ  ْشةب١ االطتؿةا  ايةلٟ اجة ٟ عًة٢          

أسةةعار ايةةٓؿط املعًٓةة١. ٚقةة  اعاُةة   أٚبةةو عًةة٢ تؼةةحٝ  املشةةار اياشةةعريٟ عًةة٢ األسةةعار    

ٚختؿةةٝض   االمسٝةة١ ٚيةةٝص األسةةعار اذتكٝكٝةة١ ٚذيةةو باتباعٗةةا إجةة ا٤ا  باح ٜةة  اإلْاةةا        

 األسعار ٚملع ؾ١ تكًبا  أسعار ايٓؿط ارتاّ ظت  عًٝٓا ايٓظ  إىل:

ٖٚٞ األسعار اذتاي١ٝ ايي ظت ٟ اياعاٌَ بٗا عًُٝا يف  َٔ َعني  األسعار االمس١ٝ:

ٚمبٛج  سع  ب ٌَٝ ايٓؿط ايٛاح  ٚاملت املهع  َٔ ايػا  ٚق  تٓش  األسعار إىل 

 38ٜؼٓـ َٔ ايٓؿط ارتؿٝـ ٚٚ ٕ ْٛعٞ  أسٛام شتاًؿ١ َثٌ: سع  ب ْ : ٖٚٛ ثاّ

% ٜٚشع  ب٘ يًثٞ إْاا  ايٓؿط ايعاملٞ ثاػ١ 37درج١ ٚبٓشب١ نربٜ  َٓجؿـ١ تؼٌ إىل 

 يف األسٛام األٚرٚب١ٝ ٚاإلؾ ٜك١ٝ.

ّ غ ب تهشاض: أٜـا ٜشاج ّ نُكٝاض ثؼٛػا يف أَ ٜها ايظُاي١ٝ اعابارٖا  ثا

درجةة٘   39ؿٝؿةة١ ٚٚ ْةة٘ ايٓةةٛعٞ    أنةةرب سةةٛم يًةةٓؿط يف ايعةةامل ٜٚؼةةٓـ َةةٔ ايٓؿةةٛ  ارت      

 % ٚغريٖا َٔ األسعار.24ٚستا٣ٛ نربٜي 

ٖٛ ايشع  االمسٞ اذتايٞ َٓشٛبا إىل س١ٓ األساض ٜٚاِ حشاب٘  : ايشع  اذتكٝكٞ

حش  ايشع  االمسٞ اذتايٞ بع  اسابعاد تثيري عٛاٌَ اياـجِ املاي١ً بني س١ٓ األساض 

١ بني ايكٛٙ ايظ ا١ٝ٥ املاحكك١ عٔ بٝ  ب ٌَٝ املعاُ ٠ ٚايش١ٓ اذتاي١ٝ ٚمبٛجب٘ ٜاِ املكارْ

 ايٓؿط ايٛاح  يف ايش١ٓ )س١ٓ األساض(.

َةٔ عاَةٌ ٚؾةل عٛاَةٌ     ٖٚٛ ايشع  ايلٟ ق  ٜظتى يف حت ٜة ٙ أنثة     ايشع  االقاؼاد:

ايطًة  ٚايعةة    ٖٚةٛ ايشةةع  ايةلٟ عتشةة  سةع  ايةةٓؿط ٚايػةا  باالعاُةةاد عًة٢ ايعٛاَةةٌ        
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% سةةةٜٓٛا  2.5: األٍٚ: تؼةةةعٝ  سةةةع  ايةةةٓؿط مبعةةة ٍ  االقاؼةةةاد١ٜ ٜٚاحةةة د بث،يةةة١ َعةةةاٜري 

% نعة،٠ٚ ثاػة١ باعابةار ايةٓؿط     2.5ملٛاج١ٗ اياـجِ  ٚايثاْٞ: ٖٛ  ٜاد٠ ايشةع  مبعة ٍ   

يةة ٠ٚ ْاؿةةب١  ٚايثايةة : ٖةةٛ َبةة أ تؼةةحٝ  سةةع  ايةةٓؿط ملةةا ٜطةة أ عًةة٢ قُٝةة١ ايةة ٚالر َةةٔ     

ٗةةا ياكةة ٜ  ايزٜةةاد٠ تػةةريا  يف َٛاجٗةة١ عةة د َةةٔ ايعُةة، . ٚبٗةةلٙ املعةةاٜري ايةةي ظتةة  إتباع 

 .[12,13,17] ايش١ٜٛٓ يا ر  ايشع  االمسٞ حؿا ا ع٢ً قُٝا٘ اذتكٝك١ٝ

هغرا  متْشط الصعر االمسٕ ّاحلكٔكٕ للدّال  لربمٔل اليفط للفرتٗ مً  (6)جدّل  قه 

2002-2012 [21,35] 

 الصي٘
متْشط الصعر 

 لاالمسٕ للربمٔ

متْشط الصعر 

 احلكٔكٕ
 التضخه

2002 24.36 36.24 4.74 

2003 28.10 36.44 5.02 

2004 36.05 43.12 6.31 

2005 50.64 60.60 8.74 

2006 61.08 72.74 10.31 

2007 69.08 76.96 11.41 

2008 94.45 101.28 15.09 

2009 61.06 69.26 9.73 

2010 77.45 90.40 12.12 

2011 107.46 120.55 16.33 

2012 104.45 129.32 16.11 
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ثةةا،ف بةةني ايشةةع ٜٔ االمسةةٞ ٚاذتكٝكةةٞ يةة٘ تةةثيري نةةبري يف ؾعايٝةة١ ايشٝاسةة١       إٕ اال

 اياشعري١ٜ ايي تابٓاٖا َٓظ١ُ أٚبو.

 2012 -2002يٛ الحظٓا َٔ ادت ٍٚ أع،ٙ َشا٣ٛ سع  ب ٌَٝ ايٓؿط يًؿت٠ َٔ 

دٚالر امسٝا بُٝٓةا ايشةع  اذتكٝكةٞ     24.36حٝ  بًؼ  2002نإ أد٢ْ َشا٣ٛ ي٘ عاّ 

دٚالر. إال إٔ االرتؿاعةةةا  املشةةةاُ ٠ يشةةةع  ب َٝةةةٌ ايةةةٓؿط ٚايةةةي بًػةةة      36.42ٚػةةةٌ إىل 

دٚالر امسٝةةةا  94ّ حٝٓٗةةا ٚػةةةٌ سةةع  ب َٝةةٌ ايةةةٓؿط أنثةة  َةةٔ      2008أقؼةةاٖا يف عةةاّ   

َٚةةةةٔ يةةةةِ بةةةة أ     ّ 2008دٚالر يًربَٝةةةةٌ يف عةةةةاّ   101.128ٚبشةةةةع  حكٝكةةةةٞ ٜكةةةة ر بةةةةة   

ٚايٓظةا  االقاؼةادٟ   باالطتؿا  بظهٌ نبري ًَٚحٛ  بؿعٌ اْعهاسا  األ ١َ املاي١ٝ 

يف ايبً إ ايؼٓاع١ ٚقة٣ٛ املـةارب١ ٚعٛاَةٌ ايعة   ٚتشةارع َعة ال  اياـةجِ حٝة  إٕ         

األثري نإ عاَ، ر٥ٝشةا يف ارتؿةاع األسةعار ٚتةثي  سةع  ػة ف اية ٚالر األَ ٜهةٞ; إذ         

إٕ اطتؿا  سع  اي ٚالر أسِٗ يف ارتؿاع سةع  ب َٝةٌ ايةٓؿط. إال أْة٘ ت اجة  ذيةو ايشةع         

دٚالر ٚذيو بشب  اإلج ا٤ا  ايةي اختةل  يًاةثيري يف     61.06إىل  2009 عاّ َ ٠ أث ٣ يف

ايطً  ايعاملٞ ٚاي نٛد يف إمجايٞ ايٓةات  احملًةٞ املةٓجؿض ألَ ٜهةا ايةلٟ نةإ سةبب٘        

ارتؿع  أسعار ايٓؿط ٚبًػ  ذرٚتٗةا َكارْة١ بايشةٓٛا      2011يف عاّ  أ ١َ اي ٖٔ ايعكارٟ.

دٚالر  120.55ًربٌَٝ ايٓؿطٞ بايٓشةب١ يًشةع  االمسةٞ    دٚالر ي 107.76ايشابك١ حٝ  بًػ  

دٚالر يًربَٝةٌ   129.32دٚالر ٚ  109.4يًشع  اذتكٝكٞ ٚاساُ   يف االرتؿاع حاة٢ ٚػةً    

 يًشع  اذتكٝكٞ.
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ؾإذا َا  اد  ايك١ُٝ اذتكٝكٝة١ بشةب  ارتؿةاع قُٝة١ اية ٚالر حاة٢ ٚيةٛ مل ٜهةٔ ٖٓةاى          

  ٕ   األسةةةعار اذتكٝكٝةةة١ ادت ٜةةة ٠ جتةةةاٚ  ارتؿةةاع يف ايشةةةع  االمسةةةٞ يًربَٝةةةٌ ايٓؿطةةةٞ ؾةةا

 املشا٣ٛ االمسٞ يًربٌَٝ ايٓؿطٞ.
أَةةا يف حايةة١ اطتؿةةا  قُٝةة١ ايةة ٚالر أَةةاّ ايعُةة،  اي ٥ٝشةة١ٝ األثةة ٣ ؾةةإ األٚبةةو         

ساـةةط  إىل تةةبين سٝاسةة١ ايةة ؾاع عةةٔ األسةةعار ٖٚةةٞ مبثابةة١ جتةةاٚ ا  ْاٝةةة١ الطتؿةةا     

 أث ٣. ١ٌَٝ ايٓؿطٞ َٔ جٗق١ُٝ اي ٚالر َٔ ج١ٗ ٚاطتؿا  األسعار االمس١ٝ يًرب

 /برمٔللربمٔل اليفط اخل و: دّال  2011-2005( هطْ  حرن٘ األشع   العَرٓ٘ 7جدّل )

[21,35]

 الصي٘

 األظَر
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 92.80 76.0 41.5 88.4 50.8 58.5 40.2 ٜٓاٜ 

 100.30 73.0 41.5 90.6 54.6 56.6 40.2 ؾرباٜ 

 109.80 77.2 45.8 99.0 58.6 57.7 41.7 َارض

 108.10 82.3 50.2 105.2 63.5 64.4 49.6 اب ٌٜ

 109.90 74.5 57.0 119.4 65.5 65.1 46.6 َاٜٛ

ْٜٛٝٛ 52.0 64.6 66.9 128.3 98.4 73.0 109.00 

 111.60 72.5 64.4 131.2 71.9 68.9 53.1 ٜٛيٝٛ

 106.30 74.2 71.4 112.4 98.7 68.8 57.8 أغشطص

 104.60 74.6 67.2 96.9 74.2 95.3 57.9 سباُرب

 106.30 79.9 72.7 69.2 79.4 55.0 54.6 أناٛب 

 110.10 82.8 76.3 49.8 89.0 55.4 51.3 ْٛؾُرب

 107.30 88.6 74.0 38.6 84.2 57.9 53.6 دٜشُرب
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 2005َةٔ ادتة ٍٚ ْ،حةة  إ أسةعار ايةةٓؿط ارتةاّ ارتؿعة  ارتؿاعةةا قٝاسةٝا يف ْٗاٜةة١       

ٔ    ح دٚالر يًربَٝةٌ  ٚٚػةً     54ٝ  ٚػً  يف ايٓؼـ ايثاْٞ َٔ ْؿةص ايعةاّ إىل أنثة  َة

دٚالًرا يًربَٝةةٌ إال أْٗةةا   80ّ إىل أنثةة  َةةٔ  2007األسةةعار إىل أعًةة٢ َشةةا٣ٛ هلةةا يف عةةاّ   

حٝةة  ٚػةةً  أقؼةةاٖا يف طةةٗ    2008اسةةاُ   يف االرتؿةةاع حاةة٢ َةةا بعةة  َٓاؼةةـ عةةاّ   

إٔ األسةةعار تةة ٖٛر  بظةةهٌ نةةبري جةة ا يف      ٚتعاةةرب َشةةاٜٛا  قٝاسةة١ٝ إال   2008ٜٛيٝةةٛ 

ْٗاٜةة١ ايعةةاّ بشةةب  األ َةة١ املايٝةة١ ايعاملٝةة١ ٚايةةاػريا  االقاؼةةاد١ٜ ايةةي طةةٗ ٖا االقاؼةةاد       

يٝؼةٌ َاٛسةط سةع  ب َٝةٌ ايةٓؿط       2010ايعاملٞ إال إٔ سع  ايةٓؿط ارتؿة  ْشةبٝا يف عةاّ     

 تك ٜبا. دٚالر 107ّ يٝؼٌ إىل 2011دٚالر يًربٌَٝ ٚٚاػٌ ارتؿاع٘ يف عاّ  77

أد  ٖةةلٙ االرتؿاعةةا  يازاٜةةة  ايكًةةل عًةةة٢ اسةةاك ار االقاؼةةاد ايعةةةاملٞ ٚق رتةة٘ عًةةة٢       

 االساُ ار يف ايُٓٛ.

 أسىعار اننفط وانعكاساتها عهى    أسعارانعىامم االقتصادية نتغير  انمحىر انثانث:

 انصرف

إٕ اياػريا  يف أسعار ايٓؿط ال تعٛد ب رج١ أساس١ٝ إىل ؿعـ عاٌَ ايع   ٚايطًة   

ُا إ األسٛام املاي١ٝ ٚايشٝاسةا  اذتهَٛٝة١ َٚةاػريا  سةع  ايؼة ف قة  يعبة  دٚرا        ن

 َُٗا يف ارتؿاع أسعار ايٓؿط.

ايعٛاَةةٌ املاعًكةة١ بايطًةة : نثاؾةة١ اسةةاج اّ ايةةٓؿط يف االقاؼةةادٜا  ايٓاطةة١٦ حٝةة        

إٔ نُٝة١ ايةٓؿط    أٟٜعارب ايُٓٛ االقاؼادٟ ايش ٜ  ٚايهثاؾة١ ايعاملٝة١ السةاج اّ ايةٓؿط     

القاؼةةادٜا  ادت ٜةة ٠ ايٓاطةة١٦ َةةٔ األسةةباب اي ٥ٝشةة١ٝ يزٜةةاد٠ ايطًةة  عًةة٢ ايةةٓؿط        يف ا

تعاةةرب ب اٜةة١  2008ؿةةعـ ايطًةة  يف َٛانبةة١ منةةٛ ٚاردا  ايؼةةني ٚاهلٓةة ; حٝةة  إٕ أ َةة١  

ايُٓةةٛ املاشةةارع يًطًةة  ايعةةاملٞ عًةة٢ ثاَةةا  ايةةٓؿط َكارْةة١ بايشةةٓٛا  املاؿةة١ٝ حٝةة   اد      

    ٟ ًَٝةةٕٛ ب َٝةٌ َٜٛٝةةا   8,2% أٟ 101َاٛسةط بًةؼ    ايطًة  ايعةاملٞ عًةة٢ ايةٓؿط مبعة ٍ سةةٓٛ

ٜٚعةةٛد ذيةةو إىل  ٜةةاد٠ ايطًةة  عًةة٢ ايطاقةة١ يف اقاؼةةادٜا  األسةةٛام      2009-2004يعةةاّ 

 .[19,32]ايٓاط١٦ يف آسٝا ٚايظ م األٚسط ثاػ١ ايؼني ٚاهلٓ  



 

 

 
 
 

36  
  نهعهىو اإلنسانية واالحتماعية

  الدوالر طلب ىلع تأثيرها ومدى النفط لتسعيرة كأساس عمالت سلة اعتماد
 قديم بن صالح مبارك سالم،  باحويرث صالح عبود ليبيا  |

ISSN : 2410-1818 

 و2015 أكتىبر( 12( انمخهذ )8انعذد )

( ملٌْٔ برمٔل ْٓمٔ  2013-2000( هطْ  الطل  الع ملٕ علٙ اليفط للفرتٗ مً ) 8جدّل )

[21,35] 
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( أْةة٘ َةة  تزاٜةة  َعةة ال  ايُٓةةٛ االقاؼةةادٟ ؾةةإ ايطًةة       8 ٍٚ )َةةٔ امل،حةة  يف ادتةة 

ًَٝةةٕٛ ب َٝةةٌ َٜٛٝةةا  3.4ٚارتؿةة  بٓشةةب١  2000ايعةةاملٞ عًةة٢ ايةةٓؿط ٜازاٜةة  َٓةةل ب اٜةة١ عةةاّ  

تشةةةارع  ٚتةةةري٠ ايُٓةةةٛ   2004-2003ًَٝةةةٕٛ ب َٝةةةٌ. أَةةةا ثةةة،ٍ عةةةاَٞ   79.3ٜؼةةةٌ إىل 

ّ   4االقاؼادٟ مما أد٣ إىل  ٜةاد٠ ايطًة  بٓشةب١     ًَٝةٕٛ   86.4ؾكة  بًةؼ    2007 % أَةا يف عةا

ًَٝةٕٛ   85.5% يٝؼةٌ إىل  1-ّ مبعة ٍ  2008ب ٌَٝ َٜٛٝا ٚيهٔ اطتؿض ايطً  يف عةاّ  

ًَٝةةةٕٛ  84.5ايعةةةاملٞ إىل  ؾكةةة  اطتؿةةةض ايطًةةة    2009ب َٝةةةٌ /ٜةةةّٛ أَةةةا بايٓشةةةب١ يعةةةاّ    

 َٜٛٝا ْاٝة١ يأل ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ.ب ٌَٝ/

ٞ    2010إال إٕ عاّ  يشةٓاني َااةايٝاني َاةثي ا باالْاعةاغ      طٗ  ارتؿاعةا يف ايطًة  ايعةامل

ّ 2009ًَٝةةٕٛ ب َٝةةٌ / ٜةةّٛ يف عةةاّ     1.6االقاؼةةادٟ ايعةةاملٞ  ٚاسةةاُ  باالرتؿةةاع بٓشةةب١    

ٜٚعز٣ ٖلا ايُٓٛ يف تػري حةِ ايطً  إىل ب اَ  اياحؿٝةز االقاؼةادٟ ايةي تٓؿةلٙ ايع ٜة       

 ١.َٔ اي ٍٚ ايؼٓاع١ٝ ٚايلٟ أد٣ إىل ارتؿاع ايطً  ع٢ً ايٓؿط بؼٛر٠ عاَ

 .[21,35]برمٔل / ْٓمٔ  ( 1000)2013 -2008( اإلىت ج الع ملٕ لليفط للفرتٗ مً 9جدّل )

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Production 

72,842.2 72,858.5 70,460.9 69,888.2 68,965.6 71,823.5 
Total 

world 

of which: 

31,603.8 32,424.2 30,121.2 29,249.4 28,927.1 32,075.4 OPEC 

14,453.4 13,676.4 13,119.9 13,357.2 13,532.7 13,733.0 OECD 

12,623.1 12,542.2 12,521.9 12,524.3 12,267.6 11,908.6 FSU 
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أرَٝٓٝةا  أذربٝةةإ     :Former soviet union (FSU) دّل االحتا د الصاْيتٔ  الصا بل   

شاإ  ن قٝزاساإ  التؿٝا  ياٛاْٝةا  َاية ٚؾا  رٚسةٝا       نا اثابٝ،رٚسٝا  جٛرجٝ

   تٛرنُٝٓشاإ  أٚن اْٝا  أٚ بهشاإٕطاجانشاا

( ْ،حةة  إٕ حةةةِ اإلْاةةا  ايعةةاملٞ يًةةٓؿط اطتؿةةض عٓةة  َكارْةة١ عةةاّ     9َةةٔ ادتةة ٍٚ ) 

مبةةا ٜعةةادٍ ي،يةة١ ًَٝةةٕٛ ب َٝةةٌ  َٜٛٝةةا  ٚارتؿةة  حةةةِ اإلْاةةا      2008ٚ 2007بعةةاَٞ  2009

ٕ  72,8ا حاةة٢ ٚػةةةٌ إىل  ايعةةاملٞ تةةة رظتٝ  ( 10.   جةةة ٍٚ )2013ب َٝةةةٌ/ّٜٛ يف عةةاّ   ًَٝةةٛ

 ب ٌَٝ/ ّٜٛ(1000)  2013-2008ايطً  ايعاملٞ ع٢ً ايٓؿط يًؿت٠ َٔ 

 

 

 

   2012 2011 2010 2009 2008 Demand 

90,005.5 88,956.6 88,081.4 86,275.9 84,532.8 86,067.8 

Total 

world 

of 

which: 

9,031.4 8,678.2 8,341.2 8,096.9 7,701.5 7,425.0 OPEC 

45,902.6 45,973.5 46,469.5 47,019.5 46,385.5 48,337.2 OECD 

4,476.9 4,414.1 4,291.7 4,157.6 3,750.1 4,106.9 FSU 
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و )ألف برمٔل/ْٓو( 2013-2008( الطل  الع ملٕ علٙ اليفط للفرتٗ مً 10جدّل )

[21,35,36] 

 
يف ايشةٓٛا  األٚىل اطتؿةض   ( إٔ ايطًة  ايعةاملٞ عًة٢ ايةٓؿط     10ْ،ح  َةٔ ادتة ٍٚ )  

ًَٝةٕٛ ب َٝةٌ َٜٛٝةا َٚةٔ يةِ ارتؿة         84,8حٝ  بًؼ أد٢ْ َشاٜٛات٘  2009ثؼٛػا يف عاّ 

ايطًةة  ايعةةاملٞ عًةة٢ ايةةٓؿط يهثاؾةة١ اسةةاج اّ ايةةٓؿط يف االقاؼةةادٜا  ايٓاطةة١٦ ٚ ٜةةاد٠        

 ايطً  ع٢ً ايطاق١ ٚثؼٛػا ايؼني ٚاهلٓ .

  : العْامل املتعلك٘ ب لعرض

ُارا  ٚاملاُث١ً يف اطتؿا  اإلْاا  ٚإىل أسباب تاعًل باػريا  َٓٗا تباطد االساث

اي نٛد االقاؼادٟ يف االساثُارا  حٝ  مل تاب  األٚبو سٝاس١ ؾعاي١ يًح  َٔ 

االرتؿاع يف األسعار ٜٚعٛد ايشب  ٚرا٤ تباطد منٛ االساثُارا  االرتؿاع املؿاج٧ يف 

ُارا  ٜعين ال ٚجٛد يك را  اياهايٝـ ادت ٜ ٠ يًٓؿط ٚايػا . إٕ اطتؿا  االساث

; ٚعًٝ٘ ؾإٕ االؿط ابا  املاكطع١ يف ايع   سٝزٜ  َٔ  اإلَ اداإْااج١ٝ ساـاف إىل 

ْٚاٝة١ يتاج  ايؿا٥ض يف ايك را  اإلْااج١ٝ عاملٝا ٚبظهٌ  ايـػٛطا  ع٢ً ايشٛم.

يابك٢ أقٌ بهثري َٔ َاٛسطٗا ث،ٍ عظ  سٓٛا   2009 -2004ًَحٛ  يًؿت٠ َٔ 

ج  اإلَهاْٝا  يف ٚجٛد ق ر٠ نا١َٓ ياحكٝل ؾٛا٥ض ناؾ١ٝ َٔ جاْ  يف  ٌ ت ا

ايع   حٝ  إْ٘ َٔ املشاحٌٝ ع٢ً املٓاةني َٛاج١ٗ احاُاٍ تعطٌٝ اإلَ ادا  الساعاد٠ 

 تٛا ٕ ايشٛم دٕٚ اذتاج١ ياػريا  ٖا١َ يف األسعار.
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  العْامل املتعلك٘ بصعر صرف الدّال :

 أسةعار ايةٓؿط حٝة  إٕ تة ٖٛر سةع  ػةة ف      تعة  َةٔ أنثة  ايعٛاَةٌ تةثيريا عًة٢ تػةري       

اي ٚالر ي٘ أي  َباطة  عًة٢ ارتؿةاع أسةعار ايةٓؿط ؾؿةٞ حةني إٕ ايع،قة١ بةني أسةعار ايةٓؿط            

ٚايةة ٚالر َعكةة ٠ ٚال ختةة ّ أطةة اف ايشةةٛم يف َعظةةِ األحٝةةإ إال أْٓةةا صتةة  إٕ اطتؿةةا       

عاُةادٙ  ق١ُٝ اي ٚالر أد  إىل ارتؿاع سع  ايٓؿط ٚايعهص ػحٝ . ٚع٢ً عهص َةا مت ا 

ياكِٜٛ ايٓؿط باي ٚالر األَ ٜهٞ ٚتهةٕٛ ايع،قة١ ط دٜة١  أٟ أْة٘ ٜؿةت  إٔ اطتؿةا        

سع  ػ ف اي ٚالر سٝجؿض تشةعري٠ ايةٓؿط يف ايشةٛم َٚةٔ يةِ سةٝزٜ  ايطًة  عًٝة٘. إال         

 .[27,30] إٔ حاي١ اياٛا ْا  ادت ٜ ٠ أيبا  ايعهص

مسةة١ ياباةة١ يف أسةةٛام   نةةٌ ايعٛاَةةٌ تظةةري إىل بكةةا٤ ارتؿةةاع األسةةعار ٚتكًبةةا  ايشةةٛم      

ايةةةٓؿط َشةةةاكب،. َةةةٔ حٝةةة  تبكةةة٢ بعةةةض اياكًبةةةا  أسةةةعار ايةةةٓؿط ال َؿةةة  َٓٗةةةا بشةةةب    

ثؼا٥ؽ تعكٝ ا  سٛم ايٓؿط ٚباياايٞ ظت  إٔ تهٕٛ يً ٍٚ املٓاةة١ ٚاملشةاًٗه١ عًة٢    

حةة  سةةٛا٤ َؼةةًح١ قٜٛةة١ يف جتٓةة  اياكًبةةا  اذتةةاد٠ يف األسةةعار ٚاسةةآادا إىل ايةةاػريا          

اَ  ايٓؿكا  َ  ايٛاق  ايلٟ بػ ؿ٘ سٛم ايٓؿط ٚبةلٍ اذتهَٛةا    اهلا١َ يف تهٝٝـ ب 

جٗةةٛد َهثؿةة١ يزٜةةاد٠ ايظةةؿاؾ١ٝ ٚتٝشةةري االسةةاثُارا  يف سةةٛم ايةةٓؿط ٚاالياةةزاّ بٗةةا يف       

املةة ٣ املاٛسةةط ٚايطٜٛةةٌ سةةٝددٟ حاُةةا إىل َٓةة  اياكًبةةا  اذتةةاد٠ يف األسةةعار  نُةةا ال       

زتة دا يف املة ٣ ايطٜٛةٌ يف  ةٌ     تٛج  أٟ ؿُاْا  َدن ٠ تبني بةثٕ األسةعار يةٔ ت تؿة      

 اساُ ار منٛ ايطً  ايعاملٞ .

إٕ اياثيري املابادٍ بني أسعار ػ ف اي ٚالر ٚسع  ايةٓؿط َةٔ ثة،ٍ حت ٜة  أية  سةع        

ػةة ف ايةة ٚالر عًةة٢ سةةع  ايةةٓؿط ٚإ اطتؿةةا  سةةع  ػةة ف ايةة ٚالر سةةٝددٟ إىل ارتؿةةاع   

يف أسةةٛام ايةةٓؿط ٜةةدي    أسةةعار ايةةٓؿط ب يةةار َباطةة ٠ أٚ قؼةةري٠ األجةةٌ الطتؿةةا  ايةة ٚالر  

ع٢ً  ٜاد٠ ح ٠ املـاربا  يف عكٛد ايٓؿط ٚايةلٟ بة ٚر٠ ٜةددٟ إىل ارتؿةاع أسةعار ايةٓؿط        

ٚاألية  ايػةةري املباطةة  أٚ األجةةٌ ايبعٝةة  الطتؿةا  ايةة ٚالر يف أسةةٛام ايةةٓؿط ٜةةدي  يف تػةةٝري    

 .[7,20] أساسٝا  ايشٛم ) ايع   ٚايطً  ( ع٢ً ايٓؿط

رتةةاّ عًةة٢ سةةع  ػةة ف ايةة ٚالر ٚايةةلٟ ٜشةةِٗ ارتؿةةاع     ٚإٕ حت ٜةة  أيةة  سةةع  ايةةٓؿط ا  

أسةةعار ايةةٓؿط يف ثؿةةض ايةة ٚالر ْاٝةةة١ ارتؿةةاع ؾةةاتٛر٠ ٚاردا  ايةةٓؿط األَ ٜهٝةة١ ٚ ٜةةاد٠   

( يشةع   11ايعةز يف َٝزإ امل ؾٛعا . ٚيٛ تابعٓا اياػريا  يًُع ال  ايظةٗ ١ٜ يف جة ٍٚ )  
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 2014ّ-2007ػ ف اي ٚالر َكابٌ ايٝٛرٚ يًؿت٠ َٔ 

 [5,34]و. دّال /ْٓ ّ 2014-2007لفرتٗ مً اأشع   صرف الدّال  مك بل الْٔ ّ    (11جدّل )

سٓ،ح  َٔ املع ال  ايظٗ ١ٜ يف ادت ٍٚ إٔ أسعار ػ ف اي ٚالر َكابٌ ايٝٛرٚ مل 

ي ٚالر ايي تػٝري نبري ٚذيو يٝص بشب  ق٠ٛ ايٝٛرٚ ٚإمنا بشب  ؿعـ ا أٟٜط أ عًٝٗا 

ٖٞ ع١ًُ غري َشاك ٠ يهٓٗا  1976سبباٗا األ ١َ ايعكار١ٜ أٚ املاي١ٝ َٚ  إٔ اي ٚالر َٓل 

ايع١ًُ األنث  ت اٚال يف ايعامل  ٚألٕ ايٛالٜا  املاح ٠ ال متاْ  بإ ٜهٕٛ اي ٚالر 

ايع١ًُ اي ٥ٝش١ٝ مما ٜعطٝٗا ْؿٛذا أنرب ٚعامل١ٝ يف اجملايني االقاؼادٟ ٚاملايٞ ع٢ً 

إال إٕ  ،ف اي ٍٚ األث ٣ ايي تؿـٌ إٔ تبك٢ عُ،تٗا ؿُٔ ايٓطام اي ٚيٞ احمل د.ث

اتشاع اساج اّ ايٝٛرٚ ي٘ ؾٛا٥  ع ٜ ٠ ثؼٛػا اي ٍٚ ايي تاعاٌَ ب٘ ثاػ١ دٍٚ 

َٓطك١ ايٝٛرٚ ٚتاُثٌ ٖلٙ ايؿٛا٥  يف تكًٝؽ تهايٝـ تبادٍ ايعُ،  ايٛط١ٝٓ ٚجتٓ  

اقاؼادٜا  اذتةِ بشب  اتشاع ايشٛم َٚٓ  شتاط  أسعار ايؼ ف ٚاالساؿاد٠ َٔ 

ايؼ َا  ايٓامج١ عٔ املـارب١ يف ايعُ، . ٚمتا  دٚر ايٝٛرٚ يف  ٜاد٠ ايشٝٛي١ ايٓك ١ٜ 

ظتعٌ نًؿ١ االقتا  ب٘ َٓجؿـ١ مما ٜددٟ إىل  ٜاد٠ ؾ ؾ االساثُار اي ٚي١ٝ مما 

 الصي٘

 األظَر
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 0.7345 0.7488 0.7851 0.7587 0.7026 0.7665 0.6783 0.7711 ٓي ٓر

 0.7325 0.7462 0.7576 0.7289 0.742 0.7746 0.6857 0.7609 يتربآر

 0.7256 0.7718 0.7565 0.7143 0.7348 0.7556 0.6405 0.7505   طم

 0.7230 0.7657 0.7619 0.6920 0.7447 0.7585 0.6430 0.7346 إبرٓل

 0.7312 .07745 0.7903 0.7045 0.8063 0.7472 0.6381 0.7391 م ْٓ

 0.7367 .07628 0.7976 0.7006 0.8139 0.752 0.6449 0.74 ْٓىْٔ

 0.7349 0.7715 0.8168 0.7029 0.7842 0.7170 0.6295 0.7269 ْٓلْٔ

 0.7511 0.7511 0.8033 0.6962 0.7852 0.7040 0.6777 0.7888 أغصطض

 0.7744 0.7450 0.7745 0.7362 0.7714 0.6822 0.6995 0.7226 شبتنرب

 0.7868 0.7358 0.7730 0.7244 0.7625 0.6736 0.7682 0.7003 أنتْبر

 0.8011 0.7445 0.7826 0.7341 0.7420 0.6686 0.7897 0.6769 ىْيتنرب

 0.8079 0.7298 0.7572 0.7660 0.7541 0.6975 0.7672 0.6897 دٓصنرب
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شاك ٠ تكـ يف َ نز . َٚا ٜعز  ايثك١ بايٝٛرٚ نع١ًُ دٚي١ٝ َ [1,4,6]ٚايُٓٛ االقاؼادٟ

ٜددٟ إىل اطتؿا  ايطً  ع٢ً اي ٚالر مما  املٓاؾش١ يً ٚالر األَ ٜهٞ ٖٚلا ب ٚر٠

ظتعٌ ايٛالٜا  املاح ٠ األَ ٜه١ٝ غري قادر٠ ع٢ً تػط١ٝ ايعةز يف َٝزإ َ ؾٛعاتٗا 

باإلػ ار ايٓك ٟ مما اؿط ٖا إىل املزٜ  َٔ امل ١ْٜٝٛ. ٚمبكار١ْ اياػريا  ٚاملع ال  

( َ  املع ال  ايظٗ ١ٜ ألسعار ػ ف ١10 ألسعار ايٓؿط ارتاّ ايٛارد٠ يف ج ٍٚ )ايظٗ ٜ

اي ٚالر َكابٌ ايٝٛرٚ يٛج ْا إٕ ٖٓاى اجتاٙ عاّ يًع،ق١ بني املاػرئٜ  حٝ  إٕ ٖٓاى 

  ارتؿاع يف أسعار ايٓؿط تكابٌ اطتؿا  َشاُ  يف سع  ػ ف اي ٚالر.
 : اننتائج

 ١:ثًؼ  اي راس١ إىل ايٓاا٥  ا تٝ

إٔ ْظاّ س١ً ايعُ،  ٜٛؾ  امل ١ْٚ ايٓشب١ٝ يف حت ٜ  سع  ايؼ ف ٜٚشِٗ يف تعزٜز  (1

ق ر٠ االقاؼاد ع٢ً ايشٝط ٠ يًحًٝٛي١ دٕٚ ح ٚ  تكًبا  حاد٠ يف ا جاٍ ايكؼري٠ 

يف أسعار ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ يف األسٛام ايعامل١ٝ ٖٚلا َا أيبا٘ ؾع، جت ب١ ايهٜٛ  

هٜٛي َكابٌ َعظِ ايعُ،  اي ٥ٝش١ٝ يًش١ً ٚايعُ،  عٓ َا ارتؿ  سع  اي ٜٓار اي

ارتًٝة١ٝ بٓش  شتاًؿ١ ٖلا َا أعط٢ َدط ا  اظتاب١ٝ عٔ تعزٜز ق١ُٝ اي ٜٓار 

 َكابٌ تًو ايعُ، .

إٕ مجٝ  اي ٍٚ ايي ت بط ػ ف عُ،تٗا باي ٚالر األَ ٜهٞ مبا يف ذيو دٍٚ  (2

عٓ َا ارتؿع  أسعار  زتًص اياعإٚ ارتًٝةٞ طٗ   اطتؿاؿا يف ق١ُٝ عُ،تٗا

ايٓؿط ايعامل١ٝ ٚاطتؿض سع  ػ ف اي ٚالر األَ ٜهٞ َا ع ٣ ايهٜٛ  ايي 

تثي   بٓشب١ َٓجؿـ١ ج ا َكار١ْ بثسعار ػ ف عُ،  اي ٍٚ األث ٣ ٜٚعٛد ذيو 

ايهٜٛي َكابٌ س١ً عُ،   ريكٝاّ ايشًطا  ايهٜٛا١ٝ باح ٜ  سع  ػ ف اي ٜٓا

 ر ايهٜٛي َكابٌ اي ٚالر األَ ٜهٞ.مما أد٣ إىل ارتؿاع ق١ُٝ اي ٜٓا

إٕ سٝاس١ تٜٓٛ  ايعُ،  ايي تابعٗا بعض اي ٍٚ ي،حاؿا  بعا٥ اتٗا ايٓؿط١ٝ  (3

أػبح  ؿ ٚر٠ ياةٓ  أٚ تكًٌٝ شتاط  اياـجِ املشاٛرد ٚاياكًبا  اإلؿاؾ١ٝ يف 

ق١ُٝ اي ٚالر ٚايي ساددٟ إىل َزٜ  َٔ ايا ٖٛر يف ايك٠ٛ ايظ ا١ٝ٥ ياًو ايعا٥ ا  

 حاي١ اساُ ار اطتؿا  ق١ُٝ اي ٚالر. يف

األسعار تاشب  يف ايع ٜ  َٔ املظه،   ٣إٕ ايالبلبا  ايي حتؼٌ ع٢ً َشاٛ (4
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املاعًك١ بإدار٠ سع  ايؼ ف ٚثاػ١ سع  ايؼ ف اذتكٝكٞ ٚيٝص االمسٞ نٕٛ 

االقاؼادٟ ٚايُٓٛ االقاؼادٟ  رسع  ايؼ ف اذتكٝكٞ ي٘ دٚر ستٛرٟ يف االساك ا

اذت ٜ  ألْظ١ُ ايؼ ف يف اي ٍٚ املاك ١َ ٜاة٘ ضتٛ ايشٝاس١ يلا ؾإ اياٛج٘ 

امل ١ْ أٚ سٝاس١ اياعِٜٛ ايٓاجت١ عٔ ايا١ُٝٓ املاي١ٝ ٚتك ّ األسٛام ٚػعٛب١ 

 اساُ ار١ٜ أْظ١ُ يف ايؼ ف ايثابا١.

األثري٠ إال إٕ ع٢ً اي غِ َٔ االطتؿا  ايظ ٜ  يف أسعار رؾ  اي ٚالر يف ايشٓٛا   (5

ايعامل١ٝ تاٛق  ارتؿاع األسعار َ ٠ أث ٣ يف امل ٣ املاٛسط  ق٠ٛ اي ٚالر َٚهاْا٘

ايُٓٛ املاٛق  يف ايطً  ع٢ً ايٓؿط ٚؾل تك ٜ ا  ٚناي١  بٚايطٌٜٛ  ٚالساٝعا

ايطاق١ اي ٚي١ٝ ؾاْ٘ ٜاطً   ٜاد٠ االساثُارا  يف امل ٣ ايطٌٜٛ ٚيهٔ اطتؿا  

إىل رنٛد  األسعار اذتاي١ٝ ٚع ّ اياثن  َٔ األسعار املشاكب١ًٝ ق  ٜددٟ

االساثُارا  َٚٔ يِ إَها١ْٝ اياػري املشاكبًٞ ألسعار ايٓؿط ظت  إٔ تهٕٛ 

يً ٍٚ املٓاة١ ٚاملشاًٗه١ ع٢ً ح  سٛا٤ َؼًح١ ق١ٜٛ يف جتٓ  اياكًبا  اذتاد٠ يف 

األسعار اسآادا يًاػريا  اهلا١َ يف تهٝٝـ ب اَ  ايٓؿكا  َ  ايٛاق  ادت ٜ  ايلٟ 

 ٜؿ ؿ٘ سٛم ايٓؿط.

 : ذا البخث م  ٓلٍٕ  خنتته

ياؼحٝ  املشار اياشعريٟ يًٓؿط ظت  اعاُاد س١ً عُ،  أٚ َا ٜع ف حبكٛم  (1

ايشح  ارتاػ١ يًاشعري٠ ٚؾل َا اْاٗة  ايهٜٛ   ٚإٕ ؾو االرتبا  بني اي ٚالر 

األَ ٜهٞ ٚسع  ايٓؿط سٝهٕٛ ارتط٠ٛ أيؿعاي١ ٚاملطًٛب١ نْٛ٘ سٝشاِٖ ٚبهٌ 

 ٚالر يف ايشع  اذتكٝكٞ يربٌَٝ ايٓؿط ٚنليو اي ١تثنٝ  يف حتٝٝ  اي  تػري قُٝ

 يف احملاؾظ١ ع٢ً َشا٣ٛ ايك٠ٛ ايظ ا١ٝ٥ يًعا٥ ا  ايٓؿط١ٝ.

يف حاٍ اساُ ار اعاُاد اي ٚالر نع١ًُ يًُبادال  ايٓؿط١ٝ ؾاْ٘ ٜاٛج  تبين  (2

سٝاس١ تشعري١ٜ أنث  دق١ حٝ  إٕ ايشع  اذتكٝكٞ يربٌَٝ ايٓؿط ٜدثل نُدط  

ال ٜعهص اسا الال  ق٣ٛ ايع   ٚايطً  ايي ختـ   يٝص ايشع  االمسٞ ايلٟ

 حايٝا يشٝاس١ اياعِٜٛ.

تعزٜز ايثك١ يف ايع١ًُ احمل١ًٝ َٔ ث،ٍ االحاؿا  بكِٝ يابا١ َٔ ايلٖ  ٚاالحاٝاطا   (3

 ايٓك ١ٜ.
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اذتاج١ إىل َزٜ  َٔ املعًَٛا  ٚطؿاؾٝاٗا حٍٛ سٛم ايٓؿط يًُشاع ٠ ع٢ً  (4

سٛام املاي١ٝ يف حني إٕ اي ٍٚ غري األعـا٤ إَها١ْٝ ؾِٗ ح ن١ األسعار ٚتثيري األ

أٚ دٍٚ  OECDيف َٓظ١ُ أٚبو ٚايلٟ ٜٓإُٛ املٓظ١ُ اياعإٚ االقاؼادٟ ٚايا١ُٝٓ 

االقاؼادٜا  ايٓاط١٦ يٛح  اساحٛاذِٖ ع٢ً حؼؽ َازاٜ ٠ يف ايشٛم حايٝا يلا 

 ؾاْ٘ ٜاٛج  ؾِٗ ع،ق١ سٝاساٗا بشًٛى ايشٛم.

ٜاد٠ املاؼاع ٠ يف أسعار ايٓؿط ٕ جاْ  َٔ ٖلٙ ع ّ اساؿاد٠ بعض اي ٍٚ َٔ ايز (5

إٔ اي ٚالر املشع  ب٘ ايٓؿط ؾك  جز٤ َٔ قُٝا٘ يف  أٟايزٜاد٠ عتش   شار٠  

ايؿت٠ ْؿشٗا ايي طٗ   اياؼاع  ايشع ٟ ٖٚلا ٜاطً  َٔ اي ٍٚ املشاٗ ؾ١ تبين 

ثؿض أساسا اقاؼاد١ٜ َا١ٓٝ ٚسٝاس١ َاي١ٝ ق١ٜٛ ٚسٝاس١ ْك ١ٜ َشاك ٠ تددٟ إىل 

 َع ال  اياـجِ.
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 : انمراحع

  6360إب اِٖٝ ايشكاف  إػ،حا  جٖٛ ١ٜ يف ػٓ ٚم ايٓك  اي ٚيٞ  ايع د   (1

2001. 

إب اِٖٝ عب  ايعزٜز املٗٓا  اياطٛرا  اذت ٜث١ ٚاملشاكب١ًٝ يف أسٛام ايبتٍٚ  (2

ايعامل١ٝ  ٚرق١ عٌُ َك ١َ يًًُاك٢ ايعظ ٜٔ ألساسٝا  ايٓؿط ٚايػا )أٚبو(  

 .2009هٜٛ   اي

 بًكاسِ ايعباض  أ َا  أسعار ايؼ ف  زت١ً ايعٗ  ايع بٞ  ايع د   ايهٜٛ  . (3

بٍٛ ساَٛيشٕٛ ٚآث ٕٚ االقاؼاد  ت مج١ ٖظاّ عب  اهلل  اي ار األ١ًٖٝ يًٓظ   (4

 2003ٚاياٛ ٜ   عُإ  

 2013ّاياك ٜ  ايشٟٓٛ يؼٓ ٚم ايٓك  ايع بٞ   (5

ٚايٝٛرٚ  زت١ً اياٌُٜٛ ٚايا١ُٝٓ  جٛر  تاؾ،ض ى  االساج اّ اي ٚيٞ يً ٚالر  (6

 ّ .1998  2ايع د 

  ْظاّ ايٓك  ايعاملٞ ٚأسعار ايؼـ  دار املٌٓٗ  بريٚ   يبٓإ  ّاذتةار بشا (7

2009. 

  ايكاٖ ٠  154حشني عب  اهلل أسعار ايٓؿط  اياؼحٝ  عرب آيٝا  ايشٛم  ايع د  (8

2005  

١ٜ  َهاب١ حشٔ اذتًٛ َٛس٢  ارٟ  سٝاس١ ايؼ ف األجٓيب بايشٝاس١ ايٓك  (9

 .2010املؼ ١ٜ  بريٚ   

حٝ ر ْع١ُ ايؿ ظتٞ  أي  تكً  ػ ف ايٝٛرٚ يف املجاط  املؼ ؾ١ٝ  جاَع١  (10

 .2005األغٛا   

رٜاظارد ٖاْبريؽ  س اب ايٓؿط: ايٓؿط ٚاذت ب َٚؼري اجملاُعا  ايؼٓاع١ٝ   (11

 .2005ت مج١ أْطٛإ عب  اهلل  اي ار ايع ب١ٝ يًعًّٛ  بريٚ   

تؿاع أسعار ايٓؿط: األسباب ٚايا اعٝا   زت١ً طدٕٚ ع ب١ٝ املًـ  ٜاد ع ب١ٝ ار (12

 ّ.2008  جاَع١ اي ٍٚ ايع ب١ٝ  ايكاٖ ٠  134االقاؼادٟ  ايع د 

سعٝ  ؾاحٞ ارتٛيٞ  اقاؼادٜا  ايٓؿط  دار حاؾ  يًٓظ  ٚاياٛ ٜ   ايشعٛد١ٜ  (13

1992.ّ 
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 ّ.2005ؿٝا٤ ستُ  املٛسٟٛ  يٛر٠ أسعار ايٓؿط ادتزا٥   (14

عًٞ األٖ ٕ  اقاؼادٜا  ايطاق١ ٚايبتٍٚ  املهاب١ االصتًٛ  ؾ ٖاد ستُ  (15

 ّ.2000َؼ ١ٜ  َؼ   

 ّ.2008ؾ،ت طؿٝ   ايشٝاس١ اياشعري١ٜ يًٓؿط ٚايػا   َ نز ايٓٛر يً راسا   (16

 2002ّستُ  أمح  اي ٚرٟ  ستاؿ ا  يف االقاؼاد ايبتٚيٞ   (17

 2010ص  بريٚ   اي ٚي١ٝ  دار ايٓؿا٥  ستُ  ثااٟٚ  ايٓؿط ٚتثيريٙ يف ايع،قا (18

ايٓؿط ٚايػا  يف ارتًٝ  ايع بٞ ضتٛ ؿُإ األَٔ االقاؼادٟ  َ نز اإلَارا   (19

 ّ. 2007يً راسا  ٚايبحٛ  اإلستاتٝة١ٝ  أبٛ يب 

20) Amence Noel , "Oil Prices: the True Role of Speculatation ", 

EDHEC,Berlin,Germany November 2008, p84. 

21) Annual statistical bulletin, OPEC , 2005 , 2010 , 2014 at :  

22) Bilson,John,Recont development in monetary models of exchang rate 

determination, I.M.F staff papers .vol.26 no 2 pp.201-223 (june1979). 

23) Caves, D. W. andE.L. Efficient foreignExchangeRate Determination, 

American Economic Review , Vol.70 No.1 pp.120-134.(March 

1980). 

24) Decline of Dollar Putting Squeeze on OPEC Income. The Oil Dail, 

No 8790, February 1987. 

25) Franked,Jeffery,Monetaryand Portfolio – Balance Models Exchange 

Rate Determination The World Congress of the Econometric Society 

,Aix –en-provane , France . Aug.29.1982. 

26) Frankel,J.and Froot,K.,  Understanding the U.S. Dollar in the 

Eighties: The Expectations Characteristicsand Fundamentals 

TheEconomicRecord SpecialIssue 1986.pp.24-28. 

27) Griffin , J. and Teece, D. OPEC Behavior and World Oil Price, G. 

Allen &Unwin, Boston,1982. 

28) Huntigton Hillard, The Dollar and the Oil Market. Energy 

ModelingForumStanford University. 1985. 

29) International Energy Agency  "World Energy Outlook 2008 – 2013 

IEA/OECD : Paris. Robert  J. Samuelso , "OPEC's Triumph : Acting 

like a True Cartel – with America's Help", The Washington Post , 12 

March 2008. 

30) Khan , W. and Willett , T. , The Monetary Approach to Exchange 

Rate: A Review of Recent Empirical Studies. Kredit and Kapital, 

Vol.77 , No1, 1984. 
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