
 

- ١  - 

 

  

  

  جامعة المنصـورة
  حقوقال كلية

  

  سعر الصرف علىسعر الصرف على  سياسة تخفيضسياسة تخفيضتـأثيرتـأثير

  ميزان المدفوعاتميزان المدفوعات
  

  بحث مقدم منبحث مقدم من

  

  سھام السيد جمعة جاد الحقسھام السيد جمعة جاد الحق
  ))٢٠٠٥٢٠٠٥ (فرع السادات /ليسانس الحقوق جامعة المنوفية 

  كلية الحقوقكلية الحقوق/ / ماجستير في القانون ماجستير في القانون 

  ))  ٢٠٠٧٢٠٠٧  ((جامعة المنصورة  جامعة المنصورة  



 

- ٢  - 

 

  تحت إشرافتحت إشراف

  مد جمال الدين موسىمد جمال الدين موسىأحأح/ / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور



 

- ٣  - 

 

  المقدمة
تعانى معظم الدول النامية فى الوقت الراهن من مشكالت العجـز الحـاد والمـزمن 
فـــي مـــوازين مـــدفوعاتها وذلـــك بصـــورة أصـــبحت تهـــدد بشـــكل خطيـــر إمكانيـــات النمـــو 

ولقـــد بـــدأت هـــذه المشـــكلة فـــي مواجهـــة الـــدول الناميـــة . االقتصـــادي فـــي هـــذه البلـــدان 
فمنـــذ ذلـــك التـــاريخ دخـــل االقتصـــاد الرأســـمالى . يـــة الســـبعينات بصـــفة خاصـــة منـــذ بدا

تمثلــت أهــم معالمهــا فــي انهيــار نظــام النقــد الــدولى , بأكملــه فــي أزمــة هيكليــة عميقــة 
وتعــويم الصــرف وســيادة الفوضــى فــي أســواق النقــد الــدولى ، وتزايــد عالقــات الصــراع 

الواليـــات المتحـــدة و دول (والنمـــو غيـــر المتكـــافئ بـــين المراكـــز الرأســـمالية األساســـية 
  ). غرب أوروبا واليابان

ومنذ بداية الثمانينات أخذت هذه المشكالت التى تواجـه مـوازين مـدفوعات الـدول 
الناميـــة بصـــفة عامـــة ، ومصـــر بصـــفة خاصـــة ، أبعـــادا جديـــدة الســـيما مـــع انتشـــار 

ى مثــل التضــخم الركــود, الظــواهر االقتصــادية التــى أصــبحت معروفــة منــذ تلــك الفتــرة 
وســيطرة الركــود االقتصــادى المصــاحب لتــدهور معــدالت النمــو االقتصــادى ، وتبــاطؤ 

  .معدالت نمو اإلنتاجية في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
بشـــكل قـــوى إلـــى البلـــدان  وقـــد انتقلـــت آثـــار هـــذه الظـــواهر واألزمـــات االقتصـــادية

ومـن ثـم فقـد  ،وليـةحيث انهيار الطلب العـالمى علـى صـادراتها مـن المـواد األ النامية،
هــذا فــي الوقــت الــذى  راتها وحصــيلتها مــن النقــد األجنبــى،بــدأت تتقلــب أســعار صــاد

وسـرعان , استمرت فيه أسعار وارداتها فـي االرتفـاع بسـبب موجـات التضـخم العـالمى 
ما انعكست آثـار هـذه الظـواهر االقتصـادية جميعهـا والتـى أصـبحت سـائدة فـى معظـم 
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ربى المتقدم على اقتصاديات البلدان النامية في شكل تـدهور دول العالم الرأسمالى الغ
شــــروط التبــــادل التجــــارى الــــدولى للبلــــدان الناميــــة وزيــــادة حــــدة العجــــز فــــي مــــوازين 

    .مدفوعاتها
وتعــد سياســة الصــرف األجنبــى إحــدى وأهــم عناصــر التــأثير فــي حركــة التجــارة 

. الصـرف وميـزان المـدفوعات ، وذلك نظرا للعالقة التبادلية الوثيقة بـين سـعرخارجيةال
فســـعر الصـــرف يـــؤثر فـــي ميـــزان المـــدفوعات ويتـــأثر بالحالـــة التـــى يكـــون عليهـــا هـــذا 

ويرجــع هــذا التــأثير التبــادلى بــين ســعر الصــرف وميــزان المــدفوعات إلــى أن . الميــزان
الصادرات والواردات يتم تقويمها بالسعر المعلن للعملـة المحليـة فـي مواجهـة العمـالت 

  .األجنبية 
سـعر الصـرف   تخفيــــــــــــــــــــضوتم اختيار هـذا الموضـوع للبحـث عـن تـأثير سياسـة

  .ومدى نجاحها فى عالج اختالل ميزان المدفوعات  على ميزان المدفوعات

 : موضوع البحث
، وتعريـف ميـزان  ماهيـة سـعر الصـرف ونظـم سـعر الصـرفيتناول هذا البحـث  

، وخاصــــة سياســــة وطــــرق عــــالج اخــــتالل ميــــزان المــــدفوعات المــــدفوعات وأقســــامه 
  .سعر الصرف  تخفيــــــــــــــــــــض

  :      مشكلة البحث
يعـــانى ميـــزان المـــدفوعات  مـــن عجـــز مـــزمن وهيكلـــى ، ويرجـــع هـــذا العجـــز إلـــى 
العجــز الكبيــر فــي ميــزان المعــامالت الجاريــة النــاتج عــن العجــز المــزمن فــي الميــزان 
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سـعر على سياسة سعر الصرف ، والتى منها سياسة تخفيض  تم االعتمادالتجارى، و 
  .الصرف، لمحاولة معالجة العجز في ميزان المدفوعات وبخاصة الميزان التجارى

إن مشــــكلة الدراســــة تــــدور حــــول العالقــــة بــــين سياســــة ســــعر الصــــرف وميــــزان 
 .المدفوعات وتأثير كل منهما على اآلخر

        :هدف البحث

ــأثير سياســة ســعر الصــرف األجنبــى ، وبخاصــة سياســة تخفــيض ســعر  تحليــل ت
وبيـــان مـــدى إمكانيـــة االســـتفادة منهـــا علـــى الصـــعيد العملـــى فـــي معالجـــة  ،الصـــرف

  . اختالل ميزان المدفوعات

  :أهمية البحث
التعرف على مدى مالءمة ونجاح سياسة تخفيض سـعر فى تتمثل أهمية البحث 

ومـدى قـدر االسـتفادة منهـا فـي الواقـع  معالجـة اخـتالل ميـزان المـدفوعات الصرف فـي
  .العملى 

  :حثفروض الب
  :تناولنا في هذا البحث فرضين أساسين هما

ســـبب العجـــز فـــي ميـــزان المـــدفوعات هـــو العجـــز فـــي الميـــزان التجـــارى ، وســـبب  -١
العجـــز فـــي الميـــزان التجـــارى قلـــة العـــرض للصـــادرات أكثـــر مـــن زيـــادة الطلـــب علـــى 

  .الواردات
  .سعر الصرف التكفى بمفردها لعالج اختالل ميزان المدفوعاتتخفيض  سياسة -٢
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  :منهج البحث
سـعر  واالستعراض النظرى لما كتب عناالستقرائي سوف يستخدم الباحث المنهج  -

  . الصرف وميزان المدفوعات وسياسة تخفيض قيمة العملة 
  :خطة البحث

فصـل واحـد تـم تقسـيمه الـى استنادا لما سبق ذكره ، فقد تناولنا هذا البحث مـن خـالل 
ئمــــة المراجــــع والفهــــرس وذلــــك علــــى النحــــو بخــــالف المقدمــــة والخاتمــــة وقامبحثــــين 

   -:التالى
  .سعر الصرف وميزان المدفوعات :االولالفصل 

  .ونظم الصرف االجنبى سعر الصرف :المبحث االول
  .وأقسامه ميزان المدفوعات :المبحث الثانى

سياســــة تخفــــيض قيمــــة  و عــــالج االخــــتالل فــــى ميــــزان المــــدفوعات :المبحــــث الثالــــث
   .العملة
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 االول الفصل
  سعر الصرف وميزان المدفوعات

اليوجــد بلــد فــى العــالم ينــتج محليــا كافــة الســلع الالزمــة إلشــباع حاجــات ســكانه 
وكافة مؤسساته حيث التوجد دولة يمكن أن نطلق عليها دولة االكتفـاء الـذاتى، فتقـوم 

وال . الدولــة بتصــدير جــزء مــن مواردهــا االقتصــادية إلــى الخــارج واســتيراد مــا ينقصــها
يقتصـــر التبـــادل الـــدولى علـــى تبـــادل الســـلع والبضـــائع الماديـــة وٕانمـــا تمتـــد إلـــى تبـــادل 
. الخــــدمات واالســــتثمارات والمســــاعدات وصــــور أخــــرى عديــــدة مــــن التــــدفقات النقديــــة

ويســتلزم التبــادل الــدولى القيــام بعمليــات الصــرف األجنبــى ، فالتبــادل الــدولى يــتم بــين 
يام بمدفوعات مـن دولـة إلـى دولـة أخـرى ، وحيـث المقيمين وغير المقيمين ويستلزم الق

إن لكل دولة عملتها الخاصة فإنه يجـب تحديـد قيمـة كـل عملـة فـى مواجهـة العمـالت 
  .األخرى

. مــن ذلــك يتضــح مــدى أهميــة التعــرف علــى ميــزان المــدفوعات وســعر الصــرف
  :خالل مبحثين وذلك على النحو التالى  منوفيمايلى نستعرضهما بإيجاز

  .ونظم الصرف االجنبى سعر الصرف: ولالمبحث اال
  .وأقسامه ميزان المدفوعات:المبحث الثانى    
سياســة تخفــيض قيمــة  و عــالج االخــتالل فــى ميــزان المــدفوعات :المبحــث الثالــث   

   .العملة
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   االول المبحث
  ونظم الصرف االجنبى سعر الصرف

لتبادل الدولى يتم بـين يستلزم التبادل الدولى القيام بعمليات الصرف األجنبى ، فا
المقيمين وغير المقيمين ويستلزم القيام بمدفوعات مـن دولـة إلـى دولـة أخـرى ، وحيـث 
إن لكل دولة عملتها الخاصة فإنه يجـب تحديـد قيمـة كـل عملـة فـى مواجهـة العمـالت 

وتحديــد قيمــة العمــالت بعضــها فــى مواجهــة الــبعض يــتم فــى ســوق تســمى . األخــرى
القيـام بعمليـات ) البنـوك(مصـرفية تتـولى فيهـا المصـارف سوق الصرف ، وهـى سـوق 

وككل . شراء وبيع العمالت المختلفة وتسمى هذه العمليات بعمليات الصرف األجنبى
عمليــات الشــراء والبيــع فــإن عمليــات شــراء وبيــع العمــالت األجنبيــة تتضــمن عنصــر 

  . )١(ويسمى الثمن فى هذه الحاله سعر الصرف . الثمن
تعـــددة ومختلفـــة لســـعر الصـــرف بحيـــث يكـــون لكـــل منهـــا دالالتـــه توجـــد مفـــاهيم م
سمى هو أبسط تلك المفاهيم االويعد سعر الصرف , م استخداماته وانعكاساته ومن ث

وســعر الصــرف . مــن حيــث المفهــوم والقيــاس وهــو مــا ســوف نعتمــد عليــه فــى دراســتنا
نسـبة مبادلـة  أو هـو االسمى هو عبارة عن نسبة مبادلة عملة دولة بعملة دولـة أخـرى

  
انظــر فــى ذلــك الــدكتور أحمــد جمــال الــدين موســى ، العالقــات اإلقتصــادية الدوليــة ، المطبعــة )١(

  .١٥٤-١٥٣، ص ٢٠٠٤المحمدية ، المنصوره ، 
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 ، )١(عملتين ، حيث تعتبر إحدى العملتين بمثابة سلعة والعملة األخرى ثمنا لها 
ـــدفع مـــن وحـــدات إحـــدى فســـعر الصـــرف هـــو ا ـــده مقـــدار مـــا ي ـــذى يتحـــدد عن ـــثمن ال ل

فـــإن ســــعر   ،او بعبـــارة أخــــرى ،مـــن عملــــة  أخـــرى العمـــالت للحصـــول علــــى وحـــدة 
  . )٢(الصرف هو ثمن عملة مقومة بعملة أخرى 

يتوقــف ســعر الصــرف علــى العوامــل المتصــلة بعــرض الصــرف األجنبــى  وطلبــه      
حيــث يتحــدد وفقــا للتــوازن  ،يــة بصــفة أساســية شــأنه فــى ذلــك شــأن أثمــان الســلع الحقيق

وينشـأ هـذا الطلـب أو ذلـك العـرض مـن . الذى يتم بين عرض عملة ما والطلب عليها
مختلــف العناصــر الدائنــة والمدينــة التــى يتــألف منهــا ميــزان المــدفوعات والتــى تتصــل 

  .)٣(ان بالمعامالت المختلفة الداخلة فى نطاق األقسام المختلفة المكونة لهذا الميز 

  
دراســـة أثـــر المتغيـــرات النقديـــة علـــى ســـعر صـــرف , انظـــر فـــى ذلـــك الـــدكتور مـــراد عبـــد القـــادر )١( 

رسـالة ماجسـتير ، كليـة ,  ٢٠٠٣-١٩٧٤الدينار الجزائرى مقابل الدوالر األمريكى خالل الفترة مـن 
-٢٠١٠ورقلـه ، الجزائـر ، –ة قاصـدى مربـاح العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،  جامعـ

  .٤ص،  ٢٠١١

 .١٥٤انظر فى ذلك الدكتور أحمد جمال الدين موسى ، مرجع سبق ذكره ، ص-)٢(
-Baillie, R.T. AND Mcmahon, P.C.: The foreign exchange market,  
theory and economeric evdence. Cambridge University Press, P., 15. 

  .١٥٦نظر فى ذلك الدكتور أحمد جمال الدين موسى ، مرجع سبق ذكره ، صا -)٣( 
-M¨uller-Plantenbergy, N. A. (2008). Balance of payments accounting 
and exchange rate dynamics, Workshop on International Economics 
in Murcia for comments and suggestions, P.,3. 
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  -:رف األجنبى إلى عدة أنظمة تتمثل فيما يلىتتعدد نظم الص

  -) :قاعدة الذهب(نظام الصرف الثابت  - ١
يقصــد بنظــام الصــرف بالــذهب هــو النظــام الــذى يــتم بمقتضــاه ربــط قيمــة العملــة 

ومـــن ثـــم تقـــوم عالقـــة ســـعريه محـــددة وثابتـــة بـــين . الوطنيـــة بـــوزن معـــين مـــن الـــذهب 
 .)١(التى تأخذ بهذا النظام الذهب والعمالت الوطنية للدول المختلفة 

تحديــد قيمــة : يقتضــى نظــام ثبــات الصــرف أو نظــام قاعــدة الــذهب تــوافر عــدة شــروط
ثابتــه للعملــه الوطنيــة بالــذهب ، ضــمان إمكانيــة تحويــل العملــة الوطنيــة إلــى ذهــب أو 

  .)٢(العكس بدون قيود ، وأخيرا العمل على حرية تصدير واستيراد الذهب 

  
(١)-Corden, W. M. : Too Sensational: On the choice of exchange rate 
regimes. The MIT Press, p., 9. 

-Makin, A.J., The balance of Payments and the exchange rate. 
International Economics, Finance and Trade, Vol. 1., Encyclopedia of life 

Support System, P., 3.  

 

.١٥٩ص, مرجع سبق ذكره , فى ذلك الدكتور أحمد جمال الدين موسى  انظر  )٢(  
-Eiteman, D.K.; Stonehill, A.I. and Moffett, M.H. (2004). Multinational 
tenth Businessm, Pearson Addison-Wesly, P., 7. 
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  -:نظام سعر الصرف الحر-٢
نـــذ بدايـــة الحـــرب العالميـــة األولـــى بــدأت قاعـــدة الـــذهب تفقـــد مكانتهـــا الدوليـــة م و

وبــدأت الــدول واحــدة تلــو األخــرى تتخلــى عــن قاعــدة الــذهب وتأخــذ بــدال منهــا بقاعــدة 
ويصـــبح ســـعر الصـــرف رهينـــا . )١(نقديـــة أخـــرى وهـــى قاعـــدة النقـــود الورقيـــة اإللزاميـــة 

بقـــوى العـــرض والطلـــب فـــى ظـــل نظـــام ســـعر الصـــرف ، وفـــى هـــذه الحالـــة ال يفتـــرق 
ــــى  ــــه الصــــرف األجنب ــــة من ــــة المطلوب ــــد الكمي ــــره مــــن الســــلع األخــــرى إذ تتزاي عــــن غي

تتنـاقص بارتفاعـه ويتحـدد سـعر الصـرف عنـد المسـتوى الـذى تتعـادل بانخفاض سـعره 
  .)٢(عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة 

ولنظــام ســعر الصــرف الحــر العديــد مــن المزايــا أهمهــا االســتقالل النقــدى القــومى 
لكــل دولــة فــى ظــل هــذا النظــام نظامهــا النقــدى المســتقل ، ومــن ثــم حيــث إن . للدولــة

 تتبع السياسات النقدية والمالية التى تناسبها ، دون اعتبار للقيود التى تفرضها حالة 

  
 (١)-Isard, P., Exchange Rate Economics, Cambridge Surveys of 
Economic Literature, P., 42. 

، محاضــرات فــى العالقــات اإلقتصــادية  عبــد الناصــر محمــد حســين-انظــر فــى ذلــك الــدكتور ) ٢(
  .١٤٤بدون سنة نشر ، ص ،الدولية ، بدون دار نشر ، بدون مكان نشر 

-Rajnish, T., (2003). “Post-crisis Exchange Rate Regimes in Southeast 
Asia: An Empirical Survey of de-facto Policies”, July 2003, Seminar 
Paper, University of Hamburg,P., 2-3. 
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ميـــزان المـــدفوعات ويرجـــع الفضـــل فـــى ذلـــك إلـــى تغيـــرات ســـعر الصـــرف التـــى 
تستوعب التقلبات الخارجية ولكن على الـرغم مـن المزايـا التـى يتسـم بهـا هـذا النظـام ، 

عالقـات الخارجيـة وتشـجيع ، وذلك لقصوره من حيـث ال يحز على القبول دوليا مفإنه ل
  .)١(المضاربة 

  :نظام الرقابة على الصرف -٣
انتعشت الرقابة على الصرف خالل األزمـات اإلقتصـادية والنقديـة والسياسـية فـى 

وتتحصــل الرقابــة علــى الصــرف فــى اإلشــراف . )٢(أواخــر الثالثينــات مــن هــذا القــرن 
وتحقيقــا . ى الــبالدالحكــومى المــنظم علــى عــرض الصــرف األجنبــى والطلــب عليــه فــ

الصـرف وشــرائه بـال قيــد لـذلك ال تعتــرف الدولـة لألشــخاص المقيمـين فيهــا بحريـة بيــع 
وال شــرط ، ولكــن تفــرض علــيهم اتبــاع قواعــد محــددة فــى التصــرف فيمــا يتلقــون مــن 
عمـــالت أجنبيـــة أو حقـــوق مقومـــة بالعملـــة األجنبيـــة ، كمـــا تلـــزمهم بســـلوك إجـــراءات 

ت بالخـارج ، بمـا يترتـب علـى هـذا كلـه مـن حشـد إيـرادات خاصة فى الوفاء بالمـدفوعا
الــبالد مــن الصــرف األجنبــى فــى مجمــع رئيســي واإلشــراف علــى توزيعهــا علــى شــتى 

وقــد كــان الســبب األول والرئيســى فــى ظهــور . وجــوه االســتعمال طبقــا لمعــايير خاصــة
  ات الرقابة على الصرف هو العمل على مواجهة عجز استثنائي  فى موازين المدفوع

  
انظـــر فـــى ذلـــك الـــدكتور عـــادل احمـــد حشـــيش ، مبـــادئ اإلقتصـــاد الـــدولى ، مؤسســـة الثقافـــة  -)١(

  .٧٨الجامعية ، بدون مكان نشر ، بدون سنة نشر، ص 
(2)-Israd, P., Exchange Rate Economics, Op. cit. P., 44-46.                 
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وتســتعين . )١(تصــحيحه وســائل اســتعادة التــوازن األخــرى ال يتوقــع أن تفلــح فــى 
التـى تقـوم فـى الدولة على تطبيقها لنظام الرقابة على الصرف بالعديد من اإلجـراءات 

جوهرهـــا علـــى الحظـــر واإللـــزام ، ومـــن أهـــم تلـــك اإلجـــراءات حظـــر تصـــدير واســـتيراد 
ها ، تحديـــد العملـــة الوطنيـــة ، حظـــر تصـــدير رؤوس األمـــوال مـــن الدولـــة بكافـــة أشـــكال

  . )٢(قيمة ما يسمح للمسافرين إلى الخارج بتحويله إلى نقد أجنبى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
انظـــر فـــى ذلـــك الـــدكتور محمـــد زكـــى شـــافعى ، مقدمـــة فـــى العالقـــات اإلقتصـــادية ، الطبعـــة -)١( 

  .١٠٢، ص١٩٧٠الثالثة ، بدون دار نشر ، 
سياســة الصــرف االجنبــى خــالل فتــرة  يد محمــد احمــد جــاهين ،انظــر فــى ذلــك الــدكتور  الســ-)٢(

،  ٢٠٠١، دار النهضــة العربيــة ، القــاهرة ، )  ١٩٨١-١٩٧٤(االنفتــاح اإلقتصــادى فــى مصــر ، 
  .٣٦،  ٣٥ص 
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  المبحث الثانى
  قسامهأت وميزان المدفوعا

ة ب عليها استحقاقات مالية متبادلـتإن المعامالت اإلقتصادية بين دول العالم يتر 
يتعـــين تســـويتها فـــى المســـتقبل ، ولـــذلك فمـــن المهـــم لكـــل دولـــة أن تعـــرف علـــى وجـــه 

ولـذا فهـى تعـد بيانـا تسـجل فيـه . التحديد حقوقهـا قبـل العـالم الخـارجى والتزاماتهـا نحـوه
  " .ميزان المدفوعات"هذا البيان يسمى . حقوقها والتزاماتها

ظم لكافــة العالقــات يعــرف ميــزان المــدفوعات بأنــه عبــارة عــن ســجل محاســبى منــت
اإلقتصــادية علــى اخــتالف أنواعهــا مــن تجاريــة وماليــة ونقديــة التــى تــتم بــين المقيمــين 
الــدائمين فــى الدولــة والمقيمــين فــى الــدول األخــرى خــالل فتــرة زمنيــة محــددة تمثــل فــى 

  .)1(أغلب األحيان سنة واحدة 

 
يم محمـــد الفــار ، ســـعر الصـــرف بــين النظريـــة  والتطبيـــق دار انظــر فـــى ذلـــك الــدكتور إبـــراه -)1(

 .٨٥، ص  ١٩٩٢النهضة العربية ، القاهرة ، 
-Grennes, T. International economics, Prentice-Hall, INC., Engle Wood 
Cliffs, New Jersey, P., 424. 

-Husted, S. and Melvin, M. International economics, Fourth Edition. 
Addison –Wesley, P., 336. 
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ووفقــا للعمليــات التبادليــة الجاريــة فــى ميــزان المــدفوعات فهــو يتضــمن جــانبين ، 
يتضمن األول الجانب الـدائن ويقيـد فيـه العمليـات التـى تنشـأ عنهـا حصـيلة مـن عملـة 
أجنبيــة مثــل جميــع الســلع المصــدرة إلــى العــالم الخــارجى ، أمــا الجانــب الثــانى يشــتمل 

لجانب المدين والذى يقيد فيـه المعـامالت التـى تسـتلزم الـدفع بعملـة أجنبيـة مثـل على ا
   القيد حيث ان الطريقة المتبعة فى. )١(جميع السلع المستوردة من الدول األجنبية 

  . )٢(فى ميزان المدفوعات هى طريقة القيد المزدوج 
  -:تقسم بنود ميزان المدفوعات إلى األقسام التالية-
  :)٣(التحويالت بدونٍ مقابل والذى ينقسم إلى و عمليات الجارية حساب ال-١
  . الميزان التجارى وهذا يسجل التجارة المنظورة ، أى الصادرات والواردات السلعية-أ
  .ميزان التجارة غير المنظورة ، أى صادرات وواردات الخدمات-ب
  رفوعات تتم بدون مقابل حال ومباشالتحويالت بدون مقابل وهى مد-ج

  
، بــدون  انظــر فــى ذلــك الــدكتور رابــح رتيــب ، مــوجز اإلقتصــاد الــدولى ، بــدون دار نشــر-)١(

   .١٧١، ص ١٩٩١مكان نشر ، 

انظر فى ذلك الدكتور احمد جمال الدين موسـى ، العالقـات اإلقتصـادية الدوليـة ، مرجـع -)٢(
  .١١١، ص سبق ذكره

(٣)-Krugman, P. R., Massachsetts institute of technology, 
International economics   theory and Policy, Fourth Edition, 
Addison Wesley. P., 318-319. 

- Arkolakis, C. (2011): The Balance of Payments. P., 6. 



 

- ١٦ - 

 

وال بــين حســاب رأس المــال يســجل فــى هــذا الحســاب كافــة حركــات رؤوس األمــ -٢
  : )١(وينقسم إلى  قية دول العالمالدولة وب

  . ميزان العمليات الرأسمالية طويلة األجل - أ
  :حساب رأس المال قصير األجل -ب
يســـجل هـــذا القســـم فـــى ميـــزان المـــدفوعات : حســـاب الـــذهب واالحتياطيـــات النقديـــة-٣

  صافى التغيرات فى االحتياطيات الدولية السائلة فى أى سنه من السنوات وذلك 
  . )٢(لميزان المدفوعات" التوازن الحسابى" بغرض تحقيق 

 

  
(١)-Esterbauer; Horsley; Kirkby; Layman; Mules; Sinclair; Skehan 

and Stokes (2007). Balance of payments components. Cambridge 
University Press. P., 3. 

-Barry W. Ickes, B.W. (2003). Lecture Note on the Balance of 
Payments. P., 5. 

(2)- International Monetary Fund , Balance of  Payment Manual, , P., 97.  

-Central Bank of Turkey, (2012). International investment Postion 
Methodology and Practice of Turkey, Statics Department Balance , 
Balance of Payment Division. P., 7 
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يستخدم هذا البند لقيد المعامالت التى أغفـل قيـدها فـى  )1(حساب السهو والخطأ  -4
أى مــن الحســابات الثالثــة الموضــحة أعــاله بســبب خطــأ أو ســهو وقــع فيــه القــائمون 

 .)2(على إعداد ميزان المدفوعات 

 
 

 

 
 

 

 
مـــوع رصـــيدى الحســـاب الجـــارى والحســـاب مج -رصـــيد الميـــزان الكلـــى= صـــافى الســـهو والخطـــأ)"1(

وفى الحالة اإلفتراضية التى تتميز بالدقـة الكاملـة ، يكـون صـافى السـهو والخطـأ . الرأسمالى والمالى
مجمــــوع رصــــيدى الحســــاب الجــــارى والحســــاب الرأســــمالى = صــــفرا ، ويكــــون رصــــيد الميــــزان الكلــــى

د المصــرى فــى ثالثــين عــام ، المكتبــة االقتصــا, انظــر فــى ذلــك الــدكتور إبــراهيم العيســوى ." والمــالى
  .٤٧٦-٤٧٥ص،  ٢٠٠٧األكاديمية ، القاهرة ، 

-Piffer, M. (2011): International Monetary Policy 11 Balance of Payments 
and National Accounting. Lecture Topic and Reference. London School of 
Economics. P., 12. 

  .١١٨ تور عبدالناصر محمد حسين ، المرجع السابق ، صانظر فى ذلك الدك-)2(
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  المبحث الثالث
  وسياسة تخفيض قيمة العملةت مدفوعاعالج االختالل فى ميزان ال

) فــى صــالح الدولــة(األولــى هــى الفــائض  :الخــتالل ميــزان المــدفوعات صــورتان
أس وذلك عنـدما تزيـد قيمـة جانـب الـدائن فـى حسـاب العمليـات الجاريـة وفـى حسـاب ر 

عنـدما ) فـى غيـر صـالح الدولـة(المال طويل األجـل ، ويكـون مخـتال فـى شـكل عجـز 
تزيد قيمة جانب المدين فى الحسابين السابقين عن قيمة جانب الدائن فيهما ، وهنـاك 

الخلــل الموســمى والخلــل العشــوائى (عــدة أنــواع الخــتالل ميــزان المــدفوعات تتمثــل فــى 
 .)1() لى ، االختالل العارض الدورى ، االختالل الهيك االختالل،

واذا حــدث اخــتالل فــى ميــزان مــدفوعات دولــة مــا ، فــإن تلــك الدولــة تســلك إحــدى 
ســبيلين لتصــحيح ذلــك اإلخــتالل ، وأول الســبيلين هــو التصــحيح التلقــائى او الــذاتى ، 
وثانيهما يقع بناء على إجراءات معينة تتخذها الدولة لكـى تعـالج االخـتالل فـى ميـزان 

  وتتمثل تلك . )2(وهو ما يسمى بالتصحيح او العالج المقصود  , ات المدفوع

  
انظر فى ذلك الدكتور محمد زكى حسن الجـابرى ، إنحرافـات معـدل الصـرف الحقيقـى وأثرهـا -)1(

 . ٩٤-٩٢، ص  ٢٠٠٧على ميزان المدفوعات ، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، 

العالقـــات االقتصـــادية الدوليـــة ، الجـــزء األول ، دار , لـــك الـــدكتور أحمـــد جـــامع انظـــر فـــى ذ-)2( 
  .١١٨ص ، ١٩٧٩، القاهرة  ،النهضة العربية 
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اإلجــــــــراءات النقديــــــــة ، اإلجــــــــراءات التجاريــــــــة ، اإلجــــــــراءات اإلجــــــــراءات فــــــــى 
  . )1(المتنوعة

خـتالل فـى وتعتبر اإلجراءات النقديـة أهـم الوسـائل التـى تتبعهـا الدولـة لعـالج اال 
ميــزان المــدفوعات وخاصــة سياســة تخفــيض قيمــة العملــة ، ولــذلك ســنتعرض لسياســة 
تخفيض قيمة العملة ومدى فاعليتها فى عـالج اخـتالل ميـزان المـدفوعات بـبعض مـن 

  -:التفصيل على النحو التالى

  :سياسة تخفيض قيمة العملة 
زان المـدفوعات يعتبر تخفيض سـعر الصـرف وسـيلة متاحـة للـدول ذات العجـز فـى ميـ
األخـرى وذلـك   من أجل تخفيض أسعار منتجاتها بالنسبة إلـى أسـعار منتجـات الـدول

دون حاجــه الــى إتبــاع سياســة انكماشــية فــى الــداخل وتخفــيض مســتوى الــدخل القــومى 
أى أن األسـعار فـى الـدول المخفضـة . الحقيقى بحيـث يـنخفض مسـتوى األسـعار فيهـا

 األخــرى ، ونظــرا ألن ذلك الحــال بالنســبة للــدوليظــل مســتواها علــى مــاهو عليــه ، وكــ

مــن الحصــول علــى مقــدار معــين مــن عملــة الــدول المخفضــة فــى المقيمــين ســيتمكنون 
مقابـــل كميـــة أقـــل مـــن عمالتهـــم فإنـــه ســـيترتب علـــى هـــذا أن تـــنخفض أســـعار الدولـــة 

كـذلك فإنـه نظـرا إلـى . المخفضة بالنسبة لهم مما يؤدى إلى زيـادة فـى صـادراتها إلـيهم
 أن المقيمين فى الدولة المخفضة سيضطرون إلى دفع مقدار أكبر من عمالتهم فى 

 
انظر فى ذلك الدكتور عبيد على أحمد الحجازى ، االقتصاد الدولى ، الجزء األول ، الطبعـة -)1(

 .٢٤٣-٢٤٠ص  ، ٢٠٠٤ /٢٠٠٣الثالثة ، بدون دار نشر ، 
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فإنــه ســيترتب علــى  ،ار معــين مــن عمــالت الــدول األخــرى ســبيل الحصــول علــى مقــد
وفـى . هذا أن ترتفع أسعار هذه الدول بالنسبة لهم مما يؤدى إلى نقص وارداتهم منهـا

زيــادة صــادرات الدولــة المخفضــة ونقصــان وارداتهــا مــا يعــالج العجــز الــذى يعــانى منــه 
ة وراء تخفــيض ســعر ميــزان مــدفوعاتها ويعيــد التــوازن إليــه ، هــذه هــى الفكــرة البســيط

  . )١(الصرف لعالج العجز فى ميزان المدفوعات 
يؤثر تخفيض سـعر الصـرف فـى كـل مـن حسـاب التجـارة الغيـر منظـورة وحسـاب 
رأس المال طويل األجل بجانب تأثيره فى حساب التجارة المنظورة ، حيـث إنـه يترتـب 

 لمقيمــينعلــى تخفــيض ســعر الصــرف أن تصــبح كافــة المــدفوعات التــى يتعــين علــى ا
ـــر تكلفـــة لهـــم ، فـــى حـــين تصـــبح  ـــة المخفضـــة إجراؤهـــا بالنقـــد األجنبـــى أكث فـــى الدول
. المــدفوعات التــى يتعــين علــى غيــر المقيمــين إجراؤهــا بنقــد هــذه الدولــة أقــل تكلفــة لهــم

ى ولــة المخفضــة إلــى غيــر المقيمــين فــفتــزداد الخــدمات التــى يقــدمها المقيمــون فــى الد
عليها منهم مما يؤدى إلى زيادة قيمة جانب الدائن  حين تقل الخدمات التى يحصلون

فــى حســاب الخــدمات غيــر المنظــورة فــى ميــزان المــدفوعات المختــل ويــنقص مــن قيمــة 
  .)٢(جانب المدين فى هذا الحساب 

   سيتمكنون من تمويل مستوى معين منأيضا نظرا إلى أن غير المقيمين 

  
  .٢٦٩الدكتور احمد جامع ، المرجع السابق ، صانظر فى ذلك )١( 

انظـــر فـــى ذلـــك الـــدكتور صـــفوت عبدالســـالم عـــوض اهللا ، ســـعر الصـــرف وأثـــره علـــى عـــالج -)٢(
  .٣٦، ص ٢٠٠٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  إختالل ميزان المدفوعات
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فـــى الدولـــة المخفضـــة بمقـــادير مـــن عمالتهـــم أقـــل مـــن ذى قبـــل ممـــا  اســـتثماراتهم
إلــى زيــادة االســتثمارات األجنبيــة فــى الدولــة المخفضــة ، ونظــرا ألنــه سيضــطر  يــؤدى

المقيمون إلى تمويل مستوى معين من استثماراتهم فـى الخـارج بمقـادير أكبـر عـن ذى 
قبل مما يـؤدى إلـى انخفـاض ونقصـان اسـتثمارات هـذه الدولـة فـى الخـارج فإنـه يترتـب 

رأس المــال طويــل األجــل فــى ميــزان  زيــادة قيمــة الجانــب الــدائن فــى حســابعلــى ذلــك 
وهـذا كلـه يسـهم . المدفوعات المختل وينقص من قيمة جانب المدين فى هذا الحسـاب

  . )١(فى إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات فى الدولة المخفضة 
ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى أنه يراعى عدم الخلط بين اصطالحي تخفيض 

فانخفــاض قيمــة العملــة هــو عبــارة عــن حركـــة . العملــة قيمــة العملــة وانخفــاض قيمــة
تلقائية تنتج عن توافر بعض الظروف االقتصادية وتؤدى إلى انخفاض قيمـة الوحـدة 
النقدية ، أى إنخفاض قوتها الشرائية فـى السـوق الـداخلى ، كمـا أنهـا قـد تـؤدى أيضـا 

ـــادة الطلـــب والخـــدمات التـــى تنتجهـــا ال ـــه مثـــل زي ـــوافرت ظـــروف معين ـــة إذا ت عـــن دول
المعــروض منهــا فــى الســوق الــداخلى أو كزيــادة المعــروض مــن النقــد الــوطنى للدولــة 
عن الطلب عليه فى سـوق الصـرف األجنبـى ، إلـى انخفـاض نسـبة مبادلـة بعـض أو 

علـى حريـة كل العمالت األجنبية بالعملة الوطنيـة فـى سـوق الصـرف األجنبـى القـائم 
تخفـيض قيمـة العملـة فهـو تصـرف إرادى أمـا . التعامل وفقا لظروف العرض والطلب

ــــــــة المختصــــــــة  ــــــــرار تتخــــــــذه الســــــــلطات النقدي ــــــــتم بق ــــــــة ، وي ــــــــيس حركــــــــة تلقائي ، ول

  
  .٢٧١ص ،انظر فى ذلك الدكتور أحمد جامع ، المرجع السابق -)١( 
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ويســـرى قـــرار . فـــى الدولـــة بنـــاء علـــى سياســـة مرســـومة لتحقيـــق أهـــداف معينـــة
ة العملة فى سوق الصرف األجنبى فقط وال يطبق فى السوق الـداخلى ، تخفيض قيم

قيمة العملة الذى يمكن أن يحدث فى السوقين الـداخلى وسـوق على عكس انخفاض 
  . )١(األجنبى معا ف الصر 

يشــــترط لنجــــاح سياســــة تخفــــيض قيمــــة العملــــة أن يكــــون الطلــــب الــــداخلى علــــى 
ويســتلزم أن تكــون . ى الصــادرات مرنــاالــواردات مرنــا وأن يكــون الطلــب الخــارجى علــ

مرونــة الطلــب الــداخلى علــى الــواردات مســاوية أى شــئ أكبــر مــن الصــفر وأن تكــون 
وعمومـــا كلمـــا ارتفعـــت . مرونـــة الطلـــب الخـــارجى علـــى الصـــادرات أكبـــر مـــن الوحـــدة

مرونـــة الطلـــب الـــداخلى علـــى الـــواردات وكلمـــا ازدادت مرونـــة الطلـــب الخـــارجى علـــى 
دة كلما أمكن لسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنيـة أن الصادرات عن الوح
  .)٢(تحقق نجاحا كبيرا 

ويترتب على ذلك أن فشل هذه السياسة مؤكد في حالة انخفـاض مرونـة الطلـب  
ى الــواردات   دة وضــآلة مرونــة الطلــب الــداخلى علــالخــارجى علــى الصــادرات عــن الوحــ

  
ظر فى ذلـك معهـد التخطـيط القـومى ، إدارة التجـارة الخارجيـة فـى ظـل سياسـات التجريـر ان-)١(

  .٧٦، ص ١٩٩٩، ) ١٢٧(االقتصادى ، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

انظــر فــى ذلــك الــدكتور كامــل بكــرى ، االقتصــاد الــدولى ، بــدون دار نشــر ، االســكندرية ، -)٢(
  .٢١٤-٢١٣، ص ١٩٨٥
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وع المــرونتين معــا يقــل عــن الوحــدة بــل إن تخفــيض القيمــة بحيــث أن يكــون مجمــ
فــى هــذه الظــروف يــؤدى إلــى زيــادة حــدة العجــز فــى ميــزان . الخارجيــة للعملــة الوطنيــة

  .  )١(وهذه الحالة تعرف باسم سعر الصرف غير المستقر . المدفوعات
وترد عدة مالحظات هامة فى مسـألة فاعليـة تخفـيض سـعر الصـرف فـى عـالج 

  -: )٢(دفوعات أهمها مايلى ميزان الم
أنه مهما بلغت مرونة الطلب الخارجى فإنه لن يمكن زيـادة حجـم هـذه الصـادرات -١

وبالتــالى زيــادة الحصــيلة مــن النقــد األجنبــى إال لــو أمكــن زيــادة الكميــات المنتجــة أو 
  . تقليل الكميات المستهلكة فى الداخل أو األمرين معا

  مستوى األسعار داخل الدولة المخفضة  إلى رفعيؤدى تخفيض سعر الصرف -٢

  
انظـــر فـــى ذلـــك الــــدكتور عبـــد الـــرحمن يســـرى احمــــد ، مقدمـــة فـــى االقتصـــاد الــــدولى دار -)١(

  .٢٣٦,  ٢٣٤، ص ١٩٧٦الجامعات المصرية ، االسكندرية ، 
-Tinbergen, J., (1946): Unstable Equilibria in the Balance of Payments. 

NBER, P., :S136-138. 

  -:انظر فى ذلك ) ٢(
  .٢٧٩-٢٧٥ص المرجع السابق ، الدكتور احمد جامع  ،-

  .٦٠-٥٥الدكتور صفوت عبدالسالم عوض اهللا ، المرجع السابق ، ص -
-Huseyin Kalyoncu, H.; Artan, S.; Tezekici, S. and Ozturk, I. (2008): 
Currency  Devaluation and Output Growth: An Empirical Evidence 
from Oecd Countries.International Research Journal of Finance and 
Economics, Issue, (14), P., 233-234.  
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حيث إن ارتفاع أسعار واردات الدولة المخفضة بالنقد الـوطنى نتيجـة لهـذا التخفـيض 
ا كانت تلك الـواردات مـواد أوليـة أو ستؤدى حتما إلى زيادة أسعار صادراتها أيضا إذ

  أيضا لو كانت الواردات عبارة عن . نصف مصنوعة الزمة إلنتاج السلع المصدرة
مــواد غذائيــة فســيؤدى ارتفــاع أســعارها إلــى ارتفــاع نفقــات المعيشــة ومطالبــة العمــال 

  برفع األجور والتى تعتبر من أهم عناصر نفقات اإلنتاج مما ينتهى بأسعار السلع 
  .مصدرة باالرتفاعال
يــؤثر تخفــيض ســعر الصــرف فــى مســتوى الــدخل القــومى ســواء فــى داخــل الدولــة -٣

فعندما تزيد صادرات الدولة نتيجة لتخفـيض سـعر الصـرف . المخفضة أم فى الخارج
يؤدى ذلـك إلـى زيـادة مسـتوى الـدخل القـومى وذلـك وفقـا لمضـاعف التجـارة الخارجيـة 

  ردات الدولة وطبقا للميل الحدى لالستيراد فيها مماوستؤدى هذه الزيادة إلى زيادة وا
يعرقــل مــن تــأثير تخفــيض ســعر الصــرف فــى عــالج ميــزان المــدفوعات أمــا بالنســبة 
للخارج فعنـدما تـنخفض واردات الدولـة منـه نتيجـة للتخفـيض مـن شـأنه إحـداث نقـص 

مــا  فــى مســتوى الــدخل القــومى للدولــة منــه وفقــا لمبــدأ مضــاعف التجــارة الخارجيــة إذا
كانـــت الدولـــة المخفضـــة ذات أهميـــة كبيـــرة فـــى مجـــال العالقـــات اإلقتصـــادية الدوليـــة 
وســيؤدى هــذا الــنقص إلــى إنقــاص الــواردات مــن تلــك الدولــة المخفضــة طبقــا للميــل 
الحـــدى لالســـتيراد ممـــا يعرقـــل مـــن تـــأثير تخفـــيض ســـعر الصـــرف فـــى عـــالج ميـــزان 

  . المدفوعات
ذى يــؤثر تــأثيرا ســلبيا علــى ميــزان مــدفوعات ظهــور نــوع مــن المضــاربة الدوليــة والــ-٤

الدولـــة المخفضـــة ، نتيجـــة لتخفـــيض ســـعر الصـــرف ، حيـــث إن إعتيـــاد الدولـــة علـــى 
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مــدفوعاتها ســيجعل مــن اإلمكــان  تخفــيض قيمــة عملتهــا كلمــا واجهتهــا أزمــة فــى ميــزان
ـــة ســـيؤجل غيـــر المقيمـــين   التنبـــؤ بوقـــت حـــدوث مثـــل هـــذا التخفـــيض وفـــى هـــذه الحال

ــادة ســوء حالــة ميــزان المــدفوعات فتضــطر  مشــترياتهم  مــن الدولــة ممــا يــؤدى إلــى زي
الدولة  إلى إجراء تخفيض فى سـعر عملتهـا أكبـر ممـا كـان يمكـن أن يحـدث فيمـا لـو 

  .  ظلت األحوال العادية هى السائدة
ونخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى أن  تخفـــيض ســـعر الصـــرف لـــيس هـــو العـــالج الكفيـــل 

فوعات ، حيـث إن مـا تحتاجـه الدولـة ذات العجـز بالقضاء على العجز فى ميزان المد
وعلى األخص الدول النامية  هو توسيع طاقتها اإلنتاجية  بمـا يكفـى إلنتـاج منتجـات 
تحل محل قدر من وارداتهـا وإلنتـاج منتجـات أخـرى أكثـر قبـوال  فـى األسـواق العالميـة 

ليمة تكافح بفعالية ، أما الدول المتقدمة فتحتاج إلى سياسة اقتصادية ومالية ونقدية س
االتجـــاه التضـــخمى وتثبـــت مـــن مســـتوى األســـعار فيهـــا بمـــا يمكنهـــا مـــن الصـــمود فـــى 

     . األسواق التصديرية العالمية
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  الخاتمة
يجسد ميزان المدفوعات الضعف المزمن فى األسس التى يقوم عليها اقتصاد 

أخطر البالد ، حيث تعتبر ظاهرة العجز فى ميزان المدفوعات واحدة من 
االختالالت الهيكلية التى تصيب االقتصاد القومى نتيجة اتساع الفجوة بين 
الصادرات والواردات السلعية ، و على الرغم من مساهمات فائض المعامالت الغير 

حيث يرجع ذلك , منظورة إال أنها لم تسد الفجوة بين الصادرات والواردات السلعية 
الميزان التجارى نتيجة الزيادة الكبيرة من أساسا إلى استمرار تزايد العجز فى 

فضال  ،الواردات السلعية دون أن يقابل ذلك زيادة تناظرها فى الصادرات السلعية 
عن االرتفاع غير المتوازن فى األسعار العالمية الذى أدى إلى تدهور معدالت 

  .التبادل التجارى فى غير صالح االقتصاد القومى
تالل ميزان خلسياسة سعر الصرف لعالج ا وقد تلجأ السلطات النقدية

المدفوعات ، لذلك تناولنا فى هذا البحث ماهية سعر الصرف ومحدداته ونظم سعر 
الصرف  فى المبحث اآلول ، وفى المبحث الثانى تناولنا ماهية ميزان المدفوعات 

، وسياسة تخفيض قيمة العملة ، والتى تعد من أهم وأقسامه ، وطرق عالج اختالله 
  .وسائل عالج اختالل ميزان المدفوعات 

ســــبب العجــــز فــــي ميــــزان وتوصــــل الباحــــث لصــــحة فــــروض البحــــث والقائلــــة ، 
المدفوعات هـو العجـز فـي الميـزان التجـارى ، وسـبب العجـز فـي الميـزان التجـارى قلـة 

سياســة  تخفــيض ســعر  ،العــرض للصــادرات أكثــر مــن زيــادة الطلــب علــى الــواردات 
  .لعالج اختالل ميزان المدفوعات الصرف التكفى بمفردها
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  النتائج
العجز فى ميزان المدفوعات مصدره الرئيسى العجـز فـى الميـزان التجـارى ، والـذى  -

  .نتج من قلة العرض من الصادرات والزيادة فى الطلب على الواردات
إن تخفــيض القيمــة الخارجيــة للعملــة الوطنيــة ال تكفــى وحــدها لمعالجــة العجــز فــى  -

فـالتخفيض إنمـا يسـتطيع فقـط أن  ،وبالذات فى األجل الطويل , ات ميزان المدفوع
أمــا تحقــق  ،يمهــد الســبيل لمعالجــة العجــز وتحســن الوضــع فــى ميــزان المــدفوعات 

ــــة  ــــة والنقدي ــــى السياســــات االقتصــــادية والمالي ــــه يتوقــــف عل ــــه فإن هــــذا التحســــن ذات
  .واالئتمانية الالحقة بالتخفيض

لــيس هــو العامــل الوحيــد لتحفيــز رووس  كــذلك فــإن سياســة تخفــيض ســعر الصــرف -
ـــبالد ، وٕانمـــا هنـــاك عوامـــل أخـــرى مهمـــة لتشـــجيع رؤوس  ـــدخول إلـــى ال األمـــوال لل
 "األمــوال للــدخول، ومــن هــذه العوامــل منــاخ الــبالد االقتصــادى، الــذى يكــون أرضــا

خصبة لجذب االستثمارات، بسبب تـوافر المـواد األوليـة، واألسـواق المتطـورة داخـل 
تســتوعب أغلــب المنتجــات ، وكــذلك هنــاك عامــل مهــم وهــو االســتقرار  البلــد والتــى

السياســـى واالمنـــى للـــبالد، فكـــل هـــذه تعتبـــر مغريـــات لجـــذب المســـتثمرين وبالتـــالى 
  .تدفق رؤوس األموال اليها

أيضــا إن سياســة ســعر الصــرف وحــدها التكفــى لعــالج اخــتالل ميــزان المــدفوعات  -
واالســـتثمارية  والتجاريـــةات النقديـــة وٕانمـــا يجـــب أن يكـــون هنـــاك مـــزيج مـــن السياســـ
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وذلــك لنمــو االقتصــاد ككــل بصــفة عامــة وعــالج االخــتالل فــى ميــزان المــدفوعات 
  .    بصفة خاصة

هـــو بـــاألحرى توســـيع , إن مـــا تحتاجـــه الدولـــة ذات العجـــز فـــى ميـــزان مـــدفوعاتها  -
وزيــادة حجــم طاقاتهــا اإلنتاجيــة بمــا يكفــى إلنتــاج منتجــات تســتطيع أن تحــل محــل 

ر من وارداتهـا وإلنتـاج سـلع أخـرى تكـون مقبولـة أكثـر فـى األسـواق العالميـة مـن قد
وذلــك حتــى تــتمكن مــن تقليــل الطلــب علــى النقــد  ،حيــث أســعارها ودرجــة جودتهــا 

  .االجنبى وزيادة المعروض منه ومن ثم تخفيف حدة العجز فى ميزان مدفوعاتها
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  التوصيات
أن تحاول بقـدر المسـتطاع عـدم تكـرار هـذه  يجب على الدولة التى تخفض عملتها -

العمليـــة لســـنوات متعاقبـــة ، وذلـــك ألن هـــذا اإلجـــراء ســـوف يفقـــد ثقـــة المســـتثمرين 
  .األجانب والمحليين بالعملة المحلية لهذا البلد المخفض لعملته

يجــب علــى الدولــة التــى اتخــذت إجــراء التخفــيض أن تــدرس هــذا القــرار جيــدا وهــل  -
ســعر الصــرف القــديم عنــد زوال األزمــة ، وعــدم تركــه بعــد  بالمســتطاع الرجــوع إلــى

ذلــك للســوق ، ألن ذلــك ســيؤدى إلــى ضــعف هــذه العملــة وخضــوعها للمضــاربة ، 
انهـــارات  ١٩٩٤فعنـــدما قامـــت المكســـيك بـــاجراء التخفـــيض مـــرة اخـــرى فـــى عـــام 

عملتها وتعـرض االقتصـاد المكسـيكى ألزمـة شـديدة تعـرف بأزمـة تيكـيال ، وبـالرغم 
  .١٩٨٢سياسة التخفيض فى المكسيك فى عام  من نجاح

لتحســين موقــف ميــزان المــدفوعات البــد مــن رفــع كفــاءة التشــغيل واإلنتــاج بمــا يقلــل  -
مــن نســبة الفاقــد ، مــع ضــرورة العمــل علــى االســتخدام األمثــل لمســتلزمات اإلنتــاج 
والمـــــواد الخــــــام المســــــتوردة ، وكـــــذلك فالبــــــد مــــــن رفـــــع الكفــــــاءة اإلداريــــــة والفنيــــــة 

  .قتصادية فى المشروعات اإلنتاجية وبصفة خاصة الصناعيةواال
العمل على تحسين األداء السياحى لما له من دور كبيـر فـى الحصـول علـى النقـد  -

  .األجنبى من ناحية وتشغيل الكثير من األيدى العاملة فى القطاع
العمــل علــى تشــجيع زيــادة تحــويالت العــاملين بالخــارج وذلــك عــن طريــق إعطائهــا  -

  .فائدة مميزةأسعار 
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البـد أن يعمــل واضـعو السياســة االقتصـادية علــى إلـزام المســتثمر األجنبـى بالتوجــه  -
للتصـــدير وذلـــك حتـــى التتفـــاقم مشـــكلة عجـــز الميـــزان التجـــارى المصـــرى وبالتـــالى 

  .ميزان المدفوعات بأكمله
خلق بيئة مواتية لعودة رؤوس األمـوال الهاربـة مـن خـالل سياسـات اقتصـادية كليـة  -

  .تتيح مزيد من الحرية االقتصادية والشفافية ومكافحة الفسادمشجعة 
  .عدم اللجوء إلى القروض قصيرة األجل إال فى أضيق الحدود -
تنميـــة اإلنتـــاج الزراعـــى والصـــناعى بقصـــد تصـــحيح االخـــتالل مـــابين القطاعـــات  -

االقتصادية حتى تستوعب المزيد من مدخالت اإلنتاج المحلية وزيـادة النـاتج الـذى 
إلشـــباع الطلـــب المحلـــى وتـــوفير فـــائض للتصـــدير بجانـــب تبنـــى اســـتراتيجية يكفـــى 

  .للتصدير
تبنــى سياســة اقتصــادية هــدفها التوســع فــى التصــدير للصــادرات الصــناعية اعتمــادا  -

علــى سياســة أكثــر اســتقرارا لســعر الصــرف والسياســة الماليــة والنقديــة حتــى تســاعد 
مــن أكثــر المتغيــرات تــأثيرا علــى  اســتغالل الطاقــات اإلنتاجيــة المحليــة التــى تعتبــر

مـــع األخـــذ فـــى االعتبـــار أن ســـعر  .نمـــو عـــرض الصـــادرات الصـــناعية المصـــرية
الصـــرف يمثـــل أداة فعالـــة للتـــأثير علـــى نمـــو الصـــادرات بشـــرط أن يراعـــى صـــانع 
القـــرار عنـــد اســـتخدامه لتلـــك األداة تـــاثير تغيـــرات أســـعار الصـــرف علـــى األســـعار 

  .المحلية
ات التــــى تشــــجع علــــى االســــتثمار األجنبــــى وجــــذب رؤوس التركيــــز علــــى اإلجــــراء -

األمـــوال طويلـــة األجـــل لالســـتثمار واإلنتـــاج طويـــل األجـــل ولـــيس لتحقيـــق مكاســـب 
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قصــيرة األجــل ، ويتطلــب هــذا تــوفير الحــوافز االقتصــادية لهــذا االســتثمار ، وهــذا 
ماتؤكــده تجــارب الكثيــر مــن الــدول فــى جــذب االســتثمار األجنبــى مثــال الصــين ، 

ى اســــــتطاعت تحقيــــــق معــــــدالت للنمــــــو االقتصــــــادى مرتفعــــــة بمســــــاعدة هــــــذه التــــــ
  .االستثمارات األجنبية
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  قائمة المراجع 

  :العربية المراجع: أوال-
 :المراجع العامة  )١(
ابراهيم العيسوى ، االقتصاد المصرى فى ثالثين عام ، المكتبة االكاديمية ،  -

  .٢٠٠٧القاهرة ، 
عالقــــات االقتصــــادية الدوليــــة ، دار النهضــــة العربيــــة ، القــــاهرة ، أحمــــد جــــامع ، ال-

١٩٧٩.  
احمد جمال الدين موسى ، العالقات االقتصادية الدولية ، المطبعة المحمدية ،  -

 .٢٠٠٤ المنصورة ،

رابح رتيب ، موجز االقتصاد الدولى ، بدون دار نشر ، بدون مكان نشر ،  -
١٩٩١. 

القتصاد الدولى ، مؤسسة الثقافة  الجامعية ،  عادل احمد حشيش ، مبادئ ا -
  . بدون مكان نشر ، بدون سنة نشر

دار الجامعات المصرية  ، عبد الرحمن يسرى احمد ، مقدمة فى االقتصاد الدولى -
 . ١٩٧٦، اإلسكندرية ، 
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الطبعة الثالثة ، بدون ، عبيد على احمد الحجازى ، االقتصاد الدولى الجزء األول  -
 . ٢٠٠٣/٢٠٠٤، دار نشر 

 . ١٩٨٥كامل بكري ، االقتصاد الدولي ، بدون دار نشر ، اإلسكندرية ، -

محمد زكى شافعى ، مقدمة فى العالقات االقتصادية ، بدون دار نشر ، الطبعة  -
 .١٩٧٠الثالثة ، 

  : المراجع المتخصصة)2(

ضة دار النه، ابراهيم محمد الفار ، سعر الصرف بين النظرية  والتطبيق  - 
  .١٩٩٢العربية ، القاهرة ، 

سياسة الصرف االجنبى خالل فترة االنفتاح  السيد محمد احمد جاهين ، -
 ١٤٢١، دار النهضة العربية ، القاهرة ،)  ١٩٨١-١٩٧٤(االقتصادى فى مصر ، 

  .م٢٠٠١-ه 

صفوت عبدالسالم عوض اهللا ، سعر الصرف واثره على عالج اختالل ميزان  -
    . ٢٠٠٠لنهضة العربية ، القاهرة ، المدفوعات ، دار ا

  :الرسائل العلمية) ٣(

محمد زكى حسن الجابرى ، انحرافات معدل الصرف الحقيقى وأثرها على ميزان -
  .٢٠٠٧المدفوعات ، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، 
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مراد عبد القادر ، دراسة اثر المتغيرات النقدية على سعر صرف الدينار الجزائرى -
، رسالة ماجستير ، كلية  ٢٠٠٣-١٩٧٤دوالر االمريكى خالل الفترة من مقابل ال

, ورقله –العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،  جامعة قاصدى مرباح 
 .٢٠١١-٢٠١٠الجزائر ، 

  :الدراسات وأوراق العمل) ٤(

معهد التخطيط القومى ، إدارة التجارة الخارجية فى ظل سياسات التحرير -
  .١٩٩٩، ) ١٢٧(ادى  ، القضية رقم اإلقتص

  :الندوات والمؤتمرات والمحاضرات) ٥(
عبد الناصر محمد حسين، محاضرات فى العالقات اإلقتصادية الدولية ، بـدون دار نشـر ، بـدون -

  .بدون سنة نشر , مكان نشر 

  :المراجع األجنبية: ثانيا 
 :المراجع العامة  )١(

-Grennes, T.: International Economics, Prentece-Hall, INC., 
Englewood cliffs, New Jersey. 
-Husted, S. and Melvin, M. International economics, Fourth 
Edition. Addison Wesley. 
-Krugman, P. R. Massachsetts institute of technology, 
International economics   theory and Policy, Fourth Edition, 
Addison Wesley.  
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  : المراجع المتخصصة)2(

-Arkolakis, C. (2011): The Balance of Payments. 

-Baillie, R.T. and Mcmahon, P.C. The foreign exchange 
market, theory and economeric evdence. Cambridge University 
Press. 
-Corden, W. M. Too Sensational: On the choice of exchange 
rate regimes. The MIT Press. 
-Eiteman, D.K.; Stonehill, A.I. and Moffett, M.H. (2004). 
Multinational tenth Business, Pearson Addison-Wesly. 
-Esterbauer; Horsley; Kirkby; Layman; Mules; Sinclair; 
Skehan and Stokes (2007): Balance of payments components. 
Cambridge University.  
-Huseyin Kalyoncu, H.; Artan, S.; Tezekici, S. and Ozturk, I. 
(2008): Currency  Devaluation and Output Growth: An 
Empirical Evidence from Oecd Countries.International 
Research Journal of Finance and Economics, Issue, (14), 
-Isard, P. Exchange Rate Economics, Cambridge Surveys of 
Economic Literature. 
-Tinbergen, J., (1946). Unstable Equilibria in the Balance of 
Payments. NBER. 

  :الدراسات وأوراق العمل )٣(

-M¨uller-Plantenbergy, N. A. (2008): Balance of payments 
accounting and exchange rate dynamics, Workshop on 
International Economics. 
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  (٤) الندوات والمؤتمرات والمحاضرات: 
-Barry W. Ickes, B.W. (2003). Lecture Note on the Balance of 
Payments 
-Piffer, M. (2011). International Monetary Policy 11 Balance of 
Payments and National Accounting. Lecture Topic and 
Reference. London School of Economics. 
-Rajnish, T., (2003). “Post-crisis Exchange Rate Regimes in 
Southeast Asia: An Empirical Survey of de-facto Policies”, July 
2003, Seminar Paper, University of Hamburg. 

  :والنشرات والمقاالتالتقارير والدوريات  )٥(

-Central Bank of Turkey, (2012): International investment 

Position Methodology and Practice of Turkey, Static's 
Department Balance, Balance of Payment Division. 
-I. M.F. Balance of Payment Manual. 
-Makin, A.J., The balance of Payments and the exchange rate. 
International Economics, Finance and Trade, Vol. 1., 
Encyclopedia of life Support Systetem. 

  :المواقع االلكترونية)٦(
  

- http://www.imf.org. 
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 الفهرس

 رقم الصفحة الموضوع
 ١ المقدمة

 ٥ الصرف وميزان المدفوعاتسعر : الفصل االول
 ٦ ونظم الصرف االجنبى سعر الصرف:  االول لمبحثا
 ٨ )قاعدة الذهب( نظام الصرف الثابت -١
 ٩ نظام سعر الصرف الحر -٢
 ١٠ نظام الرقابة على الصرف -٣

 ١٢ وأقسامه ميزان المدفوعات :المبحث الثانى
 ١٦ ت ميزان المدفوعافى ختالل الا عالج: المبحث الثالث

 ٢٤ الخاتمه
 ٢٥ النتائج

 ٢٧ التوصيات
 ٣٠ قائمة المراجع

 ٣٥ الفهرس
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