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 مستخلص البحث
تقدم البحث بفرضية مفادها إن تقلبات سعر الصرف األجنبيي تيرثر بشيكل كبيير فيي 
إحييداث تريييرات كبيييرة فييي معييدالت النمييو االقتصييادي ميين خييالل تيي ثيره عليي  كييل ميين 

  وأعتمييد شيير األجنبييي المبا  االسييتثمار المحلييي واالسييتثمار األسييتيرادات)الصييادرات  
البحييث فييي منهجييل فييي الييربا بييين االتجيياهين الوصييفي والقياسييي وأسييتند األول إليي  
الدراسات النظرية  بينما أعتمد الجانب التابيقي إل  ارائق االقتصاد القياسي وأسياليبل 

سيييعر الصيييرف واالسيييتثمار المحليييي ايجابيييية قويييية لكيييل مييين  وأظهيييرت النتيييائي معنويييية
ثييير أ  بينمييا كييان جييدا   الصييادرات ب ثرهييا االيجيييابي الضييعيف سييتيرادات فييي اتصييفتواإل

االسييتثمارات األجنبيييية المباشييرة وات معنويييية سييلبية قويييية وولييف للتييي ثير العكسييي فيييي 
 معدالت  النمو االقتصادي عند حدوث االنتشار المفاجئ من البلد المضيف لل.  

      
ا االسععععتثمار سععععتيردات: سعععععر الصععععرفا الصععععادراتا اإلالكلمييييات المفتاحييييية

 المحليااالستثمار األجنبي المباشر.
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 المقدمة  

لعععععدم   لعععع و أمععععرات مسععععتحي ت الععععدول لناععععام االكتتععععا  العععع اتي  يعععععد اعتمععععاد 
 ضعرورة أدى إلع ممعا  معن السعلو والمعدماتا كافعة متللباتهعا إمكانيتها إلنتاج

تقععوم ت المبععادال هعع هفكانععت  قيععام المبععادالت الدوليععة بععين ممتلععف دول العععالما
صعععععوبة توافعععع  ناععععرات لالبدائيععععةا و المقايضععععة فععععي المجتمعععععات  سأسععععا علعععع 

ععدم قابليعة معاعم  ععن فضع ت  مشعتركة للتبعادلاوجعود وحعدة  ععدمو  امتبادلينال
ا فقععععد تلععععور األمععععر واهععععرت النقععععود نيوعععععدم قابليتهععععا للتمععععز السععععلو للتجزئععععة 

عليععع   تععععارفبأنواعهعععا وتلعععورت شعععيئات فشعععيئات إلععع  إن وصعععلت إلععع  الشعععكل الم
تمتلكعع  مععن مصععائا أولهععا كونهععا وسععيلة للتبععادل ومععزين  حاليععاتا وناععرات لمععا

ا ممعععا أوجععع  فتعععي الععععالم عمععع ت بععععدد دولععع للقيمعععة وسعععهولة حملهعععا ونقلهعععاا 
 عمليعات ا وإلجعرا الدولة الثانية بعملةوجود نسبة لمبادلة عملة الدولة األول  
 وبعع ل  وجععود أداة للتسععويةامععن  البععدتسععوية المعععام ت والمععدفوعات الدوليععة 

 الصرف المرن تأثيرات كبيرات في أسعار السلو المتبادلة دوليات وأسعار سعر يؤثر
 .السلو المنافسة للواردات وأسعار السلو المنتجة محليات 

 

يستمد هذا البحث أهميته من خالل المكانة التي يلعبهاا ساع   -:أهمية البحث

ت االقتصادية الكلية ومن ثا  تايثي ع علاى الص ف لكونه يؤث  على المتغي ا

ن سااع  الصاا ف يأسااد أداط الاا بق بااين االقتصاااد أالنمااو االقتصااادا كمااا 

 المحلي والدولي.
 

تقلباات  اختالف توأهات تحليال  تتمحو  مشكلة البحث في -:مشكلة البحث

، لصااد اتاالمتمثلاة   النماو االقتصااداالص ف بينه وبين عناصا  أسعا  

النماو االستثما ات األأنبياة المباشا ط فاي واالستثما  المحلي ، ستي اداتاال

فاي معادالت ن قبيعاة العالقاة تبااي  بالتاالي باين الادول المختل اة واالقتصادا 

  نموها. 
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وعادد ساع  الصا ف  ثا  تقلبااتأتوضاي  يهدف البحث إلى  -:هدف البحث

ساتي ادات اال ،الصااد ات ،المتغي ات الكلية المتمثلة باالستثما  المحلاي من

 النمااو االقتصااادا لالقتصاااد الهنااداواالسااتثما ات األأنبيااة المباشاا ط فااي 

 .خالل مدط الد اسة
 

ينقلااال البحاااث مااان ف ضاااية م ادهاااا أن تقلباااات أساااعا   -:فرضيييية البحيييث

الصاد ات كل من في تغيي ات مؤث ط  إحداثبشكل كبي  في  ؤث الص ف ت

ع االسااتثما ات األأنبيااة المحلااي وأااذ  أو دفاا واالسااتي ادات واالسااتثما 

  .معدالت النمو االقتصادا في الهند في  سه من ث  ت ،المباش ط
 

المانه  الوصا ي والاذا اساتخدا  كال مان  إلاىيستند البحاث  -:منهج البحث

المتضاامن  يسااتند إلااى الد اسااات النت يااة لتغقيااة الأاناا  النتاا ا للد اسااة

 ع  الصااا فسااا عأناااوا هوتائ ااااألأنباااي م هاااو  ساااع  الصااا ف التع ياااف 

 تقلباات فاي الماؤث ط والعوامال فلسع ا لصا النت يات الم س ط  ووأهميته 

ة لاااداا االقتصااادا النمااو االقتصااادا المؤشاا ات ال ئيسااو الصاا ف سااع 

لأاناا  التقبيقااي ماان البحااث تحلياال العالقااة ماان خااالل اوتضاامن  الهناادا

 ثا أللتوصال إلاى تشاخي   ل هدف البحاثيقتحالمؤش ات الكمية لخدا  است

وعادد مان المتغيا ات الكلياة األخا   مثال االساتثما  سع  الصا ف  تقلبات

المحلااي والصاااد ات واالسااتي ادات واالسااتثما ات األأنبيااة المباشاا ط  فااي 

خاالل مادط الد اساة وقاد اساتخد  تحليال  النمو االقتصادا لالقتصاد الهنادا 

ط االنحاادا  المتعاادد لتقاادي  النمااوذب الخااا  بالبحااث ومقااى البحااث المااد

 البنااا الاادولي إصاادا اتعلااى  اعتمااادا( وقااد أمعاات البيانااات 0891-2102)

2102. 
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 المبحث األول
 االقتصادي والنمو لسعر الصرف األجنبي النظري اإلاار

إن أحد العناص  التي تميز التأا ط الخا أية عن التأا ط الداخلية هو أن 

ا، أا بهاالخاا  والنتاا  النقادا والمصا في بهاا لكل دولة عملتها الخاصة 

عملياات  أن تسوية التبادالت األولى تت  بالعمالت األأنبياة فاي حاين تساو 

إذ يمكن لعملة الدولة أن تتح ا بح ية في ، التأا ط الداخلية بالعملة المحلية

عملية إتما  الص قات، ولكان بالنسابة للمعاامالت  الداخل، مما يسم  بتسهيل

الذا يت ت  عليه    وبعملة مختل ة هوخا ب الدولة فإن الدفع إلى دولة أخ 

حقااول لااد  المسااتو د مقومااة بعملااة ، وللمصااد  الصاا ف األأنبااي مشااكلة

مان واأبات بدفع أثمان البضائع المستو دط من الخاا ب،  أأنبية وللمستو د

هنااا تاايتي أهميااة التعاا ف علااى م هااو  سااع  الصاا ف األأنبااي وأنواعااه 

 .المؤث ط عليه لم س ط له والعواملووتائ ه والنت يات ا
 

 األجنبي  مفهوم سعر الصرف  (0-0) 
 مقعدرة ت بوحعدات األجنبعي دعالنقع معن الوحعدة سععر بأنع  الصعرف سععر ععرف

عن  بوحعدات  ا أو أن  سعر وحدة من العملة المحلية معبرات الولنية العملة من
توقععععو المسععععتهل  ارتتععععال فععععي أسعععععار السععععلو  ا وعنععععد(0)مععععن العملععععة األجنبيععععة

  للبعع انمتععا هعع ا إلعع   يؤديسعع مقارنععة مععو أسعععار السععلو المحليععةااألجنبيععة 
الللع   اديزدفعي الوقعت  اتع  سعو  (ااالسعتيراداتالمحلي عل  السلو األجنبيعة )

أن ممععععا يؤكععععد  الصععععادرات(اإي زيععععادة حجععععم المحليععععة ) األجنبععععي علعععع  السععععلو
االرتتععععال فععععي سعععععر الصععععرف الحقيقععععي يععععؤدي إلعععع  تحسععععين وضعععععية الميععععزان 

 .(2)وبالتالي تحسين النمو االقتصاديالتجاري 
إن اتجععاه وميععل مؤشععر سعععر الصععرف الحقيقععي نحععو وتلميصععات لمععا سععب  فعع
التنافسية للسعلو المصعدرة معن حيع   وتقلا القدرة االرتتال يؤدي إل  ضعف

في تحقيع   ات ايجابي األسعارا وبالمقابل فإن انمتا  هدا المؤشر يعت عام ت 
  النمو االقتصادي للبلد
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  وأهميتل ووظائف سعر الصرف عأنوا (0-2)

 أنواع سعر الصرف (0-2-0)
 -:أهمهايوجد أنوال ممتلتة من أسعار الصرف من  

 Nominal Exchange Rate سميسعر الصرف اإل -أوال  :
 ال ي السعر وهو المحلية العملة من تماثلها بقيمة األجنبية العملة سعر هو

 تلجعأ معا وععادةااألمرى العمع ت مقابعل رسعميات لعملتهعا الحكومعة سععرات  تعلنع 

 صادراتها وتمتي  حجم لزيادة لعملتها رسمي صرف سعر تحديد إل  الدولة

إعاقعة  وفعي السعلو معن المسعتوردات دععم حتع  أو األجنبعي النقعد شعرا  تكلتعة
 أن إال ااالسعتيراد مجعال فعي المعاا القلعال بهعا يقوم التي بع  المعام ت

 تكعاليف االقتصعاد منهعا تحميعل العيعو  بعع  ومع أيضعا يترافع  اسعتمدام 

 األول ويقسعم إلع  قسعمينا (2)اإلنتاجيعة المعوارد إسعا ة توزيعو مع ل معن عديدة
الثععاني و  ايمععا المبععادالت التجاريععة الرسععميةمععا سعععر الصععرف الرسععمي وهععو 
الموازيعععةا وهععع ا  األسعععوا  المتععععارف عليععع  فعععي سععععر الصعععرف المعععوازي وهعععو 

للعملة في البلد نتس ا ويتغير سععر  أسميعر صرف يعني وجود أكثر من س
إما بالتحسن الع ي يعنعي ارتتعال سععر صعرف العملعة  مياتااالسمي يو  الصرف

بالتععدهور العع ي يعنععي انمتععا  سعععر  وأمععا  المحليععة بالنسععبة للعملععة األجنبيععةا
الصعرف اإلسعمي  صرف العملة المحلية مقابل العملة األجنبيةا ل ا فإن سععر

 .عملتينالعل  أن  يقيس األسعار النسبية بين ينار إلي  
 

 Real Exchange Rate سعر الصرف الحقيقي -ثانيا  
الصرف الحقيقي عل  أنع  ععدد الوحعدات معن السعلو األجنبيعة  يعرف سعر

المحليعةا وهع ا يعنعي أن سععر الصعرف  معن السعلو ال زمة لشعرا  وحعدة واحعدة
فععإن سعععر  ا(4)النسععبية لسععلعتينا حقيقيتععا يقععيس األسعععار مععمتهو  دالحقيقععي يععع

  -:يأتما يبالصرف الحقيقي يعرف 
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 مؤشر األسعار المحلية

 مؤشر األسعار األجنبية سعر الصرف االسمي                                 
    =سعر الصرف الحقيقي

 

 Effective Exchange Rate سعر الصرف الفعلي -ثالثا  
تغيعر فعي سععر ال ي يقيس متوسل ال عن المؤشر الصرف التعلي ريعبر سع

زمنيععة معينععةا  مععدةبالنسععبة لعععدة عمعع ت لععدول أمععرى فععي  دولععة مععا عملععة صععرف
التعلععي يسععاوي متوسععل عععدة أسعععار صععرف  وبالتععالي فععإن مؤشععر سعععر الصععرف

عملعععة معععا بالنسعععبة  ثنائيعععةا وهعععو يعععدل علععع  معععدى تحسعععن أو تلعععور سععععر صعععرف
ف ألسععععار صعععرف مجموععععة معععن العمععع ت األمعععرىا ويمكعععن قيعععاس سععععر الصعععر 

باستمدام مؤشر السبير لألرقام القياسيةاأي ان  المتوسعل الحسعابي لسععر  التعلي
صعععرف عملعععة بلعععد معععا مقابعععل العمععع ت األمعععرى نسعععبة إلععع  سعععنة معينعععة مرجحعععة 

 .(2)ل بحصة كل بلد شري  تجاري 
 

 Nominal Effective Exchange Rate ليالفع الصرف االسمي رسع -رابعا  
التجععععاريين  عمعععع ت الشععععركا  لععععة المحليععععة مقابععععلإن التغيععععرات فععععي قيمععععة العم

الشعركا   الرئيسين تعد أكثر أهمية من التغيرات التي تحد  في قيمة عم ت
 التجاريين اآلمرين األقل أهميةا بسب  هع ه االعتبعارات تعم تلعوير معا أصعب 

وهععععو عبععععارة عععععن :سععععمية التعالععععةبععععالرقم القياسععععي ألسعععععار الصععععرف األ يعععععرف
ر الصععععرف الثنائيععععة بععععين العملععععة المحليععععة وعععععدد مععععن متوسععععل مععععوزون ألسعععععا

 ممتععارةا لتتععرة العمع ت األجنبيععة ويسععتمدم هعع ا المتوسععل لقيععاس قيمععة العملععة
 هع ا حسعا  فعي الرئيسعيين للعدول التجعاريين الشعركا  إدمعال يعتم معا وععادة

 قيعاس إلع  الدولعة تلع  وسععي شعري  لكعل النسعبية األهميعة لعيعكس  المتوسعل

 الرئيسعيين التجعاريين الشعركا  دول عم ت صرف أسعار ابلمق سعر عملتها

 .(6)لها
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 Real Effective Exchange Rate سعر الصرف الحقيقي الفعلي  - خامسا  
 ( Romberg ,ماسيجيوسيكيو ف رومبيير  كعل  معنقبعل  معن اشعتقاق  تعم لقعد
 مؤشعر الشعتقا  مشعابه  بلريقعة و لع  (Maciejewski ,1983)و (1976

سعععر يعععد: بأنعع  النسععبية وبعع ل   تععم إزالععة أثععر تغييععرات األسعععار ا فقععدالسععبير
األسععار فعي البلعد المعنعي وشعركائ   تغيعراتبال ت الصرف االسعمي التعلعي مععد

التجاريينا فأسعار الصرف الرسمية التعلية ال تأم  بناعر االعتبعار تحركعات 
للعملععة  وبالتععالي فإنهععا ال تحتععوي علعع  معلومععات عععن القععوة الشععرائية األسعععار

(2)نها ال تعكس التلور في تنافسية سلو التصدير للبلد المعنيأكما 
.  

 
 Equilibrium  Exchange Rate التوازن الصرف سعر -سادسا  

التعععوازن االقتصعععادي الكلعععيا أي أن  وفععع الععع ي يكعععون  فصعععر  سععععروهعععو 
يمثل التوازن المستديم لميزان المدفوعات عنعدما يكعون  التوازني سعر الصرف

أي أنععع  سععععر الصعععرف الععع ي يسعععود فعععي بيئعععة  االقتصعععاد بمععععدل لبيععععيا نمعععو
تعععؤثر علعععي سععععر الصعععرف الحقيقعععي  فالصعععدمات المؤقتعععة متوازنعععةااقتصعععادية 

وتبعده عن مستواه التوازنيا ل ا فإن  معن الضعروري تحديعد المسعتوى التعوازني 
ويعععتم اسععتعمال ععععدة منععاهع لتحديععد سععععر الصععرف التعععوازني  لسعععر الصععرفا

تقعول أن سععر الصعرف يتناسع  معو  ا متهوم تعادل القوة الشعرائية التعيأشهره
 .(9)السعر النسبي المحلي والمارجي

 
 
 
  فسعرا لصر  وظائف  0-2-2)

سعععععر الصععععرف األجنبععععي واسععععتمدامات  والتععععي يمكععععن إيجععععاز اععععائف تتعععععدد و 
 -:(8)أهمها
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 حي  يعتمد المنتجون المحليون عل  سعر الصرف -:قياسالوظائف  -أوال  
ة معينعة معو أسععار السعو  قياس ومقارنة األسععار المحليعة لسعلع لغر 
وهكع ا يمثعل سععر الصعرف لهعؤال  حلقعة الوصعل بعين األسععار  االعالميعة

 قيعاس إلع  الدولعة تلع  سععي بمعنع  أمعر االمحليعة واألسععار العالميعة

 التجعاريين الشعركا  دول عمع ت صعرف أسععار مقابعل اسععر عملتهع

 .(01)لها الرئيسيين
أي يسععتمدم سعععر الصععرف فععي تلععوير صععادرات  -:تاييويرالوظييائف  -ثانيييا  

معينعععة إلععع  منعععال  معينعععة معععن مععع ل دوره فعععي تشعععجيو تلععع  الصعععادرات 
ويمكععععن أن تععععؤدي معععععن جهععععة أمععععرى إلععععع  االسععععتغنا  أو تعليععععل فعععععرول 
صعععععناعية معينعععععة أو اسعععععتبدالها باالسعععععتيراد حيععععع  تكعععععون أسععععععار السعععععلو 

 وبالتعالي يعؤثر سععر الصعرف علع  االمحليةقل من األسعار ألمستوردة ا
 .التركي  السلعي والجغرافي للتجارة المارجية للدول تغيير

توزيعو علع  مسعتوى اليمعارس سععر الصعرف وايتعة  -:توزيعالوظيفة  -ثالثا  
حيعع  تقععوم  او لعع  بتعععل ارتبالعع  بالتجععارة المارجيععةا االقتصععاد الععدولي

ي والثععروات الولنيععة بععين دول هعع ه األميععرة بإعععادة توزيععو الععدمل العععالم
 .العالم

  
 أهمية سعر الصرف  0-2-3) 

سعععر الصععرف مهمععا ألنعع  يععؤثر فععي األسعععار النسععبية للسععلو المحليععة  ديععع
سعععلعة صعععنعت فعععي ل بعععاليورو السععععر  مقارنعععة بالسعععلو األجنبيعععة. حيععع  يتحعععدد

 ساع  هاذع السالعة األول  عااملين اثناين  الواليات المتحدة األمريكيعة بواسعلة

 . (00)دوال  -و واليسع  ص ف الثاني  و بالدوال 

عند تحسن عملة اقتصاد ما )يعناي أن قيمتهاا نه أوبذلا يمكن إن نستنت  

مقا نة بالعمالت األخا  ( فاإن السالع المحلياة لهاذا االقتصااد  النسبية ت ت ع

األأنبيااة المسااتو دط  والساالع التااي تباااع إلااى األأاناا  ستصااب  أكثاا  مااالا  
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وبااالعكع عناادما تتاادهو  عملااة اقتصاااد مااا فااإن سااع   سااع ا، ستصااب  أقاال

 ع تباعا .حين أن سع  وا داته سي ت  صاد اته سينخ ض في
 

    النظريات المفسرة لسعر الصرف :(0-3) 
العنصععععر  فيعععععد لعععع ل  ادمقععععلألهميععععة البالغععععة لسعععععر الصععععرف منعععع  ال ناععععرات 
إيجاد ات يمن النار  ديالعد حاولتو المالية الدوليةااالقتصاديات  ي فيالمحور 

ة ياالقتصعاد المتغيعراتن سععر الصعرف باالسعتناد إلع  يد وتكعو يعتتسير لكيتيعة تحد
 ةو قعععة تععععادل اليعععنار : تلععع  الناريعععات أهعععممعععن  ولععععل التائعععدةا مم وسععععرضعععكالت

 كمعا أو األرصعدة ناريعةو التائعدة  أسعار تعادل ناريةاالكمية الناريةالشرائيةا

 التعي التبعادالت ممتلعف تعكعس التعي و وعاتالمعدف ميعزان ناريعة عليهعا ل يل

 ي سيتم إيضاح عدد منها:أتوفيما ي الدول بين تحد 
 

اهععرت ناريععة تعععادل القععوة الشععرائية إلعع   :نظرييية تعييادل القييوة الشييرائية -0
 ماصعة بععد معا التعي تلتهعاا حيز الوجود م ل الحر  العالمية األولع  والتتعرة

التععي التعععادل بععين عمع ت الععدول  د سععرعععن كيتيعة إعععادة تحديعع أثيعر التسععاؤل  
األمععععععر العععععع ي أدى لحععععععدو   هجععععععرت قاعععععععدة العععععع ه  معععععع ل فتععععععرة الحععععععر ا

ويعععود أصععل هععع ه الناريععة إلععع   ا(02)الصعععرف اضععلرابات شععديدة فعععي أسعععار
ضععمن كتابعع  بعنععوان )النقععود  ا0822 اكاسييل جوسييتافاالقتصععادي السععويدي 

المارجيععة لسعععر صععرف  بععأن القيمععةالصععرف األجنبععي ( وأوضعع  فيعع   وأسعععار
بالنسععبة لقوتهععا  عملععة دولععة مععا يتحععدد وفعع  قوتهععا الشععرائية فععي السععو  المحليععة

 ع قععة األسعععار هععي السععائدة أي أن الع قععة االشععرائية فععي األسععوا  المارجيععة

 الدولععة المحليععة بالنسععبة لألسعععار السععائدة فععي الععدول األمععرى التععي السععائدة فععي

فعي وعليع  فعإن التغيعرات التعي تحعد   ا(02)اريالتجعتتشا ا معها فاي التباادل 
 .تعكس التباين في األسعار النسبية لك  الدولتين مستوى أسعار الصرف
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فاي زمان معاين هاو  أما سع  التاوازن الاذا يساتق  عنادع ساع  الصا ف

السععععر الععع ي تتسعععاوى عنعععده القعععوة الشعععرائية للعملتعععينا أمعععا الصعععيا ة الجبريعععة 
 : كمافي المعادلة التاليةفهي  ا(03)يةتعادل القوة الشرائ لنارية

 

to

t

C

C

IPf

IPd 1 

 

Ipd المحلية الدولة في لاسعا  القياسي   ال ق، Ipf   لاسعا  القياسي ال ق 

  .األأنبية الدولة في

1tC:  الالحقة، ال ت ط في الأديد األأنبي الص ف سعtoC :صا ف ساع  ال

 الحالية.  ال ت طاألأنبي القدي  في 

وجععود ع قعععة سععلوكية بعععين  واسععتنادات لمععا سعععب  فععان تلععع  الناريععة توضععع  
نتلعععورات أسععععار الصعععرف و  القعععدرة الشعععرائية فعععي بلعععدين تتناسععع  معععو سععععر  ا 

الصععرف التععوازني وان سعععر العملععة فععي سععو  الصععرف األجنبععي تتحععدد علعع  
ألصعععععيل وأي تغيعععععر سعععععوا  ارتتعععععال أو أسعععععاس قوتهعععععا الشعععععرائية دامعععععل بلعععععدها ا

انمتععا  ألسعععار السععلو فععي أي بلععد يصععاحب  تغيععر فععي المععدى اللويععل فععي 
   .(02)أسعار الصرف

باستكشعععاف الع قعععة  0822بعععدأ كينعععزا نظريييية تكيييافر معيييدالت الفائيييدة: -2
تكعععافؤ أسععععار قعععدم ناريعععة ا حيععع  ةوسععععرا لتائعععد فسععععرا لصعععر الموجعععودة بعععين 

للكشعف ععن التعرابل الموجعود  رية تعادل أسعار التائدةا وتسع  نا(06) التائدة
فعي أن  بين السو  النقدي الولني وسو  الصرفا من مع ل المبعدأ المتمثعل

تغير سعر الصرفا  يؤثر في نسبة تغير معدالت التائدة في بلدين ال بد وأن
معدالت التائعدة بعين بلعدين ينعتع عنع  إمعا تحسعن أو تعدهور  فأي امت ف بين

ع يف ولت سي  النت ية البد من ت، (02)األأنبية المحلية بالنسبة للعملةللعملة 

 - كال من سع ا الص ف المحددين لهذع النت ية
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وهعو السععر الع ي يتعلع  Spot exchange rate: ل سيعر الصيرف العاجي - 0
 بالتسععععليم المباشععععر حسعععع  السعععععر المتتعععع  عليعععع  وعععععادات السععععو  وكتععععا ة

مير زمنعي لمعدة يعومين بعين سععر الشعرا  االتصاالت ويمكن أن يحد  تعأ
 وسعر البيو.

ويقصعد بهع ا السععر  Forward exchange rate: سيعر الصيرف الجيل -2
 تبععادل عملععة دولععة معينععة بعملععة دولععة أمععرىا حيعع  يععتم التسععليم فععي وقععت

 يومععات  (81 –21)الحع  حسعع  السعععر المتتع  عليعع ا ويتععراوح وقعت التسععليم 
  -:وفقا للصيغة الرياضية التالية (09)آلجلا فسعرا لصر  أكثر ويحدد أو

 
سعر التائعدة فعي r1 سعر الصرف األجلاsf1 سعر الصرف العاجلاCc إن  إ 

سعععر التائععدة فععي البلععد األجنبععيا وتتمحععور ناريععة تعععادل  r2 البلععد المحلععيا 
أسعععععار التائععععدة فععععي التععععرابل الموجععععود بععععين السععععو  النقععععدي الععععولني وأسععععوا  

بععدأ المتمثععل فععي أن تغيععر معععدالت التائععدة فععي بلععدينا الصععرف مععن معع ل الم
فععإ ا مععا قععرر مسععتثمر إيععدال  الصععرف اآلجععلا البععد أن تععؤثر فععي تغيععر سعععر

في السو  النقدي المحلعي وفع  مععدل التائعدة السعائدة  (M) أصل نقدي مقداره
(Id)ما سيحصل علي  بعد فترة من الزمن لتكن سنة واحدة معث تا يمثعل  نإا ف

  :(08)وف  المعادلة التالية (Sd) لتائدة وتقدر قيمت  األصل وا
  

 نأو  التائدة البد معدالت بين التار  فإن التائدة أسعار تعادل واستنادات لنارية
 .بينهما التعادل يتم حت  اآلجل الصرف عل  سعر ينعكس

 
  :المرونة أو التجارة أساس عل  القائمة الصرف سعر تحديد نظرية -3

مععة فععي تحديععد سعععر الصععرفا وهععي مبنيععة علعع  مهناريععات العععد إحععدى الت
تععدف  السععلو والمععدمات ووفقععا لهعع ه الناريععة فععإن سعععر الصععرف التععوازني هععو 
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ال ي يحق  المساواة في قيم كعل معن الصعادرات والعواردات للدولعةا فعإ ا كانعت 
الدولععة تعععاني عجععزا فععي ميزانهععا التجععاريا أي أن قيمععة الععواردات تتععو  قيمععة 

انمتعا   نأبمعنع   ات فإن سعر الصرف األجنبعي الحقيقعي سعيرتتواالصادر 
حجعم و قيمعة صعادرات الدولعة بسعب   ازديعاد إلع قيمة العملة المحليعة سعيؤدي 

وهععع ا االنمتعععا   ااألمعععرىانمتعععا  سععععر صعععرف عملتهعععا  بالنسعععبة للعععدول 
سيجعل قيمة الواردات مرتتعة الثمن بالنسبة للموالنين المحليين ونتيجة ل ل  

وسعرعة التععديل  زيد صادرات الدولة وتعنمت  وارداتهعا وهنعا يتحقع  التعوازنات
في الميزان التجاري تتوقف عل  مقدار مرونة لل  الصادرات ومرونة لل  
العواردات بالنسعبة لتغيعر سععر الصعرفا فعإ ا كانعت الدولعة قريبعة معن التواععف 

و لععع  الكامعععل فتعععي مثعععل هععع ه الحالعععة فعععإن تمتعععي  عملتهعععا سعععيكون مللوبعععا 
نتاج السلو البديلعة لسعلو العواردات أكثعر منع  فعي حالعة  إلنتاج سلو التصدير وا 

 .(21)وجود بلالة أو موارد معللة
تعلعي هع ه الناريعة أهميعة كبيعرة  :نظرية التنبرات حيول أسيعار الصيرف -4

إل  دور التنبؤات في تحديعد أسععار الصعرف ويتمثعل جعوهر هع ه الناريعة فعي 
المسععععتقبلية تتوقعععععف علععععع  التنبعععععؤات  ة اتجاهاتهعععععاأن تقلبععععات الصعععععرف وماصععععع

والتوقعات المتعلقة بالعر  والللع  ومععدالت التائعدة فعي المسعتقبل و تعتمعد  
الناريعععة معععن حيععع  التلبيععع  علععع  مقارنعععة تغيعععرات انحعععراف مععععدالت التائعععدة 

الصععرف اليوميععة ماصععة للمعععام ت اليوميععة  اليوميععة وتغيععرات انحععراف أسعععار
 .(20)بين دولتين

 الصرف األجنبي سعر تقلبات في المرثرة العوامل (0-4) 
 - ييتبعوامل عدط من بينها ما ياألأنبي  سع  الص ف تيث ي

عليععع  انمتعععا  لسععععر التائعععدة يترتععع    زيعععادة ععععر  النقعععد : إنكميييية النقيييود -0
رؤوس األمعوال المحليعة للمعارج معن أجعل االسعتتادة  المحلية مما يؤدي لهجعرة

لزيععادة الللعع  إلع  يععؤدي ممععا  ر التائععدة المحلععي والععالميا  بععين سععر معن التعع
صععععرف العملععععة  انمتععععا  سعععععر المحلععععي علعععع  العمعععع ت األجنبيععععة وبالتععععالي

 .                                                            (22)المحلية مقابل العملة األجنبية
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يععد ن ميعزان المعدفوعات أو عدم تعواز  ن االمت لأ: ميزان المدفوعاتاختالل  -2
أسعععار الصععرف لكونعع  حلقععة الوصععل التععي تعكععس المععؤثرة فععي  مععن العوامععل 

ع قة بلد ما بالعالم المارجي فتي حالعة حعدو  عجعز فعي ميعزان المعدفوعات 
ن  لعع  يععؤدي إلعع  زيععادة للبعع  علعع  العمعع ت لسععد  لعع  العجععز إلبلععد معععين فعع

حليععة يعنععي تععدهور سعععر وبالمقابععل انمتععا  للعع  األجانعع  علعع  عملتعع  الم
والعكعععس فعععي حالعععة حصعععول فعععائ  فعععي ميعععزان  االصعععرف لعملعععة  لععع  البلعععد

                          .(22)المدفوعات
دور كبيعر فعي التعأثير علع  أسععار الصعرف فعإ ا لها   :الموازنة العامة للدولة -3

انتهجععت الدولععة سياسععة انكماشععية مععن معع ل تقلععيا حجععم اإلنتععا  الحكععومي 
ي بعععدوره إلععع  الحعععد معععن حجعععم الللععع  وانمتعععا  فعععي مسعععتوى النشعععال يؤدسععع

وانمتععا  معععدالت التضععمم فععإن األمععر هعع ا سععيؤدي حتمععا إلعع   االقتصععادي
                                                                                                           .  (24)الصرف للعملة المحلية رفو سعر

إن أسععععار صعععرف العمععع ت األجنبيعععة تتعععأثر  :خبيييرة المتعييياملين وأوضييياعهم -4
وتعكعس مبعرة المتععاملين  اوالمعروضة معن هع ه العمع ت بالكميات المللوبة

ن القععدرة التتاوضععية أكمععا ا فعي سععو  الصععرف األجنبععي اتجععاه حركعة األسعععار
اتجعاه   علع تعؤثرللمتعاملين واألسالي  المستمدمة من قعبلهم لتنتيع  عمليعاتهم 

(22)أسعار الصرف
.   

 عملعععة  زادت الكميعععات المللوبعععة معععن كلمعععا :التبادلييييةالتنوييييع فيييي العملييييات  -5
وكلمععا كانععت حاجععة المتعععاملين مععن عملععة معينععة ا معينععة كلمععا ارتتعععت قيمتهععا

ن قيمتهعععا تميعععل إلععع  االرتتعععال حتععع  لعععو كانعععت الكميعععات المعروضعععة إكبعععر فعععأ
الجهعة  تمد  لع  علع  األسعلو  التتاوضعي معنويع اتساوي الكميات المللوبة

ن ارتتععال المععردود العع ي يجنيعع  المسععتثمرون أ  عععن ا فضعع ت العارضععة لألسعععار
فععي السععو  النقععدي مععن عملععة معينعععة يععؤدي إلعع  ارتتععال قيمتهععا نتيجععة زيعععادة 

األسععععهم يععععؤدي إلعععع  زيععععادة اإلربععععاح  ن ارتتععععال أسعععععارأالللعععع  عليهععععا ا كمععععا 
وبالتعععالي زيعععادة الللععع  علععع  العمععع ت بشعععرا  هععع ه  الرأسعععمالية لهععع ه األسعععهم

   .(26)العملةاألسهم ويؤدي إل  ارتتال قيمة 
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 النمو االقتصادي والمرشرات الرئيسية لألداء االقتصادي في الهند: (0-5) 

   مفهوم النمو االقتصادي0-0-5)   
ينتجها ت التي بأن  الزيادة في كمية السلو والمدما  رف النمو االقتصادييع 

ا باستمدام العناصر اإلنتاجية األساسية اقتصاد معينا وه ه السلو يتم إنتاجه
 ل  بأنع  تغييعر كعما يعرف كرأس المال والتنايما والمتمثلة باألر  والعمل و 

ممتعععدة معععن  إيجعععابي فعععي مسعععتوى إنتعععاج السعععلو والمعععدمات بدولعععة معععا فعععي فتعععرة 
و لعع  للتمييععز رة لويلععة مععن الععزمن تتععلمعينععة دولععة  الععزمنا أي أنعع  زيععادة دمععل
ويعتم قيعاس النمعو   نسبيا   قصيرةال ي يتم لتترة  يبين النمو والتوسو االقتصاد

 وتقععارنلنمععو النععاتع المحلععي اإلجمععالي  ةالمئويعع  تمدام النسععبةاالقتصعادي باسعع

 النمو إل  الوصول هو اقتصاد أي هدف لكنو  بسابقتهاا معينة سنة في النسبة

 القعععائم علععع  اسعععتدامة المعععوارد والعععدمل بملععع  صعععناعات لمسعععتداماالقتصعععادي ا

وحقععو  األجيععال  ةالبيئعع علعع  المحافتااة مااعتولااد قيمااة مضااافة مسااتدامة 
 .  (22)القادمة

 
                                              المرشرات الرئيسية للبحث                                                                                               2-0-5)

يحتععععل االقتصععععاد الهنععععدي الترتيعععع  الثععععاني عشععععر مععععن حيعععع  تبععععادل العملععععةا     
والترتيعع  الرابععو مععن حيعع  حجععم النععاتع المحلععي اإلجمععالي العع ي يقععاس بنععا ات علعع  
المسعععاواة فعععي القعععوة الشعععرائيةا ورزحعععت الهنعععد تحعععت سياسعععات اشعععتراكية معععن العقعععد 

إلع  العقعد الثعامن معن القعرن العشعرينا حيع  ععان   اقتصعادها معن قيعود المامس 
أدى إلععع  قانونيعععة ولعععوائ  تنايميعععة وسياسعععة حمايعععة التجعععارة والملكيعععة العامعععةا ممعععا 

النمو االقتصادي  آنع ا ا وقعد أدت إصع حات العقعد  انتشار ااهرة التساد وبل 
ت النمو واالنتتعاح علع  الثامن إل  مت  كبير في اللوائ  التنايمية ورفو معدال

التعععرف علعع  أهععم المؤشععرات  ا ويمكععن(22)التجععارة المارجيععة واالسععتثمار األجنبععي
 :ا ها كمتغيرات معتمدة للبح  وهية للنمو االقتصادي فيها والتي تم اتمالرئيس



 
   

222]         م. رفاه عدنان نجم                                     الصرف في النمو أسعارأثر تقلبات 

] 

 

هععو ثمععن عملععة مععا مقومععة فععي شععكل  Exchange Rate: سييعر الصييرف -0
 ف ناعععام الصعععرف المتبعععوا عملعععة أمعععرى ومعرضعععات للتقلبعععات بسعععب  امعععت

وتمتيضعععع  مععععن قبععععل الدولععععة يععععؤدي إلعععع  تشععععجيو الصععععادرات والحععععد مععععن 
الععععواردات والشععععكل البيععععاني التععععالي يوضعععع  وجععععود تقلبععععات سعععععر الصععععرف 

(2101-0882)الروبية الهندية م ل التترة 
(22). 

 .Excelوباستمدام  برنامع  ((www. Adb,org/statistic): من عمل الباح  اعتمادا عل  المصدر
: هععو كعل إنتععا  يسععتهدف Domestic investment االسيتثمار المحلييي -2  

دامل السو  المحلعي فعي تكوين أصول ثابتة أو زيادة والشركات الولنية 
إقامععععععة  اعتمعععععدت الهنععععععد منععععع  الممسعععععينات القععععععرن الماضعععععي علععععع  البلعععععدا

لاقععععة اإلنتاجيععععة السععععتثمارات التععععي تسععععاهم بصععععورة مباشععععرة فععععي زيععععادة الا
ت أأنشععفل قتصععاد القععومي مثععل المشععاريو الزراعيععة والصععناعية والمدميععةا 

فضعع ت عععن اعتنا هععا بإنشععا   االسععتثمارية الضععممة مشععاريو العديععد مععن ال
فععي تعزيععز القععدرة  يععر مباشععرة تععؤثر بصععورة البنععي التحتيععة الرصععينة التععي 

واالتصاالت الحديثعة   اإلنتاجية مثل اللر  والجسور والهياكل االرتكازية
وتنامععت االسععتثمارات المحليععة بشععكل متواضععو إمععام   واالنترنععت و يععر  لعع

 . (41)(2102مليار دوالر عام  656االستثمارات األجنبية لتصل إل  )

الشكل البياني لتقلبات سعر الصرف الروبية الهندية -الدوالر للفترة )2010-1993(
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: هي إجمالي السلو والمدمات المستوردةا التعي تعم Import اتاالستيراد -3 
سعععته   النهعععائي والوسعععيل المحليعععة ل  نقعععل ملكيتهعععا لتغليعععة االحتياجعععات

عادة التصدير ن القيام باالستيراد هعو بمثابعة للع  للعملعة ا و والتصدير وا  ا 
األجنبية وعر  للعملة المحلية وبالتالي ستزيد قيمعة العملعة األجنبيعة معو 

وتشععتمل الععواردات الرئيسععية علعع  الععنتل المععام  بقععا  العوامععل األمععرى ثابتععة
يمعععععععة والععععععع ه  والنحعععععععاس واألسعععععععمدة واآلالت والمععععععععدات واألحجعععععععار الكر 

  .(40)والكيماويات الضرورية إلدامة البنية التحتية الضممة
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ي السعععلو والمعععدمات المباععععة معععن لوهعععي تمثعععل إجمعععا: Export الصيييادرات -4
المنتجين المقيمين إلع   يعر المقيمعينا علع  أسعاس األسععار السعائدة فعي 

يللععع   المسعععتورد سعععلعة محليعععة فعععانتصعععدير أيعععة عنعععد المارجيعععةا فالسعععو  

العملة المحلية ويعر  عملت  األجنبية وبالتالي فان قيمة العملة المحليعة 
ا وتتصعدر االقتصعادي معوفعي الن مؤديعة إلع  تحسعنات ملحواعات  سوف ترتتعو

العععنتلا المنسعععوجاتا  علععع  منتجعععات الهنعععد قائمعععة الصعععادرات الرئيسعععية فعععي
 سعععيةاالكيمياوياتاالسعععلو الهند الكريمعععة والمجوهراتاالبرمجيعععاتا األحجعععار

وباااذلا نأاااد إن أاااذو  المشاااكلة فاااي االقتصااااد ،والمصااانوعات الألدية

والشععكل البيععاني  (22) التصععديرالهناادا تكماان فااي ت اأااع تنافسااية ققاااع 
ي ياهر تزايد قيمة الواردات الهندية  بشكل كبير جدا م ل السنوات تاآل

-0882)تعععععرة الصعععععادرات للهنعععععد للتالقليلعععععة الماضعععععية والنمعععععو البلععععع  لقعععععيم 

2101)
(44).      

 . Excelوباستمدام برنامع  www. adb,org/statistic))عل  عمل الباح  اعتمادات  : منالمصدر  
 

المقام لتحقي  منتعة  ن  االستثمارإ :FDI األجنبيتدفقات االستثمار  -5    
ة المصعدرة لع  المسعتثمر العاملة في معارج دولعة  المنشآتلويلة األجل في 

شكل بياني لقيم الصادرات والواردات في االقتصاد الهندي للفترة )2010-1993(
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علع  أنع  توايتعات  األجنبعي المباشعر االستثماروينار إل   (ااألم )الدولة
 االهنعدفي  أقيمت ألموال أجنبية  ير ولنية في موجودات رأسمالية ثابتة

يعكععس ع قعععة لويلعععة األجععل لمنتععععة مسععتثمر معععن دولعععة  االسعععتثماروهعع ا 
يكون لع  الحع  فعي إدارة موجداتع  والرقابعة عليهعا معن بلعده األجنبعي  أمرى
أم  ات سععععوا  أكععععان هعععع ا المسععععتثمر شععععركة أم فععععرد ان الدولععععة المضععععيتةأو معععع

وتزايدت  وللهند تاريخ لويل في استقلا  االستثمارات األجنبية امؤسسة
( ومعن 2119ععامدوالر  ترليعون 11.13تل  التدفقات لتصل أقص  قيمة لها)

 دوالر ترليعون 7.905مع  بعالتراجو بسعب  األزمعة العالميعة ليصعل إلع  )أثم 
   . (43)(2102 عام

ن الهنععععد حققععععت معععععدالت نمععععو اقتصععععادي أوأميععععرات نسععععتملا ممععععا سععععب  
للسععععنوات األميععععرة الماضععععيةا مععععو وجععععود تععععدفقات  GDP مععععن %9.2 تجععععاوزت

رؤؤس األمعععوال الضععععممة بكععععل مميزاتعععع  وسعععلبيات  و فجععععوة التجععععارة المارجيععععة 
سعععار لصعال  العدول األمععرىا وهع ا لععم يتحقع  إال باسعتمدام سياسععات نقديعة وأ

صرف متوازنة وموارد بشعرية مؤهلعة اسعتلاعت تحتيعز النمعو االقتصعادي فعي 
 البلد.  
 

 المبحث الثاني

 يالهند نمو االقتصاد فيألثر تقلبات أسعار الصرف القياسي التقدير 
 وضع االقتصاد الهندي  1-2)

تعععد الهنععد مععن أهععم االقتصععادات الواعععدة فععي العععالما وتتزايععد التوقعععات بععأن 
تشععكل تكنولوجيععا القتصععاد الهنععدي دورات رائععدات علعع  المسععتوى الععدوليا و يلععع  ا

ا وتععععد أسعععرل القلاععععات نمعععوات  االمعلومعععات واجهعععة االقتصعععاد الهنعععدي الحعععدي 
حماية قلعال الصعناعة بانتهاجهعا سياسعة إحع ل العواردات   الهند عل وعملت 

ة وتمكنععت مععن تحقيعع  لتععرات إنتاجيععة عاليععة وان كانععت  ات جععودة منمتضعع
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ت وبعععرزت بعععع  الصعععناعا وقعععدرة تنافسعععية محعععدودة فعععي األسعععوا  المارجيعععةا
لألععوام التقنية العاليعة أهمهعا صعناعة البرمجيعات التعي قعدرت قيمعة صعادراتها 

 .(43)(مليار دوالر عل  التوالي022,092,098)مما يقر  من (2119-2101)
 شععهد كمععا مليععون دوالرا (011)أوائععل التسعععينات  فععيتتجععاوز فععي حععين لععم 

المععدمات توسععو كبيععر فععي أوامععر التسعععينات ويعتبععر هعع ا القلععال مععن  قلععال
وتشعععععكل نسعععععبة مسعععععاهمت  أكثعععععر القلاععععععات االقتصعععععادية الواععععععدة فعععععي الهنعععععد 

النااات   علعع  التععوالي مععن %(02)والزراعععة  %(22)وقلععال الصععناعة  ا%(24)

ل ممععا يجععع دوالر سععنوياتا 822المحلععي اإلجمععالي ويقععدر متوسععل دمععل التععرد 
بالنسبة لدمل اإلفعراد ووصعل مععدل النمعو االقتصعادي 029الهند في التسلسل 

 اممععا يععرج  مضععاعتة الععدمل فععي اععرف عقععد واحععدا إمعع %2.2إلعع  أكثععر مععن 
فضععع ت ععععن كونهعععا أكثعععر العععدول  ا2112فعععي ععععام %2.2نسعععبة البلالعععة فهعععي 

تراجععععات فعععي أسععععار الصعععرفا إ  كعععان مععععدل صعععرف الروبيعععة الهنديعععة العععدوالر 
 وبيععةر  42.2إلعع  ) 2100عععام  مريكععي قععد وصععل سعععر الصععرف فععي بدايععةأأل

للدوالر( وأم ت بالتراجو عل  نحو واض  إل  أدنع  مسعتوياتها فعي منتصعف 
روبيعععة للعععدوالر( واسعععتمرت بعععالتراجو لتصعععل إلععع   22.42حيععع  بلععع  )  ا2102

 %24ا ممععا يععدل بوجععود تراجععو بنسععبة 2102روبيععة للععدوالر( فععي أيععار  62.2)
 .(42)تقريبات 
 

 المستخدم صيف النمووجتو   2-2)
وضع  علم االقتصاد والتعي حاولعت إن تفسرت الناريات التي  لقد امتازت

الاعععواهر االقتصعععادية بمتعععاهيم تقليديعععة والتنبعععؤ بلبيععععة الع قعععة الرابلعععة بعععين 
متغيرات اقتصادية معينعة اتسعمت بلعابو المعرفعة الوصعتية فضع  ععن كونهعا 

مععدى انلباقهععا رضععيات معينععة  يععر معععروف مسععبقا اسععتنتاجات تعتمععد علعع  ف
ومععن هنععا نشععأت الحاجععة إلعع  التأكععد مععن صععحة تلعع   اعلعع  الواقععو مععن عدمعع 

الترضيات عل  نحو يجعلها قابلة للتقدير و ل  من م ل االستعانة بأسالي  



 
 
 

  [232] (43) 01 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية            

االقتصاد القياسعي الع ي يععد األداة الرئيسعية التعي تعلعي الناريعة االقتصعادية 
يم مكوناتهععا وامتبععار لياتهععا والتأكععد مععن يععقععي العع ي يتيععد فععي تقالماهععر التلبي

صععحتها عععن لريعع  التوصععل إلعع  تقععديرات معينععة ثععم امتبععار قوتهععا التتسععيرية 
فععي توضععي   علعع  النحععو العع ي يقربهععا مععن الواقععو لتكععون أكثععر منلقيععة وقبععوالت 

فضعع  عععن إمكانيععة اسععتمدامها فععي  اقيععد الدراسععةسععلو  الوحععدات االقتصععادية 
لتنبععؤ بععالاواهر االقتصععادية ال زمععة فععي اتمععا  القععرارات المتعلقععة بالسياسععات ا

تحديععد المتغيععرات المسععتقلة الداملععة فععي ا ول(22) االقتصععادية علعع  نحععو سععليم
وقعيم معلمعات تلع  المتغيعرات التعي تععد المسعبقة حعول إشعارة  النمو ج والتوقعات

ع تقععدير النمععو ج اعتمععادا علعع  بمثابععة معععايير ناريععة يعتمععد عليهععا عنععد تقيععيم نتععائ
اثععععر تقلبععععات أسعععععار الصععععرف علعععع  النمععععو لغععععر  تقععععدير )الناريععععة االقتصععععادية 

 الهندي( وهي ما يلي:   االقتصادي
 أوال :المترير المعتمد

(  باألسععععار  GDPالنييياتي المحليييي اإلجمييالي)لمتغيعععر المعتمععد تععم اتمععا  ا 
السعععلو والمعععدمات  ل أنععع  مجمعععو بيععععرف والععع ي  2112الثابتعععة لسعععنة األسعععاس 

المنتجعععة فعععي اقتصعععاد معععا مقسعععومتا علععع  المسعععتوى الععععام لألسععععار مععع ل فتعععرة 
 معينةا عادة ما تكون سنة. زمنية
 : المتريرات المستقلة ثانيا  

 علعععع  المؤشععععرات االقتصععععاديةالع قععععة بععععين متغيععععرات البحعععع  لقععععد تععععم اعتمععععاد 
 :يةتاآل
  Exch   سعر الصرف -0

 Invesاالستثمار المحلي  -2
   Expالصادرات -3
   Imp لوارداتا -4
   FDIاالستثمارات األجنبية المباشرة  -5
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 : مدة الدراسةثالثا
-0891للمععدة )أمععدها ث ثععة وث ثععون سععنة ضععمنت الدراسععة سلسععلة زمنيععة ت

ملعة فعي األنمعو ج  باالعتمعاد علع  ا وتم جمو البيانعات للمتغيعرات الدا(2102
 .2112بيانات البن  الدولي للهند وبالدوالر األمريكي لسنة األساس 

 
 
 

  المستخدم تقدير النمووج (2-3)
 تعأتي تم توصيف المتغيرات االقتصادية التي اعتمدها هع ا البحع  نأبعد 

 ,Exch)المتمثلعععة   نمععععو جالمسععععتقلة للمتغيعععرات المرحلعععة تقععععدير معلمععععات 

,Inves, Imp, FDI ,Exp   والنمعععو االقتصعععادي ممعععث ت بالنعععاتع المحلعععي
تعم و  (2102-0891)والتعي جمععت معن البنع  العدولي للمعدة   GDPاإلجمعالي 

جعععععععععععرا  االنحعععععععععععدار  (Minitab)إدمعععععععععععال هععععععععععع ه البيانعععععععععععات إلععععععععععع  برنعععععععععععامع  وا 
للبيانعععات المعتمعععدة وفععع  الصعععي  المليعععة واللو ارتميعععة ( Regression)المتععععدد
التقععدير والتحليععل تععم اسععتمدام عععدة   ععرا وأل و ارتميععة مععن الجععانبينوشععب  الل

ومعععن ثعععم  اواللو عععارتيمي نمعععا ج قياسعععية ولممتلعععف حعععاالت االنحعععدار الملعععي
عععدادمرحلععة وصععف النمععو ج القياسععي  أي  (29) الشععكل الرياضععي للنمععو ج وا 
 :األتيبصيغة رياضية وبالشكل  أنتاالتعبير عن المتغيرات الم كورة 

 
y = f (X1 , X2 , X3 , X4 , X5) 

يأمععع ا بصعععيغة نمعععو ج قياسعععي  أنتعععاوبععع ل  يمكعععن صعععيا ة الع قعععة الموضعععحة 
   :األتي للشك

yi = 0 + 1 X1 +2 X2 +3 X3 +4 X4 +5 X5i+ Ui 
 اذ ان 
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Yi  . المتغير المعتمد = 
0     =  ( الحد معلمة التقالو )عندما تكون قعيم المتغيعرات الثابت

 ترات.المستقلة ص
1 k   األثعععر= معلمعععات االنحعععدار التعععي تشعععير قيمتهعععا إلععع  مقعععدار 

متغيععععر النععععاتع عععععن المتغيععععر المعتمععععد عنععععدما تتغيععععر قيمععععة ال
 .المستقل بمقدار وحدة واحدة

 


 

 تحليل ومناقشة النتائي اإلحصائية    2-4)
 الصععععادراتاا)سعععععر الصععععرف  اثععععر المتغيععععرات المسععععتقلة مععععن اجععععل تقععععدير 
النمععععو  المباشععععرة( فععععي واالسععععتثمارات األجنبيععععة االسععععتثمار المحلععععياتا الععععوارد

 ةإ  تم امتبار عد ا(0وللبيانات المشار إليها في الجدول الملح ) االقتصادي
مععن قععد أعلععت أفضععل النتععائع  المزدوجععة  صععي  وكانععت الصععيغة اللو ارتميععة

  -:وكما يليبين الصي  الملية والشب  اللو ارتيمية 
 

 ln GDP = 15.7 + 0.34 in Exch + 0.24 in Inves + 0.16 in Imp+ 0.01 in Exp - 0.013 in FID 

 (t)value               (10.42)           (6.44)       (1.99)          ( 0.13)          (-1.88)          

R²=99.9%               =99.8%             DW=1.55            F=3609    

                                                                                     

 أوال : االختبارات القياسية
أن  ا أيقوة التتسيرية للنمعو ج المقعدرإل  ارتتال ال (R²) ت قيمةر اشلقد أ 

معععععن التغيعععععرات الحاصعععععلة فعععععي مععععععدالت النمعععععو االقتصعععععادي تتسعععععر  (%99.9)
وان الداملعة فعي األنمعو ج الحاصلة في المتغيعرات المسعتقلة بواسلة التغيرات 

وعنعععد  يعععر داملعععة فعععي النمو جامتغيعععرات ل معععن تغيعععرات النمعععو تتسعععر 0.1%))
امتبعععار معععدى قابليعععة المتغيعععرات المسعععتقلة فعععي تتسعععير التغيعععرات الحاصعععلة فعععي 
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المحسوبة للمتغيرات المقدرة اكبر من قيمعة  (t)المتغير المعتمد تبين أن قيمة 
مما يدل عل  وجود ع قعة بعين  %(0)مستوى معنوية عند نايراتها الجدولية 

المتغيععععرات المسععععتقلة والمتغيععععر المعتمععععد وأن المعلمععععات المقععععدرة  وات معنويععععة 
أن  وأتضععع إحصعععائية وقيمتهعععا تمتلعععف ععععن الصعععتر وتسعععاوي القيمعععة المقعععدرة .

 وىتمسععععععكبعععععر معععععن نايرتهعععععا الجدوليعععععة عنعععععد أ (F=3609)المقعععععدرة  (F)قيمعععععة 
المعتمعد والمتغيعرات  ممعا يعدل علع  معنويعة الع قعة بعين المتغيعر (%1)معنوية

االمتبار إ  أوض   ا(D.w=1.55) المقدرة (D.W)بينما بلغت قيمة  المستقلةا
قعععو فعععي المنلقعععة تمتغيعععرات النمعععو ج العشعععوائية و  وجعععود االرتبعععال الععع اتي مععععد

 .(dL,du)الحرجة بين 
 أوال : االختبارات اإلحصائية

وفع  الجعدول  (p)وقيمعة االحتماليعة (t)لقد تم إجرا  تحليعل وفع  االمتبعار  
ومعنوياتهععا اإلحصععائية  (22) المرونععات المعععام ت الموضععحة فيعع  وقععيم (0)

  هي كالتالي: و  تغيراتبين الم
 ات تجاه النمعو االقتصعادي  المتمثل بسعر الصرف  (X1)مرونة  وجدت -0

المحسعععوبة وعنعععد مسعععتوى ثقعععة (t)لععع  قعععيم باالسعععتناد إ معنعععوي ايجعععابي اثعععر
(0.01 a) تقلبععععععات أسعععععععار   إنوهعععععع ا يشععععععير إلعععععع   (10.42)التعععععي بلغععععععت

فعععي  (0.34)هامقعععدار بدرجعععة مرونعععة سعععيؤثر إيجابعععا  %(1)بمقعععدار  الصعععرف
 يعععر  فأنهعععاصعععرف معععرن  لسععععر الدولعععة اعتمعععادن أ يأ النمعععو االقتصعععاديا

 عدم توفر العملة الصرف وبالتالي سيؤدي ملتزمة بالتدمل لرفو سعر
 تحتيعزالعملعة المحليعة وبالتعالي  سععر االنمتا  فعي من مزيد إل  األجنبية    

 .معدالت النمو االقتصادي
المحليعععة الععع ي يعكعععس  اتإجمعععالي االسعععتثمار ب المتمثعععل  (X2)أمعععا مرونعععة  -2

حالعععععععة االقتصعععععععاد سعععععععوا  معععععععن االنتععععععععا  أو الركعععععععود االقتصعععععععادي وثقعععععععة 
مستثمرين فضع ت ععن حالعة تركيبعة السعو  ومعدى تعوفر السعيولة ودمعول ال
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الشركات أو مروجها وزيادة رأس المال التشغيلي أو تمتيض  فقعد جعا ت 
 ات داللععة إحصععائية معنويععة قويععة ع قععة وجععود  مؤكععدا ا0.241)) قيمتهععا

المحسوبة  (t)وف  قيم  والنمو االقتصادي المحلي بين االستثماروايجابية 
0.01)نعععععد مسعععععتوى ثقعععععة وع a)  ويعنعععععي كلمعععععا زاد  (**6.44)التعععععي بلغعععععت

أدى إل  زيادة الناتع المحلي اإلجمالي  %(0)إجمالي االستثمارات بنسبة 
 ا( GDPمععن %28)يمثاال  ن القلععال الزراعععيأونجععد  ا(%0.24) مانسععبت 

 (. يعل  التوال %18%و54وبلغت حصة القلال المدمي والصناعي )

 ((0.16المتمثععععل باالسعععتيرادات وبلغععععت قيمتهععععا (X3)مرونعععة  بينمعععا تاهععععر - 2
 ات داللععة إحصععائية ع قعة وجععود   إ  توضع وجععودا بإشععارة موجبعةوحعدة 
0.01)وعند مستوى ثقعة  ةالمحسوب (t)قوية باالستناد إل  قيم  موجبة a) 

مععا ي حععا مععن مكونععات الميععزان و لعع  ل ،( (**1.99و التععي بلغععت قيمتهععا 
السعععععلعي الهنعععععدي الععععع ي يتمثعععععل باسعععععتيرادها الضعععععممة معععععن العععععنتل المعععععام 

فضعع ت  والمعععادن الثمينععة فضعع ت عععن المععواد الوسععيلة الداملععة فععي اإلنتععاج
 .                                                              عن اللل  المحلي الضمم

معا م بإشعارة موجبعةاو وحعدة  (0.011)بلغعت قد ف (X4)ت الصادراأما مرونة  -4
 (t)وجعععععود ع قعععععة إحصعععععائية ضععععععيتة جعععععدات باالسعععععتناد إلععععع  قعععععيم  اهعععععري

0.001)المحسععوبة وعنععد مسععتوى ثقععة a)  ممععا يشععير  ا(0.13)التععي كانععت
 . االقتصادي المعنوي في معدالت النمو إل  ضعف التأثير

المتمثععععل بعنصععععر االسععععتثمار األجنبععععي  (X5)ة المرونععععة فيمععععا بلغععععت قيمعععع - 2
سععالبةا وممعا يععدل علعع  وحعدة بإشععارة  ((-0.013المباشعرا إ  بلغععت قيمتهععا 

المحسعوبة وعنعد مسعتوى  (t)وجود ع قة عكسية بمعنوية قويةا وفع  قعيم 
0.05)ثقة  a) إي زيادة ا(1.88-)التي بلغت FDI   يؤدي  (%1)بما نسبت

وبععع ل  لععع  ا %(1.88)إلععع  تمتعععي  النعععاتع المحلعععي اإلجمعععالي بمعععا نسعععبت  
تعععأثير سعععلبي علععع  االسعععتثمار المحلعععي فعععي المعععدى البعيعععد نتيجعععة لت ب بععع  

واستحوا ها علع  المعوارد  حاب  من البلد عند حدو  أية أزمةاوتسارل انس
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االقتصععععععادية المتاحععععععة ومزاحمععععععة االسععععععتثمار المحلععععععي واالسععععععتحوا  علعععععع  
ؤه ت العلميعععة  ات األجعععور المنمتضعععة واإلمكانيعععات التقنيعععة العاليعععة المععع

فض ت عن تأثيراتها السلبية عل  معدالت النمو في المدى القصير نتيجة 
 الرتتال تكاليف ج بها.                         

 

 نتائع البح  للمتغيرات الداملة في األنمو ج (1)جد ول 

0.05عند درجة ثقة (  ات معنوية إحصائية t: قيم )(1) * a  
   (Minitab) البرنامع اإلحصائي نتائع  لع باالستنادإعداد الباح   :من: المصدر  (2)

 
  والمقترحات االستنتاجات  1-6) 

 االستنتاجات: أوال  
فععي االقتصععادي  فععي النمععو ايجابيععات  ؤثرقععد يععسعععر الصععرف تقلبععات  أن –0 

التععععدمل لرفععععو سعععععر ل عععععدم التزامهععععا فععععي مععععن معععع األجععععل المتوسععععل 
فععي  إلعع  تقلبععات الصععرف وبالتععالي سععيؤدي عععدم تععوفر العملععة األجنبيععة

 .معدالت النمو االقتصادي تحتيزسعر العملة المحلية وبالتالي 
االقتصععادي مععن مصععادر النمععو  النمععو المحلععي فععي االسععتثمار يعععد تععأثير -2

الحكععومي   يلعبعع  االسععتثمارالتاعععل والحيععوي العع ي  للععدور و لعع  ةاالرئيسعع

 R² F Dw P     T Coef  Variables  

     

 

 

99.8% 

   

 

 

99.9% 

 

 

 

 

3609 

 

 

 

 

1.55 

 

 

0.00 
10.42

* 
0.34 lnExch    X1 

0.00 6.44
* 

0.24 LnInves  X2 

0.07 1.99* 0.16 LnImp    X3 

0.89 0.13 0.01 LnExp    X4 

0.07   -1.88*   - 0.013 LnFDI    X5 
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االقتصععاد  فععي يععد الدولععة للتععدمل فععي  الماليععة السياسععة أدوات مععن كععأداة
عادة التوازن    وتحقي  النمو للبلد. وا 

الضعععععععممة أدت إلععععععع  مزاحمعععععععة  األجنبيعععععععةرؤؤس األمعععععععوال أن تعععععععدفقات  -2
واسعععععتحوا ت علععععع  المعععععوارد االقتصعععععادية   الهنعععععدي المحلعععععي االسعععععتثمار

 د واسعععتقلبت المعععؤه ت العلميعععة واإلمكانيعععات التقنيعععةالمتاحعععة فعععي البلععع

 .ذات األأو  المنخ ضة  عن األيدا العاملة  فضال   العالية،

 المقترحات  ثانيا: 

سياساااات أساااعا  الصااا ف التاااي تااادعو إلاااى تحقيااال  الباااد مااان اعتمااااد -0

والتااي ال  الهناادا االسااتق ا  النساابي والتااي تعااد أكثاا  مالئمااة لالقتصاااد

والتاي تزياد مان تكااليف  كبي طع فيها تقلبات سع  ص ف يتحمل المأتم

 ال سيما إذا كان األخي  يعتمد على مدخالت مستو دط.و، اإلنتاب

 ياالساتثما  المحلاوضع سياسات اقتصادية ك واط فاي توأياه ض و ط   -2

بمااا يخااد  عمليااات النمااو االقتصااادا  وتقلااي  االسااتثما ات األأنبيااة 

شباع السول المحلياة مان السالع االساتهالكية وعد  االكت اا في توأيه إل

 التي ال يكون لها أثا  فعالة في عملية النمو االقتصادا.

سيأعلها  لسع  ص ف م نفي تل النمو االقتصادا الأيد  الهنداعتماد  -2

تح يااز علااى  وبالتااالي سااينعكع ايأابيااا    هلتاادخل ل فعاالمياا  ملتزمااة 

 النماااو االقتصااااداتحقيااال   وبالتااااليوتقليااال االساااتي ادات الصااااد ات 

 .الم مو 
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Abstract 

The Research advancement by hypothesis that the Impact 

fluctuations of exchange rates contribute significantly toassess  

changes in the rates of economic growth from its effect on (Export, 

Import, Domestic Investment , Foreign direct investment) and adopted 

in the link between the descriptive and quantitative, the first based on 

theoretical studies, While the practical side adopted to the methods 

of economical, which is based on the methods of econometric 

and analysis showed positive significant for both the Exchange rate 

and Domestic Investment and India Imports, while characterized 

Exports its impact FDI positively very weak, and the impact of with 
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significant negatively in the economic growth when you exit suddenly 

and spread from his host country.                                   . 

 
Key words:  Exchange rate, Export, Import, Domestic Investment, 

Foreign Di. 
 

 قائمة المصادرالهوامش و 
اثر تقلبات سعر الصرف على بعض  تغييضرات اتصغصضال ال لضي  فضي  ،ن العنزيسعدون حسين فرحا -0

جاتعضض  الص  ضض  ، اتصغصضضالاإللاغ  و ولي  ،أطروحضض  لوغضض غار ميضضر تن ضض غ ، عضضدل تضضن الضضدوم الناتيضض 
 .3 ص ،2112

اخغبضاغ فريضي  الغعضدي  الزا ضد وفض   لغاس  تقلبات أسعاغ الصرف فضي الصضدا القصضيريصين  لغصام،  - 2
 .55ص ،2100، جاتع  ابي ب ر بلقايد، تلصسان،الجزا ر،وم الصيرب العربيفي ل

 تثشضر علضى األجنبيض  العصضتت  ضرف أسضعاغ اثضر انغقضام فضي الصضثثر  ت ضو غ ذضول م بربض غ، الع اتض  -3
العلض   الصاليض  والصصضضرفي  ولي  ،أطروحض  لوغض غار تن ض غ ، (2112 -0895) األغلن فضي األسضعاغ

 . 23 -22ص ،2119 ،األغلن عربي  للعل   الصالي  والصصرفي ،الي  األواليص الصصرفي ،
ت لولضض  وغ سضضعر الصضضرف فضي تمديضضد القضضدغ  الغنافسضي  العالصيضض  الصضضالغا، عصضال تمصضضد علضضي العضاني -4

 ،لبيضضضدا، لعضضضدل الرابضضض ، بيضضضدال للعلضضض   اتصغصضضضالي  الجاتعضضض جلضضض  وليضضض  ،اإلتضضضاغات العربيضضض  الصغمد 
 .025، ص2110العراق،

حالض  الجزا ضر، غسضال  تاجسضغير،  –الصضدف عاتأثر تييضر سضعر الصضرف علضى تيضزان  العقريب، وصام، -5
 .24-22ص ،2112، الجزا رلبليد ،  جاتع  سعد لحلب،

 .24 ص لصصدغ الساب ، شو غ، -2
 .23الصصدغ الساب  ص  ،العقريب  -5
اإلتضضاغات  أبضض  يبضضي، حضضي الضضدين وجضض س، سياسضض  سضضعر الصضضرف فضضي تصضضر،  ضضندوق النقضضد اليربضضي، - 9

 .025 ص ،2112 ،العربي 
9-Ingram, James C. & Robert M. Dunn, " International Economics, 3rd 

Ed, New York: John Wiley & sons, Inc, 1993, Page: 273. 

 . 28 ص الصصدغ الساب ، ت و غ، -01
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م القض   ال ضرا ي  والنصض    لغاسض  صياسضي  لنيريض  تعضال، تمضدلات سضعر الصضرف سعيد  مراوي، -00
 ،2101 ،الجزا ضضر ،لضض   اتصغصضضالي  والعلضض   الغجاغيضض وليضض  الع،  غسضضال  تاجسضضغير ،النقضضدي بضضالجزا ر

 .03ص
، ، تصضضرلاغ مريضضب للن ضضر، القضضاذر ، النقضض ل الدوليضض  وعصليضضات الصضضرف األجنبيضض  ،تضضدحص  ضضالق -02

 .028ص، 0885
جاتعض  القضد  ، األولضى الطبعض ، ب، النق ل والصصضاغفف زي الخطي، الصعطي غشيد عبد، أشاتي  -03  

 .295 ص ،0883، ، األغلنعصان الصفغ ح ،
تصضضر  اإلسضض ندغي ، للن ضضر، الجاتعيضض  تثسسض  -الدوليضض  اتصغصضضالي  العتصضضات ،بسضا  المجضضاغ -04

 .035ص ،2112المجاغ، 
 .055 ص ،2100األغلن، ،عصان الف ر، لاغ والسياسات النيري  - الدولي عبد القالغ السيد، اتصغصال -05
   .204 ، ص2110بيروت، لبنان،  اللبناني، لاغ الصنو ، الصسغ ا الدولي على الي اذر النقدي ، وسا  تتس -02
 .294 ص ،0883 وآخرون تصدغ ساب ،أحصد شاتي   -05
 لن روا لاغ جرير للطباع  ،الصجلد الطبع  األولى -تملي  اتصغصال الدولي ذ شياغ، تعروف، -09

      .314ص ،2112، األغلن، عصان

 .314نفس الصصدغ، ص -08
 ص ،2115 ، تصضر،القضاذر  والن ضر، للطباعض  العربي  النوض  لاغ الدولي، اتصغصال خلي  ساتي، -21

(99-95). 
حال  ، ير الصثسس  اتصغصالي  لص اجوغواغ تقلبات سعر الصرف وتداباثأ، 2112 سعيد،ال يتعنا -20

، ولي  العلضض   اتصغصضضالي  وعلضض   الغسضضيير،غسضضال  تاجسضضغير ميضضر تن ضض غ  ،السضض ر ب الصلضض تثسسضض  
 .55 صالجزا ر. ،باتنهخضر لجاتع  الما  

 تجل  جاتعض  ال  يغي، اتصغصال في الغضخم على الصرف وسعر النقد عرض تأثير حسين العصر، -22

 .335 ص ،0885، السع لي  ،الرياض ،(2( اإللاغي  العل   سع ل، الصلك
 .332 نفس الصصدغ ص -23
-0881 ضضبان نضض غي،اثر الغضضضخم علضضى سضضعر الصضضرف الغضض ازني للضضديناغ العراصضضي للصضضد   ،عبضضا  -24

وليضض  بيضضدال للعلضض   اتصغصضضالي  الجاتعضض  ،  تجلضض  وليضض  بيضضدال للعلضض   اتصغصضضالي  الجاتعضض  ،2115
 .24 ص  ،2119 العراق، بيدال،، 05العدل

 . 25ص نفس الصصدغ،  -25
 .25ص ، الصصدغ الساب،  مراوي -22
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 .80،ص2101 ،الصلك عبد العزيز،الرياض، السع لي 
  علضضى تعضضدتت النصضض   اثضضر الخصخصضض  فضضي تعضضدتت الغضضضخم وانع اسضضوا، خالضضد حصضضالي حصضضدون -35

جاتعضضضضض   ،وليضضضضض  اإللاغ  واتصغصضضضضضال،أطروحضضضضض  لوغ غار، اتصغصضضضضضالي فضضضضضي تجضضضضضاغب لوليضضضضض  تخغضضضضضاغ 
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 (2) جدول -(2102-0891) ملحق البيانات المستخدمة للهند للمدة

 
Year GDp Exchange Investment  Import Export FDI ind 

1980 2.04E+11 7.862945 3.42E+10  1.72E+10 1.14E+10 2.57E+10 

1981 2.16E+11 8.658523 4.3E+10  1.66E+10 1.15E+10 3.047E+10 

1982 2.24E+11 9.455132 4.5E+10  1.63E+10 1.2E+10 2.383E+10 

1983 2.4E+11 10.0989 4.44E+10  1.71E+10 1.27E+10 1.84E+09 

1984 2.49E+11 11.36258 4.65E+10  1.64E+10 1.33E+10 6.704E+09 

1985 2.62E+11 12.36875 5.55E+10  1.78E+10 1.22E+10 3.55E+10 

1986 2.75E+11 12.61083 5.94E+10  1.75E+10 1.29E+10 3.855E+10 

1987 2.86E+11 12.9615 6.42E+10  1.95E+10 1.56E+10 6.449E+10 

1988 3.13E+11 13.91708 7.2E+10  2.21E+10 1.79E+10 2.859E+10 

1989 3.32E+11 16.2255 7.2E+10  2.41E+10 2.08E+10 8.383E+10 

1990 3.5E+11 17.5035 8.14E+10  2.71E+10 2.26E+10 7.661E+10 

1991 3.54E+11 22.74243 6.18E+10  2.29E+10 2.29E+10 2.858E+10 

1992 3.73E+11 25.91808 7.11E+10  2.76E+10 2.55E+10 1.062E+11 

1993 3.91E+11 30.49329 6.05E+10  2.74E+10 2.75E+10 2.286E+11 

1994 4.17E+11 31.37374 7.72E+10  3.33E+10 3.24E+10 3.68E+11 

1995 4.49E+11 32.42708 9.55E+10  4.33E+10 3.91E+10 7.919E+11 

1996 4.83E+11 35.43317 8.82E+10  4.54E+10 4.08E+10 8.839E+11 

1997 5.02E+11 36.31329 1.04E+11  4.96E+10 4.45E+10 1.281E+12 

1998 5.33E+11 41.25937 1.01E+11  5.34E+10 4.64E+10 9.889E+11 

1999 5.78E+11 43.05543 1.25E+11  6.13E+10 5.25E+10 8.152E+11 

2000 6.01E+11 44.94161 1.15E+11  6.51E+10 6.09E+10 1.37E+12 

2001 6.31E+11 47.18641 1.26E+11  6.52E+10 6.1E+10 2.117E+12 

2002 6.56E+11 48.61032 1.31E+11  7.85E+10 7.35E+10 2.13E+12 

2003 7.08E+11 46.58328 1.62E+11  9.51E+10 9.08E+10 1.495E+12 

2004 7.63E+11 45.31647 2.34E+11  1.39E+11 1.27E+11 1.843E+12 

2005 8.34E+11 44.09998 2.86E+11  1.84E+11 1.61E+11 2.194E+12 

2006 9.11E+11 45.30701 3.4E+11  2.3E+11 2E+11 5.806E+12 

2007 1E+12 41.34853 4.71E+11  3.03E+11 2.53E+11 6.152E+12 
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2008 1.04E+12 43.50518 4.35E+11  3.51E+11 2.89E+11 1.113E+13 

2009 1.13E+12 48.40527 4.96E+11  3.47E+11 2.74E+11 8.852E+12 

2010 1.25E+12 45.72581 6.33E+11  4.5E+11 3.75E+11 5.764E+12 

2011 1.33E+12 46.67047 6.64E+11  5.68E+11 4.47E+11 6.835E+12 

2012 1.37E+12 53.43723 6.56E+11  5.81E+11 4.39E+11 7.905E+12 
 

  Excelوباستخدا  ب نام  2102  البنا الدولي المصدر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


