
- 1 - 
 

 اخلارجية املصرية املعامالت املصرفية اثر تغري سعر الصرف على 
 ابراهيم عبداحلافظ أمحدد. 

 املصرى االهلى ابلبنك اقتصادى ابحث
 امللخص

 ، ويكون لذلك أتثري كبرييت يواجهها املستوردين واملصدرينتلعب التغريات الكبرية يف سعر الصرف دورا اساسيا يف زايدة املخاطر ال
. لذا فان هذه الدراسة استخدمت املنهج التحليلي يف توضيح اثر سعر الصرف علي املعامالت املصرفية السياسات االقتصادية للدولةعلي 

االهتمام و  ،رف واملعامالت املصرفية اخلارجية، وكيفية الوصول للتوازن يف سعر الص(7162 -6891اخلارجية يف مصر خالل الفرتة )
 ت اليت حتدث يف الصادرات البنكيةمعرفة التغريا .ة وتوضيح أتثري االول علي الثاينعامالت املصرفية اخلارجيبدراسة سعر الصرف وامل

 .والواردات البنكية  الناجتة عن التغريات اليت حتدث يف نظام سعر الصرف املصري
 :وتوصلت الدراسة للنتائج االتية

 وهذا يؤثر ابلسالب علي  سعر الصرف تقل الصادرات البنكية مبعين إذا زاد ،ني سعر الصرف والصادرات البنكيةهناك عالقة عكسية ب
 .فائض يف امليزان التجاري البنكى ميزان املدفوعات أي حيدث عجز.وإذا حدث العكس فإنه حيدث

   وسعر الصرف وقد هناك عالقة عكسية بني الواردات البنكية  وسعر الصرف، وهذا علي عكس العالقة الطبيعية بني الواردات البنكية
وتوجد العالقة العكسية بني الواردات البنكية  وسعر  يرجع ذلك إيل عوامل أخري تؤثر علي الواردات البنكية  خبالف سعر الصرف.

" ني سعر الصرف والواردات البنكيةأن هناك عالقة طردية ب"الصرف يف حالة السلع الكمالية وهذا خيالف القاعدة العامة اليت تنص علي
 .ا ما حيدث يف السلع الضرورية مثل القمحوهذ

 يؤثر علي امليزان التجاري البنكىن سعر الصرف إ. 
Abstract: 

The significant changes in the exchange rate play a key role in increasing the risks faced by 

importers and exporters; this has a significant impact on the economic policies of the state. 

Therefore, the study used the analytical method to clarify the effect of the exchange rate on the 

balance of trade in Egypt during the period (1986 – 2017), how reach to balance in exchange rate 

and balance of trade, focusing on studying exchange rate and balance of trade and clarify the 

influence of first on the second, and knowing the changes that happen in exports and imports which 

results from the changes that happen in Egyptian exchange rate system. 

This study reaches to the following results: 

 There is negative relation between exchange rate and exports. This means that the more 

exchange rate is, the less exports are. And this influence negatively on balance of payment which 

leads to deficit and when the verse happens there is surplus in balance of trade. 

 There is negative relation between imports and exchange rate; this is in contrast with the natural 

relation between imports and exchange rate because of other factor which influence on imports. 

This negative relation exists in case of luxury goods which is opposite of public role which 

provided that “There is positive relation between imports and exchange rate” and this happens in 

case of essential goods like wheat. 

 Exchange rate influence on balance of trade. 
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  املقدمة:
تعد التقلبات يف اسعار صرف العمالت ذات امهية ابلغة ابعتبارها حلقة ربط بني االقتصادات الدولية ومقياسا حلجم معاملتها 

ة ابالضافة اىل ذلك له أتثري واضح على التوازن الكلي لالقتصاد من خالل عالقته املباشرة والغري املباشرة ابملتغريات االقتصادية الكلي
ويعترب سعر الصرف احد املؤشرات االقتصادية واملالية الىت تعرب  .ال ىف التعامالت اخلارجية ابلصرفمتمث التجاري البنكى امليزان وخصوصا 

 دايت اى دولة من دول العامل سواءعن جودة االداء االقتصادي الى دولة, وميثل سعر الصرف العمود الفقرى الذى تعتمد عليه اقتصا
انتهاج سياسات هتدف إىل ضمان استقرار سعر صرف عمالهتا  النامية لذلك تسعى معظم احلكومات إىل كانت من الدول املتقدمة او

من لتجنيب دوهلا التقلبات احلادة اليت متر هبا العمالت من فرتة ألخرى، ويتعاظم هذا الدور يف الدول النامية ألن معظم هذه الدول تعاين 
رب يف ميزان مدفوعاهتا،مما جيعلها أشد أتثرا ابلتقلبات االقتصادية الدولية، وأكثر عرضه انفتاح اقتصادايهتا بشكل كبري ومن عجز أك

لألزمات واملشاكل اخلارجية، مماينعكس سلبا على درجة االستقرار احمللي فيه. ويعرف ميزان املدفوعات الى دولة على انه عبارة عن سجل 
 العامل.اترخيى للمعامالت االقتصادية الدولية مع بقية دول 

عامالت اخلاصة ابمل الواردات البنكية وقيمة  الصادرات البنكية ويعترب امليزان التجارى هو املؤشر الذى يقيس جممل الفرق بني قيمة 
ىف الدولة وهو احد مكوانت ميزان املدفوعات .  البنكية سواء حبركة رؤوس االموال او التحويالت البنكية او قيمة الصادرات والواردات 

بية تؤثر تغريات سعر الصرف االجنىب على امليزان التجارى حبيث ان ارتفاع سعر الصرف العملة احمللية للدولة يؤدى اىل ارتفاع االسعار النس
. كذلك فان ارتفاع سعر الصرف لع االجنبيةسعار ورادهتا من السلسلعتها احمللية االمر الذى يؤدى الرتفاع اسعار صادراهتا مقارنة اب

من  الصادرات البنكية من السلع االجنبية مقابل اخنفاض اسعار  الواردات البنكية االجنىب مقابل العملة احمللية يؤدى اىل ارتفاع اسعار 
 .السلع احمللية وهذا يؤدى اىل اختالل شروط التبادل التجارى

واحلربني العربية  ،حرب اليمن ومصر لالسباب التالية  املصري تطورات عديدةة اخلارجية املعامالت املصرفيوشهد سعر الصرف و 
منو مرتفع االسرائيلية اليت كانت يف السبعينيات ادت ايل خسارة العمالت الصعبة مما ادي تبين سياسة الباب املفتوح من اجل احلفاظ علي 

خالل  الصادرات البنكية، ولكن هذا مل يساعد علي حتقيق االنتعاش االقتصادي مما ترتب عليه اخنفاض معدل حيت منتصف الثمانينيات
حيت بعد  6889 . ومت تطبيق برانمج التحرير املايل والذي ادي ايل حدوث استقرار نسيب يف سعر صرف اجلنيه املصري يف عامتلك الفرتة

اعلن عن تعومي اجلنيه  7112وىف عام  حصيلة البالد من الصرف االجنيب. تدهور كبري يف اليت نتج عنها 6882ماساة االقصر يف عام 
لب وابلتاىل اخنفض اجلنيه املصرى والتخلى عن نظام ربط العمالت واالنتقال اىل سعر الصرف الذى يتحدد بناء على العرض والط

 .املصرى
كذلك تدفق سعر الصرف سلبا وادت اىل اخنفاض حركة التبادل و  بسبب االزمة املالية العاملية اليت اثرت على 7119يف عام 

يناير حيث اثرت سلبا على حركة التجارة واالستثمار والسياحة  72شهدت مصر ثورة  7161/7166. ويف رؤوس االموال االجنبية
املعامالت ارتفع العجز يف  7162ويف  .واخنفاض معدالت التشغيل واالنتاج والناتج احمللي االمجايل وادى ذلك اىل عجز ميزان املدفوعات
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السلعية الناجتة عن اخنفاض اسعار البرتول العاملية مث وزايدة الكميات  الصادرات البنكية نتيجة لرتاجع حاصالت املصرفية اخلارجية 
 .املعروضة منه

 
 

  :فكرة البحث
  االخرية يف سعر صرف اجلنيه املصري من تغريات يعترب من اهم املوضوعات اليت حتتاج ايل حتليل نظرا ملا نتج عن التغريات

 .ى لالقتصاد املصرى على املستوى الكل
  وتوضيح أتثري كال منهما على االخراملعامالت املصرفية اخلارجية االهتمام بدراسة سعر الصرف و . 
  يت حتدث يف نظام سعر الصرف الناجتة عن التغريات ال الواردات البنكية و  الصادرات البنكية معرفة التغريات اليت حتدث يف

 2017-1986) ) املصري واثر ذلك على ميزان املدفوعات يف الفرتة
  املعامالت املصرفية اخلارجية كيفية الوصول للتوازن يف سعر الصرف و. 

 :البحث مشكلة
ومن العجز ىف امليزان التجارى إىل يؤدى مما املعامالت املصرفية اخلارجية عندما حتدث تغريات يف سعر الصرف يؤثر ذلك علي هل 

املعامالت أثر تغري سعر صرف اجلنيه املصري ابلنسبة للدوالر األمريكي علي  ثثمثل املشكلة ىف دراسة لذلك تغري ىف شكل املقتصد مث ال
 املصرياملصرفية اخلارجية 
  :السابقة الدراسات

                                                           
 .7161ورقلة ،-، جامعة قاصدي مرابحمتطلبات شهادة ماسرت اكادميي ، مذكرة مقدمة الستكمال1990)-(2014  للفرتة "اجلزائر حالة" اخلارجية التجارة علي الصرف سعر اثر" ،اليامنة، الدواي (6)

 العربية الدراسات اوال:

 الدراسة من اهلدف الدراسة وعنوان املؤلف اسم م
 هبا اوصت الىت النتائج

 الدراسة

1 

اثر  اليامنة، الدواي،دراسة 
 (6)سعر الصرف علي التجارة

للفرتة  "يمنحالة ال"اخلارجية 
(6881-1716) 

هتتم هذه الدراسة بتحليل مؤشرات قياس تقلبات سعر 
الصرف وهي االحنراف املعياري والتباين وابستخدام مناذج 

 ثبات التباين واملعروفة اختصاراً أبساليباالحندار الذايت مع 
ARCH and GARCH Models   بعد حتديد

اهم العوامل املؤثرة يف تقلبات سعر الصرف أيضا مت قياس 
 .يمنأثر تقلبات سعر الصرف على التضخم يف ال

مت استخدام بياانت يومية لسعر الصرف يف السوق  :أوالً 
إىل  7162املوازي وأسعار الذهب يف الفرتة من أول يناير 

أثبتت األدلة التجريبية وجود عالقة  م،7161هناية يونيو 

أظهرت الدراسة أن ارتفاع 
التوسع النقدي مقارنة بنمو 
اإلنتاج هي اهم عوامل اخنفاض 
سعر الصرف وبروز ظاهرة عدم 
االصطفاف يف سعر الصرف 
احلقيقي واليت ترتب عليها تدين 
تنافسية الصادرات واتساع فجوة 

 .موارد النقد األجنيب
تعديل بتوصى الدراسة كما 
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جامعة حممد خيضر  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراة يف العلوم التجارية،"اجلزائر حالة"  عالجها وسبل اخلارجية املصرفية املعامالت علي الصرف سعر تقلبات ثرا دوحة سلمي، (7)

 .7161 بسكرة،

قوية بني تقلبات أسعار الذهب يف األسواق احمللية والبورصة 
ت العاملية وتقلبات سعر الصرف مما يعين انه يف السنوا

األخرية اصبح دوالر الذهب احد اهم حمددات سعر الصرف 
يف املدى القصري، اثنيا مت استخدام نفس املنهجية لبياانت 

م  7161حىت يونيو  6881شهرية غطت الفرتة من يناير 
لقياس أثر تقلبات سعر الصرف على معدالت التضخم يف 

، وأوضحت النتائج وجود عالقة قوية بني تقلبات سعر يمنال
أيضاً  .الصرف ومعدالت التضخم يف الفرتة حتت الدراسة

استخدمت الدراسة النموذج النقدي لسعر الصرف لتحليل 
اهم حمددات سعر الصرف يف املدى البعيد لبياانت سنوية 

 الدراسة. فرتة تناولت
من  يمىندراسة اتثري سعر الصرف  على التجارة اخلارجية الو 

 :تقسيمه ملبحثنيمت خالل دراسة امليدانية و 
املستخدمة الذي  االول مت فيه حتديد طريقة ادوات الدراسة

 :تفرع ايل مطلبني
 ،ةاالول مت التطرق فيه لطريقة الدراس

ملستخدمة والربامج والثاين يتضمن االدوات االحصائية ا
، اما املبحث الثاين الذي مت التطرق فيه ايل املعتمد عليها

 .ر الفرضيات االساسيةعرض ومناقشة الدراسة الختبا

سعر الصرف واستخدام نظام 
تغيريات دوالر الذهب ضمن 
نظام حتديد سعر الصرف وان 
يوضع يف االعتبار ضرورة حتييد 
 األاثر التضخمية للتوسع يف

على  إنتاج الذهب للمحافظة
االستقرار االقتصادي، وضرورة 
اختاذ إجراءات تقلل من أثر 
تقلبات سعر الصرف عرب تعديل 
نظام سعر الصرف ليكون وفقا 

جند أن  .نظام املسار املزدوجل
االهتمام بتقييد النمو النقدي 
ومعاجلة اختالالت احلساب 
اجلاري وعجز املوازنة العامة من 
اجل احملافظة على االستقرار 
االقتصادي. وترشيد الطلب 
على النقد األجنيب ألغراض 
االسترياد والدفعيات األخرى 

 .لتقليل أثر االنفتاح االقتصادي

2 

ثر تقلبات سعر أ سلمي،دوحة 
علي املعامالت  (7)الصرف

وسبل عالجها امليزان التجارى 
 ."حالة اجلزائر"

استهدفت الدراسة  اساسيات سعر الصرف واهدافها ، دور 
سياسات سعر الصرف يف معاجلة اخللل يف امليزان التجارى  
من خالل دراسة هيكل املعامالت املصرفية اخلارجية وحتليل 

الواردات سعر الصرف علي الصادرات البنكية  و اثر تقلبات 
، سياسة سعر صرف الدينار اجلزائري واستعراض البنكية

خمتلف االليات اليت حتد من أتثري تقلبات سعر الصرف علي 
امليزان التجارى، اجلزء الرابع متعلق ابجلانب التطبيقي 
للدراسة من خالل تقدير منوزج لدراسة العالقة بني سعر 

توصى الدراسة بتبين نظام سعر 
صرف يهدف اىل تعزيز 
متحصالت النقد األجنيب 
وترشيد املدفوعات عرب حزمة 
متكاملة من االجراءات يف 
 اإلطار االقتصادي الكلي،
ولتحديد أثر التقلبات البد من 
تشجيع حتويالت املغرتبني 
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 .7167 ، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد،البنكى التجاري امليزان على الصرف سعر تغريات أثر عبد اجلليل هجرية، (2)

دينار اجلزائري ورصيد امليزان التجارى  خالل الفرتة الصرف ال
 تطبيق طريقة املربعات الصغري  من خالل6881-7162

ols  يف التقدير. 
 

 .وتشجيع االستثمارات األجنبية

3 

عبد اجلليل هجرية، أثر تغريات 
سعر الصرف على امليزان (6)

 التجاري البنكى

اهم استهدفت الدراسة دراسة تعريف سوق الصرف و 
، ويف وكذلك  اهم خصائص النظرايت املفسرة لسعر الصرف

االقتصاد اجلزائري مث ايل اهم املراحل اليت مر هبا نظام 
الصرف يف اجلزائر ،ودراسة بني تدهور الدوالر االمريكي 
وحتدايت االورور وحتدث فيه ابختصار عن مكانة هاتني 
العملتني دوليا والصراع القائم بينهما وكذلك أتثري كل منهما 

، دراسة قياسية واالقتصاد اجلزائري تصاد العامليعلي االق
الختبار وجود عالقة يف املدي الطويل بني سعر صرف 
الدينار اجلزائري ابلنسبة لالورو واملعامالت املصرفية اخلارجية 
يف اجلزائر ، وكذك اختبار امكانية وجود عالقة بني سعر 
صرف الدينار اجلزائري ابلنسبة للدوالر االمريكي يف االجل 

واملعامالت املصرفية اخلارجية للجزائر ابالضافة ايل الطويل 
اختبارات السببية بني املتغريات املدروسة واالعتماد علي 

 . يف معاجلة البياانت  EVIEWS برانمج
 

وصلت الدراسة إىل أن املتغري 
التابع )التضخم( ذو داللة 
إحصائية ابملتغريات املستقلة 
)عرض النقود وعجز املوازنة 
وسعر الصرف(. ومن أهم نتائج 
الدراسة وجود عالقة طردية بني 
معدل التضخم وعرض النقود، 
وعالقة عكسية بني معدل 
التضخم وعجز املوازنة، وجود 

ل التضخم عالقة طردية بني معد
وسعر الصرف. ومن أهم 
التوصيات تطبيق السياسات 
النقدية واملالية اليت تعمل على 
زايدة اإلنتاج يف القطاعات 

دية مما يؤدي إىل االقتصا
واحلد من  اخنفاض التضخم،

سياسات متويل عجز املوازنة إذ 
تؤدي إىل زايدة عرض النقود 
الذي بدورة يؤدي إىل ارتفاع 

 .التضخم

 : الدراسات االجنبيةاثنيا 
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4 

Osoro Cliff)1( & 

Ogeto Willy,  
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اختبار  هذه الدراسة تهدفاست
العالقة السببية بني معامل التضخم 

. استخدم يف كينياوسعر الصرف يف  
هذه الدراسة بياانت سنوية حتليل 

الصرف للفرتة  ملعامل التضخم وأسعار
 .7162إىل  6821من 

استخدم اختبار ديكي فوالر وقد 
املطور يف التحقق من سكون بياانت 
السلسلة وقد أسفرت نتائج حتليل 
االختبار عدم سكون سلسلة البياانت 
األصلية ملعامل التضخم ومعدل سعر 

نفس  الصرف بينما أوضحت نتائج
االختبار سكون سلسلة الفروق األوىل 

 للبياانت.
مت تطبيق اختبار بري وايس  كما

للسببية لدراسة العالقة السببية بني 
معدل التضخم ومعدل سعر الصرف 
وقد أسفرت نتائج حتليل االختبار إىل 
وجود عالقة سببية ذات اجتاه واحد 
بني معدل التضخم ومعدل سعر 
الصرف بينما أشارت نتائج نفس 
االختبار إىل عدم وجود عالقة سببية 

الصرف ومعدل  بني معدل سعر
التضخم. كما استخدم منوذج فضاء 
املتجهات لتقييم العالقة بني متغريات 
الدراسة معدل التضخم ومعدل سعر 
الصرف، وقد أدت نتائج التقييم أنه 

اتئج اختبار القرانج إىل عدم وجود ترابط ذايت 
بني حدود اخلطأ للنموذج املقدر، كما أدت 
نتائج اختباري جارك بريا وابرمتنتيو للعشوائية أن 
سلسلة بواقي النموذج املقدر عشوائية وتتبع 
التوزيع الطبيعي. استخدم اختبار السببية لفضاء 

دراسة العالقة السببية بني معدل املتجهات ل
التضخم ومعدل سعر الصرف وقد أسفرت 
النتائج أن هنالك عالقة سببية بني معدل 
التضخم ومجيع فرتات إبطائه وسعر الصرف بينما 
ال توجد عالقة سببية بني سعر الصرف ومجيع 

 .فرتات إبطائه ومعدل التضخم
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بناءا على معايري اختيار رتبة النماذج 
مت اختيار منوذج فضاء املتجهات من 

لتمثيل  VAR l)) الرتبة األوىل
معدل التضخم ومعدل العالقة بني 
 .سعر الصرف
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تدهور الدوالر  استهدفت الدراسة
االمريكي وحتدايت االورور وحتدث 
فيه ابختصار عن مكانة هاتني 
العملتني دوليا والصراع القائم بينهما 
وكذلك أتثري كل منهما علي 

، لىاالقتصاد العاملي واالقتصاد احمل
دراسة قياسية الختبار وجود عالقة يف 
املدي الطويل بني سعر صرف ابلنسبة 
لالورو واملعامالت املصرفية اخلارجية 

، وكذك اختبار قومىالاالقتصاد  على
امكانية وجود عالقة بني سعر صرف 

ابلنسبة للدوالر االمريكي يف  داخلال
االجل الطويل واملعامالت املصرفية 

الضافة ايل اب داخلاخلارجية لل
اختبارات السببية بني املتغريات 

 املدروسة واالعتماد علي برانمج
EVIEWS  يف معاجلة البياانت . 

 

وصلت الدراسة إىل أن املتغري التابع )التضخم( 
ذو داللة إحصائية ابملتغريات املستقلة )عرض 
النقود وعجز املوازنة وسعر الصرف(. ومن أهم 

ردية بني معدل نتائج الدراسة وجود عالقة ط
التضخم وعرض النقود، وعالقة عكسية بني 
معدل التضخم وعجز املوازنة، وجود عالقة 
طردية بني معدل التضخم وسعر الصرف. ومن 
أهم التوصيات تطبيق السياسات النقدية واملالية 
اليت تعمل على زايدة اإلنتاج يف القطاعات 
 االقتصادية مما يؤدي إىل اخنفاض التضخم، واحلد
من سياسات متويل عجز املوازنة إذ تؤدي إىل 
زايدة عرض النقود الذي بدورة يؤدي إىل ارتفاع 

 .التضخم

6 

Ng )2(Yuen-Ling, Har 

Wai-Mun, Real 

Exchange Rate and 

Trade Balance 

Relationship: An 

Empirical Study on 

بدراسة إمجاىل الناتج احمللى ابلنسبة 
الهم الدول وجد ان الوالايت املتحدة 
األمريكية والىت  ال تزال حتافظ على 
صدارهتا لالقتصاد العاملي، بناتج حملي 

من خالل دراسة متوسط نصيب الفرد من الناتج 
احمللي اإلمجايل للدول العشرين األوائل اقتصادايً 
يالحظ اختالف ترتيب الدول وفق هذا املؤشر 
عن ترتيبها وفق حجم الناتج احمللي اإلمجايل، 
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 . 

 :الدراسة حمل املوضوع ونتائج السابقة الدراسات نتائج بني مقارنة

The most countries



 

تريليون  62.819إمجايل بلغ حنو 
دوالر أمريكي، ومبعدل منو للناتج 

، وجاءت الصني %7.1احمللي بلغ 
ث بلغ انجتها يف املرتبة الثانية، حي

تريليون  66.292احمللي حواىل 
، تليها %1.9دوالر، مبعدل منو 

تريليون  2.661الياابن بـحواىل 
، فيما %7.8دوالر، مبعدل منو 

حلت روسيا يف املرتبة الثالثة عشر 
تريليون دوالر، مبعدل  6.721بـنحو 

، وجاءت تركيا %2.9-منو سالب 
ابملركز الثامن عشر بناتج حملي بلغ 

مليار دوالر، مبعدل منو  277حنو 
، تبعتها اململكة العربية السعودية 2%

مليار دوالر، مبعدل منو  127بـنحو 
ىف حني تالحظ تراجع  .2.2%

حجم الناتج احمللي اإلمجايل لدول 
العامل العشرين األوائل خالل الفرتة 

ملعظم دول العامل،  7162-7162
عدا الوالايت املتحدة والصني واهلند 

كوراي اجلنوبية، كما تالحظ أن سوراي و 
ليس هلا ترتيب ضمن قائمة دول العامل 
اقتصادايً، بعدما مت تدمري اقتصادها 
ابلكامل، ابإلضافة إىل الرتاجع يف 

نسبة جتاوزت انجتها احمللي اإلمجايل ب
، ووفق نفس خالل تلك الفرتة 72%

التقرير كان ترتيب مصر هو الرتتيب 
 رتتيب.كآخر دولة يف ال  692

فأصبحت أول دولة هي سويسرا مبتوسط نصيب 
 92172الفرد من الناتج احمللى بلغ حواىل 

دوالر، وجاءت أمريكا يف املرتبة الثانية حبواىل 
 27222دوالر، تلتها أسرتاليا مببلغ  21626

دوالر، فيما حلت بريطانيا ابملرتبة الرابعة حبواىل 
دوالر، وتقدمت اململكة العربية  22812

السعودية إىل املرتبة الثالثة عشر حبواىل حواىل 
لرابعة دوالر، وتقدمت تركيا إىل املرتبة ا 76121

دوالر، أما سوراي فرتتيبها  8267عشر حبواىل 
 121أييت دائمًا يف أخر دول العامل حبواىل 

وقد بدأ املضاربون وجتار العملة وأابطرة  دوالر.
املال يف الوالايت املتحدة وبريطانيا وغريها 
بعمليات تدمري القتصادايت تلك الدول النامية 

احمللية  من خالل عمليات ختفيض أسعار عمالهتا
سواء ابملضاربة عليها يف أسواق املال، أو من 
خالل إجبار هذه الدول على ختفيض قيمة 
عمالهتا أو تعومي عملتها كشرط الزم لدعم 
صندوق النقد الدوىل لرباجمها اإلصالحية كما هو 
احلال ىف مصر، مما ينتج عنه تدمري القتصادايت 

جية تلك الدول النامية، وتدمري قاعدهتا اإلنتا
وتفكيك إنتاجها إلجبارها لبيع شركاهتا الناجحة 
إىل شركات متعددة اجلنسيات، ابإلضافة إىل 
تكبدها خسائر ابهظة جتاوزت مئات املليارات 
من الدوالرات مما يؤدى يف كثري من األحيان إىل 
زعزعة إستقرار هذه الدول وإهنيارها بشكل 

 .سريع
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 احلالية الدراسة نتائج السابقة الدراسات نتائج

امليزان يؤثر اجيابًيا يف حتسني وضعية  ختفيض العملة  (6
 .التجاري البنكى

الصادرات توجد عالقة عكسية بني سعر الصرف وحجم  (7
، فاخنفاض سعر الصرف ويؤدي لزايدة الصادرات البنكية

 .السلعيةالبنكية  
توجد عالقة يف املدى الطويل بني تغريات سعر الصرف،  (2

 .و رصيد املعامالت املصرفية اخلارجية 
التوجد عالقة سببية بني سعري صرف ورصيد امليزان  (2

 .التجاري البنكى 
 امليزان التجاري البنكى.العالقة تبادلية بني سعر الصرف و  (2
صرفية تناولت دراسة أثر سعر الصرف علي املعامالت امل (1

 .اخلارجية يف اجلزائر
(، 7161-6821تناولت هذه الدراسات الفرتة من ) (2

نتيجة لتدين معدل النمو االقتصادي، وراتفاع عجز ميزان 
املدفوعات، وضعف التجارة الدولية، واهنيار اسعار املواد 

 االولية خالل فرتة الثمانينات يف اجلزائر

 :النظري االطار حدود يف    
وتتمثل املعامالت املصرفية اخلارجية، عالقة بني سعر الصرف و ان هناك 

وسعر الصرف وطردية مع  الصادرات البنكيةالعالقة عكسية بني 
 .الواردات البنكية 

 :املؤشرات حدود يف
ان هناك عالقة عكسية بني سعر الصرف والواردات البنكية   .6

تؤثر علي   وهذا خمالف للنظرية ويرجع ذلك ايل عوامل اخري
خبالف سعر الصرف مثل مرونة الطلب علي  الواردات البنكية
، قلة األنتاج احمللي، القيود الكمية علي الواردات البنكية
 .الواردات البنكية 

 . سعر الصرف والصادرات البنكية هناك عالقة عكسية بني  .7
من السلع الضرورية غري مرنه ابلنسبة  الواردات البنكيةتعترب  .2

 .للتغريات يف سعر الصرف
سعر الصرف يؤثر علي املعامالت املصرفية اخلارجية حث توجد  .2

 .عالقة تبادلية بني سعر الصرف وامليزان التجاري البنكى 
املصرفية اخلارجية يف تتناول اثر سعر الصرف علي املعامالت  .2

 .مصر
( نظرا للتغريات 7162-6891تناولت الدراسة الفرتة من ) .1

 الكبرية اليت حدثت يف سعر الصرف

 
 الدراسة أهداف  -6

 . االهتمام بدراسة سعر الصرف واملعامالت املصرفية اخلارجية وتوضيح أتثري االول علي الثاين
 .والواردات البنكية  الناجتة عن التغريات اليت حتدث يف نظام سعر الصرف املصري ت اليت حتدث يف الصادرات البنكيةمعرفة التغريا

 البحث امهية  -7
  توضيح مدى أتثري سعر الصرف على املعامالت املصرفية اخلارجية. 
 ( 7162 – 6891دراسة اثر التغريات واألزمات احلادثة خالل فرتة الدراسة)  واليت أثرت على النشاط االقتصادي بشكل عام

 . وسعر الصرف املعامالت املصرفية اخلارجية بشكل خاص يف مصر
  البحث فرضيات  -2
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 املصرفية اخلارجية واملعامالت سعر الصرف  هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية بني  ان. 
  وسعر الصرف الصادرات البنكية بني  فروق معنوية ذات داللة احصائية هناك ان . 
   وسعر الصرف الواردات البنكية بني ان هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية . 

   لبعض العوامل واملتغريات املؤثرة على اإلستثمارات احلقيقية ىف مصر ىف ضوء تعومي سعر ان هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية
 الصرف

 الدراسة حدود  -2
لقد حددت الدراسة يف اطار مكاين وزمين حيث مت حصر الدراسة يف مجهورية مصر العربية من اجل توضيح اثر تغريات سعر الصرف على 

 اما من حيث االطار الزمين فقد حصرت الدراسة املؤشرات الزمنية يف مجهورية مصر العربية يف الفرتة الزمنية، املعامالت املصرفية اخلارجية 
(1986- 2017). 

 الدراسة منهجية  -2
، مت استخدام جمموعة من االدوات التحليلية لالجابة علي تساؤل ونتائجها ، وحتليل ابعادها وجوانبهامن اجل دراسة موضوع البحث

 . الثاين اجلزء، واالسلوب الوصفي التحليلي يف االول اجلزءالبحث واثبات صحة الفرضيات لذلك مت استخدام االسلوب النظري يف 
 نتائج البحث ومناقشتها

  البنكى التجاري امليزان على الصرف سعر أثر أوال:
 الصادرات البنكية يعترب سعر الصرف املرآة اليت ينعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العامل اخلارجي ويظهر ذلك من خالل العالقة بني 

الواردات ، فاسترياد السلع من احدى البلدان االجنبية يزيد من الطلب على عملة هذا البلد يف السوق الوطين مبعىن ان الواردات البنكيةو 
تزيد من الطلب  الصادرات البنكية تزيد من الطلب على العمالت االجنبية وتزيد من عرض العملة الوطنية يف اسواق العامل، ولكن  البنكية 

هلذه املعامالت املصرفية اخلارجية االجنيب على العملة الوطنية وتزيد من عرض العمالت يف السوق الوطين مما يؤدي اىل حدوث اختالل يف 
من  هذا اجلزءالدولة ويتم معاجلة هذا االختالل من خالل اختاذ سياسات سعر الصرف اليت تتناسب مع حالة االقتصاد الوطين. ويتكون 

 : مبحثني
 الصادرات البنكية من حيث )اثر تقلبات سعر الصرف على املعامالت املصرفية اخلارجية املبحث االول يوضح اثر سعر الصرف على 

املعامالت اما املبحث الثاين يوضح تطورات سعر الصرف و  (،امليزان التجاري البنكى ، العالقة بني سعر الصرف و الواردات البنكيةو 
 .خالل فرتة البحث واالسباب اليت ادت اىل تلك التطوراتاخلارجية املصرفية 
  البنكى التجاري امليزان علي الصرف سعر اثر االول: املبحث

ال يرتبط بسعر صرف العملة احمللية ولكن ما مت التحقق منه أن هناك عالقة وثيقة ما بني املعامالت املصرفية اخلارجية يظن البعض أبن 
, ويرجع ذلك إيل إن كل دولة ال تطبق التحديد اإلداري وتتبع نظام الصرف املعامالت املصرفية اخلارجية احمللية و  سعر صرف العمالت

 .احلر
  البنكية الصادرات علي الصرف سعر تقلبات أتثري اوال:

هم هذا التقلب يف احداث ختفيض قيمة العملة الوطنية ابلنسبة للعمالت االجنبية او رفعها , ويسا” تقلب سعر الصرف يقصد به : 
يف حالة ختفيض قيمة العملة احمللية تنخفض اسعار السلع احمللية يف ،  تغريات يف اسعار السلع احمللية ابلنسبة لالسعار يف الدول االجنبية
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من اخلارج،  الواردات البنكيةنتيجة لزايدة املعروض النقدي يف الداخل )ختفيض الطلب علي العملة وصادرات الدولة( وزايدة حجم   اخلارج
، وحيدث العكس يف حالة ارتفاع قيمة العملة احمللية وهذا يوضح العالقة العكسية بني سعر الصادرات البنكيةفيؤدي ذلك ايل ارتفاع حجم 

 . الصادرات البنكية الصرف و 
  البنكية الواردات علي الصرف سعر تقلبات أثثري اثنيا:

واخنفاض حجم الصادرات البنكية يف حالة اخنفاض قيمة العملة احمللية يؤدي ذلك ايل ارتفاع  ،ات البنكيةالوارديؤثر سعر الصرف علي 
 .ويرجع ذلك ايل اخنفاض اسعار السلع احمللية وزايدة املعروض النقدي واخنفاض الطلب علي السلع األجنبية الواردات البنكية 

وارتفاع الطلب علي السلع احمللية ،ينخفض املعروض النقدي يف  الصادرات البنكيةاما يف حالة ارتفاع قيمة العملة احمللية نتيحة لزايدة 
وهذا يوضح العالقة  الواردات البنكيةالداخل نتيجة لزايده الطلب علي السلع احمللية وترتفع االسعار احمللية مما يؤدي ذلك ايل زايدة حجم 

 . الواردات البنكية لطردية بني سعر الصرف و ا
  البنكى التجاري امليزانو  الصرف سعر بني العالقة اثلثا:

 :يف حالة العجزاملعامالت املصرفية اخلارجية ( : خمطط لبيان العالقة بني سعر الصرف و 1شكل رقم )

 البنكية الواردات واخنفاض البنكية الصادرات زايدة

 البنكى التجاري امليزان العجزيف
 البنكية الصادرات < البنكية الواردات 

 األجنبية العملة على العرض > األجنبية العملة على الطلب
 احمللية العملة على الطلب > احمللية العملة من العرض 

 الوطنية العملة قيمة اخنفاض < االجنيب الصرف سعر ارتفاع

 البنكية الواردات اسعار ارتفاع < التنافسية قدرهتا وزايدة الصرف اسعر اخنفاض

 البنكية الواردات <  البنكية الصادرات  البنكى التجاري امليزان توازن

 البنكية الواردات > البنكية الصادرات التجاري امليزان يف الفائض

 االجنبية العملة علي الطلب < األجنبية العملة علي العرض
 احمللية العملة على الطلب < احمللية العملة من العرض

 .26ص  7162، القاهرة دكتور ايهاب حممد صربى، حماضرات ىف االقتصاد الدوىل، معهد منظمة التجارة الدوىل: املصدر
 

 يف حالة الفائضاملعامالت املصرفية اخلارجية : خمطط لبيان العالقة بني سعر الصرف و (2شكل رقم )

 البنكى التجاري امليزان توازن
 البنكية الصادرات <  البنكية الواردات

 التنافسية قدرهتا واخنفاض < البنكية الصادرات اسعار ارتفاع
 التنافسة قدرهتا وزايدة < البنكية الواردات اسعار اخنفاض

 البنكية الواردات ارتفاع < البنكية الصادرات اخنفاض
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 الوطنية العملة قيمة ارتفاع < االجنيب الصرف سعر اخنفاض
 .92ص  7162، القاهرة ، معهد منظمة التجارة الدوىل، حماضرات ىف االقتصاد الدوىلىاملصدر : دكتور ايهاب حممد صرب 

 
 حتقيق هو ااالساسي اهلدف وان ،البنكى التجاري امليزانو  الصرف سعر بني تبادلية عالقة هناك ان يتضح السابق الرسم خالل من

 .اخلارجية املصرفية املعامالت يف التوازن
 

 واسباهبا اخلارجية املصرفية املعامالتو  الصرف سعر تطورات الثاين: املبحث
املعامالت املصرفية اخلارجية مت اختاذ مؤشرات سعر الصرف و املعامالت املصرفية اخلارجية نظرا لقوة العالقة بني سعر الصرف و 

من اجل  (7162-6891)خالل الفرتة واملمثلة ىف حركة رؤوس االموال والتعامالت التجارية الواردات البنكية و  الصادرات البنكيةو 
 : يتصرف على كل منها ويتضح ذلك يف اآلدراسة اثر سعر ال

 (2112-1891) من مصر يف اخلارجية املصرفية املعامالت برصيد بيان :(1) جدول

 http://data.albankaldawli.org املصدر : قاعدة بياانت البنك الدويل
 

 
 
 
 
 

 السنة
صادرات السلع 

واخلدمات )% من 
لي(احملإمجايل الناتج   

واردات السلع 
واخلدمات )% من 

لي(إمجايل الناتج احمل  

رصيد امليزان 
ىالتجاري البنك  
 – صادرات)

 (واردات

 السنة

صادرات السلع 
واخلدمات )% 

ج من إمجايل النات
 احمللي(

 واردات السلع واخلدمات
)% من إمجايل الناتج 

 احمللي(

رصيد امليزان 
ىالتجاري البنك  
(  –صادرات 

 (واردات

1986 19.91428 32.04153 -12.1273 2002 17.47979 22.33064 -4.85085 
1987 15.73157 25.59443 -9.86286 2003 18.31618 22.67089 -4.35471 
1988 12.55871 22.76629 -10.2076 2004 21.79641 24.38323 -2.58683 
1989 17.31839 35.16113 -17.8427 2005 28.22996 29.58994 -1.35998 
1990 17.89348 32.3514 -14.4579 2006 30.34355 32.6091 -2.26555 
1991 20.0476 32.71329 -12.6657 2007 29.94981 31.56872 -1.61891 
1992 27.8156 35.79569 -7.98009 2008 30.24973 34.82814 -4.57841 
1993 28.39684 30.91301 -2.51618 2009 33.04299 38.63763 -5.59464 
1994 25.83763 30.09021 -4.25258 2010 24.95682 31.59662 -6.6398 
1995 22.57143 28.05714 -5.48571 2011 21.34925 26.5871 -5.23786 
1996 22.54902 27.69608 -5.14706 2012 20.56743 24.68821 -4.12078 
1997 20.74978 26.19878 -5.449 2013 16.57612 24.58047 -8.00435 
1998 18.84167 24.89658 -6.05491 2014 17.17106 23.56546 -6.3944 
1999 16.21434 25.71329 -9.49896 2015 14.43456 22.97921 -8.54465 
2000 15.05202 23.30949 -8.25748 2016 13.91902 22.10712 -8.1881 
2001 16.20112 22.81682 -6.6157 2017 13.20685 *21.64787 -8.44102 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=EG
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 (2112-1891) من مصر يف اخلارجية املصرفية املعامالت برصيد بيان )3 : رقم شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (6جدول رقم )املصدر : 
 

 (2112-1891) من مصر يف  البنكية الوارداتو   البنكية الصادرات من وكال الصرف سعر بني ابلعالقة بيان : (2) رقم جدول

 http://data.albankaldawli.orgاملصدر : قاعدة بياانت البنك الدويل
 

 البنكية للصادرات ابلنسبة -أ

 السنة

صادرات السلع 
واخلدمات )% من 

إمجايل الناتج 
 احمللي(

واردات السلع 
واخلدمات )% من 

إمجايل الناتج 
 احمللي(

الصرف سعر 
 الرمسي

 السنة

صادرات السلع 
واخلدمات )% من 

إمجايل الناتج 
 احمللي(

واردات السلع 
واخلدمات )% من 

إمجايل الناتج 
 احمللي(

يسعر الصرف الرمس  

1986 19.91428 32.04153 0.700001 2002 17.47979 22.33064 3.97253 
1987 15.73157 25.59443 0.700001 2003 18.31618 22.67089 4.499667 
1988 12.55871 22.76629 0.700001 2004 21.79641 24.38323 5.850875 
1989 17.31839 35.16113 0.700001 2005 28.22996 29.58994 6.196242 
1990 17.89348 32.3514 0.866667 2006 30.34355 32.6091 7.778833 
1991 20.0476 32.71329 1.552362 2007 29.94981 31.56872 6.733167 
1992 27.8156 35.79569 3.138008 2008 30.24973 34.82814 6.635433 
1993 28.39684 30.91301 3.321748 2009 33.04299 38.63763 8.432235 
1994 25.83763 30.09021 3.352518 2010 24.95682 31.59662 10.544553 
1995 22.57143 28.05714 3.385133 2011 21.34925 26.5871 12.621943 
1996 22.54902 27.69608 3.392208 2012 20.56743 24.68821 15.932828 
1997 20.74978 26.19878 3.391483 2013 16.57612 24.58047 16.056058 
1998 18.84167 24.89658 3.38875 2014 17.17106 23.56546 16.870325 
1999 16.21434 25.71329 3.38875 2015 14.43456 22.97921 20.077609 
2000 15.05202 23.30949 3.39525 2016 13.91902 22.10712 17.689548 
2001 16.20112 22.81682 3.47205 2017 13.20685 21.64787 17.691258 
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(من إجمالي الناتج المحلي)% صادرات السلع والخدمات 
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http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=EG
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، مث بدأ منحين الصادرات البنكية  62.2ايل  68.8( من 6899-6891ينخفض منحين الصادرات البنكية  يف الفرتة مابني )
-6887اخنفضت يف الفرتة مابني ) الصادرات البنكيةمث جند ان  .79.2ايل  62.2من  (6887-6899االرتفاع يف الفرتة مابني )يف 

. مث يوضح 21.2ايل  62.12( من 7112-6888مث ارتفاع الصادرات البنكية  يف الفرتة مابني ) .62.12ايل  79.2( من 6888
ات نسيب ىف منحىن الصادرات البنكية ، وبعد ذلك يبدأ منحىن الصادرات البنكية  ىف ( ثب7112-7112الشكل ىف الفرتة ما بني )

حيث تقل قيمة  ،(7162-7119، مث أيخذ املنحىن ىف االخنفاض مابني )7119حىت عام  7112من عام  22اىل  21.7الزايدة من 
 . 62.1اىل  22الصادرات البنكية  من 

 البنكية للواردات ابلنسبة -ب
.مث ارتفعت الواردات البنكية  77.2ايل  27.12( من 6892-6891) منحىن الواردات البنكية  ابالخنفاض يف الفرتة مابنييبدأ 

( من 6898-6899، مث تنخفض الواردات البنكية  يف الفرتة مابني )22.61ايل  77.2( من 6899-6892يف الفرتة مابني )
مث اخنفضت الواردات البنكية   .22.2ايل  27.22من  (1991-1989) يف الفرتةمث تعود لالرتفاع مرة اخرى  .27.22ايل  22.61

من  (7112-7116وجند بعد ذلك ان املنحىن بدأ يف االرتفاع يف الفرتة ) .77.22ايل  22.2( من 7116-6886يف الفرتة )
 7119حىت عام  7111بدءاً من عام . مث أخذاملنحىن ىف الزايدة (7111:  7112فاضه ما بني عامى ). مث اخن27.11ايل  77.22

 (7162:  7119ويعود لالخنفاض مرة اخرى ما بني عامى )
 

 (2112-1891) من مصر يف  البنكية الواردات و  البنكية الصادرات من وكال الصرف سعر بني ابلعالقة بيان )4(  : رقم شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7جدول رقم )املصدر : 
 

 الصرف لسعر ابلنسبة- ج
 :ونالحظ التاىل(7162-6891)تطور سعر الصرف )العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي( خالل الفرتة 
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(من إجمالي الناتج المحلي)% صادرات السلع والخدمات 

(من إجمالي الناتج المحلي)% واردات السلع والخدمات 

سعر الصرف الرسمي
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( 6881-6899, مث ارتفع سعر الصرف من )1.2116( مبقدار 6899-6891جند ان املنحىن بدأ بثبات نسيب يف الفرتة )
 .مث ارتفع مرة اخري مابني 2.29ايل  2.28من  (6889- 6881بدأ ينخفض سعر الصرف يف الفرتة )و  . 2.28 ايل 1.21من 

، مث ارتفاع سعر (7119- 7112يف الفرتة ) 2.2ايل  1.68اخنفض سعر الصرف من  .1.68ايل  2.29( من 7112 - 6889)
 . 7162اىل  7119خالل الفرتة من  2.18:  2.22الصرف تدرجييا من 

 
 يلي ما التطور ذلك ايل ادت اليت االسباب همأ ومن: 

  :الثمانينات فرتة خالل -6
( ، وكان ذلك عبئا ثقيال ونتج عنه خسارة 6822-6812االسرائيلية ىف عامى) -نتيجة حلرب اليمن ومصر، واحلربني العربية
سياسة )الباب  6822، لذلك تبنت مصر عام قناة السويس وحقل سيناء النفطى( مصدرين رئيسيني للدخل ابلعمالت الصعبة ومها )

على معدل منو مرتفع حىت   ، وتركزت هذه السياسة على الدوالرات النفطية ومت احلفاظض دفع عجلة النمو االقتصادى( بغر املفتوح
، اما االقتصاد الداخلى فلم يطرا عليه تغريات تذكر، نمو كان من ريع االقتصاد اخلارجىولكن اجلزء االكرب من هذا ال اتمنتصف الثمانين

مل يكن االنتعاش االقتصادى الريعى املستمد قابل لالستمرار خاصة بعد تزامن ااثر اهنيار اسعار النفط والكساد  6891لذلك حبلول عام 
الصادرات الت الصعبة لذلك اخنفضت ورسوم قناة السويس واثر ذلك بصورة رئيسية على العم  العاملى فاخنفضت العائدات من النفط

ق مع صندوق ابتفا 6892ونتيجة لتلك االختالالت اضطرت احلكومة املصرية ابتباع برانمج االصالح عام   6891ىف عام  البنكية 
ق واستمر تدهور هذا االتفاق بعد مرور ثالثة اشهر نظرا لعدم متكن احلكومة من استيفاء متطلبات الصندو  النقد الدوىل اال انه مت الغاء

تفع وكان االقتصاد ىف ذلك الوقت على وشك االهنيار حيث ار   (6886_  6881الوضع االقتصادى حىت اندالع حرب اخلليج )
 . الغري نفطية الصادرات البنكية ، حيث كان هناك قدرات حمدودة من %71العجز ىف املوازنة حواىل 

غريات اجيابية ىف اقتصادها بسبب اتفاق دول اخلليج والوالايت املتحدة واندى كانت هناية احلرب فرصة مباركة ملصر حيث محلت ت
ابريس لتقدمي املساعدات املالية ملصر واعفاء جزء هام من ديوهنا وابلتاىل التخفيف من نزيف العمالت الصعبة وساعد ذلك مصر الدخول 

نظام مايسمى اسعار الصرف املتعددة وهذا  الفرتةتلك ل بقت السياسة النقدية خالوط. 6886ىف برانمج االصالح االقتصادى عام 
 . بدوره ادى اىل ظهور السوق السوداء

  :التسعينيات فرتة خالل -7
انطلق برانمج التحرير املاىل ىف اوائل التسعينيات وكان ذلك مع جمموعة من االجراءات للقضاء على الكبح املاىل الذى استقرت 

منذ منتصف السبعينيات حىت هناية الثمانينات حيث حررت معدالت الفائدة وسعر الصرف ، ومن هنا عليه السياسة النقدية واملالية 
 . بدات اجراءات اصالح النظام

ية للتمويل مثل ىف السنة االوىل والثانية من برانمج التحرير املاىل مت استبدال اشباه الضرائب املرتبطة بسياسة الكبح املاىل مبوارد حقيق
او    ، فارتفعت اسعار الفائدة ومن هنا حفز ذلك تدفقات راس املال اخلاص لتكون ايداعات ابلنظام املصرىفكوميةالسندات احل

كما انه مت تطبيق برانمج اخلصخصة مث تطوير البورصة املصرية لتكون اداء فعالة ىف   6882كاستثمارات ببورصة االوراق املالية ىف هناية 
 . يةتعبئة املوارد احمللية واالجنب
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التحرير املاىل حىت بعد حدوث ماساة االقصر   وكان احلصاد االقتصادى طيبا ىف مصر خالل السنوات العشر االوىل من برانمج
والىت تدهورت على اثرها حصيلة البالد من الصرف االجنىب ،حيث كان هناك استقرار نسىب ىف سعر صرف اجلنيه املصرى  6882عام 

 .6889حىت عام 
البداية احلقيقية الصالح سوق الصرف االجنىب )االصالح االقتصادى( وذلك عن طريق توحيد سعر الصرف  6886وميثل عام 

بسعر واحد مربوط ابلدوالر االمريكى , ومت السماح للقطاع اخلاص خبدمات الصيارفة للتجارة ىف العمالت واستمر سعر الصرف عند 
جنيه  2,26ووصل اىل  7111جنيه للدوالر واستمر ذلك حىت يونيو  2,28مث عدل اىل  6882جنيه للدوالر حىت اواخر  2,72
 .للدوالر

وبداية من التحرير املايل ارتفعت تدفقات مصر والودائع وزايدة االحتياطات الرمسية من العمالت االجنبية حيث قدرت حجم 
 .6898ون جنيه سنة ملي 62.829، حيث بلغت  6882مليون جنيه يف  671.628البنكية  الواردات البنكية 

 :2112 اىل 2111 من الفرتة يف -2
) ازمات الصرف االجنيب (.وكان هناك استقرار نسيب يف سعر  "أبزمة العملة يف مصر"حدث ما يسمى  7116يف يوليو عام 

مصر، وتضاعفت االزمة ووصلت   ظهرت بوادر ازمة العملة يف 6889صرف اجلنيه املصري خالل التسعينيات ولكن مع بداية عام 
قت.حيث كانت البداية من قيمته يف ذلك الو  %21، وذلك نتيجة للتعصف بقيمة اجلنيه الذي فقد حوايل 7116ذروهتا يف منتصف 

عندما اخذت العملة يف االختفاء لتظهر السوق السوداء مرة اخرى ، وعند مأساة االقصر  7116احلقيقية الزمة العملة يف مصر يف اوائل 
االجنيب  واالهنيار الكبري يف االيرادات السياحية واهنيار اسعار النفط حاولت احلكومة من التخفيف من وطأة احلالة بسوق الصرف 6882

 . 7116اىل  6889عن طريق االستنزاف املستمر الحتياطات الصرف االجنيب واليت هبطت بصورة كبرية من 
ابلوالايت املتحدة االمريكية االقتصاد املصري املزيد من االيرادات السياحية واليت اخنفضت بصورة   7116افقدت احداث سبتمرب 

ابالضافة اىل اخنفاض ايرادات قناة السويس مع تصاعد انذار احلرب يف منطقة الشرق   .6882كبرية بعد احداث االقصر بعد احداث 
ويف  ، وبذلك ارتفعت السوق السوداء الواردات البنكية السلعية على تغطية نصف  الصادرات البنكية ونتيجة لذلك عملت   االوسط
ذي كان معموال به منذ برانمج التحرير املايل يف مصر واالنتقال اعلن عن تعومي اجلنيه املصري والتخلى عن نظام ربط العمالت ال 7112

جنيه ولعبت التوقعات ابندالع حرب العراق  2.21اىل سعر صرف يتحدد وفقا للعرض والطلب وابلتايل اخنفاض قيمة اجلنيه ليصل اىل 
 على معدالت منو االستثمار والتشغيل دورا كبريا ىف التاثري  )غزو امريكا للعراق( 7112حىت نشوب احلرب ىف  7117منذ منتصف 

نتيجة لتعومي اجلنيه وختفيض قيمته ادى اىل ارتفاع كبري يف معدالت التضخم وهذا يرجع اىل ارتفاع معدالت  7112ويف عام . واالرابح
هى )ارتفاع اسعار املواد ادى ذلك اىل حدوث ازمة اخرى و  7112نتيجة الزمة املالية العاملية ىف منتصف  7112وىف  .الواردات البنكية 

الغذائية االساسية( نتيجة الخنفاض صادرات السلع واخنفاض االيرادات فقامت الدول العربية ومنها مصر ابسترياد السلع الغذائية 
 .مثال استرياد القمح من الوالايت املتحدة االمريكية  االساسية

، وتتمثل البداية احلقيقية 7119الزمة املالية العاملية عام من ابرز االحداث اليت اثرت على سعر الصرف هي ا 7119 عام ويف
. وامتدت هذه االزمة اىل دول العامل بشكل تدرجيى حبكم الرتابط الدوىل بني الدول وبذلك اخنفضت حركة  7112يف امريكا عام   لألزمة

نتيجة لقيام الوالايت ابخنفاض صادراهتا من السلع ومنها البرتول وابلتاىل   الموال االجنبية بني دول العاملالتبادل الدوىل وتدفق روؤس ا
-7161) شهدت مصر ىف السنة املالية . (2009- 2008) اخنفض سعر النفط العاملى لزايدة العرض من البرتول خالل عامى
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ىن وانعاكساته السلبية على حركة التجارة واالستثمار والسياحة والنقل واخنفاض يناير حالة من عدم االستقرار االم 72ىف ثورة  (7166
وقد اسفرت معامالت مصر مع العامل اخلارجى خالل هذه السنة املالية عن   واخنفاض الناتج احمللى االمجاىل  معدالت التشغيل واالنتاج

الصادرات ارتفع عجز امليزان التجارى بينما استقرت حصيلة  (2012-2011) وخالل الفرتة  8.9عجز مبيزان املدفوعات بلغ حنو 
السلعية اايل املدفوعات عن  الصادرات البنكية وانعكس ذلك علي اخنفاض نسبة ختطيط حصيلة   السلعية عند مستواها السابق البنكية 

ميزان املدفوعات وتراجع يف عجز امليزان  كان هناك فائض كلى ىف (2013 – 2012) ما خالل السنة املاليةا السلعي الواردات البنكية 
ارتفع عجز  (2014 -2013) خالل السنة املالية% 2.2ذلك ااىل ارتفاع صاىف التحويالت بدون مقابل مبعدل   التجارى ويرجع

يف السنة  .السلعية الصادرات البنكية السلعية وتراجع حصيلة  الواردات البنكية امليزان التجارى نتيجة لزايدة املدفوعات عن 
الصادرات السلعية لرتاجع حصيلة  الصادرات البنكية ارتفع العجز ىف امليزان التجارى نظرا لرتاجع حصيلة  (2017-2014)  املالية

الواردات البرتولية الناجتة عن اخنفاض اسعار البرتول العاملية وزايدة الكميات املعروضة منه وىف ذلك الوقت ارتفعت املدفوعات عن  نكيةالب
 .السلعية ابالضافة لرتاجع صاىف التحويالت اجلاريةالبنكية 

يف  الواردات البنكية وسعر الصرف و  الصادرات البنكية( الذي يوضح العالقة بني سعر الصرف و 2من خالل الشكل رقم )
الواردات وهناك عالقة عكسية بني  ،الصادرات البنكية، ميكن استنتاج ان هناك عالقة عكسية بني سعر الصرف و مجهورية مصر العربية

 . وسعر الصرف البنكية 
 
  ية:اخلارج املصرفية واملعامالت الصرف سعر بني عالقةال

العملة األجنبية   للبلد املصدر للمنتج حيث يقوم البلد املستورد بشراء  يف حالة استرياد بلد ما فانه يتم التسديد ابلعملة األجنبية
وىف حاله عجز ميزان املبادالت اجلارية مبعىن  ،تغيري يف سعر الصرف  ية يودى إيلأي تغيري يف املعامالت االقتصاد  للبلد املصدر وابلتايل

يتجاوز عرض هذه العملة وىف هذه احلالة فان قيمة   أي أن الطلب على العملة األجنبية الصادرات البنكية تفوق  الواردات البنكية   أن
 حيدث العكس يف حاله الفائض أي أناليت تستخدم يف املعامالت.و  ،فاض مقارنه مع املعامالت األخرىالعملة احمللية متيل إيل االخن

الة يكون الطلب على العملة من طرف غري املقيمني أكثر أمهية من الطلب فان يف هذه احل؛ الصادرات البنكيةاقل من  الواردات البنكية 
 .على أألجنبية من طرف املقيمني وذلك يعىن زايدة الطلب على العملة احمللي وبتايل يرتفع سعر صرف العملة احمللية

كن استنتاج ان سعر الصرف ( الذي يوضح العالقة بني املعامالت املصرفية اخلارجية وسعر الصرف مي2من خالل الشكل رقم )
 .يؤثر علي املعامالت املصرفية اخلارجية حيث توجد عالقة تبادلية بني سعر الصرف وامليزان التجاري البنكى 

 
 :الثاين اجلزء خامتة

وتتمثل يف أن انطالقا من مؤشرات اجلزء الثاين مت التوصل اىل وجود عالقة تبادلية بني سعر الصرف واملعامالت املصرفية اخلارجية 
عند حد معني فيؤدي ذلك  دات البنكيةأي فائض يف املعامالت املصرفية اخلارجية والناتج من زايدة قيمة الصادرات البنكية  على قيمة الوار 

اع سعر إىل زايدة الطلب علي العملة االجنبية يف االجل الطويل، مما يؤدي بدوره إىل ارتفاع سعر الصرف االجنيب، ويؤدي استمرار ارتف
الصرف االجنيب ايل اخنفاض حجم الصادرات البنكية  االجنبية الرتفاع اسعارها وابلتايل اخنفاض حجم الطلب عليها.كما أن أي عجز يف 

، فإن ذلك يشري ايل اخنفاض قيمة على قيمة الصادرات البنكية نكيةاملعامالت املصرفية اخلارجية للدولة انتج عن زايدة قيمة الواردات الب
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ف لعملة االجنبية، ليؤدي يف النهاية إىل ارتفاع سعر الصرف العملة احمللية)قيمة العملة احمللية( يف االجل الطويل ويؤدي اخنفاض سعر صر ا
ية وان  اذن يكون هناك عالقة تبادلية بني سعر الصرف واملعامالت املصرفية اخلارج .ايدة الصادرات البنكية  االجنبيةالعملة االجنبية ايل ز 

، ويتحقق التوازن يف كال من املعامالت املصرفية اخلارجية وسعر الصرف من خالل التوازن بني الصادرات خركال منهما يؤثر علي اآل
حتقيق  لذا تتمثل احلالة املثلي يف، حيث يعمل هذا التوازن علي استقرار مستوي اسعار الصرف ومنع تقلباتهالبنكية  والواردات البنكية 

، سعر الصرفو قة عكسية بني الصادرات البنكية ،وتوجد عال  املعامالت املصرفية اخلارجية وليس بوجود فائض او عجز يف امليزانتوازن 
 .بني سعر الصرف والواردات البنكيةوعالقة عكسية بني الواردات البنكية  وسعر الصرف وهذاعكس العالقة النظرية 

 
 (2112-1891) من الصرف بسعر وعالقته التجاري ميزان عجز بيان : (4) رقم جدول

 المصدر : قاعدة بيانات البنك الدوليhttp://data.albankaldawli.org 

 
 )2112-1891) من الصرف بسعر وعالقته التجاري ميزان عجز بيان )5( : رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

الميزان رصيد 

سعر الصرف  التجاري البنكى

 الرسمي
 السنة

الميزان رصيد 

سعر الصرف  التجاري البنكى

) الرسمي  –صادرات 

 (واردات

 – صادرات)

 (واردات

1986 -12.1273 0.700001 2001 -4.85085 3.97253 

1986 -9.86286 0.700001 2002 -4.35471 4.499667 

1987 -10.2076 0.700001 2003 -2.58683 5.850875 

1988 -17.8427 0.700001 2004 -1.35998 6.196242 

1989 -14.4579 0.866667 2005 -2.26555 7.778833 

1990 -12.6657 1.55 2006 -1.61891 6.733167 

1991 -7.98009 3.138008 2007 -4.57841 6.635433 

1992 -2.51618 3.321748 2008 -5.59464 8.432235 

1993 -4.25258 3.352518 2009 -6.6398 10.544553 

1994 -5.48571 3.385133 2010 -5.23786 12.621943 

1995 -5.14706 3.392208 2011 -4.12078 15.932828 

1996 -5.449 3.391483 2012 -8.00435 16.056058 

1997 -6.05491 3.38875 2013 -6.3944 16.870325 

1998 -9.49896 3.388 2014 -8.54465 20.077609 

1999 -8.25748 3.39525 2015 -7.51452 17.689548 

2000 -6.6157 3.47205 2017 -8.44102 17.691258 
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 (2جدول رقم )املصدر : 
 تعومي سعر الصرف :تقدير دالة اإلستثمار ىف ضوء  اثلثا : 

أمكن دراسة بعض العوامل واملتغريات املؤثرة على اإلستثمارات احلقيقية ىف مصر ىف ضوء تعومي سعر الصرف ، كما هو موضح 
 ( ابمللحق.6ابجلدول )

احلقيقية  حيث مت توصيف منوذج قياسى يشتمل على جمموعة متغريات مستقلة من املفرتض أن يكون هلا أتثري على اإلستثمارات   
 كالتاىل:

13X 13+……………. +  2X 2+  1X 1+  0= t 
 حيث:

 Y ( اإلستثمارات احلقيقية ابملليار جنيه ىف السنة =t.) 
 1X  قيمة القروض =( احلقيقية ابملليار جنيه ىف السنةt.) 
 2X قيمة الصادرات = ( احلقيقية ابملليار جنيه ىف السنةt.) 
 3X  الدخل احلقيقى ابملليار =( جنيه ىف السنةt.) 
 4X امجاىل صاىف = ( الدخل   احلقيقى ابملليار جنيه ىف السنةt) 
 5X( إمجاىل الناتج احلقيقى ابملليار جنيه ىف السنة =t.) 
 6X ( اإلدخار   احلقيقى ابملليار جنيه ىف السنة =t.) 
 X7( السيولة احمللية احلقيقية ابملليار جنيه ىف السنة =t) 
 8X عجز املوازن =( ة العامة احلقيقية ابملليار جنيه ىف السنةt.) 
 9X ( عجز امليزان التجارى احلقيقى ابملليار جنيه ىف السنة =t.) 
 10X( االدخار احمللى احلقيقى ابملليار جينه ىف السنة =t) 
 11X ( سعر الصرف احلقيقى ابملليار جنيه ىف السنة =t.) 
 12X( سعر الفائدة ىف السنة =t) 
 13X سعر =( اخلصم ىف السنةt) 

 
ولقد مت حساب القيم احلقيقية وذلك بقسمة القيم اجلارية على الرقم القياسى ألسعار ىف مصر. وإبجراء اخلطوات احلكيمة 

 مت التوصل إىل سيناريوهني: امل املؤثرة ىف اإلستثماراتألهم تلك العو  Stepwiseللوصول إىل 
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 العوامل املؤثرة على اإلستثمار املصرى(: معادلىت االحندار ألهم 5جدول )
 (2112-2111ىف ضوء تعومي سعر الصرف خالل الفرتة )

 R F-2 المعادلة البيان م

 السيناريو األول 1

�̂� = 0.63 𝑋 7 − 1.85 𝑥 9 
**3.3)-(          **(7.5) 

{11.6}           {-34.2} 

39.0 13591 

 السيناريو الثانى 2

�̂� = 0.09 𝑋 3 − 3.4 𝑥 8 
**3.5)-(          **(6.7) 

{1.66}           {-66.6} 

39.0 5092 

 .(7162-7111: القيمة التقديرية لإلستثمار   املصرى احلقيقى خالل الفرتة ) �̂�حيث: 
        X3    ،الدخل   احلقيقى :X7      ،السيولة احمللية احلقيية :X8 ،عجز املوازنة العامة احلقيقية :X9التجارى احلقيقى : عجز امليزان 
        R2      ،معامل التحديد :F( معنوية النموذج املستخدم، القيمة بني القوسني تشري إىل قيمة :t،احملسوبة ) 
 .1.16**: تشري إىل معنوية معامل االحندار عند مستوى معنوية         
 تشري إىل املروانت. {   }األرقام بني القوسني  -        
 ( ابمللحق.6حسبت من بياانت جدول ): املصدر
  

( 7x( ابملليار جنيه، والسيولة احمللية احلقيقية )3xأتثر اإلستثمارات احلقيقة بكل من الدخل احلقيقى ) ويتبني من تقدير اإلستثمار
ابملليار جنيه، وأيضاً أفضلية الصورة  (9x( ابملليار جنيه، وعجز امليزان التجارى احلقيقى )8Xابملليار جنيه، وعجز املوازنة العامة احلقيقية )
 اخلطية ىف التقدير وفقاً ملعيار معامل التحديد.

، ويوضح معامل حتديد 1.16( معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوى 2( جبدول )6هذا وتوضح نتائج تقدير اإلستثمارات  )
رجع إىل التغري ىف كل من السيولة احمللية احلقيقية وعجز امليزان احلقيقى ت التغريات احلادثة ىف اإلستثمار من %82تلك املعادلة أن حنو 

ليار التجارى احلقيقى، بينما ترجع ابقى التغريات إىل عوامل أخرى غري مقيسة ابلدالة. وتوضح النتائج أن زايدة السيولة احمللية احلقيقية مب
ه كما  توضح أن زايدة عجز امليزان التجارى احلقيقى مبليار جنيمليار جنيه،   1.12احلقيقية بنحو  نيه يؤدى إىل زايدة اإلستثماراتج

 مليار جنيه، وذلك مع ثبات العوامل األخرى عند مستوى معني. 6.92احلقيقية بنحو يؤدى إىل اخنفاض اإلستثمارات 
معامل حتديد تلك ، ويوضح 1.16( معنوية النموذج إحصائيًا عند مستوى 2( جبدول )7كما توضح نتائج تقدير املعادلة )

احلقيقى، وعجز املوازنة العامة، بينما رجع إىل التغري ىف كل من الدخل احلقيقى ت التغريات احلادثة ىف اإلستثمار من %92املعادلة أن حنو 
 ترجع ابقى التغريات إىل عوامل أخرى غري مقيسة ابلدالة.

مليار جنيه، كما توضح  1.18احلقيقية بنحو  زايدة اإلستثماراتنيه يؤدى إىل احلقيقى مبليار ج وتوضح النتائج أن زايدة الدخل
مليار جنيه، وذلك مع ثبات العوامل  2.2احلقيقية بنحو ه يؤدى إىل اخنفاض اإلستثمارات أن زايدة عجز املوزانة العامة احلقيقية مبليار جني

 األخرى عند مستوى معني.
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 يؤدى إىل زايدة اإلستثمارات   %6( أن زايدة السيولة احمللية احلقيقية بنسبة 2ل )( ابجلدو 6كما توضح نتائج املروانت ىف املعادلة )
. %22.7احلقيقية مبقدار  إىل اخنفاض اإلستثماراتيؤدى  %6، وأن زايدة عجز امليزان التجارى احلقيقى بنسبة %66.1احلقيقية بنسبة 

ستثمارات احلقيقية بنسبة يؤدى إىل زايدة اإل %6احلقيقى بنسبة  دة الدخل( أن زاي2( ابجلدول )7)بينما توضح نتائج املروانت ابملعادلة 
وذلك مع  ،%11.1احلقيقية مبقدار  تثماراتيؤدى إىل اخنفاض اإلس %6، بينما زايدة عجز املوازنة العامة احلقيقية بنسبة 6.11%

 ثبات العوامل األخرى عند مستوى معني.
احمللية احلقيقية وفقًا للمروانت هى ابلدرجة األوىل هى السيولة لى زايدة اإلستثمارات املؤثرة عوبذلك يتضح أن أكثر العوامل 

احلقيقى، ىف حني تبني أن زايدة عجز املوازنة العامة احلقيقية مسئول ابلدرجة األوىل عن اخنفاض اإلستثمارات   احلقيقية، يليها الدخل 
 ، وهى نتائج تتمشى مع املنطق االقتصادى.احلقيقية، يليه زايدة عجز امليزان التجارى احلقيقى

 
 والتوصيات النتائج

 النتائج : اوال
  مبعين إذا زاد سعر الصرف اجلنيه املصري تقل الصادرات البنكيةهناك عالقة عكسية بني سعر الصرف اجلنيه املصري و ،

الصادرات البنكية  وهذا يؤثر ابلسالب علي املعامالت املصرفية اخلارجية أي حيدث عجز.وإذا حدث العكس فإنه حيدث فائض يف امليزان 
 .التجاري البنكى 

  كس العالقة الطبيعية بني الواردات البنكية  وسعر الصرف اجلنيه املصري، وهذا علي ع الواردات البنكيةهناك عالقة عكسية بني
وسعر الصرف اجلنيه املصري وقد يرجع ذلك إيل عوامل أخري تؤثر علي الواردات البنكية  خبالف سعر الصرف.وتوجد العالقة العكسية 

هناك عالقة طردية بني سعر  أن"بني الواردات البنكية وسعر الصرف يف حالة السلع الكمالية وهذا خيالف القاعدة العامة اليت تنص علي
 .وهذا ما حيدث يف السلع الضرورية مثل القمح" الواردات البنكيةالصرف و 
  ان سعر الصرف يؤثر علي املعامالت املصرفية اخلارجية. 
 

 اثنيا:االتوصيات
 قة عكسية بني ينبغي علي الدولة أن تقوم بتخفيض سعر الفائدة الذي يؤدي بدوره إيل زايدة االستثمارات حيث هناك عال

الصادرات االستثمار وسعر الفائدة فعندما ينخفض سعر الفائدة هذا يشجع املستثمرين علي االستثمار ومن مث يزداد الناتج احمللي فتزداد 
 .ويف مقابل ذلك يقل سعر الصرف البنكية 

  وذلك ملنع حدوث عجز يف ميزان الواردات البنكية أن تتساوي أو تزيد عن قيم  الصادرات البنكية علي الدولة احملافظة علي قيم
 .املدفوعات
  الواردات البنكية ينبغي علي الدولة أن تزيد من املشروعات الصغرية ،وتوفر فرص عمل للشباب حىت تزيد من اإلنتاج فتقلل نسبة 
 .من اخلارج
 صرىجيب على السلطات املصرية اختاذ كافة التدابري الىت تضمن سعر موحد للجنيه امل. 
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  زايدة االحتياطات الدولية من النقد االجنىب واحلد من العجز ىف امليزان التجارى واملوازنة العامة للدولة وترشيد االنفاق احلكومى
 .من خالل اجراءات على املدى القصري واملتوسط

 اتعدم االستمرارية ىف نظام التخفيض ىف سعر الصرف النه يؤدى اىل االختالل ىف ميزان املدفوع. 
 حماربة السوق السوداء واملضاربني من خالل وضع قوانني اجرائية محائية. 
  الرتكيز على السلع الىت حققت مصر فيها ميزة تنافسية حبيث يتم تشجعيها مبزيد من املعاملة التفضيلية واحلوافز وذلك الستغالهلا

 .على النحو االكمل
 لتصدير من خالل رفع كفاءة العاملني هبا عن طريق الربامج التدريبية توجيه الدعم للشركات الىت تعمل على حتقيق اهداف ا

 .املختلفة وحتسني جودة املنتج من خالل دعم البحوث والتطوير واالبتكار
 اعفاء املصدرين الناجحني من الضريبة الغري مباشرة كما ىف حالة كوراي اجلنوبية. 
 ودةربط االعفااءات الضريبية حبصول املصدر على شهادة اجل. 
 منح امتيازات للشركات الىت حتصل على شهادة اجلودة واملطابقة للمواصفات العاملية. 
  تطوير البنية التحتية مبا يتفق مع متطلبات التصدير مبا ىف ذلك النقل والشحن واالتصاالت والكهرابء خاصة االستثمار ىف

 .حتسني خدمات املواىن البحرية واجلوية
  ضرورة تضافر اجلهود بني احلكومة والقطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية والبحثية واجملتمع املدىن للتغلب على املعوقات الىت حتول

 .الصادرات البنكية دون حتقيق قفزة نوعية وكمية ىف 
  ىف حالة تركيامن الضريبة الغري مباشرة كما  الصادرات البنكية الداخلة ىف تصنيع  الواردات البنكية اعفاء. 
  مبا يتفق مع التزامات مصر الدولية من خالل ترشيد املشرتايت احلكومية املستوردة نكيةالواردات البترشيد. 
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 العالقة به وبعض المتغيرات ذاتاإلستثمار المصرى فى ضوء تعويم سعر الصرف (: تطور 1جدول )

 (0212-0222عار الحقيقية خالل الفترة )بالمليار جنيه وباألس 

 البيان
 

 السنوات
 اإلستثمار

قيمة 
 القروض

قيمة 
 الصادرات

 الدخل
امجاىل 
صاىف 
 الدخل

إمجاىل 
 الناتج

 االدخار
السيولة  

 احمللية

عجز 
املوازنة 
 العامة

عجز 
امليزان 
 التجارى

االدخال 
 احمللى

سعر 
 الصرف

سعر 
الفائدة 

% 

سعر 
اخلصم 

% 
2111 2.6 8.9 6.2 17.2 22.6 21.1 61.2 69.21 1.8 7.2 29.2 2.227 62.1 67.11 
2111 2.6 9.9 7.7 12.2 21.2 22.1 61.2 62.11 1.2 6.8 26.1 2.822 62.1 67.11 
2112 9.7 2.2 2.2 27.2 26.8 21.6 61.2 62.81 1.2 6.2 22.2 2.2 62.1 66.11 
2113 2.2 1.8 2.9 97.6 29.6 22.6 66.7 8.11 1.7 1.2 2.1 1.12 62.1 66.11 
2114 1.2 61.9 1.2 82.2 18.2 29.2 66.8 8.11 1.2 1.2 12.8 1.68 62.1 61.11 
2115 2.8 72.1 2.8 616.6 22.1 28.8 62.1 66.91 1.2 6.2 12.2 2.29 62. 61.11 
2111 1.7 71.6 2.1 611.2 28.2 12.2 62.8 62.62 6.6 1.8 6.8 2.22 62.1 61.11 
2112 2.2 2.2 2.1 612.2 91.2 18.1 61.2 62.61 6.7 6.2 92.2 2.18 62.1 8.11 
2119 2.6 2.8 9.1 669.7 9.2 27.1 62.2 62.61 6.2 2.7 82.2 2.22 62.1 8.11 
2118 2.6 61.2 66.2 662.7 92.2 96.2 69.7 61.11 6.2 7.7 22.8 2.1 67.1 61.21 
2111 2.8 8.9 67.2 668.8 91.2 87.7 69.8 61.71 6.2 7.1 89.1 2.2 67.1 8.62 
2111 2.2 9.2 67.2 621.2 89.1 612.9 68.6 62.21 7.6 7.2 89.2 2.81 66.1 9.21 
2112 7.9 9.8 62.1 628.2 88.2 662.1 71.1 62.11 7.2 2.2 92.2 1.12 66.1 9.22 
2113 2.7 61.6 62.1 621.2 616.2 676.7 71.1 62.61 7.2 7.1 19.7 2.16 66.1 9.22 
2114 2.1 61.2 68.7 622.9 611.9 627.6 76.7 62.7 7.2 2.6 81.7 2.62 67.1 8.21 
2112 2.7 61.6 62.1 621.2 616.2 676.7 71.1 62.61 7.2 7.1 19.7 2.16 66.1 9.22 
2112 2.1 61.2 68.7 622.9 611.9 627.6 76.7 62.7 7.2 2.6 81.7 2.62 67.1 8.21 
 8.81 12.2 5.1 22.2 2.1 1.3 13.24 15.2 22.2 22.2 112.1 9.1 11.1 5.4 املتوسط
 املصدر:
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