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  ا(")'�د��ت ا�	�$�� و #��"! �� ا���رو �����

/	ـ.اوي: ا�+)�ذ 0+��  

   �4��3ت��2ة  :ا�+)�ذة
  -ا�8��.ة –��
	� +	. دح�5 

  
�
.9
   

�، ا����دی� ال�ر��� ال���ت �
	��  ��ل ��   � و'ل��آ�� (	) '#�� ال��رة ال�ر��� ، أ$�ر ال#"! و ل	��ا
�ي  ـ ، ن�ح3 ا�ر�0ط ال�01� ل����د ال�ـ	��ا�ل/ن�� ال�ر��� ـال,+ی�د��ا���� ا8ورو'7 ، و ه/ � ی��0  '
ت  $�1/ن " ال�/رو " أّن$�ي  ���0�ة ل> ان�1�ت  و (	) ا����د ال��ا$ حAB $���	@ ?���0 ه<= ا�ن�1

$� ال,���0  �Bی� ��ال���ف ال
1/�� ال��ا? .  
�یE ا����دي و ال��ري ا8ول  ی��0�و'7   ', أّن ا��
د ا8ورو   F�0 الB#ل'  �� و  ال+را$ت حAB  ل	��ا

ولG ال�7ال�
	��ت  #�#$ن>  ، H  7��0Iت أن �� ال� ال���JK�� دی��  ا����� ،  ال�+ی+ة  'ل�,	� ال�ر��� ل	��ا
ل  I�$ و��JKر ال#"!ال�   . وال,��ان ال��ري ال�ر��� ، ال,+ی/ن��   (	) ال��/ص '0#�� ال��رة ال�ر��� ، أ$�

  
1-��$�	�� ا�;=>;� ا�  ��.9=����ح.ة ا ��;(4;�  ا<��ر ا

     +Mا8ورو'��  ل �	,�	ل Nن�ات " ال�/رو " ال,/ح+ة آ�JK� �Oل'  (	) A	P7 أH د ال+ول ���	@ �/انA ا����
ت ال�NB� 7 ال��رة و ا�$$ �	E ا�ن�1G,وأه، ��'�ط ال�Fر و آ<ا ن,Qع�IM7  الH�  ال,�/ا�+  ال��'7 ال,�

رةMل' G,S�� ات��JK� =>ا8ورو'�� و ل�1 ه ��' ال��'�� ا��= ه<= ال�,	� ال�+ی+ة  ال+ول ، ه<ا � ��� �/ا�@ إی�
� ی��@�JK#�@ ه<ا ال���ل�/ح�+ ، و ی,�1    : إل) '

 

� ا�A9�ع ا�;'��? �? أور$�ا<��ر- أ�  ��;(4;�   ا
    V	0د ی+) �	��'�� ��B$Z 110 ن
/دول ال,�,/(� ا8ورو'�� 7H ال0#/ك ال�) ��H� �M/م (	) �
/ی� ��

 �IFری�ا8نت �B/ی�  و  ال��)/H+,ال ، �H\]ری�  '�_ �M+ی^  إل)  ',Q�$ت ا� ال+ول ر(ی إل) ال�+�
  ��'��ت  ال,�#��ال�,Q�$رب ال+ول ، و �+ اMی � ��'�  ).1( ه<= ال,�B/یت �/$�b  إ��� �7Hی�� دو�ر   �4 ال�

    7"H ����ا7H 8آ0� ال�/زیb ح/ل "Banker 1995"  ل,�	�إح�O�7، 100 ال'�) E#' 3ن�ح ��'� أّن ال,,	�1 ال�
�ی� ،%11.5 ال��'�� ال,�
+ة ا[�رات، دول� % 13ال1/یN % 29.4 (	) ا$�
/ذت �+ال�B/دی�  
%  10.1 ال0

7�7 % 8.3، ��� % 3.4ال�	�j ال��'7  دول ''��ب ال�O,ى ال+ول، % 7.3، دول ال�، أ� % 5 ال��'�� ا�8
  . دو�ر �	�/ن 3159.45 �+ر= ال,ل ال��'7  رأس  إ�,ل7

oی� ,�H �ا7H ح7H E#'AB ال�ل^ ، �/ز(�  1000 أآ0�     أ�O�ال bال�/زی  +MH د
 (	) ا8ورو'7ا$�
/ذ ا��
4007H ،  G#�   ح�� دول Nنل�� أ��ی1 ح�� آ,Fن 189 ال'112 '1# ، و ال�   اp$�/ی� ، و ال+ول '1#

ء#Q�$ن  ''104 '1# ، و '�7 دول ال�ل^ 140 ال� E#' .  و ن�ح3 �� ه<ا bد ال�/زی

/ذ ا8ورو'7 أّن ا���Bی 
  ��	� 191 ال,�,/(� ا8ورو'�� ن
/  7Hال��ب(	) ن��A ا8$+ �� ه<= ال0#/ك ، آ, ی0	V (+د ال�H��� �'�)   

�وع  �'��و ه7 (0رة (� ��رف ر����B أو H رف ، أو�وع ل,�رف ر����B ، ر����B أو �'�� ل,�H أو .  
�و ��    S�#,ال ��'�ط ال,��7H ا8ورو'7 (	) ال,�رف ال�F#ال r1�#أن ی b0Iل' �	� 7H ال,�,/(� ال�

ع ال,��7H ال��'7 ال��� 7H ا8ورو'�� ، و �� J^ ی#IMب ال ن/ع �� الM	s ، ح/ل ال�
+یت 7ا8ورو' ا��
د�
  +�' <G/ا��مال�7   : ه<= ال�
+یت �� و" 2" ال/ح+ة ال#M+ی� ��


8.أ  -�F;��$ ��
�	;�  :   ا
     o�	,/(� ی��7 أّن دول ال,H رف  ل�  ا8ورو'�� ه<ا ال,0+أ�وع '"�u   ال+ول ا ����0#�8�u,B ل	,�H ی+ة+� 
 ، G,/(� إذا إ�ل�رف دول ال,   . ا8ورو'�� آن N�	E ال+ول ��7I ن"r ا����زات ل,�
ّن �s�0I �0+أ و    H s	I#,ه<ا ال �� �	�ط ال0#/ك ال��'�� دا�� ال,�,/(� ا8ورو'�� ،  ال,�Fن �� o	Mی� �Q,ل' 
�ء ی"M+ه  و�  �� Nدا� � ��BH ال�#G�ر+M� S��^  �	��� ال0#/ك ا�8#��0 ال��� � ��'� ال+ول ال�G�H  ، r"#'  

�	���  Gآ/#' ال���1 ا8ورو'b� 7  ه7  ال/?#�� ، و ل� ی1/ن �� ال�GB (	) ال+ول ال��'�� أن ����� آ,
� ح�^ الB/ق ا8$�/يOا ل��Sن Eی71 ، و ذل�  . 7H ال�رج ال,����H و ا�8
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- ���Gلآ�;�  :  رأس ا
ی�� �+ی+ة ل1"ی� رأس �ل ال0#/ك إن    �� s�0I� ��'ام دول ال/ح+ة ا8ورو�ی�M+  أورو' ، و ال�7H 7  ال��	� ا(�
G' �0Bل رأس ن� ��+ر ی�1F ال,/�/دات  إل) ال,�x  s	M	ل   yح� ��'�دا ال�B/دی� ,  أّن ��#�@ ال+ول ال�)� 
� ال,��"�� $�1/ن��,/(� \,�، ?ر ل>  ال+ول ذات ال,�Jx 7 ، و ه<ا'�ط ال,��7H ال�F#) ال	��0 (	$  �� �

  . ال+ا�� و 7H ال�رج 7H  ال��'�� ال�#��BH ل	0#/ك  الM+رةی|�@  شن> أن 
   ,) �|H ' 7H/�B� أن A�رف � ه<= >ی�ط ال�ص '#�0B رأس ال,ل  �ال,�Fذات  ال,/�/دات إل) ال

�ة ?  ).2( ی�B+(7 زیدة 7H رأس ال,ل ل���IO ال+ی/ن ال<ي، ا�8� % 8)  ال<ي ی�A أن ی0	V ح+= ا8دنو ال,�
�ن إل) ال,��ان�� ال�,/��� وإذا    Sن �'7 100 8آ0�ا[�,ل�� �) E#' – 77 دول	
� – NO	' Gأن  3.5 ل/�+ن

 7H ر دو�ری��	�Gم ن) 1993 �'M� ، 125�ل,7 1000 �	�ر دو�ر 8آ0) E#'.  
  
� ا�)L�رة و ا(+)F;�ر �? ا�;=�9A ا�	�$�� وا���ر #��ر -ب�    
� ال/ح+ة ال#M+ی� (	) ا���دیت ی�ى      �JK� أّن ��'�   ال#��� ال+ول �دة ال+ول ال�
(	) وG$رأ    ��'� إی�'�$�1/نا����د ال��'7 و ا8نS,� ال,����H ال�.   
 Eار (,�ت ال�/رو أّن ذل�M�$ا (	) +)Bدة ص�/دا   ذات اال+ول $/ف ی
 7H حل� ار�0ط ه0/? ول�<'<'ت ال

ل�,	� ال��'�� ا8ورو'�� ال,/ح+ة و 'ل�ل7 ح,ی� ' G��,)د�ت
�"3 و ال��ری� �$�,  ال,0�$ Gت أن?ح��' 
  ��� و أی| $�1/ن ال�/رو ��ه�JKرا و  �"�+ا  ال�\ rن/ع  $/ف  ال�/رو8ّن .  ل� sM
 ال�/ازن 'A0B �� ی

����B  ال�,�ت��ة الI�B,ل^ ، و ال ال�,�ت ا8ورو'�� (IO� 7H ال�Gض ل�0ت ال,��	"� ال�7 ���	Mال0#/ك �� ال� 
تآ, أن> $���� ? ل	�I/رة، و  ال0#/ك  اح��\� $/ف ی
sM �/ازن '�#> و '�� 8ن> ال�,�ت ا�8#��0 أ�� �ّ�

  �ات ال+و�ری� (	,Gأّنال�JK�� ��'�
+ث ا8ز�ت  ال+ول ال�� ���I0 ال�ل,�� (#+�� G�? ، 8ّن أP	A اح��
ل+و�ر '  

ت '�,	���� أو (#+� و?�� !0�	E ا�ح��� /$ �Q"@  فأآ��ر Jx ت  ).3( ا8ز�
م إ�,ل7" 1 "ر�^ ال�+ول) 7H 7'د ا8ورو
  )4 (1996 ال��رة ال��'�� �b ا��

  إ$��ل�#7 �#�> �	�/ن  ال/ح+ة
    
  
  
  
� �L�رة ا�=NG ا�	�$? ا���رو  #��ر  -ج�   
و آنN ه<= ال�I/رات ه�1	�� 1973 ال"��ة ال�7 أ(N0M ح�ب ��ل �I/را آ�0�ا 7H الB/ق ال�ل,7 ل	#"! ح+ث   
 7H A	Iض و ال�نA ال��،�ات ��Oر و �� أه^ ه<= ال�
+ی+ ا�$8� (	) �ّJ7   و ه<ا أ	ی:  
��ـالI ا$��Gك إ�,ل7H !7 ـ ح�� ال#"انـ�"ض *  �� Nا���� yم % 3 ح�م % 42 إل) 1973()1985 
�ا��N �� ا[ن�ج ، �� ا8و'�Eح+ث ��ا�7H b ح�� �#S,� و� y#"! ح�	ل,7 ل% 29 إل) 1973(م% 67 ال�

 �� ال�درات ال�ل,�� ل	#"! �� و ، 1985(م Gح�� Nا���� Eم % 87 آ<لم % 53 إل) 1973()1985.    
* NJ+7 أه,�� ا8$/اق ال"/ری�  حH دة�ء آ�0� �� ل	#"! زی� u0ل7 أص ، و آ<ل7H E ا8$/اق ال,0M�B	�� و'ل�

�ة ال�$,�� ل,#�MI ا8و'�E ، و  ال���B(� �	E ا8$/اق '��+ا إل) ی<هA ال#"! ،  ��رة A0B' �M'Bرات ال/Iال�
  N
� (	) الB/ق ال�ل,S#� 7,�أص0I�B� E�'#"! ا8و	ل  .  

 ل	+و�ر آ/$�! ل	�0دل أو آ/ح+ة '+ی�  أيول ال#"7I و ال,/اد ال�م (,/� ول^ ی�1 ��ح ا ال+و�ر (,	� ال�+آن  *
��0$
ر أ$� ، و '�+ ��Gم ال#"!  ران أص0
S#� N,� ا8و'��� E	��M ل�$�ر ، و صرت أ$�ر ن"! 1986 (

 �I0��� E�'را8و�$K'  م �� زی/ت+��B� ، E�'رج ا8و
+ی+ أ$�ره  ال+و�ر �� 7H و �,�MلH <�	) ��M�M
 ال
 ��+ل ال�|�^ 7H ال+ول G#� ��	��' �JK�� 7'����� ال#"! ال�' ��Bردةل/�B,ال�ن7   ل	#"! ال��'7 ، وال�Qال �

��O� 71ی�'� ال+و�ر ا�8M� ردة/�B,ف (,�ت ه<= ال+ول ال� �� ال,�/�b أن ی�^ ل�r"ا���رو"  و �G� b/ر . ص
�  ا7H ��8 $/ق ال#"! 7H ال����ت  ل�B/ی� �$��+ا�> آ�,	� ال�/رو إل)ال�
/ل ��M7 الH 8ّن ا$��+ام ال+و�ر 


O ا(�4�د ا�ورو$?لا�.و واردات ��$�	� 29418  ا


O ا(�4�د ا�ورو$?ا�	�$�� ا�.ول ص�درات  22468 

 7250 ا�)L�ري ا�;�Uان
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� ل�0_ ال/�N ، و �+ ی�B,ه<ا,�Bل ی7� ل"��ة ?/ی	� �ص� 'ل#�0B ل	+ول ال��'��  ال,�H  ^$Mال Eو ذل ، j�	ال� 
� �� ا8آ0G�ی��1 دول� ال+و�ر  واردا�ن دول� ال�� ، أو �� دول أ��ى أو �K�7 �� ال/�یت ال,�
+ة ا�8'  ).4( ال�

  
� $=�� ا�)L�رة ا�W�ر���-2�  �89��;�  : ا�)����ات ا
  L�ري  ا�)����ات  �� ا�;�Uان ا�)-أ
� ا��ارداتا�)���� -1-أ�    
   ��Zّ� دول �� G���0 واردا	Pأ �� ح�y ، أ��ى  إل) ا8ورو'7 ، و ه7H 7 زیدة �	
/�� �� $#�  ا��
د ال��ا

   NO	'�#$ 1999  ،765.22  ح/ال % G�5(�� واردا(.  
  N	1ت  ال,/ارد ش�pال,�+ات ، ا ، ��)ل,�#�� ح�� ا8$+ �� ��,/ع  ال,/اد او الO<ا��� ، الB	b ال�#

�ا7H ل�A ال,/�b  آ,ال/اردات ،  O�ال  ��ب �� أورو' دورا هM7 و الH ی��� �I/ی� ال���ت ا����دی� ال��ا
ّن ، ا8ورو'��H 7لل�Q ، - (	) ال/اردات  ا�ولا�)���� وال<ي ی��0� -"ا�ورو"  إ?�ق و 'ل�Qای� ا8ل"�� ال+' b� 

JK1ّ� �� ال��  ���1F'  �ی� ، 7H الB#/ات ا��8�ة (� 'لB/ق �
B/س (	) زیدة اه�,م أورو'��یs ال��ا? 
���ة ال��رة ال,#�MI إل) ش�اآ� وال�I	b إ�
� ال� ا�ن|,م �#/ب ال,�/$! ال�7 �#/ي ال��اGإل� �#$ b	I� b� 

�ار ال�,	� ال,/ح+ة �� ، و 2010M�$ن اKدة أن" ا8ورو" شه^ 7H زیBه<ا ال�/�> ی.  
     ?3�F��ی� �� إ�1ن�� ه/أ
� ا( )8�ر ا� ا8ورو'7 ن���� زیدة ال,#�BH دا�� ا��
د ان�"ض ال/اردات ال��ا

�ی�N ن�N (	) (+ة ��ی�� صر�� ال�7 ���7 أّندول �#�MI ا8ورو ، ح�y آ, ه/ ���وف �$� ��� إل) ا�"
 �� Gا���ف\�ورة اح�?�ار  دول ا��
د ا����M�$ر'� ال�|�^ و ا
,' s	ی�� دي و ال#M+ي ، �ص� ',

   .ا�$8ر
�Xا( )8�ر    �F�ه^ دون ش7H E وال<ي  اBش�+ ی� ال/اردات ، ه/ ا�$�"دة �� ا�"��� ا�$8ر دا�� ا��ّ
د �

 yي ، ح�+M#ا��1ّال�Sة ، ن�رن� ا�$8ر دا�� ال+ول ا8ورو'�� 'GB/ل� آ�0M� �� ردی�/�B,واح+ة ل/�/د  ال �	,) 
رن� ا�$8ر '�� ا���ر �� �1ّ�، و 'ل�ل7  M,' م�Mی� ، دون ال+M#ال �MI#,دا�� ال �� �IM7 نH ال�,�ت ال�,�ت 

ن> ، " ا�ورو" إ?�ق �� ��ای ا[�1نا8ورو'�� و ا�$�"دة �+ر H  �� ص��H ل�O�$وري ا� �+ه/ر ال|
 ان�"ض ا�$8ر دا�� ا��
د ا8ورو'7 ، أ$�ر إل) � یZدي '+ور= /ه و، أ$�ر ص�H> ا��= ال�,�ت ا�8�ى 

� ، ح�Z�$ yدي ال,�B/ردةال,/اد ��ي ا$�"دة ال,G�B	E إل) �� دول ال,#�MI ال#M+ی� ن
/ ال��ا�ل+ر�� ال��ا' 
�ا8ول) ، � ل^ ��+�� ��وف أ��ى  �Pي ح�� ا����د ال��اG#� 7نل� ا���دی� ، و ال�7 ی�.  

  
  : ا�'�درات  ��ا�)���Zات -2-أ

� ، و ل�1 ه<ا $�1/ن" ا8ورو" ال�,	� ا8ورو'�� ال,/ح+ة إ?�ق شE أّن �     �� (	) صدرات ال��ا�JK� <ل 
  ��JKفال�/$ (	) b�/�,ال ^�
� ، ل1/ن ، ال/اردات ل� ی1/ن '<لE ال��M7 ال,+ى الH ��8) ا	أن ( A	Pأ 

� �� ال,#��ت ال#"��I صدرات ال��ا�NO	' 97.4 % �#$ درات   .��2000 ��,/ع ال�
    �
AB '�_ ا�8H ، ی�/I7 ال,+ى الH @	ت ی�� EH ال���� '�� ال+و�ر ا�8�ی71 إ�1ن�� ال
+ی�Q ه#ك ال+را$

ن �� ��G ال#"!�� ��G ، و أ$�ر '����B ال,�B/ردة ل	#"! 7H أورو' و ال�� ، و  أ��ى 'ل+و�ر 7H ا8$/اق ال
�ات ال�+ی+ �� إل) � $�Zدي ه/�JKال� G#�' �� 7#"! ، ال�	ل ��+ان ال,#�	0	دی� ال+ول�� ل (	) ال���ت ا����

��  .ال��ا
� آ�0� (	) ?���0 ال���ت ال��ری� ال+ول��، 'A0B ال�MQ ال�01� $�1/ن وJأ E+ان ل<ل	د ل0
 ا8(|ء ل+ول ا��

  .ا8ورو'7H 7 ال��رة ال�ل,�� 
م $�,�1 و  ) �1F' ح� ا8ورو �� إ?�ق�ص إ�H ,/(� ا8ورو'�� و�ري '�� ال, ه�� ل�#,�� ال�0دل ال��

�، وال�7 �� �? s�B/ی��M  ال,,�1ال��ا#� �1F� أن ���ی� ل	,#��ت ه� ، و ا$�#دا ل	�M+ی�ات ال�7 ی#ZFه ال��ا
ّنص#+وق ال#M+ ال+ول7 H ا�"
 ال,#�MI '+ول ا[ن�ج ن,/ إل)ل	#,/ ، ح�Z�$ yدي  ا8ورو $/ف ی	�A دورا �


/ال7' ��I"#ج�� % 0.3ال� ا[�,ل7 ال,
	7 ا[ن�F) ات ، ��ل/#$  �0� ، ,� و', أن ل�M+ی�ات ال�#+وق دا
ر Jx ّنH ، !$/�,ا8'�_ ال �
����B ل�درات دول ال0� (	) ه<= ال+ول $��داد ، و ال#,/أورو' ه7 الB/ق ال

 ال�7 �,G� � ال�7 ���0� ش�ی1� ال��اG#�' د�
  . ا8ورو'7 ل��
� و  �ل#�0B ل	��ا' ط ال,G,� أی|M#ال �� ,�H ى/�B� وىB��$ ي+M#ال ��ن> �b ال�1H ، G�درا ی�o ص

� (	) ال,+ى ال,�/$! ، 8ن> 7H حل� زیدة �#�MIا�$8ر b�,� 7H دول �ّن ال,#�BH ا8ورو ، وه<ا صلu ل	��اH 
�آت Fال _�'���0ت ا[ن�	M� �� +�"�B� �0 $� ل�Bن��0 $�� ال��ف ، إذا ، '
�y ال��ف  Bن N|"ان� 
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u0��  b	Bل7 ل�  ال��BH ، و 'ل�#� �Qأآ ��	

� دول ا8ورو ی1/نال,	�� 7H rH الB	b� b ال�#G#� ا�8#��0 ، و 
�ی� ال�7 � $��B"�+صدرات الB	b ال��اG#� آإذا �  Nن��BH أ$�ره#� �Q7( أآ.(  

  
 ��3� ������	 ����������� �������� �������� ���   

� آ�0� (	) ��/ص�ت ال�/زیb ،" ا8ورو"  �G/ر ال�,	� ا8ورو'�� ال,/ح+ة إن     �JK� <ف ل� ی1/ن ل/$ 
�ا7H ل	,0د�ت O�ری�ال$� ال�ر���ال���B7 الH ^1
� ، ل�+ة ا(�0رات ��� ال��� ل	�0د ، و  ل	��اG,أه 

 b� ��$�� و ال�ری��� ال�7 ���� �� أورو' أّه^ ����Bرات ال�ا�(�0��ا7H ال<ي � إل) إ\�H ، ال��اO�ال�0+ ال 
� (	 دور= 7H إه,لی,�1 �JKآ� )ال��
� و ال�
/ی�ال��رة حFل�@ ال1� ،�M#ال ��.                              ال�ر��� �� و$

    ا��
د ا8ورو'7 آ,Gأّن ا8ه,�� ال�7 ی/ل� �MI#,ا8'�_ ال,�/$! ل �
نA ا�(�0رات ا�8#�� إل) �#/ب ال0� 
 ح/ال7إل)و ال�ری��� ، ی�/د G	1Fق ال|�,� ال�7 ی/Bا8'�_ ال,�/$! 214 ال �
 ، �	�/ن نB,� '+ول �#/ب ال0

�اآ� ��ل ا��
د ا8ورو'�B�$ �� 7)و 'ل�ل7  Fن إل) الp+ى ا���ال�7 �  �MI#,ه<= ال b� <�ر�� b�$/� 7 %
�� ، إ�+ادات ���ت وا$�� ل	��رة و إل) ال�ر��� ، ح�y $�,�+ ال���ت '�� ال�ن��0 ��ر�> إ�,ل��7 Iال 

رات  ,Q�$تا����H ال,ل�� ال,�MQع ، ال���0 و الH+ال ، .   
ّن ال�,و    H 7لل�,	� ال,/ح+ة ،  'ل�' �u���$ _�'8ا �
0ره دول� �7H �,G �#/ب ال0�)' �� ال"�ص� ل	��ا

دةال,�/$! ، "�$�H د
 ال#�,� �� ا8ورو'7 �� ه<= ال"�ص ال,�ح� ، و ال,#�BH الM/ی� ال� 7�B/د أ$/اق ا��
�وض، 7H �� ال,#�BH الM/ی� آ<لE ال�7 Mل�@ ال و ه/ ،�ت ال,ل�� 7H دول ا��
د  ال�+$/ق  �B/دان�"ض �1

ري أول7 ل��
د �� Eی�Fآ Gن�1� (	) 3H
�$ ���یA (	) ا8ورو'�7 ی��	# ن�/�b أّن ال��اM�0 الM�B,7 الH ، 
ب دول �#S,� ال��ون ا����دي و ال�#,�� Bح.  

        yح� NO	'  �#$1999ح�  �(OCDE) 7ح/ال ��'� % 25 �� صدرات ال��اM�65   %د
 ل��
 NO	' G�^ واردا�د % 23ا8ورو'7، و ح
  إل) ه<ا را�b و" 8"ا8ورو'��7 دول ا��M'�وف ال,<آ/رة $Sال ، 

 7Hا�O�ال bار ال�/زی�M�$ا (	) (M0�$ 7رةال�� 7H صلu دول ا8ورو ، آ, أن> �� ا0$8ب ل	��� ال�ر��� ل	��ا
�ا7H ل,0د��#ال�/زیbال�7 ���� O�ال  /
 نG7 ��/لH ��#"ال o�� ، و ال��,�B� ری� ال�� دول �#�MI و  أورو'

�ا ل,
ول� آ� دول� ��,�� ال�M#�� ال�7 ، (OCDE)ال��ون و ال�#,�� Sن ، s? ال,#��ت ال,�B/ردة �� ه<= ال,#G' 
 7H oّن ال�ن/عال���H 7ل" ا8ورو"ال,/ّح+ة,	�  ���� �� الB	b ل	,
�SH (	) ن"/ذه 7H ا8$/اق ، و 'ل�

� و ا��
د ا8ورو'7 ، و ل�1 ل/ح+ه ��,� ل�  $/ف��ی� ال���ت ا����دی� '�� ال��ا��7 H ف ال�> $�|
  . و ال,#�BH ال�1#/ل/�� و آل�I/ر(/ا�� أ��ى  

  
   ا�\�آ�ء ا���53 ��ا�)����ات -4-أ

    7H ت$�آء ال��ری�� ، (	)" ا8ورو"ال,/ح+ة  ل	�,	� ال
��M�M ال
�M�M ی��	@ �M+ی� ا�ن�1F�0 ?���0 الB#ل' 
�ا ل	#�0B ال|��	�  Sت ، ن�و�
رج ال,� �� $#/ی ال�7ل�درات ال��اG	�Bی .  

�',Kّن     Fل��0 الP ء� ، آ��" ا8ورو" � ن�/�b أن ی1/ن لـ�Hن# �� دول أورو'�� ، ه^ ال��ری�� ل	��ا�JK� م ه
�آء(	) Fالل� 7H  ال��Iای (M0�$ yح� � �M+��ری�� ، � دا�N أP	A صدرا�# ���> ن
/ أورو'��� ال��ا ز'

ز ال7��0I ، و '	NO صدرات Oص� ال�� ، و �Iل' G,/ل�ال�7 ��ل� ال��اIای /
  . 2003$#� % 19.67 ن
   �QلQ�0 ال�� 7H ال,Bن�H (M0� أن �S�#و ی ��' yح� ، ���� 11.34 %�#$ 2003	NO  ح�y صدرات ال��ا


�� ال�درات، إ�,ل7� 
�� ن�0B \��"� �� 2003$#� % 11.16 ال,���0 ال�ا'�� 'ـ  أ0$ن� آ,�H ، أّ� أل,ن�
� �M+ر'ـ ��#� و �M+ر 'ـ �
�� ال/�یت ال,�
+ة ا�8�ی��1 أ�  2003$#� % 1.60صدرات ال��اQ�0 ال�� ال,

 ال<ي $�1/ن (�� �G^ و" ا8ورو"  �#�MI إل) �#�,7 ال+ول ه/ أّن أP	A ه<= ، (	) أّن ال7Fء ال,�ح%3 17.78
 (	) �SH
�ار7H ال,M�$ری�� ا�آء ال��F���0 ال? (	) �SH
  ).�B� )9/ى ال,0د�ت ال��ری� و ال,

     �یE ا8ول أ�Fال Bن�H (M0�H ال/اردات ��ل/اردات  اإ�,ل��7 % 24.05 ', ن�0B> ن/, �ح�y ،   ل	��ا
 7�K� 7 ح��H ، ی���ل�ال��اI7 إیH �0��ن�� '#�0B ال,Qـ2003$#� % 9.37 ال'  ، 2003$#� % 6.51. ، و أل,ن�

�ةو ه^ ال+ول I�B,ن الKی� ا8ورو'�� ، و�� ش+M#) ال/ح+ة ال	ز �� ه<ا إ?�ق (��آء ال,�آ� ا8ورو أن ی�F	ل 
رJp���0 ا? (M0� ی�� ، و���آء ال��ری�� ال��اF) ال	ری�� ال,�/��� ( و ال,���	�� ا����دی�� ��/�"� (	) ال��

 7H =ار�M�$ح ا8ورو و ا   .ال,��0M�B+ى ن�
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� ا�ورو و  �� ا(ح)��^�ت و +	� ا�'�ف -ب �  �89��;�  ا�)����ات ا
   :(ح)��^�ت ا�=9.��ا-1-ب

rH ال+و�ر ، و  اح��(,	�" ا8ورو "ی�u0 أن إل) ی�B) ا��
د ا8ورو'7   #� ��? ، ن�
N أورو' 7H ذلE إذا
Gن�H ��1ی�0ره ��B"�+ �� ال,#bH ال�7 ��/د اpن (	) ال/�یت ال,�
+ة ا�8�) ال+ول� ال�7 ��+ر (,	� '

 اp$�/ی�ا�ح��?7 ، آ, أّن ر�0P '�_ ال0#/ك ال,�آ�ی� G�?
/ی� ��ء �� اح��� 7H (ا8ورو " إل " ،  ر',
/ن 1�$�Hال,/ح+ة دا �	ی� ال�,/
� bی�B� 7H (7 إلH طن7 (,	� اح��J ^ل '�+ ال+و�ر ، و 'ل�ل7 $�,�1 ذلE ال�

 �� 7?�ص� �#/یb ا�ح��H �� ���ار ح�ی� ال�,�تال��اM7 ل,��< الIی� ,� ، ����$ ل�,	���� أ$MH ا�8#��0 و 
�ي �� ال�,�7Hا����ر �� ل	�0د ��ی+ا ��  ا$��+ام ا�ح��?7 ال��اH/7ء ال<ي یFنت ال���0 ال�pو ا 

ت ص�ف �1/ن� �� (+ة (,�ت ?� (	) اح����ار ، ح�y ���,+ ال��اM�$ا�G,و ال�,% 42 ال+و�ر أه ، �	
ن7 ـ ، و ال%30ا8ورو'�� 'تحAB % 16 ال�,�ت، و '�7 % ��12 ال���  .)10( 2002 إح�

� ل�  أّن ال�ه/ ال,G^  وال7Fء    ��ا+�"�B� ص��H �� +اول إ?�ق�	دةإ�   ا8ورو لت ال#M+ی� '�(? ه�1	� ا�ح��
  ال��ری� ح�^ ال,0د�ت ال��ری� و ال�,�ت ال,
�	� ح�y ن�ح3 أن> رP^ ح�^ ال,0د�ت �b ی��ءم',

�ات F�' ��1ی��ی� ا�8��ی� ا8ورو'�� ال<ي ی��وز ح�^ ال��رة ال��ا� (	) �G,�ی   ال+و�ر  أنإ�  ،ال,�اتال��ا
 �,��7?�ي ، و ا�ح���8ورو$�,�1 ��+ی	> 7H حل ��Q1@ ال,0د�ت ال��ری� ه<ا �  ال#M+ي ال��ا' +�B�� b� 

�اآ� ا8ورو��/$��I ، و Fت ال��ءا�"Fإن �
 إل) ا[شرة ��+ر و       .  2010 (م ح	/ل  ��MI#� b ال�0دل ال
b� 7?� �/�> �"��	7 ل�ورو ، $�M	� �� �#/یb ا�ح��?0ت ال�,�ت و أ$�ر ��	M� �� ���K�,ف ال� ال�

 oی� ,�H  أ�GH�ص?� ا�ح����B�ن آ�"�� تpا +
� ، �H��G ل� ال#M+ی� ل	��اG�إدار E#' 7"�1و ی ، �� ال��ا
�ه (� ��,� ا�ح��?7 آ� $#� دون �M+ی^ �"ص�� أ��ى (� آ�"�� '[(�ن��B� .  

  
  : ا�'�ف+	� 3>�م-2-    ب
� أن یZدي ال�,� '8ورو  S�#,إح+اث إل)�� ال �$ل $��� 7H ة�0ش� ��P ات��JK� ��$ ، �� ال��ف 7H ال��ا

� �b و�/د �Bال ��ی
� ^� yی�  ��  إدارةح�+M#ال �I	Bی� ال��� (	) ال��ف ، وال��ا�JK�	أن   ل �� ی,�1 ل	��ا
 �ای� �� +�"�B��	,+ی+ةال  ال��ه^ B� 7 ال�7 �� ال,,�1 أنH ���,� (	) ا8ورو إ��ار ال#M+ي ، �M�$ل� �MI#� و 

� �MI#� 7H ح/ض ا8'�_ ال,�/$! ، F�#�و ��JK� G7 ال�7 $�1/ن ل'ع ال��رة  إی�I� (	) رات,Q�$ا� 
 رات 7H ا8وراق ال,ل�� آ,,Q�$ة ، و ا��� ا8'�_ دول  ل�ورو أن یF�b ی,�1ا�8#��0 ال,0ش
 ال,�/$! ال0

 G�,Sأن ��ن>  (,�ت ح�y أّن ال+ی#ر ی��B' !0	� و �b ال#S^ ا8ورو'�� و ال�ل,�� ال,ل��(	) �1H �� A	Iی� 
  ���ات ��+�ت ��ا��0ال��ا�O� رات ��,� ال+و�ر و/I� ^�|ال�  s�M
�ار 7H ا�$8ر و ل�M�$7 ال�/ازن ا�H 

ت ، و )/H+,ان ال���I)ءإ b� و ،��BH�و�ت ���ة �#
 �� ال,��AM ال<ي " ا8ورو "�G/ر ال�درات �رج ال,
  ��ارأن ی�,�M�$��یE (,	� ، و آ/ن>  'Fة  ال+) uن> أن ی��Kش �� Eّن ذلH �� ل	B	�I ال#M+ی� ��رات ا8ول ل	��ا

  ��ب7H ال��اB
ء[ $�� ال��ف ، ح�y �� ال,,�1 ر'! ال+ی#ر '8ورو لI) � ، و ل	+ی#ر ��+ا��� أآ0
 A	�ص� ل��ار أآ0� 7H أ$�ر ال��ف ، �, ی��u ال"M�$ا s�M
رات�,Q�$دة ا�� و ا�$�"� ا8ورو'�� ن
/ ال��ا

 sQ�$ 7��7 ا8$/اق ا8ورو'�� ال�H �M�B� =ر0�)�ي '�  . ال+ی#ر ال��ا
دة ال#M+ی� ال/?#�� ،ا[��اء ه<ا ل�1   �Bب الB) ح	$�1/ن (  ���ی � ح��M�M ل1/ن ال+ی#ر �,�P �,�� �,
 ی�

�ار ار�"ع ��+�ت ال�|�^ ل	,
�SH (	) إل) � $�Zدي ه/ا8داء ا����دي 7H ال�0د � ی�ال \��" ، و M�$ا 
� ا[��اء و ل�1 ،ال+ی#ر ا��= ا8ورو Qر  ا8آJx �� �	Mن�� و ال<ي �� ال,,�1 أن ی�M) ت0	Mف ال��7 $�� صH 

�ار   [ل�ورو �b ا��= �"|�	7 (,�ت  �ال+ی#ر 'B	 ر'! إ�1ن��+و�ر ،ه/ الM�$ء اI)��ي ل	+ی#ر أآ0� و ال��ا
�  ا��
دا�8< '��� ا�(�0ر ح��  �ه^ ه<ا و ا8ورو'7H 7 ال��رة ال�ر��� ل	��اB�$ 7ل 7H ا[��اء 'ل�

��  )  .)11��F#! ال��رة ال�ر��� ل	��ا
  
� ا�;.����3 ا�W�ر���   ا�)��-ج�  �89��;�  ��ات ا
  :  ا�W�ر���ا�;.����3 �/��� -1-ج
   ,�H ، ی���ن> ی�o ال,+ی/ن�� ال�ر��� ال��اH b#/ی�ر�7 ، وآ�"��  �� ال|�وري �
+ی+ ح�^ ال+ی� ال�م ال�

ال�,�ت ال� 7��Kل@ G#�  E) �/ا(�+ ، و آ<ل	ی+ و (+Bال� ��ت ال+ی� ال�ر�7 و  أن ��ا(7 �1/ی� (,�ال��ا
�+ات �� ال��رة  '�1/ی� ال�GI'ر���ر   .ال�
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�ة  :)2 (ر�^ �+ول�H ��   1994/2002�I/ر ال+ی� ال�ري ال�ر�7 ل	��ا

   دو�ر�	�ر ال/ح+ة
�=/� 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 ا�.�O /ا

Oا(�� و د� ���^ 
N+�(
 

25.850 31.316 33.23 31.04 30.061 28.140 25.088 22.31 22.54 

O0.102 0.26 0.173 0.175 0.12 0.162 0.421 0.256 0.636  "'�� ا��� د� 

 22.624 22.571 25.261 28.315 30.473 31.22 33.651 31.573 20.486  ا�;L;�ع

Media Bank , N° 64, p 4 

  
 

ري ال+ی� ال�ر�7 ، ��/$! و ?/ی� ا :  )3 (ر�^ �+ول� Aآ��ل�,�ت 'ل"��ة �' ��81994/2003  
  �ر دو�	�ر ال/ح+ة

�=/� / ا
 ��;	� ا

1994 1995 1996 1997 19998 1999 2000 2001 2002 2003 

 ا�.و(ر
USD 

51.3 47.7 42.9 44.8 42.2 42.1 42.5 93.9 42 39 

 ا�ورو
EURO 

- - - - - - - - 30 35 

b3�G� ا
 ?/3�G�ا

FRF 

15.3 15.8 15.9 14.7 14.1 12.6 11.8 10.8 - - 

O�� ا
?3�$��� JPYا

5.6 13.6 12.7 11.5 12.2 13.4 12.6 11.8 12.0 12 

 ا�;�رك
?3�;� ا�

DM 

6.8 6.5 6.21 6.2 6.3 5.6 5.2 4.9 - - 

  ;dت
 أ�2ى 

11 16.4 22.9 22.8 25.2 26.3 27.9 28.8 16 14 

Media Bank , N° 64 ,fév/mars , p 93 . 

A�ی � 7H �1/ی� ا�ح��?7 ، ح� ال#Sإ(دة آ,y د�ت ال�ر��� �b ا��
د ا8ورو'7 ال��ری� أن> �b ن,/ ال�0
ّن H،^ ال,+ی/ن���8ورو $�1/ن ح' �� �� و ال+ی/ن ال�ر���  إ�,ل7  '�� ��� ح�أآ0S�#,ال ��$ �JZأن ی 

  ،��0رال��ف ا8ورو'7 (	) �+�� ال+ی� ال�ر�7 ل	��ا�)' �� �Q30 أّن أآ% ���رة �� دی/ن ال��ا
� 
  .'�,�ت دول ال,#�MI ال#M+ی� 

  
   ا�W�ر���ا�;.����3 ا+)�9ار -2-ج

0ر     �)� ��Kل@ '�'� ن�0B �"/ق �� ال,+ی/ن�� ال�ر��� ل	��اM� ة �� ال+و�ر��� ال�,�ت % 30 ن�0B آ�0
 �� Eّن ذلH ، ��'ن>ا8وروKالش �,�Mح/ل ال ��Mل� �� (+م ال�� حGSل�+�� ال+ی/ن ،  أن ی ��M�M
 H,�"�	�� و ال

7 $�� ص�ف ال+و�ر  إذاال,,�1 أن ���"b ��,� ال,+ی/ن�� H ت0	M� N	ح� � �'M� أّن y�0 ، ح�M�B,7 الH ا8ورو 
'� ا8ورو ��+ل  ان�"ضM� ف ال+و�ر�ج 8ن# �� ��,� ال,+ی/ن��  $��ی+ ص�
 (+د أآ0� �� ال+و�رات إل) $#
   .ل�B+ی+ه

'� ا8ورو ، $�#�"_ �Hذا ، ال,+ی/ن�� ان�"ض ��,� إل) ال�Z�$ r1دي و  M� ف ال+و�ر� ار�"b ��+ل ص
�رة 
8وروال,+ی/ن�� ال,' �#$ ��H ح+ث  إل) أی� أدى ار�"ع ال+و�ر ال) ان�"ض ا8ورو 1998 و ه/ �

ه,�B,ي  ال���ار ال+ی#ر ال��اM�$7 اH و A��ر دو�ر �22.540 ال�ر��� إل)  (� ذلE ان�"ض ال,+ی/ن���	� 
 �#$2002 ی� $#� % 21.68 ن�0B �+�� ال+ی/ن إل) ان�"|N آ,Gن b�2002 ر 'ـ+M� Nن% 22.21 ، '�+ أن آ
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ی� $#� Gف '�� ال+و�ر و ا8ورو $�1/ن ل> 2001ن�ّن $�� ال�H 7ل� و 'ل��JK� �,�� ار�M�$ا (	) Vل' 
�ن�"ض ال,+ی/ن�� ، $/اء '�ر�"ع أو' " .12"  

  
� ا�)���� -3-ج� ��3��.;�    ه�f�� ا

1- �
3�f�ت ا�;.����3 ا�W�ر��� 
O ا�	;dت ا��=��8 � :  
     yت ح���� إح��F�  2002 أن ا (	)Bل+و�ر ی� �I(	) 7ع ال�,�ت ال,1/ن� % 42 ح/ال/,�� �� ،

� ، 7H ح�� �تحAB % ��30 ح/ال7  (,�ت ال+ول ا8ورو'��1Fل	,+ی/ن�� ال�ر��� ل	��ا��� إح�� '#E ال��ا
�#$2002 ، �0M�B,7 الH ی+ ح�� ا8ورو��یA و ی�/�b أن �Mة،ال���B� �	,) u0��$ yح� ، <' ��   (#+ '+ای� ال��
�و�ت ر',و 
�/رة ل	,H (	) ، +��0ة إذا ال,+ى ال�S�#,ال =�ای� N0J) و.  أ	ء (|Mال ^��$ yار ح��M�$ا� G,أه 

� ح��	� و� ال,/�/دة '�� ال,+ی/ن�� ال,"ر���B� ^درات ال�7 ی�ل+و�ر ، و ', أن> �� % 97 ال�' ، �ی0M� G#�
 ��P�1,,ل+و�ر الة ',B,ی� ال+ی/ن ال/
�ا ، إل) �\�ء إ� ا8ورو ح� ��,B� �1,م أن> ی �� ال+ی/ن ال�ر��� ه

  �0M�B,7 الH ��'ا8ورو �	ل�,'0ت  �"دی	Mل�  ��ا  و ص�ف ال+و�ر  $�Sا ، ن�B��� E1/ن ذل�$ =��� 
  /
� ، ن���,> ح�^ �#�MIال,���ت ال��ری� وال,ل�� ل	��ا��  �b دول ال��ری�  ال�0د�ت ا8ورو ، و ه/ �

�ار ، إ\�H إل) إ�1ن�� ا����اض '8ورو '+ل ال�,�ت ا8ورو'7ا��
د ,�$'s ال,��	"� ال�7 ���ای+ 'B7 الH .  
  
2-����(�  : ه�f�� ا�.��ن ا�W�ر���  �� ا

� ، ��ل ��   �ت ��ل �I/رات ��آ��0 ال,+ی/ن�� ال�ر��� ل	��ا#��Bال� �	ی/Iو ال �I$/�,ن�ح3 أّن ال+ی/ن ال 
رن� M� +$8ح�� ا >�Kل+ی/نا��8 ، نّن  ����ة ا��8 ال�7 ���0� ال+ی/ن ا��8 �� $#� ، و آ, ه/ ��,	/م'H 

رن� 'ل+ی/ن ?/ی	� ا��8 ، و �� ال,�/�b أن �1/ن ����ةال+ی/ن M� ل��) G�+�H 1/ن�ل�ورو  (	) �,G� رJx 
 و ال�B/ل� �� آ�0�ة ، ح�b�,��$ y '+ر��  ا8ورو'��ه�1	� ال+ی/ن ال�ر��� ، ن���� ا$�"دة �� الB/ق ال,ل�� 

� ال��ف  ال�#/ع ن���� ل��ای+ ح�آ� رؤوس ا�8/ال ، و ز? �/ح�+ ��+�ت و ا8ورو  �#�MI  دا��وال ��
�+ة  "13 ."ال"

  
  أ��ق ا+)	;�ل ا�ورو-3
م ال#M+ي ال+ول7  (�ف   S#ه�,#� ال  _�' � دول�� و ���b ال�+ی+ �� ال+ول ا�8�ى ، آ�,�ت ال�,�ت،ال� 7���0

 �#$ �0MH1914  Nن�ف 'ـ ه�,#� آ)  ال+و�ر و '�+ه ه�,#� ، (étalon Sterling) ال�#�> ا�$��ل�#7 أو �
م '�و�/ن  Sر ن�Gی71 ، و �#< ان�ال<ي % 10 ، و ا�ن�"ض ال�01� (bretton woods)   �#$ 1973 دوزوا�8

  ��$7H ، ت#��0Bی� الGی71 ن��ا��N ��,� ال+و�ر ا�8�  �MQدول�� ال �	آ�, � و ل 7H �1�	7H ، E ه<ا ا��8
 الM+رة أن ��u0 (,	� ال"��ة ل^ ��1 ه#ك Gى ل�   0 ال+و�ر ',1ن�(,	� و?#�� أ�

� شKن> ل�� �G/ر ا8ورو �� و  Qال+ول�� ا8آ �	ال�, u0ه<= ال/\���، و ی� ��Oار، ل<ا ��+ا��� أن ی�M�$و ا 
ال�#$7�ى � ه7 ال�/اص GدیZ� 7ال� @� ال�,	� ال+ول�� و ال/�G�	) �1��ا8ورو،  و�� J^ ال+ور ال<ي ی	�0> ، �

 b'Iت ذات ال  .  أو ال�صال�$,7$/اءا 7H ال�,	�
  
  . ا�ورو�	��0  -أ

ء إن     Fإن �	ث ه/" ا8ورو" (,+
ن��  ال#M+ي الQل,�� ال�ب ال�
ی� الGأه,�� �� ن �Qا8آ �Jد ا
 (M+ ا��
 �0,B7 دیH Nی���$� ��� '+أ ال�,� ر$,�ال�7 ، و 1991ا8ورو'7 ��"Gد  �� ��ل/M) ش�1 ن	8ورو ، (' 

 G	,��B� ، !MH ��' ا��
د ا����دي و ال#M+ي ، (/ض إ?ر �� ا��
د ا8ورو'7 آ�,	� �/ح+ة 7H دول� 11آ�
 7H ا'�+أصu0 ا8ورو (,	� ��+وال� (	) شbI� �1 و أوراق نM+ی� ، أ و ا�ی1/Gل 7H ال+ول 2002 �ن"7 1 ا$��,

رآ��F,ی+ ال+
(+ة 1998 �ي 02 آن ال�|/ة ، و �� �� ��Q	Q��0 ال	PK' ت�/1
�ف رؤ$ء ال+ول أو ال? �� 
 �B,ال� �ربال,�ی�M�	ء أو  لMا�ل�  �Hی�� إل) إ\�� G�Fإن:  } E#0ل�� ال�M�$يا�ال,��7H �H ا�"���  } ال,�آ
�ی�N ال,دة �$�و�/آ/ل�109'14(6.(  

 7H الإح+ى و �|^G�� دول� �+�� (,�F)  �	,و ه7 ال,/ح+ة�  :  
ل� ، "  ESP ال0�ی#" إ0$ن� ,  " DEM ال,رك " أل,ن�Iا " إی�ل   ،" IEP ال�#�>    ای�ل#+ا  ,"ITL ال	�O�� ال0

1 ، " PTEاp$1/دو" ��	'  "Eن� " BEFال"Bن�H " Eن� " ال	/آB,0/رغ  ، " FIM ال,رك " H#	#+ا  FRF  ال"
Eن�" PRL ال"B,#ال " FالV#�	  ATS "/ری�"  ه/ل#+ا و	ال" NLG. "   
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  . �/;�� ا�ورو ؟�;�ذا
� �+ری+ ، ال,#�7H +M أ�< "ا8ورو"  �B,�� ال�,	� ال,/ح+ة ��ار     ,�Z� 7H 15 �0,Bو 1995 دی ، �H آن ل�\

 �� �GS7یMI#,ال ^$ل�|�^ ا�$^ اره<ا و ل�1 'ل#�0B ل	�أي ال�م ا8ل,ن7 ، " ا�ی1/"  ا�ح�"ظ '' !0�.  
ی�r ال+ول�� ل	�,�ت ه/ ا$^ ا���رM,ال AB)"  ا8ورو حEURو( ���� ل> 'ل��لu ال	�#� حEAB ی�� 

�ی7M ال�7ا8ورو'�� Pن ا�/	B'و\��> و ه/ (� ا�  grec ) (  E   
رة ا8ورو'��، و (� أول ح�ف ل1	,� أورو' ی�/د ال<ي|
،(europ) ال) �G+ الI� ف�
ن  یbIM ه<ا ال

 �,
�ار ا8ورو ، یM�$ن ا�Q,ن ی و $��^ ا$��,ل ه<ا ا8ورو'7 ا8زرق و ا8ص"� ��Q ال�	^  ال	/ن����/ازی
 �,S#,ف ال�� '�+ ال,�د�� (	�> �� ?��   . ISO ل	�/ح�+ال+ول��ال

  
  " ا�)9�رب 
	����" �Zوط ا�.�2ل 
=�9A ا�ورو  -ب
    A�/,'� ���1992 $#� $��ی�N ا�" A	Iء ، ی��اع ال�م ا��"��� ال,/ا�MH (	) ا��
د ه<ا  إل) ا�ن�,���' 

 �'رآ� ا�$��F,) ال+ول� ال	7 (O0#ی (+ة (�� ، آ,Mآ�رب ا8ر'�� ل,�ی�Mال� :  
�ار �
s�M در�� (ل�� �� -1M�$را��� % 1.5ی7O0# (	) ال+ول ال,Zه	� أّ� ی��وز ��+ل ال�|�^  7H ا�$8

'�M ال�|�^ 7H أ�J �|Hث ا���دیت 7H دول ا��
د و ذل7H E الB#�  ��+�ت��/$!Bر ،  ال ل�1 ل"��ة ا����
دات �G,� ، ح�y أّن ��/$! ��+�ت ال�|�^ ال,��ر ه<ا ���ضM7 �ن�H د
 أ�J �|Hث ا���دیت 7H ا��
�) ��,�> ���ری�  ���0	7 (H ث دول�J �|Hأداء أ (	) +,��� Gد أن
  . ا8ورو'7 ا��

� ال,/ازن� -2�)   ficit publicéLE d yأ� ح� A�ی �Bی+ ن� ال���� ال��� الB#/ي ل	,/ازن� 0
% 3ل	+ول ال,Zه	� (	) G���� ، ی,�1 ل�1(PIB) ال,
	7 �� إن�#Q�$�0 أن '�"� اBوز ن��� 
  .ال��� ال#�0B ال,
+دة 

�+ة ?/ی� ا��8 -3� ال"�$ le taux d interet 7O0#ی sM
�ار (	) ال+ول أن �M�$ر ا� 7H أ$�
�+ة ?/ی	� ا��8 ، ح�y ی�A أ� ی�ی+ (	) �+ة ل	+ول ���� ��/$! أ�� % 2ال"H ث ��+�ت�J 

  .ا8(|ء ل	B#� ا��8�ة 
وز ی�A أ� ح�Le dette public y ال�,/�7ال+ی� -4��� �0Bل��7 % 60 ن ) ا[�,ل7 ال#�j ال,
	7 إ�,

PIB)+ول�	ری� إذا إ� ، ل�ب �� ال�M,� ال,��M�� ض و  . آنN ه<= ال#�0B ���> ن
/ ا�ن�"
� ال��ف -5�$le taux de change  A�ی �	هZ,ف (,�ت ال+ول ال� أن ی1/ن $�� ص

�ل�ن|,م  M�B� 7 ح+ودH A	Mل�ح ',Bال b� ���� قI7 نH 0/ل�M� E�0 ل,+ة  و ذل� ���) 
  .ا���0ر 

ل<آ�و' �ل,
+د ا�"��� أن> �b '+ای�  �� ال�+یH�0ت $�� ال�	M7��0 ل�Iق الI#ن ال�ی�N آ�$� 
 7H+2.25 %ق اpن ، و '�+ أن �0#)  أّ�Iت ن0	Mال� b$ل 1995 �#< ال/ا ، �+ أصu0 ال,�
ر الM+رة ال"�	�� ل+ول ا��
د ال,��ر، و �G+ف ا��"��� �� ه<ا % 15+ه/G) ال) ا�UEM((	) 

� 7H �(  ا[ح�م�JK�	داة لKف آ��وف ا$��+ام أ$�ر ال�Sر��� ال  . ا����دی� ال�
   �H ، إل) إ\M'  ه#ك ال,�ی�� ال�,�B ال,<آ/رة $G#�' ن/ی� و��Qال (,B� ى�رب أ�M� ��ان و\��� ��ی��� 

 E#0	7 ل$ن/ن ا$8Mال �,�ت و �I/ر= ، و�+ى ��)/H+,يال�
د ال#M+ي و  ل�1 دول� (|/ة 7H ا�ال,�آ�
�ی�N و �$� ���ما����دي �b ن�/ص ا�"S#ی�  ال�ی�0 ) 4( ال�+ول ر�^ و (SEBC) ا8ورو'7 ل	0#/ك ال,�آ

ن/ی� Qرب الMال� �رب ا�$,�� و ��ی�Mال� ��ة ل,�ی����� �Mی�?   .  
  . ال�/اsH ل�ن|,م ال) ا��
د ال#M+ي ��ی�� ):     4 (ر�^ �+ول

����	;� ا�G)�ة ��نا�8 ا

  ا(+;? ا�)9�رب

   ا�+	�ر ا+)�9ار. 
  
  
 .����;�
� ا�	�   ا
  
  

 ا�G�j.ة ^���� أ+	�ر. 

 


	.ل.  kWl(�
	.(ت +1.5 < ا N+�(

��.ول ا�dFث ا�ح/O أداءا  kWl(�  ا

  
  .UL   �3از�;�  PIB > 3% ا
 .O�.�
? ا�;	�  PIB > 60% ا
  


)�+N % + 2 < ^���� ا��� ا�G�j.ة أ+	�ر

 

 .�8/=��G)�ة ا �9$�/� ا
  ا(2)8�ر

  
  
   �)�ة ا(2)8�ر أ�=�ء. 
   �)�ة ا(2)8�ر أ�=�ء. 
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  ا��� 
  
  
  
  ا�=9.ي ا(+)�9ار. 

   ا� l�ءأ"� $dFث 
	.(ت ��j.ة ا�.ول 
  
 .5L� ق�A3 ?� �9(/
 أن ��fن +	� ا�'�ف 

 �=�	

t ا�/;�ح $��)r�5 �? ح.ود  O�	
 

   �)�ة ا(2)8�ر أ�=�ء. 
  
  
  
   �)�ة ا(2)8�رأ�=�ء. 
  
 

 . ���3�F�
� ا(")'�دي �? 
=�9A .  ا�;	���� ا�f(�  ا�ورودر�� ا

   و 
�Zuات أ�2ى ح�ل ا�+	�رأ��ر. 
  ا�;.�� �ت
�Uان. 


4.ودةا�G)�ة.  ���  

  

4.ودة ا�G)�ة.  ���   
  

4.ودةا�G)�ة.  ���  


	��ر ?��/+u
   . ����� ا�b=8 ا�;�آUي ��.وd9(+ى ا.
  �)�ة ا(2)8�رأ�=�ء.  

� �,� و  ,�Z� <�	) sHار و ال#,/ ال<ي وا�M�$ق ا�Q�� AB"  ح�	ام ه<= 1996 $#�" د'� 'Kّن �� ال|�وري اح�
�ة و ,�B� رة/�' ��ا�ت �ل�� آ�0�ة إ�ال,�ی�O+  ل	ض ال0��� .  

  
ن��� ��|,�  Iی�وئ ال,/ح+ة (+ة ال�,	�وح AB�M+ی� ال,�ر\�� ال0B� ل/
� 7GH ،  ت ال#M+ی� إل) ا����ص

ز أورو'7 ��آ�ي G�. د و/Mی  ، آ,G�د�$ �هS� �� 7$� أ$GS� ال+ول� +M"� 7ل ل	,#�MI ال) ا�ن�,ء 'ل�
 أ��ى ال<ي ی��B+م ل�#,�� ال�درات و �
�B� ��B/ى ال�,ل� ، و�� زاوی� ا[$��ل�#7 ال�#�> �"_ $�حMH+ان  

�ح�> ل	
1/�� � ی/�+ ا$��+اد ل��+ی� أ$�ر �M� م+M#�> '� ی�) ال	ة (+��ار  ال�7ال"M< ال���ا >G' ن ، وKFال 
 _��ی�N  ه<ای�#�$� ���م �b ا�"S#آ+ ال�7 الZ�  ورة��ارات ال#M+ی� ، و ن�ح �+�� (+م  \M7 الH ت�/1
 ال
ن� أ�م ��ر ص�H ، A,� نح�� � ��7H AP ا�ن�,ء و إ?�قIی� ا����دي و ال#M+ي ل��
د ا8ورو ی��� '

ن�� ال,<آ/رة ، و�� نح��  ل�0$بJ  دا�� $���<ر Nن ل/ آGM�M
1$A ا���دی� آن �� ال,Zآ+ �� s�M
� G�	) 
�MI#�  ا8ورو .  

  
   وv�0j ا�	;�� ا�.و��� -ج

�Zدي 7H ان"r  أن ی�Une monnaie vehiculaire plaine A  ال�,	� ال/?#�� (,	� دول�� آ�	� �1/ن حّ�)
 N�/ال@�  : ال�M	�+ی� ل	�,	� ال,/�/دة (	) ال,�B/ى ال+ا�	7 و ه7 ال/�

ب وح+ة -B؛ح   
0دل و$�	� -�" bH؛ "د  

- 7?   .ل	�M,� اح��
 

   ح/�ب وح.ة -1
ص� ی,�1     � ، ��ن� و ال+ان,راك ، و الB/ی+ �b ل�ورو أن ی�u0 (,	� ر'! هIی� اح�,ل ان|,م آ� �� '

�MI#� (ری� $/ف ا8ورو ، و ال/G,� ، ��ا ، آ0/ل#+ا ، ال,��Z� N,|+ان ال�7 ان	) ال0	ذ'�� (  ال�E�F �1/ن ل> �
8ورو ، و '���0I ال
ل $/ف  ���0! آ<ا ال+ول ال,�/$��I و ال�7 و' G�	,) <ب�ا8ورو ال+ول ی ��Mی�H]ا 

 ی��� ا8ورو (,	� ر$,�� ,� ، Bن�"' �I0�� '�_ ال+ول إذا ، �ص� ه��ال,G��� ال,���I0 اp$�/ی� ا(�0�P 
ل��  '  .point d,engage ،  إر$ء آ#�IM  حل�


+دات �b و� (M0� ر ه<ا�و�H ��+ا ، و دل��  ا��0�� ��P !'� أه,�� ال�� آ�,	� ر'! رP^ \�@  ذلE (,	� ال
1ن�> �.  

  
    اح)��^�� آ	;�� ا�ورو .2
در (	) أن ی�u0 (,	� اح�ا8ورو    �  ��?����ار أ$�ر إذا ، � $�,  هM�$ا sMف ح� دا�� ا��
د ، ال�

 ، �ت  �ص�ال7Fء ال<ي 0B1�$> �0/� (	) ال,�B/ى ال+ول7 و �MJ أآ0?  ال�$,�� و أّن �1ن� ال+و�ر 7H ا�ح��
+�  +�' N|"ر ان��Gم  انSن B.W ، �#$ /ی^ ال�,�ت��ورا 1973 و '+ای� � $#� إل) ، 87 % �#$1976 �

1994  !0��� ال,Iدود و أ��ص� 'ل#�0B ل	,� ��F� ت? ال�,�ت ال,/�/دة ، و ',Kّن ',��	@ ، ه<= ا�ح��
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�  إل) ن�0Bا8ورو I7 ال�,�ت ال,1/ن� ل> ، $�1/ن أ�� ل��0ت '	Mّن ال�H ، �"	1� ل7 أ��7 $�� ص�H> ، و 'ل�H 
�ي دور= Q�$ ه<ا�	لآ�,/
ت ال+ول�� '�,�ت ال+ول ال�|/ة �MI#� 7H  اح��?�� 7H حل� �? ا8ورو ا�ح��

ت ال0#/ك ال,�آ�ی� ?
�� ال�,	� ا8ورو'�� ال,/ح+ة �1ن� ه�� 7H اح���$.  
  
   إص.ار أ��2ة آ	;��ا�ورو -4

نّ اإذا ال,ل�� و ال0#��1 ال+ول�� ، و ا8ص/ل ��,/(� �� ل�ورو $�1/نH ، bH+ل� و �+رة ال/�Bت ال�H/�  ل0#/ك
'�M ال<آ�  إذا  أ���ة ، � $�,إص+ارآ�,	�  ا8ورو ال,�آ�ی� $���,+ Bال @�  . حNMM ال/�

  

Uا�� و  ��ب ا��ح.ة ا�=9.�� -د    


Uا��- 1 ��;	�   ا�ورو$�� ا�;�ح.ة ا
� ال��ف �1ل�@ ��"ءإ-  أ?   و ��

 آ<لE ن���� ا��"ء و ت �MI#� 7H ا8ورو  ان�"ض �1ل�@ ال�,�7H ال,��ة ا8ول) ل	/ح+ة ال#M+ی� �1,�   إن
1ل�@ و ���
 ال��ف ، (,/�ت (,	�ت ال��ف '�� (,�ت ال+ول ا8(|ء 7H ا8ورو ، و�� J^ ا��"ء إل) ال

ت ال�
/ی� '�� إل)ه<ا �	) ��+ (,	�0 (��� ال,�?ء ال,�Mان� Aن دول ا��
د ال#M+ي و � شE أّن � (,�ت �
�ای ه#� =��0 (	)  ن��0	$ r1�#ی ،  �� ��+ر ال+�� ، وه7 ال,�رفGن��
 ال�,/�ت 'G�	) ��
 ال�7 �

 إی�ادات ان�"ض إل) و $�Zدي ذلE آ, یM/ل ال,�ا�0/ن ال#M+ي(,	�ت ال�
/ی� '�� ال�,�ت ال,��	"� ل+ول ا��
د 
  .)15( ا[داری� '�_ ال�,	�ت إلOـء ن���� ال�,ل��ا�A ، و ��"�_ ـال|

   ال/\/ح و ا�$8ر �� ال,�ی+-ب
  �� � ال,�ای�H/� /��1 ، ه	G�B,ال �Sن �Gا8ورو'�� ال,/ح+ة �� و� �	,�	ى ل� ال1�� 7H ا�$8ر ، ال/\/ح ال01

 7H واح+ة �	,�' ��Bّ� أو ال�+�� $/ف ��	Bال r"ء8ّن ن
� دول� ، ال�7 �1/ن ن/اة ال/ح+ة ال#M+ی� ، أنF) �B,� 
رنG�B	E أن و'<لE ی,�1 ل	,Mی� ی+M#"� ل+ول ال/ح+ة ال	7 ا8$/اق ال,��H ر  . '/\/ح و د�� '�� ا�$8

   ن�M رؤوس ا�8/ال $G/ل� -ج
+Mال�0_   ی��  ال,��	"� ، و ه<ا ال�أي �0#7 ال,#? s� ��GB��Mّ# رؤوس ا�8/ال '�� أی| " ا8ورو" أّن �� ��ای

�ه ، و�� J^ إل) ��MI# ���	@ �� ا[د��ت(	) ح�M�M أّن ��B/ى �P �� �Qأآ ��+� s? أ��ى ، 8ّن ه#ك �#
�و(ت 7H ال,#?s ا�8�ى ��ی,�1 ن�M ا�8/ال F,	ال�,/ی� ال�زم ل ��H/را ل�� اد�Qا8آ s? اد�را ، ا��8 ال,#

ء (,	�ت ال��ف '�� ال�,�ت Mان� +�' �?   .ال,��	"�دون ال���ض 8ي ��
  
  �� ا�;�ح.ة  ا�ورو$ا�	;��  ��ب-2

�ض ش�و� و و\G0� b���1F -أH (	) و أ�+ر � و ? و �/ى �"و\�� أ�/ى و أآ0Gإ��ء G�إذ ,إراد E	,ی � 
 إّ� G�� أ��Q1نال �� ��ل> �
��B ش�وط ال�0دل ی�^ ، و 'ل�ل7 ی1/ن ه#ك ��ل أو �+ى  ال�|/ع و ا[ذ(

�o و ال��ري �� ^J و�� ، �|Hری� أ�� �'  .لB/ق 'ل�,/ل و ال��ا�7 و ال�B1  اإص
� -ب?�� G\ر و دول ا��
د �� ال�"E1 ال,0M�B	7 ن���� ا���ف ال,�لu و ��Gهال�"E1 آ, ح+ث إل)  ا��

 7H M'$ E7 ، وآ<ل��H/Bد ال
�ك  ال��ون  ��	7Hr ا���F,ع ا�8/ال ال�7 و " ال1��/1/ن " الل�ل7 \�' 
NM") أن	ت ال(�	,)  ��$ ل#�ح ال�1�� ال�ز��/ح+ة و (,	�ت ال���o و ��BM^ ال�,� ، و (,	�ت ال0#�� ا$8

  .ا����دي 
� -ج?  إر�ء �0?Z و إل) �Zدي �+ ال�7  و ��ح	� ال�
/ل  ����Z� �S#ف ال���� � ال���ت �� أو ص#Qال�  

ت ال�G/ی� ل��
د | �"إل) أ��ى  �� ��Gال�ل^�نA ال+ول ا8ورو'�� �� ��G ، و '�� '�7 دول ���� ا��"
 /
 ال��ری�ال���ت ا����دی� و ن,/   إل) یZديا8ورو'7 آ�1 (	) نG� '�� آ� دول� أورو'�� و '�� ش�آ

ل�ل7ال��ری�� �� ال+ول ا�8�ى ، و ' �ج ا�8�
ل� ح�) ی�^ ا�ح�"ظ ، ل�G' !MH r<= إل) ی�H ذآ�� ��ل�� 
 و ن,/ه  ال���تG�د�,� ، ول�1 أی| زیMال.  

� -د? دا�� ا��
د إل) ال
+ود (0� (� ال�
/ل �� ال���� ا8ورو'7 ال#�,� ا�ن�Oق (	) ال<ات ا8ورو'�� ��
 �,�B� �1F' ت��ن0 آ�0�ا ', ی�7# �نA �� الB/ق ا8ورو'7 یA)/�B وا8ورو'7 ال<ا�7 ، ال<ي ی�bB ل	,�� 

ن�G� �� A ، وآ<� Eقل/Bل,7 ال� ال��x Aن� �� )16.(  
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x-  ?;��	�
/)�89 ا�ورو �? �v ا�=>�م ا�=9.ي ا    

  ^Pر �	ر= آ�,/G� >#� �B� أّن ا8ورو ��'Bآ7 ، ح/ال7 ح�G�$ال�+اول ا� �	,) u040 إل) أن أص %
رن��� ��,�> ��= ال+و�ر M,ل ل> (#+ و�د�>'G��0Q� ى� و �Hّن ال,��ف ال,�آ�ي ا8ورو'b�  7 ال�M,� ال�7 �

 و �7 ی�B+( ه<ا أّن یZآ+ونال�+ی+ �� ال�0�اء ال�ل,��  �"��� ا8ول ل�ورو آن ��Bّن الK' E/ن ذل		و ی� s	M	ل 
�آن �� S�#,دل دو�را ، و ی�/د ال ا�8�ی71 و ل�r ا����د �/ة إل) أن �#�"_ ��,�> ��ل الGF/ر ال�ل�� � ی�

�ةا����د ا8ورو'7 ، و ه/ � ی,�1 أن ی�0+ل 7H إل) \�@ �H دي رآ/د ا���دي أ��ی71 و ازدهر ا���
  أورو'7 

رت    Jت  أ '�|/ی� $�#|^ ل�داء ا����دي �MI#� 7H ا8ورو، ال+ول ال�7 ا8ورو'�� ال,"/\�� �/��
  b�/�,ا� أن> �� ال Eل<ل �
ل	�م % 1.7 ال
ل�MI#� 7H 7 ا8ورو ل	�ل^  ی0	V ��+ل ال#,/أنا��
د و ال+ول ال,�ش


�B ا8داء ا����دي ه<=، و ی�/د الA0B وراء  7H2005 % 2.4 إل)ال,
	7 ، و ��� � 7H ؤل إل) ال�"
ت$�Bض ال�|�^ ،الال ا[ص�حت 7H ،وال�M+م�وف ال,ل�� ال,/ا��� S ا����دی� ال,�/ا�,� ،ا$�,�ار ان�"
، ��	1�Gالل#�0Bأ�'  b�/ی� �� أن ل	��,�B7 یH ل 2.4و  2004$#�  % 2.7 ال#�j ال,
	) (#+ ��,� ا[�,ل7 ال,�

 %7H د
  .2005 $#� ا8ورو'7 ا��
  
رن� '#�0B#' 4.5%  �#$2004 �0B ال�ل,7 ی#,/ ا����د أن ال,�/�b و��  M,ل' 3.7 %  �#$2003  دأ� ا����

 (#+ ،وH) �2004$#�% 4.2 إل) ی�� ا8ورو'7Gل+�� �M�$ا +MH ل�I0ل ال�8.8% 7H ا�ورو �MI#� 7 دولH 
b'�ن) �� الQ2003 ال G0M)أ ل� ��S أنوی�/�b  .ال
ل��7ل ال�'b  % 0.8 زیدة �M+ارهI0�0 الBن 
�ص� (,� ال,�/�b و�� 7H 2005 و�7H 2004 �M) 7H دول ا��
د ا�ورو')% %8.1(8.8H /ن�	ن�@ � s	� 

(@ ه<ا ال��^ ه<ا ال�م |� b�7H 2005 ء/\ (H ��B
#��B ل	�|�^ ،H,� ال,�/�b ل'  ا����دی� وا�8/ال �
 �� <\� ا�ورو آ, ی�/�b ان�"ض ه<ا 2004$#� %1.8 إل) ل��� 2003$#� % 2.1ان�"�$ �B
� �|"' 
  .2005$#� %1.6ال,�+ل ال) 

رن� $�ی�� '�� أه,�� ال/�یت و M� 7	ی ,�H ة+
�8�ی��1 و دول ا8ورو  اال,�:  
  

   ا�
����f و دول ا(�4�د ا�ورو$?ا(")'�د��
9�رO�$ �3 ا�;�Zuات )  5( ر"k �.ول
  

 ا�
����f ا�;)4.ة ا��(��ت  ا(�4�د ا�ورو$?دول

_�H 7H ر�د�ر  (��  ا�د�'  

_�H 7H ت)/H+,ان ال���  ��) 7H ت)/H+,ان ال���  

�\� دولM�  دول� ��M��\  

��  ا���د ذات  وم أصدرات�����   = ال�درات�  واح+أ�� ��

� �1	"� ال,���ت �1	"�  ال,ل�� �1	"� ال,���ت �1	"��P ل��  ال,

ت ���+دO	س الت و ا#�8HMQذات  و ال �HMJ �Bن  و ل�O واح+ة ���

O إ .اد  : ا�;'.رXح�8�  ا

  
  E7 آ<لH�ّن ش�10 ال���� ال,�H  ی,�1 أن>��� (	) � �/�� ن�وح �� ال/�یت ال,�
+ة ا�8�ی��1 و ��آ�� أآ0

� �� ال�7 ، �ا8ورو'�ال+ول Qأآ  حل�G�H +�/190 ی +GF� ة��H 7H ه<ا ، �'�) H� ال�0دل ��B/یت ار�"ع ��
راال��ري و ح�آ� ,Q�$ال�/ا�� تا� N0ل� $�� 7H ال,#���MI ال,��ور��� ، ور',�Bه<ا ال � دورا  7H�I/ی

 �ك أی|
  .ال�
� (	) �/�b ا8ورو (ل,� و  �JKأّن ال� Eش� ،  E7 ذلH ,' � b� +آZ,ا(> ال��' !0��/ات ـ 7H الB#ال+و�ر ی

�ا �� �نA آ� دول� ',"�ده و�Qد�� ، ل� ی1/ن آMالّن �
s�M ا����دی� ال���1ت ��ل ��  إن,H 7ل ، و 'ل�
 ��	r ال��ون ال�	��7 ، أو ال�M+م '�I/ات ح��M�M �	,/$� (	) ص��+ ���7H ��1F و ر', ال#M+ی� ال/ح+ة ال�,�آ

�'��$/ق ) �رب ا���دي أآ0M� دون b) أرض ال/ا�	�1 (F� � 7آ� ، وه��F� .  
�� ، ی,�1 أن ��Iا[�	�,7 ال���1 ا��=آ� �I/ة 7H آ, أن Fأ7 أو ال ��JK� b�/�  أّش+ وآ0�  ال+ول ال,�#�� ��

ل�� �, ه/ (	�> ال
ل اpن ، (	) ح�آ� ا�8/ال و رؤوس ا�8/ال �Hل�� ال�#rH و ال��اع '�� ول��0 ال,
��7H ��B أن
ء ال,�,/رة ال�,�ت�  . ال
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k��9� ا�ورو ��ج  ;�y(3ي  �ض ا�jاUL�   ا�.و(ر �? ا(")'�د ا

�  ا��
د ا����دي و ال#M+ي ، و�,) 7#0���B+  إن  JZوح�+ة ا8ورو ی,�1 أن ی �	)	ل,7 ، '� (م ال#M+ي ال�S#ال 
  .�� ال,,�1 أن ی��+ ��1F	> �� �+ی+ 

�وط ال�ز��  �Hذا  Fت ال�H/� u0�� ، +اول�	ل �	' ه<= ال�,	� (,	� �Gن�H ت 7H ال���� ، ال+ول�� $�	�A دورا ه
H ی�+M#ال �MI#,ل' د�� �$�, ال���ت ال�7 ��'! '�دنMة ال�
/�ت +M�GF+ ال"��  7H ال����ت ال+ول�� ، (#+�
 ت و ���ن?ر ال+ور ال
ل7 ل	�,�M��u0 ال�,	� ا8ورو'�� (,	� اح���
د�� أی| انMة ال� ، و �+ �GF+ ال"�

	) �1��را�7H ال+و�ر ، )ال,,Q�$ء �� ا� و  ���	@ ال,���ت ال�ص� إذا ��N دول ال�ل^ (	) �
/ی� �G
G�?  . إل) ا8ورو اح��

ل+و�ر �0ع 7H الB/ق ال�ل,��  ال,/اد ال+و�ر �/ة (ل,�� ، ح�S�� y^ إّن  ' b�I�B� ل ا8ورو ، و'��,�^ ا$��,
0ر= نM+ی�أن �1/ن لG<= ال�,	� �1ن�  �)' �0M�B,7 الH @F1�$   . ال+و�ر و ال�� $�#rH ،ر',

� �b دول  اّن  ��ی� ، و ال�7 ا�"��� ا8ورو'7 ، ی0+و وا\
 �� ��ل ��
دا ���� ال��ا��اآ� ا8ورو��اFال 
 �I/رات ح�^ ال��رة ال�ر��� G#) jی�ن���  . �b دول ا��
د ا8ورو'7 ال��ا

 ا8ورو'7 ال���� �b إح+ى دول ا��
د و',��د  M0B� <�	) ن"  ، ه<ا ی�#7 ال"/��ة '8ورو (/ض � آ
�ار ال�,	� ال,/ح+ة �� �b�I�B أی| و"   آ�,	� ������ +و�رال ا$��,لM�$� ال��ف 'I� A#��� أن �� ال��ا

 7,
���G 8ن> $��ی� ال��ری� ال�7 ال��ا,
�ات ��+�ت ال��ف 7H أورو' ، و زیدة در�� ال�O� �� �هH/� 
�ی� � ال�درات ال��اG#� 7و ال� G�واردا =  .ال+ول ا8ورو'�� ا��

�و�ت \�@ن  إ
�ی� �رج ال,� ، �	� و ال�درات ال��اG)/#� �  �b ا��
د ا8ورو'7 �و��آ�� ال��,�
G	��ی�\� ل	����0 ، �ص� ) b� رة ال/اردات/�H ع s0$ نb�I�B أن نM/ل أّن ل�ورو �1ن� � ��ل  �� و ار�"
 ��  .ه
0ره ه7 ال�7 ی����  ، ال) �ر����B ال�0�اء \�ورة ��� ا8ورو (,	� ص�ف ی�ى�)نA ال+و�ر ا�8�ی71 '

 ال��ري G1ی� شG'7B����ي أن ال� و�/د  ی��ه� ، أي دول ا��
د ا8ورو'7 ح�y � یb�I�B ا����د ال��ا
 أ�م �/ة �+ی+ة �7H �,G ا����د ال�ل,7 ، وه�MI#� 7 ا8ورو ال�7 $#�+ال�,	� ا8ورو'�� ال,/ح+ة اذ #B"أن 

�JK�$ 7) ح/ال	20 ( % �Q,�ل,�� ، و ال�P^ (	) ال�ل,7  ا����د �,r ال#�j و ��رة ��1/5 ال�درات ال�
�ي ل��
د ا8ورو'7 �ا����دی� ال�0�اء و ���� ��/ف (+د ��وز �/ازاة �� �1�یr ����0 ا����د ال��ا' b� 

� '+� �� ال+و�ر 8نG^ ی�ون أن  ������ اح��?�� آ�,	�ا���احت ���7 إل) \�ورة �0#7 ا8ورو  �ل	��ا
� ا8وردو $�1/ن Qار أآ�M�$17." دول� 25|,> ' ا"  

  
�;��W�   ا

 أن ال#�IM ال,G,� ال�7 ی,�1    إنG#� ^	7 ن��H ا8ورو �	ل ��  ه7 (,�� �S#إل) ال y> ، ح��7 ذا'� ال,�0M�B ال�
 ��Jأ � ذلE ، أول ��Q1ال �G�ی �ل#M+ ال��'7   �/ح�+ ا�/\/عأن و ر',�J7 أH لل 7H و'ل�
+ی+ ال��'7 ال,��� 

 ��'��وع و�+م .�1950��� ال+ول ال�F,ن<اك الx +د ل�/ح�/M#و() ال  وإدراك ال��'�� ،ل<ا ی�A ان ی1/ن ل+ی#
$��ل�ز�ت 'ل��+ي ال/ح+ة ال��'�� وذلK' Eه,���Bت الHوز ال��  .   ا����دی� و��


� ال,�ل ا[ح+ى�"N ال�,�ت ا8ورو'��  ا�2002 (م '
	/ل   $H ، �F) " ا8ورو"لـ �	ح+ة ، و ال�7 آ�,/� 
�  ال�ل,��$��	s و\� 7H ال�/ازنت ال#M+ی� JK�$ yح� ، G' ى (,�ت �/ی� و/M�  ت�,) G' @�\ل7 أ ، و 'ل�

�= '�/ر(,	�" ا8ورو"$�1/ن �JK� r1�#�$رة ال+ول�� ، ول ال���� 7H ة�JZ�  ةة� (	) أ$�ر ص�ف �0ش
 ��B���  .ال�,�ت ال

�ات ال,,1#� ل�ورو (	) ا����د و��  �JKي أّه^ ال���  :ال��ا
  

�ی� �� أورو' ، ن���� زیدة ال,#�MI#� 7H �BH ا8ورو و ال�7 ح�^ زیدة* � ال0
y إل) �Zدي ال/اردات ال��ا
  yلQل^ ال  ؛(� أ$/اق �+ی+ة 7H دول ال�

�ی�� ل�$�"دة �� ش"��H ا�$8ر ، ح�y �ا�$� (,	�� ��ش�+* ��اد �� ?�ف ال,�B/ردی� ال��ا^G#1,ی �� 
رن� ا�$8M؛ر� N�/ال r"7 نH ا8ورو �MI#� @ دول	7 ���H   

�ة �#��BH ، ح�y ی,�1 ال�درات زیدة* �� (	) �هH/� ل��ی� ن
/ أورو' 7H ح�H< إی�د ال��ا#� ��Mی/B� 
   ؛ا�MI#� 7H /,��0#�8 ا8ورو ، أی� ی�داد الI	A (	) الB	b ن���� ل�یدة ال#

� ؛ا8ورو إ?�ق* ��یE ا���دي و ��ري أول ل	��اFد ا8ورو'7 ، آ
ء ا��M' (	) �,��$   
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 *�,
�ی� ل�1ل�@ ال0#/ك ��� ل	,#�BH �� أ�� ال��K	b� ^ ال/\b ال�+ی+ و ال�Z�G إ\��H ال��ا�P ال+ول�� 
  ال,�1��H ؛

• $3H
� (	) ال,+ى ال,�/$! ال+و�ر ��� و $���	@ و (	) �1ن�> آح��?7 أول ل	��ا��Mال 
�و�ت ؛ال��0+ا�8� (	) ال,+ى 
�/رة ال,H �	,ع ��,� ا8ورو و د�/ل> آ�   ، 7H حل� ار�"

0ت  •	M� �0Bر��� ل1/ن ن� (	) ��,� ال,+ی/ن�� ال��JK� Gف ا8ورو $�1/ن ل� ال�,�ت $�� ص
ة '8ورو �"/ق ال ا�8,B,ل��7 % 30#��0 ال� ال�,�ت ل	+ی� ال�ر�7 إ�,�   .ل	��ا

  
  :ا�)�ص��ت 

 *^P�
�� ال) ��  '' �j ال0
y إّ� ان#�#' 0ت $�� ال��ف ی�A (	) ا���احت ��و�#	M� دى ل�"
ذا ان�50 وا�ورو 50 ال+و�ر ال+ول����الB	�I ال,ل�� أن �/ازن '�� ال�,	��� H  ال+و�ر �'M� ا�ورو _"

 �H r1ف ی1/ناو ال��0ت $�� ال�	M� (H ر�  . ه#ك اى \
ز ال,��7H ل,/ا��G ال,#�BH ، ال�د ال�,�* G�7 و ال�ز ا�ن�G��0 ال
 �+ ی1/ن ال
�  و ل�یدة آ"ءة و ر'

b,�^ ال��ح ���BH �1/ن و 7H وح+ات أآ0#� �Qأآ MHو rی�M,ت دول�� ل  . و �/اص"
  

 *��'�� �/ح+ة  ال+ول �"�1) �	,) � �آ� ، و ل,�F� ��'�ء $/ق (F7 إنH ��'� ��ل ن�ح ال���1ت �� ال�
 ، �'�M ال<آBدال
وی� ا���$pا8ورو'7 و ال#,/ر ا  .  

  
  
  

  :ا�;dح} 
ب �
,/د��+ي   �1Gی� :  ش+M#ت ، ا8ورو'��ال/ح+ة الر ال,���0M (	) ال,#�MI ا[ش1ل�Jpو ا 

  18ال)14 ، ص1998 ، ��� ، ا[$1#+ری���'�� ، آ	�� ال
M/ق ، ال
2� r"ن b��'s ، ص ال,B118/120 ال.  

3� �� و ال�/زیb  : صرم $,�F#و ال �)0Iو ال � 1999،ا8ورو ، ال��0I ا8ول) ، د�sF ، دار ال"1
  .15و 14، ص 

�b ال#+وة الB#/ی� ال��'�� ل	��رة ا��0#�8  �4, درا$ت و�$ ا����د (	) �,	� ا8ورو'��ت الان�1
  .1999ال+وح�  ,  ال��'7 وال�ل,7

�ات ا8ورو درا$� �5�JK� �) ��'د ، أورو+) ، �7 ، ��ی+ة ا8ه�ام ، ��
� ص0$ن"7 06 ی� ، 
 4 ، ص1998

ت �6�� ، ال,�آ� ال/?#7 ل�(�م اpل7 و 2000 ال�ر��� ، الB+ا$7 ا8ول لB#� ال��رة إح�
ت��  ل	�,ركا[ح�

ر ش	70 (	7 ، ال�/رو و �O/ري �7Jp) ا	د (ه�ة ، ��0�1 زه�ة ا���Mل^ ،ال ال0	+ان ال��'�� و ال�
 ، sFق ، د��F21 ، ص 2000ال .  

8- Statistique de commerce exterieur de l’Alegerie , centre national de l’informatique et des 

statistique , 2003  , p04                                                                         

9-     OP-cit , p 01    
10-     OP-cit , p 76  
11- MEDIA BANK ,No 64 FEV/MARS  

12- MEDIA BANK , N°64, fév / mars , p 06 

13- MEDIA BANK , N°64, fév / mars , p 34 

14-   P.A  Bennetot : (( L’EURO ))synthése ,édition Almond colin , Paris , 1998 , p 34 

ت-15$�b (	) " ا8ورو "ال,/ح+ة ال�,	� ا8ورو'�� ان�1 ال�7 ال#+وة ا����د ال�ل,7 و ال��'7 ، درا$ت و و�
  ��'���H ال��ری� ال�O	ي ل/#B7 الM�B#ع ال��آ� ، ال+وح� ، ا�8#��0ان�M+ت 7H ا���,�F,ص 4/02/1999 ال ،

   .74و72
�ي، ال�/-16�|� �B
�� و ال1�� ل	/ح+ة ا8ورو'�� ال,/ح+ة ، ال#�� ال��'�� نM+ی�رو آ�	� �Fر ال ، ال�/رو ا[?
  179و 177 ، ص 2002 ،


