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 اإلهداء
 

- جميعا     هللا  رحمهم -  العزيزين والدي   و   أخي روح ىإل  

 في بجانبي وقف ومن ، ومجهوده وقته من الكثير أخذت من ىإل
  .. عمره في هللا أطال -  األكبر أخي...  العلمي تحصيلي سبيل

 أفراد وجميع ، ئهاوأبنا أختي وزوج ، وأخواتي خوتيإ كل ىإل
 أسرتي

األعزاء  صدقاءألا و الزمالء كل ىإل  

األبرار فبراير 71 ثورة شهداء رواحأ إلى  

حرفا   ولو علمني من كل ىإل  

المتواضع العمل هذا هديأ  
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 طيبر  بكلمر  ولرو والمسراعدة العرون يرد لري قدم من كل إلى والتقدير بالشكر أتقدم ومن ثم    
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رة ــــررـالل الفتــــــررـخوتنرراول هررذا البحرر  تررأثير عرررو النقررود علررى ميررزان المرردفوعات الليبرري ،       

إلرى تحليررل أثرر عررو النقررود علرى ميرزان المرردفوعات الليبري خرالل الفترررة  وهردف، (8119 -7891)

 انخفراو إلرى ترلدي النقرود عررو فري الزيرادة أن على القتصادي  النظري وتن  (، 8119 -7891)

 الدولير ، األسروا  فري تنافسري  أكثرر محليرا   المنتجر  والخردمات السرلع يجعرل ممرا المحلي ، العمل  قيم  في

ومررن ثررم تحسررن فرري ميررزان  الررواردات، فرري وانخفرراو الصررادرات فرري زيررادة حرردو  إلررى يررلدي وهررذا

للدول ، حي  مع ضعف هذه  اإلنتاجي الجهاز مرون  على األولى بالدرج  يعتمد ذل  أن المدفوعات،  إل

تفتررو الدراسر  لرذل   المرون  قد يكون تأثير التوسع في عرو النقود عكسيا  على ميرزان المردفوعات،

فري ميرزان المردفوعات تغيررات ) موجبر  أو سرالب ( حردو   ىلزيادة فري عررو النقرود قرد ترلدي إلرأن ا

 .الليبي

المرنهج التحليلري الوصرفي،  تمثرل األول فريوقد اعتمد الباح  في استخال  النتائج على منهجين ،      

والتغيرات التي حردثت فري عررو النقرود  ،من خالل عرو التغيرات التي حدثت في ميزان المدفوعات

أسرلو  مرن خرالل اسرتخدام المنهج القياسري  أما الثاني فتمثل فيفي القتصاد الليبي خالل فترة الدراس ، 

لمعرف  أثر عرو النقود على ميرزان المردفوعات الليبري ، وقرد تمثلرت أسرالي  القيرا  القتصاد القياسي 

للكشف على مدع استقرار السالسل الزمني   ،الموسع (فولر -لدكي)اختبار جذر الوحدة  : المستخدم  في

لمعرفر  مردع وجرود  ،(جرانجر -نجلإل)للمتغيرات الداخل  في النموذج، وكذل  اختبار التكامل المشتر  

التري مرن  باإلضراف  لربعو األسرالي  الحصرائي هرذا ، عالق  برين متغيررات النمروذج فري األجرل الطويرل

   ن خلو النموذج من مشاكل القيا . خاللها تم التأكد م

وكران  ،في بعو السرنوات حردثت زيرادة فري عررو النقرود هأن [التحليل الوصفي]وأظهرت نتائج        

فري  في ميزان المدفوعات، وهنا  سنوات أخرع كان فيها زيادة فري عررو النقرود وفرائو   ا  هنا  عجز

؛ ويعررود السررب  فرري فررائو ميررزان المرردفوعات إمررا لفررائو الميررزان التجرراري، أو ميررزان المرردفوعات

لنخفاو العجز فري ميرزان الخردمات والتحرويالت بردون مقابرل، أو ل ثنرين معرا ، أمرا العجرز فري ميرزان 
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المرردفوعات؛ فيرجررع إلررى زيررادة الررواردات وانخفرراو الصررادرات، أو بسررب  زيررادة العجررز فرري ميررزان 

  .الت بدون مقابل، أو ل ثنين معا  الخدمات والتحوي

، وذلر  كمرا جميع المتغيرات مسرتقرة عنرد فروقهرا األولرىأن  [التحليل القياسي]أظهرت نتائج بينما       

( وجود تكامرل مشرتر  جرانجر -نجلإأظهر اختبار )كما ، الموسع(فولر -ديكي)اختبار من خالل اتض  

إشرارة  جراءتكمرا  ،مما يدل على عدم زيرف النمروذج المقردر ، بين جميع المتغيرات الداخل  في النموذج

كانررت  M2,M1)) رو النقررـودـموجبرر ، ريررر أن معلمرر  عرر M2,M1)) بمفهوميرره متغيررر عرررو النقررود

خرالل علرى ميرـزان المردفوعات  مهم   منخفض  جدا ، مما يدل على أن عرو النقود في ليبيا لي  له تأثير  

وهذا ما أتض  أيضا  من خالل التحليل الوصفي، حي  تبين أن تغيرات عرو النقود لي   ،فترة الدراس 

ميرزان المردفوعات، ففري بعرو السرنوات كران هنرا  زيرادة فري عررو النقرود، فري لها عالق  بالتغيرات 

خررع حقر  عررو النقرود نمروا ، وحقر  ميرزان المردفوعات أ، وفي سنوات في ميزان المدفوعات عجز  و

في:  تتمثل ،أن ميزان المدفوعات يتأثر بعوامل أخرعمن خالل النموذج القياسي أيضا  تبين كما  فائضا ،

 D1علرى ميرزان المردفوعات، والمتغيرر الروهمي  سرال    وقرد كران لره ترأثير   DCصافي الئتمان المحلري 

الحررد مررن  لغرررو )وهررو يمثررل الفترررة الترري تررم فيهررا تطبيرر  الموازنرر  السررتيرادي  فرري القتصرراد الليبرري،

موجبر ، أي  D1وقد جاءت إشارة المتغيرر الروهمي  ،(الواردات وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات

 أنه يلثر بشكل طردي على ميزان المدفوعات. 

للنموذج، إل أن جميع المتغيرات الداخل  في النموذج حققرت القدرة التفسيري  وبالررم من انخفاو       

 ،للنمروذج المقردر، وخلروه مرن مشراكل القيرا  باإلضاف  لرتفا  الدلل  اإلحصائي ، دلل  إحصائي  عالي 

   تغيرراتالتي تن  على أن الزيادة في عررو النقرود ترلدي إلرى حردو   ،البح  ذل  تم قبول فرضي بو

أن ترأثير عررو إل ، ( 8119 -7891) فتررةالخرالل  في ميرزان المردفوعات الليبري)سالب  أو موجب ( 

النمروذج التري ترم الحصرول عليهرا مرن خرالل نتيجر  الالنقود على ميزان المردفوعات الليبري ل ينطبر  مرع 

التغيرات التي حدثت في ميزان المدفوعات خالل  وأن، بسب  خصوصي  القتصاد الليبيوذل  القياسي؛ 

النقرود فري الترأثير علرى ميرزان عوامل أخرع أكثرر أهمير  مرن عررو إلى يمكن إرجاعها فترة الدراس ، 

  .الليبي المدفوعات
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Abstract 

Changes in the money supply may influence the general level of prices, and 

hence the balance of payments.  Therefore, it is important to know the size and 

behaviour of this impact as it helps the monetary authority in forecasting the 

balance of payments, which enables it take the appropriate measures to achieve 

external stability. 

This research approaches the impact of money supply on the Libyan balance of 

payments during the period (1980-2008). It aims to analyze the impact of the 

Libyan balance of payments throughout the period (1980 - 2008). The economic 

theory states that the increment of the money supply leads to a decline in the 

value of the local currency, making goods and services produced locally more 

competitive in international markets. This leads to increment in exports and 

decline in imports; then an improvement in the balance of payments. But, that 

depends primarily on the flexibility of the productive apparatus of the state, 

where the weakness of this flexibility, it may be the effect of the expansion of 

the money supply inversely on the balance of payments. So the current study 

assumes that the increment in the money supply may lead to changes (positive 

or negative) in the Libyan balance of payments. 

The researcher, in extracting results, has adopted two approaches: the first is the 

analytical descriptive method, which presents the changes that have occurred in 

the balance of payments and the changes in the money supply in the Libyan 

economy during the study period, while the second represents the econometric 

method through using the "standard economics" for recognizing the effect of 

money supply on the Libyan balance of payments. The techniques used here are 

in the extended "unit root test" (dickey – Fuller) test to investigate the stationary 

of the time series of the variables included in the model. In addition the  joint 

complementary test (Engel – Granger) has been used to see whether there is a 

long run relationship between the variables of the model. 
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In addition to some statistical techniques through which the form is confirmed 

free from the econometric problems.  

The results of descriptive analysis show that in some years there is increment in 

the money supply and there is deficit in the balance of payments.  during the 

period (1980 - 2008). as in some years, there was an increase in the money 

supply and there was a deficit in the balance of payments, while in other  years 

there was a an increase in the money supply and a surplus in the balance of 

payments.  

The reason behind the balance of payments surplus is either the trade balance 

surplus, or to decline of the deficit in the balance of services and unrequited 

transfers, or both together. But the deficit in the balance of payments; is 

attributable to the increase in imports and decrease of exports, or because of the 

increased deficit in the balance of services and unrequited transfers, or both 

together. 

The results of the econometric techniques show that all variables are stationary 

at the first difference, as it turns out through the (Dickey–Fuller) test. The 

(Engle–Granger) test also shows the presence of integration between all the 

variables included in the model, which indicates the absence of spurious 

regression in the estimated model. 

The sign of the variable of money supply comes in two definitions (M1, M2) 

positive but the sign of money supply (M1, M2) is very low. This indicates that 

the money supply in Libya does not have an important impact on the balance of 

payments during the study period.  

This is what also turns-out through the descriptive analysis. It is found out that 

changes in the money supply has nothing to do with the changes in the balance 

of payments. In some years, there has been an increment in the money supply 

and a deficit in the balance of payments. In other years, the money supply 

achieves growth and achieves a balance of payments surplus. It is also shown 

through the standard model that the balance of payments is impacted by others 
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factors, net domestic credit (DC) with negative impact on the balance of 

payments and the dummy variable (D1), which represents the period of 

application of the import budget in the Libyan economy for the purpose of 

reducing imports and ease pressure on the balance of payments. 

The sign of the dummy variable (D1) comes positive i.e it reversely impacts the 

balance of payments.  

In spite of the low explanatory power of the model, all the variables included in 

the model achieve high statistical significance. In addition to the high statistical 

significance of the estimated model, it is free from the econometric problems. 

Thus the hypothesis  of the research has been accepted which states that the 

increase in the money supply leads to occurring changes (negative or positive) 

in the Libyan balance of payments during the period (1980-2008) while the 

impact of money supply on the Libyan balance of payments does not comply 

with the result that has been obtained through the econometric model due to the 

significance of the Libyan economy and the changes occur on the balance of 

payments during the study period, may be referred to other factors that might be 

more important than the money supply in affecting the Libyan balance of 

payments. 
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 مقدمة

 إذ ،اليومية المعامالت تيسير في عنها االستغناء يصعب وحيوية مهمة اقتصادية أداة النقود تعتبر      
 بذلهي كان الذي والجهد للوقت الختصارها باإلضافة ،التجاري التبادل عمليات تسهيل في كبيرا   دورا   تؤدي
 مـــــــــــــــــــأه من النقود وتعد ،المقايضة بنظام يعرف ما خالل من التجارية الصفقات إتمام أجل من األفراد

 المحلية التجارية المبادالت تسوية خالل من االقتصادي النشاط دعم في تساهم التي اإلنسانية المبتكرات
  .والدولية
 الدولة تعتمدها التي ،النقدية للسياسة محورا   النقود عرض في النقدية السلطات تحكم يعد كما      
 االقتصادي؛ النمو معدالت ورفع االستقرار، تحقيق أجل من ارـواألسع الناتج مستوىعلى  التأثير لغرض

 رــسع استقرار وعلى ،االقتصادي األداء على ينعكس وأن البد إجراءات من النقدية السلطات به تقوم اـفم
 عوامل بعدة تتحدد (الشرائية قوتها ) بلد أي عملة فقيمة ،األخرى العمالت مقابل المحلية العملة صرف

 جوانبها بعض في العملة تعكس إذ ،والمالي االقتصادي البلد ووضع ،لألسعار العام المستوى:  أهمها من
  .الدول بين والنقدية التجارية العالقات
 تمارس( والتجارية والمالية النقدية)االقتصادية السياسات بأن االقتصاد علماء قبل من إجماع وهناك      
 ابـــــــــــــاألسب من هي ودــــــــــــــــالنق عرض في فالزيادة ،القصير األجل في اديـاالقتص النشاط على مهما   تأثيرا  

 ذات خطيرة جـــــــــنتائ من عنه ينجم ما بسبب؛ مرغوبة غير اقتصادية ظاهرة وهو ،التضخم لحدوث المؤدية
    .وسياسية اقتصادية أبعاد
 خالل سنويا  % 33 بلغ تضخما   واجه الليبي االقتصاد أن( م 3991 ، لبريون)  دراسة بينت وقد     
 الشرائية القوة وأن ،الخارج من استورد قد التضخم هذا من كبيرا   جزءا   وأن ،(م 3991 -3991) الفترة

، السابقة العشر سنواتالب مقارنة ،م 3991 عام في% 1.63 بنحو انخفضت قد الليبي للدينار الداخلية
 قد نجحت نوعا  ما بالنسبة للسلع التموينية سعاراأل المحافظة على استقرارالدولة في مجال  سياسة أن إال

سواء كان من خالل الدعم المالي أو من خالل ثبات قيمة الدينار  ،وتحملها الدعم الكبير ،األساسية
 .(1) المستورد التضخم حدة من للتالتي ق الخارجية
  واتـــــــــــالسن اللـــــــــــخ اـــــــــــــليبي في ارــــــــــــــــاألسع اهـــاتج أن الكاتب بين ،(م 1119 ، لمرزا)  دراسة وفي      

 شهدت وقد (1111 - 3999) تمثلت في الفترة األولى، نـواضحتي بفترتين مر( 1119 – 3999)
 باتجاه اتسمت وقد( 1119 -1112) الفترة في فتمثلت الثانية أما مطرد، بشكل   األسعار في انخفاضا  
 وبشكل السابقتين الفترتين خالل األسعار وانخفاض ارتفاع في السبب ويعود االرتفاع؛ نحو األسعار
 لعــــــــــــالس رــــــــتوفي في الدعم واستمرار ،الواردات أسعار فانخفاض ،السلع أسعار في التغير إلى أساسي

                                                           
غريان،  ،الغربي الجبل جامعة ،واألعمال المال في دراسات مجلة ،" ليبيا في النقدية السياسة ممارسة"  بريون، السالم عبد نورى 1))

   .31 - 9 ، ص ص(م 3991،)الربيع عدد ليبيا،
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 تلك في ارــــــــــاألسع انخفاض أدت إلى التي األسباب ضمن من كانت (1111 - 3999) رةـــللفت التموينية
 في رفــــــــــــــالص رــــــــــسع ضـتخفي من مــــبالرغ م 1113 امــــع بعد الواردات كمية زيادة إلى باإلضافة ،الفترة
 مع الواردات أسعار في الزيادة تسارع بينما األسعار، انخفاض إلى أدى مما ،(1111 -1111)يعام
 . (1)(1119 - 1112) الفترة خالل األسعار الرتفاع أدت التي األسباب أهم من كان السلعي الدعم ثبات

 حوالي االنفتاح درجة بلغت إذ) الخارجي بالعالم كبير بشكل مرتبط الليبي االقتصاد إن وحيث        
 االقتصاد على تطرأ التي والسلبية اإليجابية للتأثيرات عرضة يجعله ما هذا فإن ، ((2م( 1119 عام 1%.

 االقتصاد صالح في يكن لم( 3999 - 3991) الفترة خالل الصافي التجاري التبادل فمعدل ،العالمي
 بسبب الصادرات؛ أسعار ارتفاع معدل على يزيد بمعدل الواردات أسعار الرتفاع نتيجة وذلك ؛الوطني
، أخرى جهة من الدولية األسواق في النفط أسعار وتدهور ،جهة من العالمية التضخم معدالت ارتفاع
 غير الصادرات مساهمة بينما ،الليبية الصادرات من العظمى الغالبية على يهيمن النفط قطاعن إحيث 
 .الصادرات إجمالي من ضئيلة نسبة إال تمثل ال النفطية
  عرض النقود بلغ حيث ،النقود عرض في متزايدا   ارتفاعا   لها التالية والسنوات الفترة تلك شهدت كما      

M1 مليون  6057.4 حوالي إلى م3991 عام في وصل دينار، مليون 1.1261 حوالي م3991 عام في 
 في زاد دينار، مليون 1191261 إلى وصل م 1112 عام وفي ،%11 بنسبة ارتفاعا   سجل أي دينار،
 مقارنة م، 1119 عام في% 23 بلغت زيادة بنسبة أي ،دينار مليون .111316 بلغ حتى م 1119 عام
 ،%3161حوالي م1119 عام في التضخم بلغ حيث ،التضخم معدل ارتفاع إلى أدى مما، (3)م1112 بعام
 أسعار ارتفاعتمثلت في:  عوامل عدة إلى االرتفاع في التضخم ويعود ̎ ؛م 1112 عام%  61. مقابل
 معدالتب النقود عرض نموباإلضافة ل ،الواردات أسعار ارتفاع إلى أدى مما ،الدولية األسواق في النفط
 . (4)̎ ؛ بسبب الزيادة في االنفاق العام واالئتمان المصرفيمطردة
 ار،ــــــــمليار دين2.69لتصل إلى % 11 بمعدل م1119 عام في النفطية الصادرات قيمة ارتفعت كما     
 دينار مليون 3999162نحو بلغ فائضا   المدفوعات ميزان فحقق ، (5)م 1112مليار دينار عام 2961مقابل 
 .(6)م 1112 عام دينار مليون 1129169 قدره فائض مقابل م1119 عام

                                                           
 للتخطيط، العامة الشعبية اللجنة منشورة، غير دراسة) ،8002 – 9111 للفترة ليبيا في التضخم اتجاهات مرزا، خضير علي1) )

 .(م1119
(2)

 تحليلية دراسة :الخارج على الليبي االقتصاد انفتاح بمعدالت وعالقتها النفطية الصادرات ̎ ، الفحل وحسين غالية أبو علي إمحمد 

 العدد ، 1 المجلد ،، جامعة القدس، فلسطينوالدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ، ( ̎ 1119 -3992) الفترة خالل

    . 111 ص ،( م1131يونيو)،12

 .  ..ص (،1-1أنظر جدول رقم) 3))

   .12 ص ،( 1119) ،والخمسون الثاني السنوي التقرير المركزي، ليبيا مصرف (4)
 .21 ص نفس المرجع، المركزي، ليبيا مصرف (5)

 . 29(، ص1 -1، وجدول رقم)21(، ص 3-1أنظر جدول رقم) )6)
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 السابقة الدراسات
لقد تمت معالجة موضوع النظرة النقدية لميزان المدفوعات من طرف عدة باحثين، وفيما يلي ملخص     

  -من خالل أبحاثهم في هذا الخصوص: ونألهم ما توصل إليه الباحث
  العربية الدراسات: أولا 

  (1)م(9122، الشوربجي مجدي) دراسة -9

 وهدفت المصري، االقتصاد في المدفوعات ميزان على وأثرها االئتمانية السياسة الدراسة هذه تناولت      
  الفتـــــــــــــــــــرة خالل ،القصير األجل في المصري المدفوعات ميزان على االئتمانيـــــــــــــــــة السياسة أثر قياس إلى
 (.م3991 -..39)

 تحدد األولى معادلتين، تقدير بواسطتها مت قياسية، اقتصادية نماذج ثالثة طبقت الهدف هذا ولتحقيق     
 التدفقـــــــــــــــــات وصافـــــــي والصادرات، الجهـــــــــــــــاز المصرفـــــــــي، قبل من الممنوح المحلي االئتمان بين العالقة

 المحلــــــــــــــــي االئتمان بين العالقة تحدد والثانية المصرفــــــــي، للجهاز األجنبية األصول وصافي الرأسمالية،
 إلى الواردات أسعار ونسبة الرأسمالية، التدفقات وصافي والصادرات، المركزي، المصرف قبل من الممنوح
 النتائج إلى الدراسة توصلت وقد ،المركزي للمصرف األجنبية األصول وصافي المحلية، األسعار مستوى
 :  التالية

 خالل المصري المدفوعات ميزان عجز أسباب إحدى كانت المحلي االئتمان في المتتالية الزيادة إن -أ
 .الدراسة فترة

 بالمقارنة المدفوعات، ميزان رصيد تحديد في أهمية أكثر المركزي للمصرف االئتمانية السياسة إن -ب
 . المصرفي للجهاز االئتمانية بالسياسة

  (2)(م 8002 ،أحمد اللطيف عبد منجد) دراسة -8
 ،ديـــــــــــــــالنق النموذج باستخدام ،الليبي المدفوعات ميزان على المؤثرة العوامل تفسير الدراسة تناولت      
 على أن تأكيدال هو النقدي للمنهج النظري األساس إن ،الدراسة وبينت ،(م3992- 3991) الفترة خالل
 .نقدي رصيد اختالل هو المدفوعات ميزان في االختالل وأن ،نقدية ظاهرة المدفوعات ميزان
 بين دــــــــــــــــــــــــالنق سوق في االختالل فإن ،توازن حالة في التجارية غير المحلية السوق أن افتراض فعلى    

 ألن ؛ةـــــــــــالتجاري للسلع المحلية السوق في اختالالت سببي سوف منها والمعروض ،النقود على الطلب
 تقليل إلى يؤدي مما ،بالنقود االحتفاظ في األفراد لدي متزايدة رغبة :يعني النقود على الطلب فائض

                                                           
 ،منشورة غير دراسة)  المصري بالقتصاد خاصة دراسة :المدفوعات ميزان على وأثرها الئتمانية السياسة الشوربجي، مجدي 1))

 (.م3999، والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة
 أكاديمية مجلة ،" النقدي النموذج باستخدام الليبي المدفوعات ميزان علي المؤثرة العوامل تفسير"  ، أحمد اللطيف عبد منجد 2))

 (. م 1111 خريف) عشر الثالث العدد الرابعة، السنة ليبيا، طرابلس، العليا، الدراسات
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 دثـــــــــــــــــــــويح السلع، هذه عرض في فائض فيتولد ،التجارية السلع على الطلب انخفاضمن ثم و  ،اقـاإلنف
 .النقدي العرض فائض حالة في العكس

 هذه ةـــــــــــــــــــــــــــمعالج ألن ؛المدفوعات وميزان النقدية االختالالت بين صلة هناك أن يتضح هنا من     
 من متأتية الصلة هذه إن، المدفوعات ميزان في عجز أو ،فائض وجود حساب على ستتم ،االختالالت

  .النقدي المعروض ومقدار ما بلد   لدى الدولية السيولة من االحتياطات حجم بين العالقة
 األجنبية، الموجودات صافي: هما عاملين على يتوقف ما بلد   في النقد حجم فإن النقدي للمنهج فوفقا       

 ذلك إنــــــف النقود، على ا  متزايد ا  طلب لمواجهة النقد عرض زيادة يستوجب فعندما المحلي، االئتمان وصافي
  .يالمحل االئتمان مقدار وزيادة ،الدولية االحتياطات تناقص حساب على يكون
 متوافقة العجز حالة أن أي العجز، باتجاه المدفوعات ميزان على الضغطإلى وكلتا الحالتين تؤديان       

 يصبح النقد سوق في والعرض الطلب في يؤثر ما كل أن الدراسة بينت كما  ،النقدي المعروض زيادة مع
ن ،فيه االختالل إحداث عن وال  ؤ مس  التوقعاتو ، الفائدة معدالتو  المحلية، األسعار تشمل المؤثرات هذه وا 

 زانـــــــــــــــــــــمي على ديــــــــــــــالنق النموذج وبتطبيق ،اديـاالقتص االنفتاح ودرجة االئتمانية، والسياسة التضخمية،
 -: أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت يــالليب ــاتالمدفوع

 .الليبي المدفوعات ميزان على المؤثرة العوامل تشخيص في النموذج فشل -أ
 هذا أن يتضح ،النقدي النموذج متغيرات حركة وآلية ،النقدي للمنهج النظرية المفاهيم خالل من -ب

 لحركة عالية مرونة توفر مع السوق وآلية ،الخاص للقطاع ريادة   تعطي اقتصادية بيئة مع يتوافق النموذج
 ادةـــــــــــري تعطي أنها ليبيا في االقتصادية لإلدارة بالنسبة الواضح أن حين في الوطنية، العملة صرف سعر

 االقتصادي الدعم تقديم في االستمرار أجل من ثابت صرف بسعر تتمسك ومازالت ،العام للقطاع واضحة
 .النقدي النموذج آلية يعطل ما وهذا القطاعات، من للعديد

 (1)(م 8002 ،اهلل عبد أحمد محمد بتساما) دراسة -2

 خالل السوداني المدفوعات ميزان على وأثرها الصرف سعر سياسات تحليل الدراسة هذه تناولت      
 في عــــــــــــــوالتوس ،الصرف سعر تحرير سياسات أثر معرفة إلى الدراسة وهدفت ،(1111-3929) الفترة

 الموازنة على ينعكس سوف المدفوعات ميزان في التحسن ألن المدفوعات؛ ميزان على المحلي التمويل
 دـــــــــوق ،الدــــــــــــــــــالب في االقتصادية والتنمية التضخم ومعدالت ،والخدمات السلع أسعار وعلى ،للدولة العامة

 التوسع وأن ،المدفوعات ميزان وضع تحسين إلى تؤدي الصرف سعر تحرير سياسة أن الدراسة افترضت
 : التالية النتيجة إلى الدراسة توصلت وقد ،المدفوعات ميزان تحسين إلى يؤدي ال المحلي التمويل في

                                                           
 غير دراسة)  السودان عن تحليلية دراسة :المدفوعات ميزان على وأثرها الصرف سعر سياسات اهلل، عبد أحمد محمد بتساما1) )

 (.م 1111 الرقمية، والتطورات الرسائل الخرطوم، جامعة منشورة،
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 عـــــــــبتوس كان مصحوبا   ألنه المدفوعات؛ ميزان تحسين إلى ِّتؤد لم الصرف سعر تحرير سياسات إن      
  .السوداني االقتصاد وهيكلة بطبيعة تتعلق وألسباب ،المحلي التمويل في كبير

  (1)(م 8004 ،حمد عيسي الشاذلي) دراسة -4
 السوداني المدفوعات ميزان على والنقدية المالية السياسات سببته الذي األثر الدراسة هذه تناولت        
 ميزان على إيجابي مردود ذات السياسات هذه نأ الدراسة وافترضت ،(م 1111 –3999) الفترة خالل

 اإلجمالي المحلي الناتج على إيجابا   أثرت السياسات هذه أن افترضت كما ،الدراسة فترة خالل المدفوعات
   -: مفادها نتائج إلى الدراسة توصلت وقد ،المدفوعات ميزان على ثم ومن

 .المدفوعات ميزان تدهور إلى أدت السودان في النقود عرض زيادة إن -أ
   .المطلوبة بالدرجة المدفوعات ميزان تحسن إلى ِّتؤد لم اإلجمالي المحلي الناتج زيادة إن -ب
 الحكومة تعالجه كانت العجز هذا ألن ،المدفوعات ميزان على سلبي تأثير ذا كان الموازنة عجز إن -ج
، مما التضخم زيادة ثم ومن النقود عرض زيادة إلى أدى مما ،المصرفي الجهاز من االقتراض خالل من
  .الخارجيةنعكس سلبا  على قدرة الصادرات على المنافسة ا
 زانـــــــــــــــــمي في ضـــــــــــفائ حدوث إلى ِّتؤد لم الدراسة فترة خالل طبقت التي والنقدية المالية السياسات إن -د

 ولــدخ دتــــشه والتي م 1111 -3999 –3999 وهي األخيرة ةثالثال عواماأل عدا ،السوداني المدفوعات
 البترول ضمن الصادرات السودانية.

 ( 2)(م 8002 ،علي أحمد محمد إبراهيم) دراسة -5
 اللـــــــخ من( م 1112 –3921) رةـــــــــــــــالفت خالل السوداني المدفوعات ميزان سلوك الدراسة تناولت       
 في المستمر العجز لتفسير النقدية المنهجية تطبيق إمكانية اختبار إلى وهدفت ،النقدية النظرية تطبيق
 النقود عرض في التغير في ممثلة النقدية للسياسة دور هنالك كان إذا وعما ،السوداني المدفوعات ميزان
 :إلى الدراسة وتوصلت ،السلوك ذلك تفسير في
 سياسات ،الواردات إحالل سياسة ،الصادرات تشجيع سياسة) األجل قصيرةال السياسات مجموعة إن -أ

 .الدراسة فترة خالل المدفوعات ميزان في العجز معالجة إلى ِّتؤد لم ،(الصرف سعر
 العجز تفسير في المقدرة لها تليس ،(األجنبية األصول صافي ،النقود عرض) النقدية المتغيرات إن -ب

 بينما ،القصير األجل في محدودا   دورا   لها أن حين في ،الطويل األجل في المدفوعات ميزان في المستمر
 العجز تفسير في األساسي الدور ؤديت ،(الكلي اإلنفاق ،اإلجمالي الناتج) الحقيقية المتغيرات في التغير

 .المدفوعات ميزان في
                                                           

 السودان جامعة منشورة، غير دراسة)  السوداني المدفوعات ميزان علي والنقدية المالية السياسات أثر حمد، عيسي الشاذلي1) )
 . (م 1111 ،التكنولوجيا و للعلوم

 االقتصادية ــومالعل ةـكلي ،منشورة غير ماجستير رسالة) النقدية النظرية تطبيق:  المدفوعات ميزان سلوك علي، أحمد محمد إبراهيم2) )
 (.م 1119 الخرطوم، جامعة االجتماعية، والدراسات
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ن ،الدخل مستوى من أعلى الكلي اإلنفاق أن ،يعني التجاري الميزان في العجز إن -ج  اإلنفاق هذا وا 
  من األرصدة استخدام أو ،لألجانب المحلية األصول بيع أو ،الخارج من االستدانة بواسطة يمول أن يجب

 . النقدية باألجهزة مقيدة للعجز تمويلها في المالية األجهزة أن ضمنيا   يعني وهذا ،األجنبية العمالت
أن  يتطلب وهذا الدخل، مستوى من أقل الكلي اإلنفاق أن، فيعني التجاري الميزان في أما الفائض      
 .يالحكوم واإلنفاق االستثمار من أعلى الضرائب االدخار ومستوى يكون

(1)  ( م8001، مطر صالح غالب) دراسة  -6 
   االقتصاد أن وبينت ،(م .111 -3992) الفترة خالل اليمن في النقدية السياسة أداء الدراسة تناولت     
 :أهمها من والتي النقدية االختالالت من الكثير عانى سابقة فترة خالل اليمني

 دمـــــــــــــــــــــــــيخ وبما ،محددة الستراتيجية ا  ـــــــــــــــوفق تدار المعالم، واضحة سليمة نقدية سياسة وجود عدم    
 لذلك المالية؛ للسياسة النقدية السياسة تبعية إلى باإلضافة هذا واالقتصادي، النقدي االستقرار متطلبات
 في دورها وتفعيل ،النقدية السياسة أداء تحسين على ركز االقتصادي لإلصالح ا  برنامج اليمن اتبعت

 .واالقتصادي النقدي االستقرار تحقيق في المساهمة
 بالسياسة عالقتها وفي ،النقدية السياسة أداء في يـنسب تحسن ظهر البرنامج هذا قـــتطبي إثر وعلى    

ن المالية،  في ةــــــــــالنقدي السياسة بدور يتعلق فيما وبخاصة   فيه وبـوالمرغ وبـالمطل المستوى في يكن لم وا 
   -: أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد ،المدفوعات ميزان في العجز من الحد

 الخارجي القطاع في واالختالل ،النقدي القطاع في االختالل بين واضحة معنوية عالقة وجود عدم -أ 
 أن يرى والذي) المدفوعات لميزان النقدي التحليل مالءمة عدم على مؤشر وهذا ،(المدفوعات ميزان)

 (.بحتة نقدية ظاهرة هو المدفوعات ميزان في االختالل
 وسعر ،النقدي العرض إدارة مجال في النقدية السياسة إجراءات بين العالقة وتقييم تحليل خالل من -ب

 يدل مما العالقة، تلك معنوية عدم إلى الدراسة توصلت المدفوعات، ميزان في االختالل وبين الصرف
 مقومات توفر لعدم نظرا  ) المدفوعات ميزان عجز من الحد في النقدية السياسة إجراءات ضعف على
 (.اليمني االقتصاد في السياسة هذه نجاح
 األجنبية الدراسات: ثانياا 

 (2) (ROGERS DHLIWAYO, 1996)  9- دراسة  
زانــــــــــــــــمي قــــــــــــــحق حيث ،بالتدهور الخارجي البالد موقع بدأ م،3991 عام في زمبابوي استقالل بعد        

                                                           
 جامعة ،منشورة غير دراسة)  اليمن في المدفوعات ميزان في وأثرها النقدية السياسة ألداء تحليلية دراسة مطر، صالح غالب 1))

 (.م1119، صنعاء
)2) ROGERS DHLIWAYO The Balance of Payments as  a monetary phenomenon : An econometric 

study of Zimbabwe´s experience  (Unpublished  Research, AERC ,  University of Zimbabwe , Harare, 
Zimbabwe , 1996). 
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 وكان ،(3999 ،3992 ،.399)السنوات عدا ما ،م3993 سنة وحتى م3991 سنة منذ عجزا   المدفوعات
 في وـــــــوالنم ،ةـــــــــــــالعام ةــــــــــالميزاني في الدائم العجز هو زمبابوي اتـمدفوع ميزان عجز في الرئيسي السبب

 .الالزم من بأكثر المحلي االئتمان
 النقدية النظرة خالل من زمبابوي مدفوعات ميزان تحليل إلى الدراسة هذه هدفت ذلك ضوء على      
 ميزان اختالل في النقدي الفائض دور الدراسة وتفحص ،(م3993-3991) الفترة أثناء المدفوعات لميزان

  ،المشترك والتكامل ،الخطأ وتصحيح ،الوحدة جذر اختبار استخدام خالل من وذلك ،الزمبابوي المدفوعات
 :ما يلي التجريبية النتائج بينت وقد
 .زمبابوي مدفوعات ميزان على للتطبيق قابل النقدي المنهجإن  -أ

 في التغييرات وأن ،الدراسة فترة خالل المدفوعات ميزان على التأثير في مهما   دورا   أدى قد المال نإ -ب
 بين قوية سلبية عالقة هناك وأن، ةــــــــــــــــــالدولي االحتياطيات عرض في تغيرات إلى أدت النقود على الطلب

  .الدولية االحتياطيات وتدفق ،المحلي االئتمان
 تفترض والتي ،المدفوعات لميزان النقدية النظرة تنبؤات مع تتفق التقدير نتائج أن الدراسة بينت كما -ج
 أن الدراسة بينت كما ،المدفوعات ميزان في اختالل حدوث إلى يؤدي النقود سوق في االختالل بأن

 ضريبية وسياسات ،انكماشية نقدية سياسة خالل من يتم أن يمكن المدفوعات ميزان في االختالل تصحيح
 ،العامة الميزانية في العجز وتخفيض ،المحلي االئتمان التوسع في منح على السيطرة يعني مما ،مالئمة

 ،الصادرات ودعم ،الواردات على والضغط ،العملة قيمة تخفيض مثل ،التقليدية النقدية السياسة تدابير أما
 النقود على الطلب بين الفرق مع متسقا   المحلي االئتمان التوسع في يكون عندما تنجح أن مكني

 .المستهدفة الدولية االحتياطية والمستويات
 (1)  (Frank W. Agbola , 2004)   دراسة - 8

  رةــــــــــــالفت اللــــــــخ ،اـــــــــــــــلغان اريـــــــــــــــالتج ميزانال على العملة قيمة تخفيض أثر الدراسة هذه تناولت         
 ؛المشاكل من العديد تواجه النامية للدول اتـــــــــــــــالمدفوع موازين أن الدراسة وبينت ،(م 1111 – 3921)

 ولمعالجة ،السعر في واختالالت ،التجاري التبادل شروط في وتدهور ،التوسعية المالية السياسات بسبب
 بهدف وذلك ،المحلية عملتها قيمة لتخفيض البلدان هذه تلجأ ما غالبا   المدفوعات ميزان في العجز

 .الواردات من والتقليل ،الصادرات زيادة على التشجيع
 ،يـــــــــالمحل لكـــــــــــــللمسته بالنسبة الواردات أسعار ارتفاع إلى يؤدي المحلية العملة قيمة فانخفاض     

 فيحدث الواردات وتنخفض ادراتـــــــــــــــــــــالص فتزداد ،يــاألجنب للمستهلك بالنسبة الصادرات أسعار وانخفاض
 ،وارداتــــــــوال الصادرات من كل مرونة على يعتمد السياسة هذه نجاح أن إال ،المدفوعات ميزان في تحسن
 :مفادها نتيجة إلى الدراسة توصلت وقد

                                                           
)1) Frank W. Agbola , Does  Devaluation  Improve Trade Balance of Ghana? , Paper to be Presented at 

the International Conference on Ghana’S  Economy , Accra , July  18-20, 2004. 
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 ضعف بسبب وذلك ،الطويل األجل في لغانا التجاري الميزان يحسن ال العملة قيمة تخفيض إن        
 الصرف سعر سياسة استعمال ألن السوق؛ لمتطلبات االستجابة عـــــــــــــــيستطي ال ثم ومن ،الغاني االقتصاد

 على قيود فرض هي ،للتخفيض البديلة السياسة فإن لذا ،قويا   إنتاجيا   جهازا   تتطلب الخارجي الميزان إلدارة
 .األجنبي الصرف سعر وتحركات ،الواردات

 (1) (Sandie  Fitchat , 2005)    دراسة -2

 لبيان وهدفت ،(م1111-3991) للفترة الناميبي المدفوعات لميزان النقدية النظرة الدراسة هذه تحلل      
 وقد ،ناميبيا في المدفوعات ميزان على التأثير في مهما   دورا   ؤديي النقود عرض في الفائض كان إذا ما
 إلى الدراسة وتوصلت ،التحليل في الخطأ وتصحيح ،المشترك والتكامل ،الوحدة رذج اختبارات استخدام تم

 النتائج التالية:
 ليس يـــــــــــــالناميب المدفوعات زانــمي وأن ،المدفوعات ميزان على كبير   تأثير   له ليس النقدي المتغير نإ -أ

 النظرة ترى كما آلي بشكل مــــــــــيت ال ،المدفوعات ميزان في االختالل تصحيح فإن لذلك ،بحتة نقدية ظاهرة
نما ،المدفوعات لميزان النقدية  النقدية السياسة إجراءات بعض اتخاذ يالمركز  المصرف على يجب وا 

 االعتماد من بدال   ،األخرى ةــــــــــالسياس إجراءات على التركيز السلطات على يجب كما ،االختالل لتصحيح
 .المدفوعات ميزان في االختالل تصحيح في النقدية السياسة إجراءات على فقط
 في رةـــــــــــــــــــــمستم خسارة حدوث إلى تؤدي الناميبي االقتصاد في المحلي االئتمان في الزيادة نإ -ب

 ميزان ضبط عند المحلي االئتمان لخلق اهتماما   تولي أن النقدية السلطات على ينبغي لذا ،اتـــــــاالحتياطي
 قـــــــــــــــــطري عن يمول يـــــــــــــــــالناميب لالقتصاد العامة الميزانية في المستمر العجز إن حيث ،الدولة مدفوعات
  . المحلي االئتمان في التوسع إلى يؤدي مما ،بالعجز التمويل

 (2 ) (Gulzar Ali, M.) 4 - دراسة 
 للفترة المدفوعات لميزان النقدية النظرة خالل من الباكستاني المدفوعات ميزان الدراسة هذه تحلل     

 الوة  ـــــــــــــع ،المدفوعات ميزان على التأثير في النقدي الفائض دور الدراسة بينت وقد ،(م 1119 -3991)
 ادــــــــــاالقتص في المحلي واالئتمان ،الدولية االحتياطيات بين العالقة تحليل على الدراسة ساعدت ذلك على

 .الباكستاني
 الصرف وسعر ،األجنبية األصول صافي بين قوية سببية عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت      

 يـــالمحل واالئتمان ،النقدي العرض بين سببية عالقة أي هناك يكن لم بينما ،المدفوعات وميزان ،والتضخم

                                                           
)1) Sandie  Fitchat , The Balance of Payments as a Monetary  Phenomenon  , (Unpublished  Research, 

Directorate of Environmental  Affairs, Ministry of  Environment and Tourism, Windhoek, Namibia , 
2005). 
)2) Gulzar Ali M6 , "Pakistan’s Balance of Payments as a Monetary " Journal of Managerial Sciences, 

Volume V , Number 2. 
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 ولــــــــــــــــــــللوص الخطأ تصحيح واختبار ،المشترك التكامل اختبار الدراسة واستخدمت ،المدفوعات وميزان
 :أنه النتائج بينت وقد ،للنتائج
 زانــــــــــــــــــــــــــــمي في رابـــــــــــاالضط إحداث في جدا   بالمهم ليس دور لها المتغيرات بعض أن من بالرغم    

 ميزان في االختالل فإن لذلك ،تماما   نقدية ظاهرة ليس باكستان في المدفوعات ميزان أن إال ،المدفوعات
نما ،النقدية السياسة خالل من فقط يصحح أن نـــــــــــــــــيمك ال المدفوعات  أن يجب أخرى إجراءات هناك وا 

 الزراعية القطاعات في والنمو ،المنتجات نوعية وتحسين ،الصادرات في الزيادة: مثل االعتبار في توضع
 .  الواردات في واالنخفاض ،والصناعية

 عدة نتائج إلى توصلت الدراسات تلك أغلب أن لوحظ السابقة الدراسات من عرضه تم ما خالل من     
 :مفادها

تلك الدراسات بينت وجود عالقة بين االختالل النقدي واالختالل في ميزان المدفوعات،  ا  منبعض إن -أ
، الدراسات في دراسة كل من )مجدي الشوربجي وتمثلت هذه وأن ميزان المدفوعات هو ظاهرة نقدية،

أنه ال توجد  توصلت إلى هاالبعض اآلخر منبينما  (،ROGERS DHLIWAYOالشاذلي عيسى حمد، 
، وتمثلت تلك عالقة بين االختالل في القطاع النقدي واالختالل في القطاع الخارجي) ميزان المدفوعات(

 Sandie ،طرــــ، غالب صالح ممحمد أحمد عليإبراهيم منجد عبد اللطيف، الدراسات في دراسة كل من )
Fitchat M. Gulzar Ali,).  

 إذ المدفوعات، ميزان في عجز حدوث إلى تؤدي الالزم من بأكثر المحلي االئتمان في الزيادة نإ -ب
 . الدولية االحتياطيات وتدفق المحلي االئتمان بين عكسية عالقة توجد
فشل النموذج النقدي في  بينت منجد عبد اللطيف(،دراسة ) الخاصة باالقتصاد الليبي الدراسة إن -ج

ؤثرة على ميزان المدفوعات الليبي، وأن النموذج النقدي غير قابل للتطبيق على ميزان تفسير العوامل الم
 السوق وآلية الخاص، للقطاع ريادة تعطي اقتصادية بيئة يتطلب ألن النموذج النقدي ؛المدفوعات الليبي

 . ، وهذا ال يتوفر بالنسبة لالقتصاد الليبيالمحلية العملة صرف سعر لحركة عالية مرونة توفر مع
 ،إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحسين وضع ميزان المدفوعات، يتطلب جهازا  إنتاجيا  قويا   -د

 الواردات، على قيود فرض هي للتخفيض، البديلة السياسة فإن لكلذ وهذا ال يتوفر بالنسبة للدول النامية،
 .األجنبي الصرف سعر وتحركات

 ائج التالية: النت في السابقة الدراسات مع البحث هذا ويتفق    
وأن ميزان المدفوعات  ،الليبي المدفوعات ميزان في عجز حدوث إلى تؤدي ال النقود عرض في الزيادة نإ

 ميزان وفائض المحلي االئتمان في الزيادة بين عكسية عالقة هناك وأنليس ظاهرة نقدية، الليبي 
 الدول في المدفوعات موازين وضع تحسين إلى يؤدي لن سوف العملة قيمة تخفيض إن كما المدفوعات،

نما، التي من بينها ليبيا، النامية  الجهاز ضعف بسبب ؛ المحلية األسعار مستوى ارتفاع إلى فقط يؤدي وا 
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الكمية المباشرة على الواردات، هي ، ومن ثم فإن سياسة الرقابة على الصرف والقيود الدول لهذه اإلنتاجي
 .السياسة المالئمة لتصحيح االختالل في ميزان المدفوعات الليبي

تناول موضوع تأثير عرض النقود على  هأن في السابقة الدراسات عن البحث هذا يختلف بينما      
رض النقود على ميزان بينت تأثير ع السابقةفي حين أن الدراسات ميزان المدفوعات في االقتصاد الليبي، 

كما يختلف هذا البحث عن القتصاد الليبي، ل بالنسبةبالنسبة لبلدان نامية أخرى، وليس  ،المدفوعات
جميع  تفسير تناولتفي أن تلك الدراسة ، )دراسة منجد عبد اللطيف( الدراسة الخاصة باالقتصاد الليبي

تركز ، ولم من خالل استخدام النموذج النقدي ة،عام صفةب الليبي العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات
      .ةخاص بصفة تأثير عرض النقود على ميزان المدفوعات الليبي على دراسة

  البحث مشكلة
 العملة قيمة في انخفاض إلى تؤديقد  النقود عرض في الزيادة أن على االقتصادية النظرية تنص       
 إلى يؤدي وهذا ،الدولية األسواق في تنافسية أكثر محليا   المنتجة والخدمات السلع يجعل مما ،المحلية
 مرونة على األولى بالدرجة يعتمد ذلك أن إال ،الواردات في وانخفاض ،الصادرات في زيادة حدوث
حيث مع ضعف هذه المرونة قد يكون تأثير التوسع في عرض النقود عكسيا   ،للدولة اإلنتاجي الجهاز

 في وارتفاع ،المحلية العملة قيمة انخفاض إلى تؤدي قد النقود عرض في الزيادةف المدفوعات،على ميزان 
 ،المدفوعات ميزان في خلل حدوث في يسبب قد مما ،الواردات قيمة في انخفاض حدوث وعدم األسعار،

 هي أجنبية بعملة تسعر السلعة هذه ، وأنالنفط هي واحدة سلعة على صادراتها في تعتمد ليبيا نإ كما
 بالنسبة نسبيا   أرخص تصبح لن النفطية الصادرات فإن ذلك وعلىوليس بالعملة المحلية،  ،الدوالر

 ،اتـالمدفوع ميزان في الخلل معالجة في تساهم لن أنها أي ،الصادرات قيمة في ثباتا   يعني مما ،لألجانب
  -:التالي السؤال يطرح هنا ومن
     ؟ المدفوعات ميزان تحسن أو تدهور إلى تؤدي النقود عرضفي  زيادةال هل

 زانــــــــــــــــــــــــــومي النقود عرض بين العالقة لدراسة ضرورة هناك أن وجد السابق التساؤل خالل ومن       
 زانـــــــــــــــــــــــــــــمي على النقود عرض تأثير مدى لمعرفة ،(م1119 -3991) الفترة خالل ليبيا في المدفوعات
  .الليبي المدفوعات

  البحث فرضية
ميزان المدفوعات  في تغيرات) سالبة أو موجبة( حدوث تؤدي إلىقد عرض النقود في زيادة الإن     
 (. 1119 -3991رة )ــخالل الفت يالليب

   البحث هدف
  رةـــــــــــــــــــــــــــــالفت خالل ليبيا في المدفوعات ميزان على النقود عرض أثر تحليل إلى الدراسة هذه تهدف    

   -: يأتي ما على التعرف خالل من وذلك( م 1119 –3991)
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 .الدراسة فترة خالل الليبي المدفوعات ميزان على طرأت التي التغيرات تحليل -3
   .الليبي المدفوعات ميزان على المؤثرة العوامل بعض تحديد -1
   .الليبي المدفوعات وميزان النقود عرض تغيرات بين العالقة طبيعة واختبار معرفة -1

  البحث أهمية

 زانـــــــــــــــــــــــــــــــمي على وأثره ودــــــــــــــالنق عرض دراسة فإن ،المعاصرة االقتصادات في النقود ألهمية نظرا         
 المالئمة، السياسة تحديد في االقتصادية السياسات راسمي مساعدة في كبيرة أهمية له ،الليبي المدفوعات

 خالل فمن ،العام االقتصادي التوازن تحقيق ثم ومن ،التجاري الميزان في التوازن تحقيق تضمن التي
 الخارجية، االقتصادية العالقات وتوجيه تخطيط النقدية السلطات تستطيع المدفوعات ميزان على التأثير

 االقتصادي البنيان تطور مدى ومعرفة متابعة إلى يؤدي مما ،التبادل سلع ونوع المبادالت حجم حيث من
  .االقتصادية سياساتها ونتائج ،للدولة
المبالغة في لذلك فإن ن عرض النقود هو أحد العوامل المؤثرة في المستوى العام لألسعار، حيث أو       

زيادة عرض النقود تؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية، كما إن تخفيضه بشكل كبير يؤدي إلى حدوث 
ن  االختالل في ميزان المدفوعات يعني عدم كفاءة األداء االقتصادي انكماش في النشاط االقتصادي، وا 

ألسعار، فاالرتفاع في األسعار االختالل نتيجة عدة عوامل من بينها التغيرات في ا ويحدثللدولة، 
المحلية يجعل السلع والخدمات المنتجة محليا  أغلى بالنسبة للمستهلك األجنبي فينخفض الطلب عليها، 

قد مما  فيزداد الطلب عليها، ،بينما تصبح السلع والخدمات المستوردة أرخص بالنسبة للمستهلك المحلي
، ومن يحدث العكس في حالة االنخفاض في األسعارو  تدهور في ميزان المدفوعات،حدوث يؤدي إلى 

هنا تنبع أهمية الدراسة في التعرف على تأثير عرض النقود على ميزان المدفوعات الليبي، لغرض 
يتم من خاللها طرح بعض الحلول والتوصيات للقائمين على السياسة  ،الوصول إلى مجموعة من النتائج

 النقدية في ليبيا. 
  البحث منهج
 بالموضوع المتصلة الحقائق جمع على يقوم الذي ،التحليلي الوصفي المنهج على حثبال اعتمد     

خضاعها  المناسبة والقياسية اإلحصائية األساليب استخدام تم كما ،الدراسة أهداف تحقيق بهدف للتحليل وا 
 من ،(المدفوعات وميزان ،النقود عرض) الدراسة محل هي التي االقتصادية المتغيرات بين العالقة لدراسة
 .وتقديرها العالقة هذه طبيعة لبحث قياسي نموذج بناء خالل
  البحث نطاق
   رةــــــــــــــــــــالفت اللـــــــــــــــخ الليبي االقتصادفي  المدفوعات ميزان على النقود عرض تأثير بحثتناول هذا ال     

(3991- 1119). 
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 التغير أثر لبيان ،االقتصادي للقياس مقبولة تكون لكي ،ما نوعا   طويلة زمنية سلسة استخدام تم وقد      
 االختالالت من العديد شهدت الثمانينيات فترة إن كما ،الليبي المدفوعات ميزان على النقود عرض في

 اعــــــــــــــــــــــــــــــالقط دور وتهميش ،االقتصادي النشاط مجريات جميع على العام القطاع لسيطرة نتيجة الهيكلية
 النخفاض باإلضافة هذا ،والخدمي والصناعي التجاري النشاط حركة في تدن   ذلك على فترتب ،الخاص
 ،النفطية اإليرادات في انخفاض من عليه ترتب وما ،الفترة تلك خالل الدولية األسواق في النفط أسعار
 مرونة عدم بسبب الواردات؛ قيمة في مماثل انخفاض دون الصادرات قيمة في انخفاض إلى أدى مما

 بعض لتطبيق الدولة دفع ما ،المدفوعات ميزان وضع على أثر مما ،الواردات على المحلي الطلب
  .المدفوعات ميزان وضع تحسين لغرض السياسات

 الذي االقتصادي الحصار أن إال ،النفط تصدير أسعار في تحسن هناك كان التسعينيات بدء ومع      
 تميزت بينما ،الفترة تلك في االقتصادية األنشطة على سلبي   تأثير   له كان م3991 عام ليبيا على فرض
 انتـــــــــــــــــــــــك التي القيود لرفع نتيجة   ،االقتصادي النشاط مجمل في األداء بتحسن( 1119-1111) الفترة

عطاء، الليبي االقتصاد على مفروضة    في النفط أسعار الرتفاع باإلضافة ،الخاص للقطاع بارز   دور   وا 
   .األجنبي الصرف من اإليرادات الرتفاع أدى مما ،الدولية السوق
   البحث هيكل
 ثالثة من البحث يتكون ،للبحث والمنهجية المقدمة على يحتوي الذي التمهيدي للفصل باإلضافة       
 والنظريات ،المدفوعات وميزان ،النقود لعرض نظرية دراسة األول الفصل يتضمن ،أخرى فصول

 عرض ألثر تحليلية دراسة على الثاني الفصل اشتمل بينما ، الموضوع هذا تناولت التي االقتصادية
 المدفوعات ميزان على النقود عرض أثر لدراسة التطرق ثم ،عام بشكل   المدفوعات ميزان على النقود
 يــــالتطبيق للجانب خصص دفق الثالث الفصل أما ،(1119 -3991) الفترة خالل ،اصـــــــــخ بشكل   الليبي
 اللـــــــــــخ المدفوعات ميزان على النقود عرض أثر لمعرفة القياسية األساليب استخدام تم حيث ،الدراسة من
  .وتوصيات نتائج من إليه التوصل تم بما أخيرا   الدراسة وتنتهي ،لدراسةا فترة



 

 

 

 

 الفصل األول : اإلطار النظري للدراسة
 

) عرض النقود وميزان المدفوعات (   

 

 المبحث األول : عرض النقود

(األدوات النظريات ،، مفهوم ال)  

 

 المبحث الثاني : ميزان المدفوعات

آليات التعديل( ، هيكلال ، مفهومال)  
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 األول المبحث

 (األدواتو  والنظريات المفهوم) النقود عرض

    مقدمة -1-1-1
 نـــــــــــــــالصعيدي على المختلفة اديةـــــــــــــــاالقتص التـــــالمعام لــوتسه إنجاز في مهما   دورا   النقود تؤدي        
 قــــــــــــــــــتحقي إلى الهادفة النقدية ةـالسياس وسائل إحدى برــــــتعت النقود أن إلى باإلضافة ،(1)والخارجي الداخلي
ن ،االقتصادي االستقرار  اختالف حسب ،أخرى إلى دولة من يختلف االقتصاد على النقود عرض أثر وا 
 مع تعاملهم وطبيعة األفراد عادات حسب وعلى ،دولة لكل واالجتماعية االقتصادية واألوضاع السياسات
 . (2)النقدية السياسة استخدام في ووسائلها المركزية المصارف تطور مدى وكذلك ،المصرفية المؤسسات
 خارجي متغير أنه على النقود عرض إلى ينظر كان ،التقليدية الكمية النظرية الفتراضات وتبعا         
ن ادي،ـــــــــــــــاالقتص النشاط في تحدث التي راتـبالتغي يتأثر ال أنه أي النقدية، السلطة تحدده ومستقل  وا 
 نتيجة ولكن ،فيه الوحيد المتحكم وهو ،النقود عرض تغيرات عن ولؤ المس هو المركزي المصرف
 ،خارجي كمتغير النقود لعرض ينظر يعد لم النقود، عرض نظرية على طرأت التي الحديثة للتطورات

نما نما ،المركزي المصرف قبل من الكاملة للسيطرة يخضع ال داخلي، كمتغير إليه ينظر أصبح وا   وا 
 المركزي المصرف رغبة فعند ،(3)والحكومة ،واألفراد ،التجارية المصارف :في تتمثل أخرى جهات تشاركه

 ارفـــــــــــــالمص امـــــــــــــــوقي مصرفية، عــودائ شكل على بالنقود االحتفاظ األفراد ورغبة ،يدالنق اإلصدار ةادزي
 .(4)الضيق بالمعني النقود عرض زيادة إلى يؤدي ذلك فإن الودائع، هذه باستثمار

 (5) (The Money Supply) النقود عرض تعريف -1-1-2
 االقتصاديين قبل من اختالف وهناك االقتصاد، في المتداولة النقود كمية بأنه النقود عرض يعرف      
  ادلـــــــــللتب كوسيط النقود أهمية حول اآلراء تباين إلى ذلك ويرجع ،النقود لعرض وعملي مالئم تعريف حول
 اــــــــــــاستعراضه يمكن النقود لعرض والحديثة القديمة التعريفات من العديد وهناك ،للقيمة كمخزن أهميتها أو
  -: يلي كما
 
 

                                                           
 .72ص ،( م 7002 ، األكاديمية الدار: طرابلس)  الدولية النقدية والنظم االقتصادية العالقات أدهم، السالم عبد مازن (1)
 ،م(7002 وائل، دار:  عمان ؛ 7ط) النقدية والنظرية  والمصارف النقود ارسالن، يسع ياسين رمزي و الجنابي جميل عجمي هيل( 2)

 .72ص
 . 132 - 177 ص ص ،( م 7221 ، الكويت:  م. د)  األول الكتاب ،الحديثة الكلي االقتصاد نظريات خليل، سامي( 3)
 .67 ص ،السابق المرجع ارسالن، يسع ياسين رمزي و الجنابي جميل عجمي هيل (4)
  المجيـد عبـد الـرحمن عبـد الفتـا  وعبـد منصـور اهلل عبـد طـه ترجمـة ،النقدديي  نظر وجهة:  واالقتصاد والبنوك النقود سيجل، باري (5)
 .16ص ،( م 7292 ، المريخ دار: الرياض)
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   -: (1)م 1891 عام قبل ما للفترة النقود عرض تعريفات -أ
  -: ويشمل (M1) النقود عرض
 ويستثنى ،المصرفية غير والمنشآت األفراد بها يحتفظ التي الطلب تحت والودائع ،التداول في العملة ̎    
 الودائع وكذلك التجارية، والمصارف ،المركزي والمصرف ،العامة الخزانة لدى العملة التعريف هذا من

 ازدواج في تسبب وقد متداولة، ليست أنها: لسببين التحصيل، قيد والنقود ،ألجل الودائع أو االدخارية
 . ̎حسابي
   -: ويشمل  (M2)النقود عرض
 من ويستثني ،المصرفي الجهاز لدى والزمنية االدخارية والودائع ،ألجل والودائع ،M1 النقود عرض ̎   
 .  ̎ الكبيرة التجارية المصارف تصدرها التي للتفاوض القابلة اإليداع شهادات التعريف هذا

 -: ويشمل (M3)النقود عرض
 ارــــــــــــــــــــــــاالدخ ارفــــــــــــمص لدى( التجارية المصارف خارج)االدخار ودائع له مضافا   ،M2 عرض النقود̎   

 .   ̎ التعاونية
M4)  -: ويشمل  )النقود عرض  

 . ̎شهادات اإليداع التفاوضية الكبيرة زائدا   ،(M3)النقود عرض̎
M5) -: ويشمل  )النقود عرض  

 .̎ للتفاوض القابلة األخرى اإليداع شهادات زائدا   ،(M4)النقود عرض̎ 
 -:(2) م 1891 عام منذ النقود عرض تعريفات -ب

 ،(M1Bو M1A) لهــــــــــــــمح وأحل ،M1))النقود عرض تعريف ،م7290 عام الفدرالي االحتياطي أعاد     
 اءـــــــــــــباستثن ،المصرفي غير الجمهور لدى الطلب تحت والودائع ،التداول في العملة بأنها M1A)) وتعرف̎

 . ̎  الحكومية والمؤسسات األجنبية التجارية المصارف لدى الطلب تحت الودائع
 للتحويل والقابلة ،بالشيكات عليها للسحب القابلة الودائع إليها مضافا   ،M1A أنها على M1B وتعرف ̎    
  .̎  اإليداع مؤسسات تصدرها والتي
  M2 عن عبارة هو الجديد M1B ̎ ،   الشراء إعادة اتفاقيات زائدا (RpS )التجارية المصارف تصدرها التي،  

 أرصدة وحصص ،الكاريبي جزر في األمريكية المصارف فروع في واحدة لليلة األوروبي الدوالر وودائع
 .    ̎ اإليداع مؤسسات جميع لدى الصغيرة ألجل ودائعالو  االدخار، وودائع التعاونية، النقد سوق
   M3 عن عبارة وهو ̎M2 اتـــــــــــــواتفاقي اإليداع، مؤسسات لدى الكبيرة ألجل ودائعال إليه مضافا   ،الجديد  

 ̎.االدخار مؤسسات تصدرها التي( RpS)و التجارية، المصارف تصدرها التي( RpS) الشراء إعادة
                                                           

 .77 – 12ص ص  ،المرجع السابق نفسه، سيجل باري (1)
 .79 – 73ص ص  ،نفس المرجع (2)
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  -:ويشمل السائلة لألصول إشارة هي( L)و ،(M3L) وأخيرا  
 Bankers ةـــــــــــــــــمقبول أوراقو  األوروبي، الدوالر من ةـــــــــــــالمصرفي غير األمريكيين المواطنين ودائع̎       

Acceptances ،  السائلة الخزانة وزارة التزاماتو  االدخار، سنداتو  التجارية، األوراقو ̎  . 
 تلك في التداول في الموجودة( M)النقود كمية يمثل ،معينة لحظة خالل النقود عرض فإن وأخيرا         
 ودــــــــــــالنق بها تتداول التي المرات عدد يتضمن فهو ،معينة زمنية فترة خالل النقود عرض أما اللحظة،

(MV)، حيث النقود، دوران سرعة في مضروبا   النقود عرض أي (V )(1)النقود دوران سرعة هي . 
ن         على ويــــــــــــــــــــــيحت ال ألنه ؛النقود عرض لتحديد األنسب هو(M1)الضيق بالمعني النقود عرض وا 
 بعد إال عــــــــــــــــللدف قابلة غير ألنها ؛النقود عرض من جزءا   ليست هي التي رـالتوفي وودائع ،ألجل الودائع
 االحتياطي لمتطلبات تخضع M1النقود عرض مكونات جميع إن كما، جارية ودائع أو ،عملة إلى تحويلها
 المركزي للمصرف يتيح مما ،النقود كمية في للتحكم المركزي المصرف قبل من المفروض ،القانوني
 . (2)النقود عرض على للرقابة أفضل إمكانية
 الحقيقي النقود وعرض ،MS االسمي النقود عرض ويفرق بين     

P

MS

 
 العام المستوى تمثل P حيث، 

ن لألسعار،  النقـود رضــع اــــبينم ،ودــــــــــــللنق ةــــــــــــــــالشرائي القوة الحسبان في يأخذ ال االسمي النقود عرض وا 
 

 
  (7-7) الشكل

 عرض النقود منحنى
 .177،ص مرجع سابق، الكتاب األول، نظريات االقتصاد الكلي الحديثةسامي خليل، المصدر: 

                                                           
 . 772 – 776 ص ص ،( م 7226 ، العربية النهضة دار:  بيروت)  والبنوك النقود في مذكرات هاشم، محمد إسماعيل( 1)
 . 60 ص ،سابق مرجع ارسالن، يسع ياسين رمزي و الجنابيجميل  عجمي هيل (2)
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 .(1)لألسعار العام المستوى وكذلك ،للنقود النقدية القيمة يشمل الحقيقي
  ثــــــــحي ، (7-7) الشكل في حــــــــــــموض هو كما رأسي، خط عن عبارة يكون النقود عرض فإن وبيانيا ،   

(
P

MS
 عرض بزيادة المركزي المصرف قيام وعند  ،الحقيقي الفائدة سعر هي (r)الحقيقي، النقود عرض (

 إلى يؤدي النقود عرض تخفيض بينما اليمين، إلى النقود عرض منحنى انتقال إلى يؤدي ذلك فإن ،النقود
 . (2)اليسار إلى المنحنى انتقال

  The Monetary System  1-1-3- النقدي النظام   
̎  ذاتها حد في مباشرة فائدة للنقود وليس̎، االقتصادي للنشاط المحددة العوامل إحدى هي النقود إن     
 ذيــــــال ديــــــــــــــــالنق النظام أهمية تكمن هنا من ويسر، بسهولة والخدمات السلع تبادل يمكن خاللها من لكن
 وربما يعد ما ،̎  اإلنتاجية قدراتنا تتعرقل بدونها والتي، نستخدمها التي التبادل آلية معه النهارت انهار لو̎ 

ود في النشـــــــــــــــــاط ــــــــــــــــة النقـــــــــــــــمؤشر مهم على أهمي العظيم، الكساد أبان الثالثينيات فترة في حدث
 في سبب مما التبادل؛ آلية عرقلة إلى التجارية المصارف في الكبير االنهيار أدى حيثاالقتصادي، 

 كما ،تضخم حدوث إلى تؤدي قد النقدي النظام إدارة سوء أن إلى باإلضافة ،عـــــــواس بشكل   البطالة انتشار
 . (3)والثانية األولى العالميتين الحربين بعد الدول بعض في حدث
 ونـــــــــــــــــــــــــتتك ثم ومن األخرى، التجارية والمصارف ،المركزي المصرف من كل النقدي النظام ويضم      
 أصول مجموع تشكل حيث التجارية، والمصارف المركزي المصرف ميزانية من النقدي النظام ميزانية
  -: (4)أن وبما ،النقدي النظام وخصوم أصول ،األخرى التجارية والمصارف المركزي المصرف وخصوم

   المال رأس+  النقدية غير الخصوم+  النقدية الخصوم=  النقدي النظام أصول مجموع
  المال رأس – النقدية غير الخصوم – األصول مجموع=  النقدية الخصوم وأن
 كتابة يمكن ومن ثم ،النقود عرض عن عبارة هي نقدي نظام ألي النقدية الخصوم فإنلذلك       

   -: يلي كما السابقة المعادلة
 المعادلة هذه خالل ومن  ،المال رأس – النقدية غير الخصوم – األصول مجموع=  النقود عرض      
  -ويمكن وضع المعادلة السابقة كاآلتي:، اقتصاد ألي بالنسبة النقود عرض تحديد كيفية يتضح

                                                           
 ص ،(م 7222 ، المريخ دار:  الرياض) منصور إبراهيم محمد ترجمة ،والسياسة النظرية:  الكلي االقتصاد أبدجمان، مايكل (1)

709. 
 .176 - 177 ص ص ،سابق مرجع األول، الكتاب ،الحديثة الكلي االقتصاد نظريات خليل، سامي (2)
 دار: الرياض) الخالق عبد أحمد السيد ترجمة ،واالقتصاد والبنوك النقود ،وجيمس إس دوسينبري وروبرت زد أليبر ماير توماس (3)

 . 79 -72 ص ص ،(م 7007 ، المريخ
-762 ص ص ،(م 7227 ، دار الكتب الوطنية:  بنغازي ؛ 7 ط) االقتصادي والنشاط والمصارف النقود الحاسية، جمعة ميلود (4)

723 . 
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)شبه النقود + حسابات الحكومة والمؤسسات  –عرض النقود = )األصول المحلية + األصول األجنبية( 
 العامة + اقتراض من مصارف بالخارج + رأس المال(. 

ومن خالل المعادلة السابقة يتضح أن الزيادة في األصول )المحلية واألجنبية(، مع بقاء الخصوم     
القاعدة النقدية هي وحيث أن ، النقدية األخرى على حالها يؤدي إلى زيادة عرض النقود، والعكس صحيح

 عبارة عن مجموع النقود األساسية في االقتصاد، إذ أن:
 :  (1)العملة في التداول + احتياطي المصارف التجارية، أي أن القاعدة النقدية =

B = C + R  
  -حيث:

B  القاعدة النقدية = 
C  العملة في التداول = 
R ودائع البنوك لدى المصرف المركزي(  = احتياطي المصارف التجارية ( 
ارف ــــ، فإذا قامت المص(2)̎ لذلك فإن القاعدة النقدية تعتبر هي األساس لعرض النقود وحجم االئتمان ̎     

 زدادــــــــت ـــــــمومن ث زداد،ــــــــوف تـــــمثال  باالقتراض من المصرف المركزي، فإن االحتياطيات لديها س ةالتجاري
ي ـــــــة فـــــــزي العملـــــــرف المركــــــــــ، كذلك إذا زاد المصيزداد عرض النقود، والعكس صحيحالقاعدة النقدية، و 

زداد ــــــــــــــم سيــة ومن ثـــــــــالتداول عن طريق عمليات السوق المفتوحة، فإن هذا يؤدي إلى زيادة القاعدة النقدي
     . (3)حيحس صكعرض النقود، والع

للنقود للطلب على األساسية النظريات -1-1-4   

 اــــخالله ومن االقتصاد، في النقود كمية تؤديه الذي الدور تفهم يمكن ،النقدية النظريات خالل من        
 دلـــــــومع ،لألسعار العام المستوى من كل على النقود عرض في التغير بها يؤثر التي الكيفية معرفة يمكن
 لـــــــــــــتتمث اديةــــــاالقتص الحياة في النقود دور تفسر نظريات عدة وهناك ، اإلجمالي القومي والناتج ،البطالة
  . (4)الحديثة الكمية النقدية والنظرية ، الكينزية والنظرية ، التقليدية النقود كمية نظرية في:

 The Classical Theory OF Money    1-1-4-1-  التقليدية النقود كمية نظرية  

 إلى ؤديــــي مما ،رادـــــــاألف إنفاق زيادة إلى تؤدي النقود عرض في ادةـــــــالزي بأن ،النظرية هذه تفترض      
 زاد اإلنفاق زاد وكلما إنفاقهم، زاد األفراد لدى النقود زادت كلما إنه أي ،النقدي القومي الدخل في زيادة
  .(5)النقدي الدخل

                                                           
 .7771 - 7773 ص ص ،نفسه سابقال مرجعال ،الثاني الكتاب ،الحديثة الكلي االقتصاد نظريات خليل، سامي (1)
 .712ص ،ق نفسهابالمرجع الس، االقتصادي والنشاط والمصارف النقود الحاسية، جمعة ميلود (2)

 .29ص م(، 7009؛ عمان: دار وائل،  7)ط،النقود والمصارف: مدخل تحليلي ونظري ،اكرم حداد ومشهور هذلول (3)
 . 7317 ص، السابق المرجع الثاني، الكتاب ،الحديثة الكلي االقتصاد نظريات خليل، سامي (4)
 . 7377 ص ،رجعنفس الم ،خليل سامي (5)
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ولم يعطوا أهمية  القيم، لقياس وأداة ،للمبادلة وسيلة مجرد أنها ̎ على النقود إلى الكالسيك وينظر       
 الفكر ظل في النقدية السلطات إليه ىتسع الذي األساسي الهدف وكان ̎،لوظيفتها كمخزن للقيم 

نو  ،لألسعار العام المستوي ثبات على المحافظة هو يالكالسيك  فقط يتأثر لألسعار العام المستوى ا 
 تضخم، حدوث إلى سيؤدي فإنه ،نقدي توسع حدوث عند ثم ومن المعروضة، النقود كمية في بالتغيرات

 واردـــــــــــللم املــــــــــالك التشغيل مستوى عند رـاألخي أن ارـاعتب على اإلنتاج حجم ادةــــــــــــــزي يمكن ال حيث
   .(1)االقتصادية

  (Irving Fisher)فيشر ألرفنج PT  = MV(Equation of Exchange)التبادل معادلة وتشير      
 يتأثر سلبي متغير هو (P )لألسعار العام المستوى وأن ه،ـــــإدارت يمكن متغير (M) النقود عرض أن إلى

 توازني وضع في يكون الطويل المدى في االقتصاد نأو  فيها، يؤثر وال ،المعادلة في الموجودة بالمتغيرات
 ودـــــــــــالنق كمية انخفاض فعند فقط، القصير الزمن في يحدث قد االختالل نأو  لـالكام التوظف مستوى عند
 مما االقتصاد، في المعامالت عدد فيقل ،ينخفض سوف النقدي اإلنفاق فإن ،الدوران سرعة ثبات مع

 انخفاض إلى يؤدي األجور في واالنخفاض األجور، وتنخفض البطالة فترتفع العمال، تعطل عليه يترتب
 التوظف مستوى إلى االقتصاد يصل حتى االنخفاض في واألسعار األجور تستمر وسوف ،األسعار في

 .(2)الطويل المدى في الكامل
 وال تتأثر ال أنها أي ،((Mالنقود كمية تغيرات عن مستقلة فهي (V)النقود دوران لسرعة بالنسبة أما      
 اهــــــــــــــــاالتج في رانـــــــــــــــيتغي األسعار ومستوى ودـــالنق عرض بأن النظرية بينت وقد ،ودـــالنق عرض في تؤثر
 المالئم العالج فإن لذلك ،نفسها بالنسبة واألسعار النقود تغيرات تكون أن الضروري من ليس ولكن نفسه،

 رضـــــــــــــع ادةـــــــــــــــــزي هي االنكماش حاالت في المالئمة السياسة بينما النقود، كمية من التقليل هو للتضخم
  .(3)النقود
 نسبة ،( The Cambridge Equation) كمبردج بمعادلة والمعروفة النقدية األرصدة معادلة أما     
  اديـــــــــــــــــاالقتص بعده ومن ،ردجـــــــــــــكمب ةـــــــــــجامع من (Alfred Marshall -مارشال الفريد) هاــــــــــــــــــلمؤسس

 االحتفاظ األفراد يرغب التي النقدية األرصدة بين عالقة وجود إلى النظرية هذه فتشير ،(Pigou -بيجو)
 لـــــــــــــــــــــمي أن (الــــــــــــمارش) ويرى ،اتــــــــــــوالخدم السلع شراء على اإلنفاق ألغراض النقدية دخولهم وبين اــبه
 من ا  ــــــــــــــمعين جزءا   يمنعون أنهم يعني نقدية، أرصدة صورة في دخولهم من معينة بنسبة لالحتفاظ رادـاألف
  ةـــــــــــيــكم ادةـــــــــــزي ىــــــــــإل يؤدي العكس بينما النقود، كمية انخفاض إلى يؤدي مما التداول، عن النقود كمية
 على رـــــــــــــــــالتأثي إلى يؤدي السائلة النقدية باألرصدة االحتفاظ في األفراد رغبة في التغيرات أن أي ،ودـــالنق

                                                           
 .   730 - 772 ص ص ،(م 7009 ، وائل دار:  عمان ؛ 7 ط) قتصاديالا الفكر تطور القريشي، مدحت (1)
 . 7379 -7373 ص ص ،نفسه السابق المرجع ،الثاني الكتاب، الحديثة الكلي االقتصاد نظريات خليل، سامي (2)
 . 7361 -7372 ص ص ،نفس المرجع خليل، سامي (3)
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 . (1)من خالل التأثير على حجم اإلنتاج وحجم الدخل مباشر غير تأثير لألسعار العام المستوى
  -: (2) أن فيها افترض التي (لفشر ) التبادل معادلة من األرصدة نظرية وزمالؤه (مارشال) اشتق وقد    

MV = PT                على بالقسمة V 
(المعامالت حجم هي:  T )  حيث             M =  

1

V
  . PT 

    M = KPT         إذا  

( بها االحتفاظ األفراد يرغب التي السائلة النقدية األرصدة نسبة وهي  K =  
1

V
 حيث ) 

(الحقيقي القومي الدخل هي:   y   ( حيث        M = KP y أو   
 تتمثل وجد أنهال النقدية واألرصدة المبادلة معادلتي بين والشبه االختالف أوجه االعتبار في أخذ ولو   
 :في
 بينمـــــــــــــــــــا لألسعار، العام والمستوى النقود كمية بين طردية عالقة وجود إلى تشير التبادل معادلة إن -7

 التغيراتأن  بحيث ،النقدي والدخل النقود كمية بين طردية عالقة وجود بينت النقدية األرصدة معادلة
   .  لألسعار العام المستوى على ثم اإلنتاج حجم على تؤثر النقدية

 النقود، على الطلب في التغيرات وأهملت النقود، عرض في التغيرات بتحليل التبادل معادلة اهتمت -7
 لتحليل أقل اهتمام مع النقود على الطلب في التغيرات لتحليل أكثر اهتماما   أولت األرصدة معادلة بينما

 . النقود عرض
 ألن " اديــــــــــاالقتص التوازن يحددان النقود على والعرض الطلب بين العالقة أن في المعادلتان تتفق -3

  .مباشرة غير أو مباشرة بصفة كانأ سواء "لألسعار العام المستوى تحدد العالقة هذه
  -: (3) ( السيولة تفضيل نظرية)  الكينزية النظرية -1-1-4-2

Liquidity preference Theory 
 دوران ةــــــــــــــسرع اتــــــــــبثب يتعلق فيما الكالسيكافتراض  (John Maynard Keynes )كينز عارض     
 دورانـــال ةـــــــــــــــــــــسرع إنــــــــف ركود حدوث حالة في أنه إذ ،مستقرة غير الدوران سرعة أن على وأكد ود،ـــــــــالنق

 . الفائدة أسعار بتغيرات ارتباطها بسبب وذلك؛ تنخفض
 دوران ةــــسرع في انخفاض إلى يؤدي مما ،تنخفض دةــــــــــــــــالفائ ارــــــــــــــــــأسع إنـــــــــــــف انكماش حدوث فعند    
 في ترتفع سوف الفائدة ارـــــــأسع أن رادـاألف توقعات انتـــــــــــــك إذاــــف ،الرواج حالة في العكس ويحدث ،النقود

 من لديهم مما سيتخلصون مــــــث ومن ،ضوف تنخفــــس داتـــــــالسن أسعار بأن توقع هناك فسيكون ،المستقبل
 على الطلب إذن ينخفض، وفـــس منها العائد ألن ؛السندات من دال  ـــــب ودـبالنق االحتفاظ ويفضلون سندات،
  .الدوران سرعة في ا  ــانخفاض يـيعن وهذا ،سيزداد النقود

                                                           
 .770 ص ،( م 7009 ، زهران دار:  عمان ؛ 7 ط)  النقدية والنظرية والمصارف النقود الشمري، نوري محمد ناظم (1)
 . 776 - 777 ص ص ،رجعنفس الم الشمري، ناظم (2)
 .  7107 -7327 ص ص ،السابق نفسه المرجع ،الثاني الكتاب ،الحديثة الكلي االقتصاد نظريات  خليل، سامي (3)



00 

نما  أن كينز وبين        هناكالنقود يمكن أن تطلب ليس كوسيط للمبادلة فقط كما افترض الكالسيك، وا 
  دافع المعامالت، ودافع االحتياط، ودافع المضاربة. :وهي بالنقود االحتفاظ األفراد طلب وراء دوافع ثالثة

  -دافع المعامالت: -أ
ألنها وسيط للمبادلة والتي يمكن بواسطتها أيد كينز افتراض الكالسيك بأن األفراد يحتفظوا بالنقود  "    

 ، وأكد على أن الطلب على النقود بدافع المعامالت يتناسب طرديا  مع الدخل." اتمام المعامالت اليومية
  -دافع االحتياط: -ب

فراد بالنقود لغرض المعامالت، فإنهم يحتفظون بقدر من ألكما أوضح كينز أنه بجانب احتفاظ ا     
، وافترض أن الطلب على النقود ألجل مواجهة الحاجات والظروف المفاجئةوذلك االحتياط،  فعبداالنقود 

 مع الدخل. طرديا   ا  بدافع االحتياط يكون متناسب
  -دافع المضاربة: -ج

، وقسم  بين كينز أن النقود هي مخزن للثروة وسمى هذا الدافع لالحتفاظ بالنقود بدافع المضاربة "    
يفضلون فراد ألوأوضح أن ا ،" يمكن أن تستخدم كمخزن للثروة إلى قسمين: النقود والسندات األصول التي

دات، ـــــــــــــــــــــاالحتفاظ بالسن المتوقع من بالنقود إذا توقعوا أن العائد منها سيكون أكبر من العائد االحتفاظ
ل، ـــــــــــع في المستقبـــــــــــسيتوقعون أنها سوف ترتف، فعندما تنخفض أسعار الفائدة فإن األفراد صحيح والعكس

وستنخفض من ثم أسعار السندات، لذلك فهم يفضلون االحتفاظ بالنقود بدال  من السندات، وفي هذه 
، ومن هنا يتضح أن الطلب النقود يرتبط س صحيحكالحالة فإن الطلب على النقود سوف يزداد، والع

   . عكسيا  بسعر الفائدة
 الكميات بينوعندما وضع كينز الدوافع السابقة للطلب على النقود، فإنه كان حريصا  على أن يميز     

 ارتفع فإذا ،الشرائية قوتها حسب على قيمتها تتحدد النقود بأن وأوضح للنقود، الحقيقية والكميات ،االسمية
 ما ســــــــــــــنف شراء على قادرة غير تصبح النقود من االسمية اتـــــــــــــــالكمي نفس فإن ،لألسعار العام المستوى
   -:التالية النقود على الطلب معادلةإلى  وتوصل ،األسعار ارتفاع قبل السلع من شراءه تستطيع كانت

 y,rf
P

dM
  

: حيث  

 
 𝑀𝑑

𝑃
   الحقيقية النقدية األرصدة طلب = 

الفائدة سعر   = r 

 y =   الحقيقي الدخل 

 الفائدة سعر في عكسية دالة الحقيقية النقدية األرصدة على الطلب أن تفترض السابقة المعادلةو     
 . الحقيقي الدخل في وطردية
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  الحديثة الكمية النقدية النظرية -1-1-4-3

The Modem Monetary  Quantity Theory  
 ملتون يـــــــــــاألمريك االقتصاديهو  مؤسسها(، و Chicago  school)شيكاغو بمدرسة أيضا   تسمى     
 المستوى تحديد في مهما   دورا   للنقود أن النظرية هذه أصحاب ويرى ،(Milton Friedman) فريدمان
 اـــــله ودـــــالنق عرض في فالتغيرات األسعار، وفي ،(RGDP) الحقيقي اإلجمالي يـالمحل الناتج في التوازني
 .  واالستهالك االستثمار خالل من ،اإلنفاق على كبير تأثير
 لــــالتشغي مستوى عند التوازن لتحقيق الدولة تدخل ضرورة حول الكينزية األفكار المدرسة هذه وتعارض   

 ةـــــــــــنقدي سياسة عن ينتج العميق الكساد نأو  بسيطة، تقلبات مع" تلقائي بشكل يتحقق التوازن وأن الكامل،
 تعمل وال ،اإلجمالي المحلي الناتج في مباشرة تغيرات إلى تؤدي النقود عرض في فالتغيرات ،"مالئمة غير
 الكلي الطلب على تؤثر النقدية السياسة بأن افترضوا الذين ،الكينزيون يرى كما الفائدة سعر خالل من
 .(1)الفائدة أسعار في الحاصلة التغيرات خالل من

 نظرا   ما سلعة   يطلبون مثال   فاألفراد ،األخرى السلع بقية مثل سلعة إنها ،للنقود (فريدمان)نظر ووجهة     

ن السلعة، تلك لهم تقدمه الذي اإلشباع أو للمنفعة   حجم على يتوقف األشياء من معين لعدد طلبهم وا 
ن دخولهم،  ،األخرى السلع شراء لتكلفة بالنسبة معينة سلعة شراء تكلفة بين يقارن ما عادة   المستهلك وا 

 .(2) السلعة تلك من امتالكه في يرغب ما عدد على يؤثر مما
    : يــــــــه اراتــــــــــــاعتب ةــــــــــــثالث على تتوقف بالنقود االحتفاظ في األفراد رغبة بأن فريدمان يرى هنا من     

 األخرى السلع ببقية تتساوى بذلك وهي ،" بالنقود االحتفاظ تكلفةو  الدخل، قيدو  بالنقود، االحتفاظ منفعة"
 األرصدة على الحصول منفعة فإن ثم ومن شرائها، قبل السابقة االعتبارات المستهلك فيها يراعي والتي
 نأ به لمــــــــــــــــالمس الشيء ولكن ،مالحظته يمكن وال مستهلك كل نفس في يوجد داخلي إحساس هي النقدية

 الظروف ةــــــــــــــــــــــــــــــــمواجه من األفراد تمكن فهي بالمنفعة، والمؤسسات األفراد يمد سوف بالنقود االحتفاظ
  ،ا ــــــاألرب لزيادة فرصة أي استغالل من وكذلك ،التشغيل نفقات مواجهة من تآالمنش تمكن كما ،المفاجئة
 في اعـــــــــــاالرتف أن أي طرديا ، تناسبا   متناسبان النقود على والطلب األسعار مستوى أن (فريدمان) ويرى

 يتعلق فيما أما ،نفسها بالنسبة النقود على األفراد طلب زيادة إلى سيؤدي معينة بنسبة األسعار مستوى
  دارــــــــــــبمق النقود على الطلب في الزيادة إلى يؤدي قد معين بمقدار الدخل في التغير فإن الحقيقي، بالدخل
 رادـــــــــــــــاألف طلب وأن ،كمالية سلع هي النقدية األرصدة أن هو (،فريدمان) يرى كما ذلك في والسبب أكبر؛
  .(3)الحقيقية دخولهم في الزيادة من أكبر بنسبة يزداد سوف عليها
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  (1) The Velocity of Money     النقود تداول سرعة -1-1-5

رةـــــــــــــــــــــفت خالل والخدمات السلع لشراء النقدية األوراق استخدام متوسط على النقود تداول سرعة تدل        

 . الزمن من فترة خالل في أخرى إلى يد من العملة انتقال مرات عدد أي معينة، زمنية
 فترة خالل االسمي اإلجمالي المحلي الناتج بقسمة النقود تداول سرعة إيجاد نــــــــــيمك ،ا  ـــــوحسابي     
 بين النسبة على التداول سرعة وتعتمد الفترة، تلك في المجتمع في الموجودة ودــــــــــــــــــــــــالنق كمية على معينة

 كانت فإذا ،االقتصادية المبادالت قيمة وبين ،والمشروعات األفراد بها يحتفظ التي النقدية األرصدة
 إذا أما ،كبيرة ةــــــــــــــــبسرع ودـــــــــــالنق تداول يتم أن البد االقتصادية المبادالت قيمة من أقل النقدية األرصدة
 . بطيء بشكل النقود تداول يتم أن البد المبادالت قيمة من أكبر األرصدة كانت

 العوامل المؤثرة في سرعة تداول النقود -1-1-5-1
  -:منها النقود تداول سرعة في تؤثر عوامل عدة هناك   

  -: (2) الطويلة المدة في تتغير عوامل -أ
 .موضوعية وعوامل ،نفسية عوامل :في وتتمثل 
  -: النفسية العوامل -1

 تسلم ففترة ،االقتصادية المبادالت وتسوية الدفع ناحية من المجتمع، في السائدة بالعادات وتتعلق     
 ســـــــــــــــــــوالعك ودــــــــــــــــالنق تداول سرعة زادت المدة قصرت فكلما النقود، تداول سرعة على تؤثر مثال   الدخل
 استقرت الدخل تسلم فترة استقرت كلما فإنه عدمه، من الدخل تسلم فترات انتظام إلى وباإلضافة ،صحيح
 دوران ةـــــــــــــــسرع تغير إلى ذلك أدى مستقرة غير الدخل تسلم فترات كانت إذا أما النقود، دوران سرعة
 . النقود
 والعكس  ،تزداد النقود تداول سرعة فإن قصيرة فترة خالل في تتم الدخل إنفاق عادة كانت إذا كذلك      
 فضل فكلما األفراد، لدى المصرفية العادات تقدم مدى أيضا   النفسية العوامل ضمن يدخل كما ،صحيح
 سرعة زادت ارفـــــــــــالمص في عــــــــودائ شكل على بالنقود واالحتفاظ ،التجارية المصارف مع التعامل األفراد
 .  النقود تداول

  -:الموضوعية العوامل -2
 المصارف تمنحها التي االئتمان تسهيالت وكذلك المصرفي، الجهاز وتطور تقدم مدى في وتتمثل     
 تعامل زاد ،قبله من الممنوحة التسهيالت وزادت المصرفي، الجهاز تطور زاد فكلما والمشروعات، لألفراد
 يؤدي مما بها يحتفظون التي النقدية األرصدة نسبة وانخفضت ،المصرفي الجهاز مع والمشروعات األفراد
 . صحيح والعكس النقود، تداول سرعة زيادة إلى

                                                           
 . 702 - 706 ص ص ،( م 7070 ، زهران دار:  عمان ؛ 7 ط)  والمصارف النقود شامية، زهير أحمد (1)
 .  709 -702 ص ص ،رجعنفس الم شامية، زهير أحمد (2)



01 

 إلى يؤدي واالطمئنان األمان من درجة توفر مع المختلفة المناطق بين النقود نقل سهولة إن كما    
   ل.التداو  سرعة انخفاض إلى يؤدي العكس بينما ،النقود تداول سرعة زيادة

 -: (1) القصيرة المدة في تتغير عوامل -ب
 راتـــــــــــفت في ديةـــالنق التوقعات القصيرة الفترة في النقود تداول سرعة في تؤثر التي العوامل أهم ومن      
 استمرار ونـــــــــفيتوقع متفائلة، المنظمين توقعات وتصبح األسعار ترتفع الرواج، فترات ففي ،والرواج الكساد
 كذلك ،اجــــــاإلنت لعملية الالزمة االقتصادية الموارد شراء على إقبالهم يزداد ولذلك ،األسعار في االرتفاع
 اعـــــــــــــــــــــــــــارتف قبل استهالكية، سلع من يلزمهم ما شراء إلى يسارعون إذ ،للمستهلكين بالنسبة الحال

 .  النقود دوران سرعة زيادة إلى يؤدي مما ،المستقبل في أسعارها
 إذ ،ةـــــــــــــــمتشائم األعمال ورجال ،المنظمين توقعات وتصبح األسعار تنخفض الركود، فترات في أما      
 اضــــــــــــــــانخف نــــــحي إلى ةـــــــــــــإنتاجي موارد من يلزمهم ما شراء فيؤجلون األسعار اضــانخف استمرار يتوقعون
   يؤجلون حيث ،للمستهلكين بالنسبة الحال كذلك النقود، تداول سرعة وتنخفض ،اإلنفاق فينخفض ،األسعار

 . التداول سرعة فتنخفض ،المستقبل في األسعار انخفاض حين إلى الحاضرة مشترياتهم
  -: (2) في تتمثل أخرى عوامل إلى باإلضافة هذا
  الفائدة معدالت في التغير -ج

 البديلة الموجودات على الفائدة معدالت فارتفاع ،يقل تفضيل السيولة الفائدة أسعار ترتفع عندما      
 ينخفض أي ،النقدية أرصدتهم تخفيض إلى باألفراد يدفع الحكومية، والسندات الزمنية الودائع :مثل للنقود
 إلى يؤدي مما ،أعلى عليها العائد ألن الزمنية؛ والودائع بالسندات االحتفاظ ويفضلون ،النقود على طلبهم
 .  النقود دوران سرعة ارتفاع

  لألسعار العام المستوى في التغير -د
 انخفاض إلى يؤدي المستقبل، في األسعار ارتفاع األفراد توقع أو ،لألسعار العام المستوى ارتفاع إن     
 على النقود إنفاق تفضيلهم ويزداد ،بالنقود االحتفاظ األفراد تفضيل ينخفض ثم ومن للنقود، الشرائية القوة
  .النقود دوران سرعة فترتفع بها، المحتفظ النقدية األرصدة انخفاض إلى يؤدي مما والعقارات، السلع شراء
  (3)أدوات السياسة النقدية في التأثير على عرض النقود -1-1-6

 اطـــــــــــــالنش على رةــــــــــــالمؤث باألطراف ترتبط ،النقود عرضأدوات السياسة النقدية في التأثير على  إن      
 . األفراد التجارية، المصارف المركزي، المصرف: وهي والمصرفي االئتماني

 

                                                           
 .   702 - 709 ص ص، المرجع السابق نفسه ،أحمد زهير شامية (1)
 . 93 -97ص ص ،مرجع سابق ارسالن، يسع ياسين ورمزي الجنابي جميل عجمي هيل (2)
 . 772 -777 ص ص ،سابق مرجع الشمري، نوري محمد ناظم (3)
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The Central Bank    المركزي المصرف -أ

  ،هاــــــــــــــــــــــــــــوأدوات جوانبها بكل النقدية السياسة عن ولؤ والمس ،النقدية السلطة هو المركزي المصرف       
 تطور   مع يتالءم بما ،فيه والتحكم ،النقود عرض على التأثير في وعميق كبير دور المركزي وللمصرف

  النقدية السياسة أهداف تحقيق إلى ورائها من يهدف الوظائف من العديد له نأ كما االقتصادي، النشاط

 أو أدوات يستخدم"  فإنه المهمة بهذه يقوم ولكي ،"المصرفي االئتمان على الرقابة " من أهمها ،واالئتمانية
 ،رادــــــــــــــلألف ةــــــــــالتجاري المصارف هـــــــــــــتمنح الذي" االئتمان ونوعية كمية في تؤثر بحيث ،معينة وسائل

 النقود عرض في للتحكم المركزي المصرف إليها يلجأ التي األدوات أهم ومن  ،االقتصادية والمؤسسات
  -:هي

  Reserve Requirements    القانوني االحتياطي -1

 أو ادةــــزي إلى يؤدي ذلك فإن ،القانوني االحتياطي نسبة خفض أو زيادةب المركزي المصرف قيام عند     
هاــــــقدرت من تزيد التجارية المصارف لدى السيولة زيادة ألن التجارية؛ المصارف لدى السيولة نسبة خفض  

 .االئتمان تخفيض إلى يؤدي انخفاضها بينما االئتمان، خلق على
 تغير بين عكسية عالقة هناك أن أي النقود، عرض زيادة إلى يؤدي مما الودائع، يخلق واالئتمان     
 .النقود عرض في والتغير القانوني االحتياطي نسبة

Discount rate  2- الخصم سعر  
 المقدمة التجارية األوراق خصمه إعادة نظير المركزي المصرف يتقاضاه الذي الفائدة سعر وهو̎       

 االستثماري للنشاط الالزمة السيولة من تحتاجه ما على حصولها لغرض ̎، التجارية المصارف قبل من
 .  واالئتماني
 ويهدف المالية، لألوراق خصمها مقابل في ،التجارية المصارف تتحملها تكلفة هو الخصم وسعر         
 ،السيولة على التجارية المصارف حصول تكلفة على التأثير ،الخصم إعادة سياسة من المركزي المصرف
 بين عكسية عالقة وجود يعني وهذا لعمالئها، المصارف تقدمه الذي االئتمان توفير تكلفة على وكذلك
 .   النقود وعرض الخصم سعر
 هذه اللــــــــخ ومن السوق، في السائدة الفائدة وأسعار ،الخصم سعر بين طردية عالقة هناك نأ كما      
 مـــــــــالخص سعر فزيادة االئتمان، خلق على المصارف قدرة على التأثير المركزي المصرف يستطيع العالقة
 . ادــــــــــــــاالقتص في المتداولة النقود زيادة إلى يؤدي انخفاضها نأ كما النقود، كمية خفض إلى يؤدي
 حصول تكلفة فتنخفض الخصم سعر يخفض فإنه النقود عرض زيادة المركزي المصرف رغبة فعند     

 على الفائدة سعر خفض إلى يدفعها مما المركزي، المصرف من السيولة على التجارية المصارف
 ،التجارية المصارف من االقتراض على األفراد يشجع مما المصرفي، غير للقطاع تمنحها التي القروض
  . النقود عرض تخفيض المركزي المصرف رغبة عند العكس ويحدث ،االئتمان حجم فيزداد
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  Open Market Operations    المفتوحة السوق عمليات -3
 اتـــــــــــــــوعملي منها، المتقدمة وخاصة   ،الدول من الكثير في النقدية السياسة أدوات مــــــــــأه من تعتبر       
  اتــــــــــــوأذون ،الحكومية السندات وشراء ببيع المركزي المصرف قيام تعني ،الضيق بمعناها المفتوحة السوق
 الخزانة وأذونات ،السندات وشراء لبيع فباإلضافة ،الواسع بمعناها المفتوحة السوق عمليات أما ،الخزانة
 .   (1)األجنبية والعمالت ،والذهب ،المالية األوراق وشراء بيع أيضا   تشمل
 والمصارف األفراد من السندات شراء إلى يبادر ،النقود عرض زيادة المركزي المصرف رغبة عندو      

 التجارية المصارف من الخزانة وأذونات ،الحكومية السندات المركزي المصرف شراء حالة ففي التجارية،
 قدرتها من يرفع مما ،لديها المتاحة االحتياطيات فتزداد ،تزداد سوف المصارف لهذه النقدية األرصدة فإن
 ،الجمهور من الخزانة وأذونات ،الحكومية السندات المركزي المصرف اشترى إذا أما االئتمان، منح على
 لدى حسابه في الشيكات هذه بإيداع الجمهور وقام حسابه، على مسحوبة بشيكات السندات قيمة وسدد

 يزداد ثم ومن االئتمان خلق على قدرتها فتزداد تزداد، المصارف احتياطيات فإن ،التجارية المصارف
 . (2) النقود عرض
 تزداد، التداول في العملة فإن نقدا   السندات هذه قيمة المركزي المصرف سدد إذا الحال وكذلك      
 ذلك يؤدي إذ ،للجمهور السندات ببيع المركزي المصرف قام إذا العكس يحدث بينما ،النقود عرض فيزداد
 أما ،النقود عرض فينخفض التجارية، المصارف احتياطيات وانخفاض التداول، في العملة انخفاض إلى

 يتيح ال فيه، المتداولة المالية األوراق ومحدودية المالي، السوق حجم صغر فإن النامية للدول بالنسبة
 أـــــــــــــــيلج ما غالبا   لذلك النقود؛ بعرض التحكم لغرض المفتوحة السوق بعمليات القيام المركزي للمصرف
 . (3)النقود عرض زيادة رغبته عند جديدة حكومية سندات إلصدار

(4)   Interest rate سعر الفائدة  -4   
على دةـــــــالفائ سعر كان فإذا ،"االقتراض تكلفة هو نفسه الوقت وفي ،لإلقراض النقدي العائد هو"           

 سعر ارتفاع إن كما النقود، عرض فيزداد ،القروض منح على المصارف رغبة زادت مرتفع القروض
 المصارف لدى ودائعهم زيادة على يحفزهم مما ،ديةـــــــــــــــالنق باألرصدة األفراد احتفاظ تكلفة من يزيد الفائدة

 . النقود عرض ويزداد ،القروض منح على المصارف مقدرة فتزداد ،التجارية
 
 

                                                           
  .771 ص ،(م 7003 ، الكندي دار:  عمان ؛ 7 ط) والمبادئ األسس:  والبنوك النقود اقتصاديات هاني، بن حسين (1)
  .777 -771ص ص ، نفس المرجع هاني، بن حسين (2)

(3  ( Andrew B . Abel and Ben S . Bernanke , Macroeconomics (fifth Edition; New York: Pearson 

Addison Wesley , 2005 ), P.251 
 .   779 -772 ص ص ،سابق مرجع الشمري، ناظم (4)
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 People (1)  األفراد -ب
 وهي النقود عرض مكونات على يؤثر ،لألفراد المصرفية والعادات االدخاري الوعي تقدم إن ̎        
  اداتــــــــالع كانت فكلما ̎، واالدخارية الجارية والودائع ،المصرفي الجهاز خارج التداول في العملة عن عبارة

 أو ،ةـــــــــجاري ودائع شكل على بالنقود االحتفاظ في رغبتهم زادت ،متقدمة األفراد لدى واالدخارية المصرفية
 .   التجارية المصارف لدى ادخارية ودائع
 دىــــــــــــــــل الودائع انخفضت ،المصرفي الجهاز خارج المتداولة للعملة أكثر أهمية األفراد أولى وكلما      

 كلما بينما ،النقود عرض انخفض ثم ومن ،االئتمان منح على قدرتها وانخفضت ،التجارية المصارف
 االئتمان خلق على المصارف قدرة زادت ،الودائع إجمالي من الجارية للودائع أكثر أهمية األفراد أعطى
 .النقود عرض زيادة إلى بدوره يؤدي الذي
  The Commercial Banks   التجارية المصارف -ج

 تتأثر والتي ،االئتمانية سياستها خالل من ،النقود عرض تغيرات في التجارية المصارف تأثير يتمثل     
 من دال  ـــــــب اتـــــــباالحتياطي االحتفاظ في المصارف رغبة زادت فكلما والتوقعات، االحتياطيات بحجم بدورها

 السابقة الحالة عكس بينما النقود، عرض وانخفض ،لإلقراض القابلة النقدية األرصدة انخفضت إقراضها
 . (2)النقود عرض زيادة إلى يؤدي
 ،البعض بعضها من التجارية المصارف عليها تحصل التي القروض لمقدار بالنسبة الحال وكذلك    
 على ثم ومن ،لإلقراض ةـــــــــــــــــالقابل النقدية األرصدة مقدار على تؤثر حيث ،المركزي المصرف أومن
 .    (3)النقود عرض
 للودائع المستقبلية السحوبات حول التجارية المصارف توقعات ،بها فالمقصود للتوقعات بالنسبة أما      
 يستوجب هذا فإن ،ودائعهم من للسحب المودعين طلب زيادة المصارف توقعت فإذا األفراد، قبل من

 التي القروض تقليص إلى يؤدي مما المودعين، طلب لتلبية االحتياطيات من أكبر بقدر االحتفاظ عليها
 أثيرـــــــت فإن ،النهاية وفي ،صحيح والعكس النقود، عرض فينخفض ،والمؤسسات لألفراد المصارف تمنحها

 وخاصة   للبلد، المصرفيو  اديــــــــــــــاالقتص والتقدم التطور بمدى يرتبط ،النقود عرض على العوامل ذهـــــــــــــه
  .(4)لألفراد المصرفية العادات وكذلك والنقدية المالية األسواق بتطور يرتبط فيما

                                                           
 .772 -779 ص ص ،المرجع السابق نفسه الشمري، ناظم (1)
 .  776 ص ،نفسه سابقال مرجعال هاني، بن حسين (2)

)3( Andrew B . Abel and Ben S . Bernanke , Op .cit ., P.251 . 
 .  730 ص ،السابق المرجع الشمري، نوري محمد ناظم (4)
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 الثاني المبحث
 ، آليات التعديل(هيكلال، مفهوم)الالمدفوعات ميزا 

   مقدمة -1-2-1 
 ما دولة بين ،الناشئة والديون الحقوق قيمة فيه تسجل الذي الحساب بمثابة هو المدفوعات ميزان إن       

 في والمقيمين ،الدولة هذه في المقيمين بين تنشأ التي والمعامالت للمبادالت نتيجة األخرى، الدول وبقية
 . (1)سنة تكون ما عادة   ،معينة زمنية فترة خالل األخرى، الدول

 الباحثين يساعد مما الخارجي، للعالم بالنسبة الدولة مركز تحدد التي األداة هو المدفوعات وميزان       
 ةـــــــــــــــــللدول يكفل الذي الخارجي التوازن لتحقيق المالئمة االقتصادية السياسات استنباط على القرار وصناع
 .(2)االقتصادي والنمو ،االستقرار تحقيق
 لــتسجي فإن لذلك للبلد، االقتصادية الحالة عن تعبر معينة دالالت المدفوعات ميزان لبيانات إن      
 وةـــــــــــــــــــق ســـــــــــتعك المعامالت هذه ألن اد؛ـاقتص ألي بالنسبة ،ومهمة حيوية مسألة يعتبر المعامالت هذه

 زانــــــــــــــمي خالل ومن الدولية، االقتصادات في الحاصلة المتغيرات مع تكيفه ومدى ،المحلي االقتصاد
 العمالت على والطلب العرض ظروف خالل من الصرف لسعر المحددة القوة تبين يمكن المدفوعات
 ،المبادالت حجم حيث من الخارجية التجارة هيكل على االقتصادية السياسات أثر يبين كما"  ،األجنبية
 اـــــــــــــــــــــــسياساته ونتائج للدولة االقتصادي التطور مدى لمعرفة يؤدى مما تبادلها، يتم التي السلع ونوع

 . (3)" االقتصادية
 (The Balance of Payments) 1-2-2- المدفوعات ميزا  تعريف  

 المقيمين بين تتم التي ،االقتصادية المعامالت جميع فيه تدون ،وموجز منظم محاسبي سجل هو̎      
 في المعامالت هذه تسجيل ويتم ̎، واحدة سنة تكون عادة   ،معينة فترة خالل ،المقيمين وغير ما بلد   في

 فجميع ،المعامالت تلك طبيعة حسب على وذلك ،المدفوعات ميزان من المدين أو الدائن الجانب
 ،المدين الجانب في تسجل ،األخرى الدول إلى الدولة من مالية تدفقات عليها يترتب التي العمليات
 في فتسجل األخرى الدول من الدولة إلى مالية تدفقات عليها يترتب التي العمليات بينما واردات، وتسمي
 .  (4) صادرات وتسمي ،الدائن الجانب
ن        ،المدفوعات ميزان في تسجيلها يتم األخرى الدول وبقية الدولة بين التجارية المبادالت جميع وا 
  بـــــــــالجان في اــــــــأحدهم يكتب ،بقيدين صفقة كل تسجيل يتم بموجبه الذي المزدوج، القيد نظام حسب على

                                                           
)1( David C . Colander, Macroeconomics (Fifth Edition; McGraw-Hill/Irwin: New York, 2004),P.443. 

 . 772 ص ،(م 7002  ، الجامعية الدار:   اإلسكندرية)  الخارجية التجارة ،يالسريت أحمد محمد السيد (2)
 . نفس المرجع ،يالسريت أحمد محمد السيد (3)
 . 223 ص ،( م 7007 ، العربية النهضة دار:  القاهرة)  الثاني الكتاب ،الدولي االقتصاد خليل، سامي (4)
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 ا  ــــــدائم يكون المدفوعات ميزان فإن لذلك القيمة، في متساويين ويكونان ،المدين الجانب في واآلخر ،الدائن
 .  (1)المدين الجانب يساوى الدائن الجانب أن أي ،المحاسبية الناحية من متوازنا  
 ومستوى الفائدة سعر بين المباشرة العالقة عن عبارة هو(BP)المدفوعات ميزان منحنى فإن وبيانيا         
                 ،ادراتـــــــــــــــــالص دا  ــــــــــــــــزائ المال رأس حساب وفائض الفائدة سعر مع مباشرة غير بعالقة يرتبط كما الدخل،
 A فالنقطة( «أ»7-7)الشكل في موضح هو كما ،توازنية نقاط هي المنحنى على تقع التي النقاط وكل
 فإن i2 إلى i1 من الفائدة سعر زاد فإذا ، i1 الفائدة وسعر Y1 الدخل مستوى بين تربط توازن نقطة هي

 إلى يؤدي مما ،العالم بقية من للنقود الكلي التدفق فيزداد أيضا، يزداد سوف المال رأس حساب فائض
  ،المدفوعات ميزان منحنى علىB أخرى نقطة فتنتج، Y2 إلى Y1 من الدخل مستوى ويزداد االستيراد، زيادة
 . (2) (اليمين إلى اليسار من) موجب انحدار ذا يكون( BP) خط فإن لذلك

 رــــــــــــــــسع معدل في أو العالمي الدخل في التغيرات :في تتمثل BPمنحنى لـــــــــــتنق التي العناصر إن      
 ميزان منحنى انتقال إلى يؤدي مما ،تزداد الصادرات فإن العالمي، الدخل زيادة فعند ،الحقيقي الصرف

  ؤديــــــي مما الواردات وتنخفض ،الصادرات تزداد األجنبي الصرف زيادة عند كذلك ،اليمين إلى المدفوعات
 

 
(7-7) شكل  

  منحنى ميزان المدفوعات 

.7167، صمرجع سابق، الكتاب الثاني، نظريات االقتصاد الكلي الحديثةسامي خليل،  المصدر:  

                                                           
 ،قاريونس جامعة منشورات:  بنغازي ؛ 7ط) الفاخري سعيد ومحمود عزيز محمد ترجمة ، الدولي االقتصاد ،ونيالمجير   سفرانس   (1)

 761ص ،(م 7227
 . 91 ، 22 ص ص ،(م 7002 ، الوراق مؤسسة:  عمان) الدولية المالية القريشي، صالح محمد (2)

A   

B  
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ن، («ب»7 -7) الشكل في موضح هو كما اليمين إلى BP منحنى انتقال إلى   إلى يؤدي شيء أي وا 
 فإن لذلك̎ ، اليمين إلى المدفوعات زانــــــــــــــــــــــمي منحنى ينقل سوف الواردات اضــــــــــــانخف أو الصادرات زيادة

 األجنبية األسعار مستوى في ا  ارتفاع أو يــــــــــــــــالمحل السعر مستوى في ـــــــا  انخفاض أو العملة قيمة تخفيض
 . (1)̎ اليمين إلى المدفوعات ميزان منحنى ينقل سوف
 إلى يؤدي سوف العملة قيمة انخفاض فإن األموال، رؤوس حركة ثبات مع ثابت فائدة رــــــــــــــــــــــسع فعند   
 إلى(  (BPمن BP خط فينتقل الدخل، في زيادة إلى يؤدي مما ،الواردات وانخفاض الصادرات زيادة

(B�̅�)(2)   . 
  -:(3) المدفوعات ميزا  هيكل -1-2-3

  The structure of The Balance of Payments    
 قيدها يتم التي المبادالت أشكال أهم (7-7) رقم الجدول في المدرج المدفوعات ميزان نموذج يوضح     
 الجانب في تقيد (credit items)الدائنة البنود جميع أن يتبين الجدول خالل فمن المدفوعات، ميزان في

 بالعالمة نـــــــــــــــــالمدي الجانب يف تقيد (debit items)المدينة البنود جميع بينما موجبة، بعالمة الدائن
   .السالبة

 (7-7) جدول
 المدفوعات ميزان حسابات

  Current  Account  (  الجارية العمليات) الجاري الحساب -1 

 »+«     والخدمات السلع صادرات -أ
   السلع* 
 (  إلخ .......والتوزيعات كالفائدة بالخارج المملوكة األصول من الدخل المصرفية، الخدمات التأمين، السياحة،) الخدمات* 
 « -» والخدمات السلع واردات -ب
   السلع* 
 (    إلخ....  والتوزيعات كالفائدة المحلية األصول من األجنبي المستثمر دخل التأمين، السياحة،)  الخدمات* 
 «  -( » صافي) مقابل بدون تحويالت -ج

    خاصة تحويالت*  
    رسمية تحويالت* 

 Capital  Account( المال رأس عمليات) المال رأس حساب 2 –
 «  -( »صافي) الخارج في محلية استثمارات و أصول -أ

 في الخارج مباشرة استثمارات* 
                                                           

 . 96  -97 ص ص ،السابق نفسه المرجع القريشي، صالح محمد (1)
 . 7167 ص ،سابق مرجع الثاني، الكتاب ،الحديثة الكلي االقتصاد نظريات خليل، سامي (2)
 ،( م 7002 ، المريخ دار:  الرياض)  حسني حسن محمود ترجمة ، الدولي والتمويل النقود ، ماكدونالد رونالد و هالوود بول سي (3)

 . 12 -19ص ص
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    المالية المحفظة استثمارات* 
 ( »+«   صافي)  الداخل في أجنبية واستثمارات أصول -ب
   الداخل في مباشرة استثمارات*
    المحفظة استثمارات* 
 ( »+«   صافي)  للدولة رسمية احتياطية أصول -ج
   Unexplained Items, Errors & Omissions والخطأ السهو -3

.12، صالمرجع السابق نفسه ،الدولي والتمويل النقود ماكدونالد، المصدر: سي بول هالوود و رونالد  

  The Current Accountالحساب الجاري  -أواًل:

 :    هما رئيسيين بندين الحساب هذا ويشمل   
  The Visible Trade Balance( المنظورة التجارة ميزا )أو السلعي التجاري الميزا  -أ

 The Invisible Trade Balance(  المنظورة غير التجارة ميزا )أو ميزا  الخدمات -ب
 نــــــــــــــع ارةــــــــــــــــعب هي الصادراتو  ،(المنظورة) السلعية والواردات الصادرات يشمل التجاري، الميزان      

 من البند هذا ويعد الخارج، من السلعية المشتريات تتمثل في فهي الواردات أما للخارج، السلعية المبيعات
 .(1)الدول بين االقتصادية العالقات أساس وهو ،الجاري الحساب بنود أهم

 يمكن التي السلع بينما"  استيرادها، يتم مرتفعة بتكلفة ولكن تنتج أو الداخل في تنتج ال التي فالسلع      
 يمكن التي الملموسة المادية السلع على يشتمل البند هذا فإن وهكذا ،"فتصدر نسبيا   أرخص إنتاجها

 ؛دائنة المصدرة السلع وتسجل وغيرها، ،المنسوجاتو  ،القمحو  القطن،: مثل ،الحدود تعبر وهي مشاهدتها
 اــــــــــــــــــــعليه يترتب إذ ةـــــــــــــــــمدين فتسجل المستوردة السلع أما للدولة، الخارج من مدفوعات عليها يترتب هألن

  .(2)للخارج الدولة من مدفوعات
 والتأمين، النقل،: مثل الخدمات، مبيعات على فتشتمل( المنظورة غير) السلعية الصادرات أما      
 فتضم( ورةـــــــــــالمنظ غير) الواردات أما إلخ،....  المال رأس وعوائد الداخل، في األجانب السيا  ونفقات

 ا ـــــــــــالسي اتــــــــــــــونفق ،األجنبية الشركات قبل من المقدمة والتأمين النقل خدمات: مثل الخدمات مشتريات
  .(3)إلخ. .... الخارج في المحليين

 : وهو آخر بند على يحتوي الجاري الحساب فإن السابقين للبندين باإلضافةو     
  Unilateral Transactions  مقابل بدو  التحويالت -ج

 التـــــــللمعام الحساب هذا يخصص حيث واحد، لجانب الملزمة االقتصادية المعامالت جميع ويضم      
لى من مالية حقوق أو ،حقيقية موارد تحويل عليها يترتب التي االقتصادية  ،لـــــــــــمقاب أي دون العالم بقية وا 

                                                           
 .    767 ص ، سابق مرجع ، ونيالمجير   سفرانس   (1)
 770 - 709 ص ص ،( م 7007 ، الجامعية الدار:  اإلسكندرية)  والتمويل الخارجية التجارة:  الدولي االقتصاد ، البكري كامل (2)
 .767 ص ،السابق المرجع ،ونيالمجير   سفرانس   (3)
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 . (1) العامة والتعويضات بالهبات أو ،الخاصة والتعويضات بالهبات تتعلق قد التحويالت هذهو 
 لـــــــك فيها درجـــــــــــفتن العامة أما الخاصة، والمؤسسات األفراد تحويالت في تتمثل الخاصة التحويالت      

 وفقا   التعويضات مثل بأنواعها، الهبات وكذلك إجبارية، الدولي النقد صندوق يعتبرها يالت تـاـالتعويض
 .(2)النامية للدول والمنح ، دولتين بين المعقودة ةــــــــــــالدولي اتــــلالتفاقي

(3)
  Capital Account   :المال رأس حساب -ثانيًا  

 درةــــــــــــــوق، ̎ دولةــــــــــــلل والمديونية ةــالدائني مركز في تغيرا   تمثل التي العمليات جميع̎ الحساب هذا يشمل     
 رفــــــالصو  الذهب، تدفقاتو  األجل، والقصيرة الطويلة والــــــــــاألم رؤوس تدفقات: ويشمل عــالدف على الدولة

 . الموازنة األموال ورؤوس األجنبي
 بينما ات،ـــــــــــــالمدفوع ميزان من الدائن الجانب في الداخل إلى األموال رؤوس تدفقات وتسجل     
، ويمكن التمييز بين حركات رؤوس األموال المدين الجانب في تسجل للخارج األموال رؤوس روجـــــــــــخ

     -كاآلتي:

  Long Term Capital Movements  األجل الطويلة األموال رؤوس حركات -أ

: مثل ،ةــــــــــسن عن تزيد لمدة ارهاــــــــــــــــاستثم لغرض الخارج إلى أو من األموال رؤوس تحركات تشمل      
 المالية واألوراق األجل، طويلة القروضو  الخارج، في المالية المحفظة واستثمارات المباشرة، االستثمارات

لى من وشرائها بيعها أي ،(وسندات أسهم)  . لـاألج لةـالطوي يةــالرأسمال المعامالت من وغيرها الخارج، وا 
 ،المدفوعات ميزان من المدين الجانب في للخارج مدفوعات عليها يترتب التي المعامالت وتسجل    
 تسجل األجنبية واالستثمارات القروض فإن العكس وعلى الخارج، في المحلية واالستثمارات القروض: مثل
 . الخارج من للدولة مقبوضات عليها يترتب حيث الدائن الجانب في
  Short Term Capital Movements األجل القصيرة األموال رؤوس حركات -ب

 مــــــــــأه ومن ،سنة عن تقل لمدة استثمارها بقصد الخارج إلى أو من األموال رؤوس تحركات وتشمل      
 ة،الحكومي السنداتو  ،ةاألجنبي الخزانة أذوناتو  األجنبية، والعمالت المصرفية الودائع :البند هذا عناصر
 .إلخ. ... األجل قصيرة والقروض

 القصيرة األموال رؤوس وتدفق ،آلخر بلد   من حركتها وسهولة العالية بالسيولة الحقوق هذه وتتميز      
 لهذا ة،ــــــــــــــالخارجي البلد اتــــالتزام في انخفاض أو ،األجنبية األصول في زيادة يمثل البلد خارج إلى األجل
 يـــــــــــيعن لـــللداخ األجل القصيرة األموال رؤوس قـتدف بينما المدفوعات، ميزان من المدين الجانب في تقيد

 .الدائن الجانب في تقيد لذلك ،للبلد يةــالخارج االلتزامات في ارتفاع أو ،األجنبية األصول في نقصان
 

                                                           
 . 766 ص ،نفسه السابق المرجع ،ونيالمجير   سفرانس   (1)
 .   777 ص ،نفسه السابق المرجع ، البكري كامل (2)
 . 731 – 733 ص ص ، سابق مرجع ، السريتي أحمد محمد السيد( 3)
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 Movements   Assets Reserves The Officialالرسمية االحتياطية األصول تحركات -ج

 اتـــــــــــــــــــاالحتياط هذه لــــــــــــوتشم ،معينة فترة خالل للدولة الرسمية االحتياطية األصول تغيرات تضم      
  -: التالية العناصر

 بـــــــــالذه اتـوتحرك ،(ـــــةالعام الخزانة المركزي، المصرف) النقدية السلطات لدى النقدي الذهب رصيد -7
 ميـــــــــــزان ــيف ضـــــــالفائ أو العجز تسوية بهدف وذلك نقدية، ألغراض الذهب خروج أو دخول يعني النقدي

 بينما ، الخارج إلى الذهب بتصدير تقوم الدولة فإن ،المدفوعات ميزان في عجز حدوث فعند المدفوعات،
 الذهب وخروج دخول فيعني النقدي غير الذهب تحركات أما ،فائض وجود حالة في العكس يحدث

 النقدي الذهب تحركات أما ،الجاري الحساب في ويسجل كسلعة يعامل وهنا ،الصناعة أو الزينة ألغراض
 الواردات بينما الدائن، الجانب في النقدي الذهب صادرات وتسجل ،ألهميتها نظرا   بها خاص ببند فتقيد
 . (1)المدين بالجانب دـــفتقي النقدي الذهب من
 السحب وحقوق الدولي، النقد صندوق ومركز االحتياطي في للتحويل، القابلة األجنبية العمالت ̎ -7

 البنود مع ضمني بشكل تقيد لذلك ،السابقة للعمليات تابعة عمليات هي العمليات وهذه ، ̎ الخاصة
  .(2)األساسية ةالعملي اـبه تقيد التي الكيفية على قيدها ويعتمد السابقة

Unexplained Items, Errors & Omissions    والخطأ السهو بند  -ثالثًا:
 مثل ،ةــــــــــــــــالسابق البنود من بند أي تحت وضعها يصعب التي المعامالت بعض لوجود نظرا       

 مجموع يصبح بحيث نظريا ، مرتين تسجيلها يتم معاملة كل ألن ونظرا   ،والطرود والتلغرافات المعاشات
 ما قل ذلك أن إال المتبع، المزدوج القيد لنظام طبقا   وذلك ،المدينة البنود مجموع يساوى الدائنة البنود
 مــــــــــــــالتقيي صعوبة عليه يترتب مما ،بدقة معاملة كل عن البيانات جمع الصعب من إذ عمليا   يتحقق

 لتلك وتفاديا   ،الحسابي التعادل صعوبة إلى تؤدي التي اإلحصائية المشاكل من وغيرها ،والحساب
 .(3)المدفوعات ميزان بنود ضمن من والخطأ السهو بند أضيف المشاكل

 (4) External economic balance     الخارجي االقتصادي التواز  -1-2-4
 ألن نــــــــــالمدي الجانب يساوي الدائن الجانب أن أي حسابيا ، متوازنا   دائما   يكون المدفوعات ميزان إن      
 الجانب في مرة التجاري، الميزان في مرتين تسجيلها يتم الخارجي والعالم الدولة بين تتم تجارية عملية أي

 .نفسها وبالقيمة ،المدين الجانب في واألخرى ،الدائن
 خالل في ،المدين للجانب الكلي المجموع يساوي أن البد الدائن للجانب الكلي المجموع فإن لذلك      
 في تسجل العمليات هذه فإن ،للغير خدمات بتقديم قيامها أو ،سلع بتصدير الدولة قيام فعند ،معينة فترة
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 يسجل الخدمات أو الصادرات هذه قيمة على الدولة وحصول الدولة، مدفوعات ميزان من الدائن الجانب
 .المدين الجانب في
 فيتم ،الغير من خدمات على الحصول أو سلع باستيراد الدولة قيام عليها يترتب التي العمليات أما      

 على التصدير زاد فإذا  ،الدائن الجانب في تسجل العمليات هذه ثمن دفع بينما المدين، الجانب في قيدها
 زيادة ألن يتحقق؛ أن البد الجانبين تساوي أن إال المدين، الجانب على يزيد الدائن الجانب فإن ،االستيراد
 في الزيادة هذه ̎ ،الفائض مقدار بنفس ،للدولة األجنبية األرصدة زيادة إلى يؤدي االستيراد على التصدير
 ميزان من المدين الجانب في تظهر لهذا ، ̎األجل قصيرة أموال رؤوس صادرات هي األجنبية األرصدة

 . المدين الجانب مع الدائن الجانب يتساوى ولذلك المدفوعات،
 ضـــــــالفائ أو زـــــالعج يظهر ما وكثيرا   اقتصاديا ، يتحقق قلما هذا أن إال المحاسبية، الناحية من هذا       

 ذهـــــــــــــــه وفي ،الميزان في فائض حدوث إلى تؤدي االستيراد على التصدير فزيادة المدفوعات، ميزان في
 التجاري الميزان فإن ،التصدير على االستيراد زاد إذا أما البلد، صالح في التجاري الميزان أن يقال الحالة
   .البلد صالح غير في يكون أنه أي ،عجزا   يحقق
 علمية ومعايير أفكار على يعتمد هذا فإن ،المدفوعات لميزان االقتصادي التوازن يتحقق ولكي      
    -: أهمها من محددة

 (1) ( األساسي الميزا  معيار)  المعامالت ودورية تكرارية معيار -أ

 األساسية المعامالت قسمين، إلى الخارجية االقتصادية المعامالت تقسم المعيار هذا حسب على     
 .  Budget items الموازنة وبنود ،Basic balance( األساسي الميزان)أو
 وغير المنظورة التجارة مثل دورية بصفة تتكرر التي المعامالت :لــــــــــــــيشم زان األساسيــــــــالمي      

 فتضم الموازنة بنود أما ،واحد جانب من والتحويالت األجل، طويلة األموال رؤوس تدفقاتو  المنظورة،
 من يــــــــــــــــاالحتياط في والتغيرات ،النقدي الذهب تحركات :مثل دوري بشكل تتكرر ال التي المعامالت
 موازنة على تعمل ألنها ؛موازنة بنود وسميت ،األجل رةـــقصي األموال رؤوس وتدفقات األجنبي، الصرف

 في ادةــــــــــــزي تقابلها وأن البد اإليرادات عن المدفوعات في زيادة أي فإن ثم ومن األساسية، المعامالت
 متوازنا   يكون بلد أي مدفوعات ميزان فإن المعيار هذا حسب وعلى ،الخارجي العالم تجاه الدولة مديونية
 . ̎  الموازنة بنود رصيد =صفر = األساسية المعامالت رصيد̎ :  عندما اقتصاديا  

 دي،ــــــــالنق الحساب وفي ،األجل قصيرة األموال رؤوس تدفقات في عجز أو فائض هناك كان فإذا       
 . المدفوعات ميزان في اختالل وجود على ذلك دل
  تبعيتها أو االقتصادية المعامالت استقاللية معيار -ب

 )التلقائيــــــــــــــة( لةــــــــــــــــــــــــالمستق المعامالت: نـــــــــــــــــــمجموعتي بين المقارنة مـــــــــــــــتت المعيار هذا حسب وعلى    
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Autonomous، (الوفائية) المستقلة غير والمعامالت Accommodating، هي المستقلة المعامالت 
 :مـوتض ات،ـــــــــــــالمدفوع ميزان في التوازن تحقيق بهدف وليس ،ربح نظرا  لما تحققه من ،لذاتها تجرى التي

 ل،ــــــــاألج لةــطوي األموال رؤوس تحركاتو  واحد، جانب من التحويالتو  المنظورة، وغير المنظورة التجارة
 األوضاع من لالستفادة أو ،المضاربة لغرض تجرى التي األجل القصيرة األموال رؤوس تحركات وكذلك

 .(1) السائدة االقتصادية
 تجرى وهي المدفوعات، ميزان في التوازن تحقيق منها فالمقصود ،المستقلة غير المعامالت أما      
 التـــــــــــــــالعم من االحتياطي وتغير النقدي، الذهب تحركات: وتشمل سابقة، تلقائية معامالت ضوء ىـــعل

 رصيد يكون عندما االقتصادي التوازن ويحدث ،التابعة األجل قصيرة األموال رؤوس وتحركات ،ةــــــاألجنبي
 فإن ،موجب لةـــــــــــــــالمستق العمليات رصيد كان إذا أما ،التابعة العمليات رصيد يساوي ،المستقلة العمليات
 بينما المدفوعات، من أكثر تكون المتحصالت ةــــــــالحال هذه وفي ،ا  ــــــــــفائض يحقق المدفوعات ميزان
 . (2)المدفوعات ميزان في عجز حدوث إلى يؤدي العكس

 (3) الصافية السيولة معيار -ج
 ارــــــــــــــالمعي لهذا ووفقا   المدفوعات، ميزان في والفائض العجز مقدار قياس في المعايير أقدم من وهو    
 والتجارة ،المنظورة التجارة عناصر األولى المجموعة تضم مجموعتين، إلى المدفوعات ميزان بنود تقسم
 .األجل والقصيرة الطويلة األموال رؤوس تحركاتو  واحد، جانب من التحويالتو  المنظورة، غير
 فيوصا األجنبي، الصرف من االحتياطيو  النقدي، الذهب تحركات فتشمل الثانية المجموعة أما     
 ".    الصافية السيولة بميزان" وتسمى ،الدولي النقد صندوق لدى الدولة مركز
 وبناء   صفر، يساوي منهما كل بحيث ،المجموعتين رصيد تساوي عند االقتصادي التوازن ويحدث      
 .   المدفوعات على المتحصالت تزيد عندما يتحقق االقتصادي الفائض فإن عليه
 (4) الشاملة السيولة معيار -د

 المصارف والتزامات حقوق إلى باإلضافة الصافية السيولة عارمي يحويها التي العناصر نفس ويضم     
 .   النقدي الحساب بنود ضمن التجارية

   (5) السوقي التواز  معيار -ه
 للصرف ،العرض جانب مع الطلب جانب يتكافأ حين ،المعيار لهذا وفقا   االقتصادي التوازن يتحقق    

 .   األجنبي
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 (1) المدفوعات ميزا  في االختالل -1-2-5

في ميزان  زـالعج يؤديفائـض، و  حالة عجز أو في عندما يكون ميزان المدفوعات يحدث االختالل إن    
 وقـــــــــــــس في ةــــــالمحلي العملة قيمة على سلبا   رـيؤث مما المحلي، باالقتصاد رارــــأض إلحاق إلى المدفوعات 

 في اتــــــــــــالمدفوع زانــــمي ويكون عليها، الطلبى عل المحلية العملة عرض دةـالزي نتيجة األجنبي، الصرف
 عند اللــــــــــاخت حالة في ويعتبر ،عليه الطلب مع ياألجنب الصرف من العرض يتساوى اـعندم وازنـــت حالة
 اتـــــــــــــالمدفوع زانـــــمي فإن ،الطلب على األجنبي رفــالص من رضــــالع زاد فإذا اآلخر، على أحدهما تفوق
.الميزان في عجز حدوث إلى يؤدي العكس بينما فائض،  حالة في يكون  
  . اجتماعية أو ةــــــــسياسي أو ةــــــــــاقتصادي عوامل لعدة نتيجة المدفوعات ميزان في االختالل ويحدث      
  أهمها ومن  -: االقتصادية العوامل -أ

      بالتنمية المرتبط االختالل -1
 ويحدث ،اإلنتاج أدوات قلة بسبب ؛اإلنتاجية النخفاض نظرا   المدفوعات ميزان في االختالل يحدث قد    
 اتــــــــــــــــومستلزم ،الفنية والتجهيزات ،لآلالت استيرادها لزيادة الدول هذه يدفع مما النامية، الدول في ذلك

 نتيجة المدفوعات ميزان في عجز حدوث إلى يؤدي مما ،التنمية لعملية الالزمة السلع من وغيرها اإلنتاج
 .   الواردات حجم لزيادة

  الدوري االختالل -2
 اإلنتاج ينخفض الركود حالة ففي االقتصادي، النظام تصيب التي االقتصادية بالتقلبات يتعلق وهو     

 إلى يؤدي قد مما ،الواردات تنخفض ثم ومن ،الكلي الطلب فينخفض ،البطالة وتزداد ،واألثمان والدخول
   ورـــــــــــــــــــواألج األثمان وترتفع ،اإلنتاج يزداد لرواجا فترات في بينما المدفوعات، ميزان في فائض حدوث
 في عجز حدوث إلى يؤدي قد مما ،الصادرات وتنخفض ،الواردات وتزداد ،الكلي الطلب فيزداد ،والدخول
 .    المدفوعات ميزان

   الهيكلي االختالل -3
 أو ةـــــــــــسلع على اعتمادها أي ،السلعي بالتركيز صادراتها تتميز التي النامية الدول في ذلك ويحدث      
 ةــــــــــــالخارجي بالعوامل الصادرات هذه تتأثر ما عادة   إذ ،(بترولية أو معدنية أو زراعية)  أساسيتين سلعتين
 عن وانصرافهم ،المستهلكين أذواق كتغير ،العالمية األسواق في عليها الخارجي الطلب مرونة في المتمثلة

 هذه لصادرات المماثلة السلع أثمان خفض إلى يؤدي الخارج في فني تقدم حدوث عند أو ،السلع هذه
 .    الخارج في الدول

 األمد الطويل االختالل -4
 يكون ما دة  ـاع المتقدمة الدول ففي طويلة، اتر لفت المدفوعات ميزان في االختالل يحدث استمرار قد      
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 اعـــــــــــــــارتف إلى ؤديـــــــــــــــي مما ،اجـــــــــــــاإلنت تكاليف وترتفع الكلي الطلب فيرتفع ،األجور وكذلك مرتفعا   الدخل
 .   الصادرات في وانخفاض الواردات في زيادة ذلك على يترتب وقد األسعار،

  السياسية العوامل -ب

 دمــــــــــــفع ات،ــــــــــــــــالمدفوع ميزان في اختالل حدوث إلى السياسية العوامل بعض تؤدي من الممكن أن      
 إلى ألموالا رؤوس دفقــت إلى باإلضافة ،واإلنتاج االستثمار في انخفاض إلى قد يؤدي االستقرار السياسي

 أو روبـــــــلحا نتيجة اللــاالخت يحدث قد كما ،المدفوعات ميزان في اختالل حدوث يؤدي إلى اـــــمم ارجــالخ
 . الدولية التجارة طرق في للتغيرات

  االجتماعية العوامل -ج
 مما ،دةــــــــــــــــــــالسائ واألنماط التفضيالت تغير وكذلك ودوليا ، محليا   المستهلكين أذواق تغير في وتتمثل     
 .     المدفوعات ميزان على بدورها تؤثر التي والواردات، الصادرات حجم في تغير إلى يؤدي
  المدفوعات ميزا  في العجز أنواع -1-2-6
  -: (1) التالية األصناف إلى المدفوعات ميزان في العجز تصنيف يمكن   

The provisional deficit :  المؤقت العجز -أ  

  من ولـــــــمحص ورـــــــــتده أو العمالية، اإلضرابات :مثل االقتصادية، الظروف ببعض ارتبط إذا ويحدث    
كما إن العجز  معينة، سلعة تجاه المستهلكين أذواق في تغير بسبب أو للتصدير، المعدة المحاصيل

 رؤوس تدفق إلى الفائدة أسعار في كبيرةال تغيراتال ذا أدتأالمؤقت قد يحدث في حساب رأس المال، 
 .       واسع بشكل   خارجإلى ال قصيرة األجل األموال

The permanent deficit :  الدائم العجز -ب  
 التي ،المناسبة غير االقتصادية الظروف بعض بسبب ،سنوات لعدة استمر إذا دائما   العجز ويكون    

 البلدان مدفوعات موازين في العجوزات من النوع هذا ويظهر ،دائم بشكل   االقتصادي النشاط على تهيمن
 . صادراتها وانخفاض وارداتها بزيادة تتميز التي ،النامية

   The continuous deficitالعجز المستمر: -ج
 .طويلة لفترة تستمر والتي االقتصادية األزمات ببعض مرورها بسبب ،المتقدمة البلدان في ويظهر    
 النشاط في الجذرية التغيرات بعض بسبب أو سنوات، لعدة يستمر الذي الجامح التضخم :مثل

 .  الدورية االقتصادية األزمات بسبب أو ،االقتصادي
  المدفوعات ميزا  فائض أنواع -1-2-7

 -: (2)اآلتية لألنواع المدفوعات ميزان في الفائض يصنف     
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The provisional surplus المؤقت الفائض -أ :   

بسبب أو ة،ــــــــــالمفاجئ االقتصادية الظروف بعض بسبب ،الدول بعض مدفوعات موازين في ويظهر        

في نــتحس حدوث بسبب أو الواردات، خفض شأنها من التي ،االقتصادية السياسات ببعض الحكومة قيام  
.  الدولية األسواق  

The continuous surplus  المستمر الفائض -ب:  

ن السنوات، من لعدد حدوثه يتكرر الذي وهو       نما ،مفاجئ بشكل يكون ال حدوثه وا   وةــــــــــــــــــبق مرتبط وا 
 .الخارجية وبتجارته ،للبلد االقتصادي النشاط
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 األول المبحث
 المدفوعات وميزان النقود عرض بين العالقة

   مقدمة -2-1-1
 الكليقق  االقتصقق وي  للسي سقق  ال ئيسققي  األهققوا  أحققو يعتبقق  ،المققوفزت   ميقق ان فقق  التققزا ن تحقيقق  إن     
 مققن مجمزتقق  تحقيق  بغقق   المجتمق،، فقق  المتقزف   النقققزو كميقق  لتنظقي  النقويقق  السي سق  زتهققو  ،بلقو ألي

 ف لسي سقق  ،إلقق ..... زالحققو مققن الب  لقق  ،لألسققع   العقق   المسققتز  اسققتق ا  تلقق  المح فظقق  :مثقق  األهققوا ،
 االخقققت ال  مك فحققق  أجققق  مقققن القققوز  تنتهجهققق  التققق  ،االقتصققق وي  السي سققق  مكزنققق   أحقققو تعتبققق  النقويققق 

 .    المختلف  االقتص وي 
   المدفوعات وميزان النقدية السياسة -2-1-2

  The Monetary Policy and Balance of Payments  

 تقق   تلقق  للتققأثي  النقويقق  السققل    تسققتخومه  التقق  السي سقق  بأنهقق  ،النقويقق  السي سقق  تع يقق  يمكققن     
 تلق  يعمق  فإنق  ،تزسقعي  سي سق  اتبق   الم كق ي المصق    غبق  فعنقو ،المص ف  الجه   خ   من النقزو
 تققن   يقق الققق نزن ، أز تخفققي  سققع  الخصقق ، أز  تققن   يقق  تخفققي  االحتيقق    النقققزو، تقق    يقق و 
 ،الكلق  ال لق  فيق واو مقن خق   تمليق   السقز  المفتزحق ، ،التج  يق  زالمصق    األفق او إل  السنوا  بي،
 تقق   يخفقق  حيققا ،انكم شققي  سي سقق  اتبقق  يحققوا العكققد تنققو  غبتقق  ز  زالعم لقق ، الققوخ  يقق واو ثقق  زمققن
 . (1)الكل  ال ل  تخفي  لغ   النقزو
 مقن زالحقو االسقتق ا ، تلق  زالمح فظق  ،االقتصق وي النشق   تلق  التقأثي  إل  النقوي  السي س  زتهو      
 المعق ز  فق  القتحك  زكذلك زالتضخ ، ال كزو م حلت  تص ح  الت  العنيف  االقتص وي  التقلب   خ ز  
 زتع يق  العم لق ، مقن ت ليق  معقوال  لتحقي  النقوي  السي س  تهو  كم  المحلي ، العمل  قيم  زف  ،النقوي
 .  (2)الموفزت   مي ان ف  االخت   زمك فح  االقتص وي، النمز معوال 

التقق  يمتلكهقق   زالزسق ئ  األوزا  مققن مجمزتقق  خق   مققن األهقوا  تلققك تحقيقق  النقويق  للسي سقق  زيمكقن    
هقذ  األوزا   زتنقسق زيست ي، من خ له  التأثي  تل  تق   النققزو زحجق  االئتمق ن،  ،المص   الم ك ي

  ،ققققققققالق نزن االحتي    نسب  تغيي : ف  تتمث  الكمي  األوزا  ،(نزتي  زأوزا  كمي ، أوزا ) إل  زالزس ئ 
  ققققققققققققققزاألزام التعليمققق  : فتشقققم  النزتيققق  األوزا  أمققق  المفتزحققق ، السقققز  تمليققق  ز  الخصققق ، سقققع  تغييققق ز 

 فققق  لم كققق يا المصققق   سقققتخومه ي التققق  الحويثققق  الزسققق ئ  مقققن زهقققز ،األوبققق  لإلقنققق   ب إلضققق ف  المب شققق  ،
 . (3)االئتم ن زتز ي، حج  تل  التأثي 

                                                           
 .  072 ص ،سابق مرجع ابوجم ن، م يك  (1)
 .037 -032ص  ص ،سابق مرجع ،االقتصادي والنشاط والمصارف النقود الح سي ، جمع  ميلزو (2)
 .042 -032 ص ص ،المرجعنفس  ،الح سي  جمع  ميلزو(3)
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 تسب  قو إذ المحلي ، العمل  ص   زأسع   ،الموفزت   مي ان تل  مهم    تأثي ا   النقوي  للمتغي ا  إن     
   ققققققققققالموفزت مي ان فإنفعل  حس  المنهج النقوي  م ، لوزل  الموفزت   مي ان ف  اخت ال   المتغي ا  تلك
 -: (1) الت لي  الع ق  إل  الزصز  يمكن تع ي  ت   النقزو خ   زمن ،نقوي  ظ ه   عتب ي

  MS= NFA + DC ……… (1-2) 
  -حيث :

MS / ،  عرض النقودNFA   /  ،  صافي األصول األجنبيةDC / صافي االئتمان المحلي  

 نحصل على : (1-0)وبأخذ التغير في المعادلة 

= NFA + ∆DC ……….. (0-2)  MS 

التغي   إل تشي  ∆:  حيا  

نحصل على : (0-0)من المعادلة   

(0-3) ........ = ∆MS − ∆DC  ∆NFA 

 النققزو تلق  ال لق  تيق   تقن تبق    هقز النققزو تق   فق  التغيق  فقإن ،النقوي المنهج حس  زتل ̎       
 يكققزن ،الث بق  الصق   سقع  نظق   ظق  فق  األجنبيقق  األصقز  صق ف  فق  التغيق  إنحيقا ز  ،̎ االكتنق   أز

 : (2)أن أي ،الموفزت   مي ان ف  الم    أد زحس   ،الج  ي الحس   من ك   لمجمز  مس زي   
(0-4 )........K  = B +  ∆NFA 

   الم    أد حس   مي ان / K  ،  الج  ي الحس   مي ان    B / : حيا
 يققيوي سققز  هققذا فققإن الجقق  ي، زالحسقق   ،المقق    أد حسقق   مققن كقق    فقق  تجقق    هنقق ك كقق ن إذاإنقق  ف     
 السقققل    تلققق  ينبغققق  ،المقققوفزت   ميققق ان تجققق  جقققققققق لعز  األجنبيققق ، األصقققز  صققق ف  فققق  انخفققق    إلققق

  قققققققققققققققأكب MS∆  ن ققققققققققققققك إذا زب لمق بق  ،̎  االقتصق وي  وا قققلزحل ن قققاالئتم منح ف  التزس، من الحو  النقوي
 ،زالسققل، السققنوا  بيقق،   يقق  تققن  ققققققققققققققإشب ته يمكققن النقققزو، تلقق  ال لقق   قفقق  يقق و  هنقق ك تكققزن DC∆ مققن

 .(3)ف ئض    يحق  سز  الموفزت   مي ان فإن ذلكققل  قزنتيج ̎، االحتي  ي   مق ب 
 (4) المدفوعات ميزان اختالل تصحيح سياسات -2-1-3

  ققققققيتعل فيم  ،خ ز   االقتص وي  الميش ا  أه  من يعتب  ،الموفزت   مي ان ف  اخت   زجزو إن        
 مق  تق و    لقذلك الميق ان، ف  تج  حوزا ح ل  ف  زخ ص    ،الوزلي  االقتص وي  المع م   ف  البلوبم ك  
 .الموفزت   مي ان ف  التزا ن إحواا أج  من ،الع م  السل    تتوخ 

                                                           
 .22 ص ،(   0212 ، صف ء وا :  تم ن ؛ 1  ) المالية األوراق سوق وأداء والمالية النقدية السياسة ، الوتم ك ظ  تب د (1)
 . 022 ص ،سابق مرجع م كوزن لو، ز زن لو ه لززو بز  س  (2)
 . 022 ص ،المرجعنفس  ،م كوزن لو ز زن لو ه لززو بز  س (3)
 . 092 ص ،سابق مرجع البك ي، ك م  (4)
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 السقز  ققز    يق  تقن تلقق ئ  بشقك  إمق  الموفزت  ، مي ان ف  االخت   تعوي  أز تصحيح زيت         
 مع لجققققق  االختقققققققققققققققق   فقققققققققققق  ميقققققققققققققق انتختل    يق  ز  ،النقوي  السل    تن ص و  إوا ي بق ا  أز ،الح  

 الموفزت   تل  حس  نظ   الص   المتب،.   
  الصرف سعر ثبات بافتراض المدفوعات ميزان معالجة -2-1-3-1

  -: (1)هم  الص   سع  ثب   تنو الموفزت   مي ان اخت   لمع لج  نظ يت ن هن ك     

 The CIassical Theory ) منهج المرونات(الكالسيكية النظرية -أ

 ̎.األجنب  الص   زت    ل  منحني   انتق   تل  ،األسع   ف  التغي  بتأثي  النظ ي  هذ  تهت ̎     
 يسققب  ممقق  ،الوزلقق  خقق  ج إلقق  يتققوف النقققوي  الققذه  فققإن ،المققوفزت   ميقق ان فقق  تجقق  حققوزا فعنققو     

 زذلققك ،المحليقق  لألسققع   العقق   المسققتز  فقق  انخفقق   إلقق  بققوز   يققيوي الققذي ،النقققزو تقق   فقق  انخف ضقق   
 مسقتز  زثبق   ،الوز ان س ت  ثب   افت ا  فم، ،(MV= Py) الك سيكي  النقزو كمي  نظ ي  حس  تل 

 النقققزو كميقق  فقق  االنخفقق   فققإن ،الك مقق  التزظقق  مسققتز  تنققو يعمقق  االقتصقق و إن أسقق د تلقق  ،اإلنتقق ج
 تل  اإلنف   إل  ،األجنبي  السل، تل  اإلنف   من اإلنف   فيتغي  ،األسع   ف  انخف   إل  ييوي سز 
 تلق  ال لق  انخفق   يعنق  ممق  المسقتز و ، السقل، مق، مق  نق  ،نسبي    أ خص تصبح ألنه  ؛المحلي  السل،

 ؛ قققققققققققققققالخ  جي األسققزا  فق  تن فسققي  أكثق  تصققبح العجق  صقق ح  البلققو هقذا سققل، أن كمق  األجنبقق ، الصق  
 زا نققققققققققققالت زيحوا األجنب ، الص   ت   في واو ،ص و ات   ي و  إل  ييوي مم  ،أسع    انخف   بسب 
 .ف ئ  زجزو ح ل  ف  العكد يحواز  ،تلق ئ  بشك  الموفزت   مي ان ف 
  The Keynesian Theory  )منهج االستيعاب(الكينزية النظرية -ب

 خقق   مققن ̎،األجنبق  الصقق   زتق    لقق  تلق  زآث  هقق  ،الققوخز  فق  بقق لتغي ا  النظ يق  هققذ  تهقت ̎      
 : زذلك كم  يل  ،األجنب  الص   تصي  الت  التغي ا  تحلي 

  ققققققققققققنتيج زذلك  ،ققققققققققققققاألجنب   قققققققققالص ت   انخف   بسب  ،الموفزت   مي ان ف  العج  حوا إذا -1
 بقق  حققوا الققذي البلققو فقق  الققوخ  مسققتز  انخفقق   إلقق  يققيوي سققز  ذلققك فققإن ،مققث    الصقق و ا  النخفقق  

 االنخفق   بسقب  ،األجنب  الص   تل  ال ل  ف  انخف   إل  سييوي الوخ  ف  االنخف  ز  ،العج 
 ميقق ان فقق  تحسققن حققوزا إلقق  يققيوي سققز  الققزا وا  تلقق  نفقق  إلا زانخفقق   ،الققزا وا  تلقق  ال لقق  فقق 

 .الموفزت  
 يخفضقققزن ال األفققق او ألن المقققوفزت  ؛ ميققق ان تقققزا ن إلققق  يققققزو لقققن القققوخ  فققق  التلقققق ئ  التعقققوي  أن إال    

 فق  التقزا ن لتحقيق  الوزلق  تقوخ  ضق ز   الكين يقزن يق   لقذلك ،القوخ  فق  االنخفق   مقوا  بنفد إنف قه 
 للسي سق  زيمكقن ،النقويق  أز الم ليق  السي سق    يق  تقن القوخ  خفق  خق   مقن زذلقك ،الموفزت   مي ان
  قققققققققققزينخف و ققققققققققالف ئ   قققققأسع فت تف، النقزو، كمي  تخفي  خ   من ،الموفزت   مي ان تج  إ ال  النقوي 

                                                           
 .014 - 023 ص ص ،(  1922 ، الز ني  الكت  وا :  بنغ  ي ؛ 1  ) الدولي االقتصاد الفيتز ي، المهوي ت ي  (1)
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      .زاالستثم  ي االسته ك  اإلنف  
   ققققققققققققاإلنف خفق  خ   من ،الموفزت   مي ان تعوي  ف  الم لي  السي س  أهمي  تل  الكين يزن زييكو    
 . الزا وا  ف  انخف   ث  زمن ،الوخ  ف  كبي  انخف   إل  ييوي الذي الع  

 ال تفق   نتيجق  األجنبق ، الصق   تل  ال ل  ف  ال ي و  بسب  الموفزت   مي ان ف  العج  يكزن قو -0
 إلق  ،المحليق  السقل، تلق  اإلنفق   مقن اإلنفق   تغييق  إلق  ييوي مم  مث  ، المحلي  لألسع   الع   المستز 
 يققيوي زهقذا الققوخ ، انخفق   إلق  يققيوي ققو المققوفزت   ميق ان فق  العجقق ز  المسقتز و ، السققل، تلق  اإلنفق  

 من إال التزا ن ح ل   إل يعزو ال زلكن  ،الموفزت   مي ان ف  العج  فينخف  الزا وا ، ف  انخف   إل 
 . النقوي  أز الم لي  السي س    ي  تن ،الوخ  لخف  الحكزم  التوخ  خ  

 (1)الصرف سعر تغير إمكانية بافتراض المدفوعات ميزان معالجة -2-1-3-2

̎  تملتهق  قيمق  تخفقي ̎  ،المقوفزت   ميق ان فق  العجق  مقن للحقو القوز  إليهق  تلجقأ التق  الزسق ئ  من      
 العجق  يق ز  أن إلق  ب ال تفق   سقع  الصق   األجنبق  تغييق  يمكقن فإنق  ،   ث بتق الصق   سقع  يكن ل  فإذا
 .الموفزت   مي ان ف 

 للمسققققتهلك ب لنسققققب   خيصقققق  المحليقققق  زالخققققوم   السققققل، أسققققع   تصققققبح ،العملقققق  قيمقققق  تخفققققي  فعنقققو     
 ،أغلقق  المسققتز و  السققل، أسققع   تصققبح بينمقق  الصقق و ا ، تلقق  ال لقق  تحفيقق  إلقق  يققيوي قققو ممقق  ،األجنبق 
 ف  العج  تخفي  إل  ييوي سز  الزا وا  زانخف   الص و ا  ز ي و  ،تليه المحل   ال ل  فينخف 
   -:أهمه  من الش ز  بع  تزف  يت ل  التخفي  تملي  نج ح أن إال ،الموفزت   مي ان

 ال قققو التخفققي   قققققققققققققققتملي فققإن ،تملتهقق  قيمقق  بتخفققي  أيضقق    هقق  ق مقق  فققإذا األخقق  ، الققوز  مزققق  -أ
 .البلو موفزت   مي ان ف  تحسن حوزا إل  تيو 
  ز  قققمس أز أكب  بمقوا  المحلي ، السل، أسع   ف  ا تف   العمل  قيم  تخفي   اف  فإذا السل،، أسع   - 

 فلققن مققث  ، مسققتز و  أزليقق  مققزاو تسققتخو  التقق  السققل، إنتقق ج تكقق لي  ا تفقق   بسققب  زذلققك التخفققي ؛ لمعققو 
 .   الزا وا  ف  انخف   زال ،الص و ا  ف   ي و  أي تحوا

   و ا ققققققققققققققققالص تل  ال ل  م زن  تل  تعتمو التخفي  تملي  نج ح إن حيا السع ي ، ال ل  م زن  -ج

 .الموفزت   مي ان ف  تحسن حوزا إل  تيوي التخفي  تملي  فإن م ن    ال ل  ك ن فإذا ،زالزا وا 
 الفق ئ  تقزف  مقو  تلق  يعتمو ،الص و ا   ي و  ف  التخفي  تملي  فنج ح للتصوي ، المعو الف ئ  -و

    .للتصوي 
   المدفوعات ميزان لتحديد المختلفة المناهج -2-1-4

 زالمنهج ،(زاالستيع   الم زن  ،) منهج  ف  زتتمث  التقليوي  المن هج :إل  المن هج هذ  تنقس ز        
 . الس بقين المنهجين من ت ز ا   أكث  زهز النقوي

                                                           
  . 177 -172 ص ص ، سابق مرجع ، زني  جي    دف انس   (1)
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 The Elasticities Approach   (1) المرونات منهج -2-1-4-1
 فعنقو المقوفزت  ، ميق ان لزض، كمحوو زالخوم   السل، أسع   ف  التغي ا  تل  المنهج هذا ي ك         

 مقزمققق  صققق و اته    ققققققققققققأسع انخفققق   إلققق  يقققيوي هقققذا فقققإن ،المحليققق  تملتهققق  قيمققق  بتخفقققي  مققق  وزلققق  قيقق  
 الصقققق و ا   يقققق و  إلقققق  يققققيو  ممقققق  ،المحليقققق  ب لعملقققق  مقزمقققق  زا واتهقققق  أسققققع   زا تفقققق   األجنبيقققق ، ب لعملقققق 

 زال لققق  ،الصققق و ا  تلققق  الخققق  ج  ال لققق  م زنققق  مقققو  تلققق  يعتمقققو ذلقققك أن إال ،القققزا وا  زانخفققق  
  .للزا وا   قاألجنب زالع   للص و ا  المحل  الع   لم زن  ب إلض ف  الزا وا ، تل  المحل 
 نققإف ؛  قققققققققققققكبي م زن     م ن الزا وا  تل  المحل  زال ل  الص و ا  تل  الخ  ج  ال ل  ك ن فإذا       

 .الزا وا  كمي  من زيخف  ،الص و ا  حج  من ي يو سز  العمل  قيم  تخفي 
  قققققققققققققنتيج كثيقققققققققق ا   ت واو لن  و ا ققققققققققالص فإن ،الم زن  قلي  الص و ا  تل  الخ  ج  ال ل  ك ن إذا أم    

  قتنخف لن زا وا قققققققال فإن ،م ن غي  الزا وا  تل  المحل  ال ل  ك ن إذا  قنأ كم  ، ققأسع  ه النخف  
 الزا وا  تل  المحل  زال ل  ،الص و ا  تل  الخ  ج  ال ل  ك ن إذا أم  ،سع  ه أ   ققا تف بسب   ا  ققكثي

 . الزا وا  ف  انخف   أي زال ،الص و ا  ف   ي و  أي هن ك زنقتك فلن ،الم زن  توي 
نز  ،فق  زالزا وا   و ا ققالص تل  ال ل  م زن  تل  تتزق  ال ،العمل  قيم  تخفي  ث  آ نأ إال      م قققا 
 قق و ققققققق يقق هن ك تكزن فلن ،كبي   الص و ا  تل  ال ل  م زن  ك ن  لز فحت  ت ضه ، م زن  أيض    تشم 
 .التصوي  سل، من ف ئ  يزجو ل  م  الص و ا  حج  ف 
 تققق   كققق ن فقققإذا ،الصققق و ا  أسقققع   فققق  االنخفققق   مققققوا  تحقققوو الصققق و ا  تققق   م زنققق  إن كمققق     

 األسقققع   فققق   يققق و  بقققوزن ،الصققق و ا  تلققق  ال لققق   يققق و  تنقققو اإلنتققق ج  يققق و  يمكقققن أي م نققق  ، الصققق و ا 
 للصق و ا   المحلق  العق   كق ن إذا أمق  األجنبي ، ب لعمل  األسع   انخف   إل  ييوي ذلك فإن المحلي ،

 فيلغق  المحليق ، ب لعملق  سقع ه   فق، إل  ييوي سز  الص و ا  تل  ال ل  ف  ال ي و  فإن الم زن ، قلي 
ذا ،األجنبي  ب لعمل  سع ه  تل  التخفي  أث  من ج ءا    ،الم زنق  تقوي  للصق و ا  المحل  الع   ك ن زا 
 . الص و ا  حج  ف   ي و  ي أ إل  ييوي لن العمل  قيم  تخفي  فإن

 قيم  انخف   فإن ،م ن    ت ض    ك ن إذا ،للزا وا  األجنب  الع   لم زن  ب لنسب  الح   كذلك      
   ققققققأسع تبق  بينم  ̎، التخفي  نسب  بك  ̎ المحلي  ب لعمل  الزا وا  أسع   ا تف   إل  ييو  سز  العمل 

ذلك أن المصو ين األج ن  سز  لن يض  زا إل   تغيي ، أي وزن ث بت  األجنبي  ب لعمل  الزا وا 
خف  الكمي  الت  يع ضزنه  من  تن   ي خف  أسع   منتج ته  نتيج  النخف   ال ل  تليه ، 
ث بت ،   ب لعمل  األجنبي  أسع   الزا وا مم  يبق منتج ته  ف  السز  المحلي  للبلو المخف  لقيم  تملت ، 

 أسع   فإن ،الم زن  قلي  للزا وا  األجنب  الع   ك ن إذا أم ، ب لعمل  المحلي  ه ف  حين ت تف، أسع   
 نسب  من بأق  ̎ المحلي  ب لعمل  أسع  ه  ا تف   إل  ييوي مم  تنخف ، سز  األجنبي  ب لعمل  الزا وا 

                                                           
 . 321 -099 ص ص ،سابق مرجع البك ي، ك م  (1)
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حت  يحتفظزا ̎ ،أسع   منتج ته  ب لعمل  األجنبي من  نز خفضسيألن المصو ين األج ن   ؛ ̎التخفي 
 انخف   فإن ،الم زن  توي  ت ض    ك ن إذا أم ، ̎ بنصيبه  ف  السز  المحلي  للبلو المخف  لقيم  تملت 

 التخفي ، نسب  بنفد األجنبي  ب لعمل  الزا وا  سع  ف  انخف   إل  ييوي  سز  المحلي  العمل  قيم 
 زال ،الزا وا  حج  ف  انخف   أي يحوا لن ذلك زتل  هز، كم  المحلي  ب لعمل  سع ه  يبق  حين ف 
 . قيمته  ف 
 The Absorption Approach   االستيعاب منهج -2-1-4-2

  انقققلمي كمحوو الحقيق  المحل  الوخ  تل  ي ك  لذلك ،ث بت  األسع   نأ االستيع   منهج يفت       
 زالخوم   ،ققققققققققالسل من الوزل   قققققققققققققققتمتص أز تستزتب  م  ك  هز ،ب الستيع   زالمقصزو الموفزت  ،

 األسلز  ذاقققققققققققه صقزين ،الزا وا  تل    قققققققققققققققققققزاإلنف الحكزم ، زاإلنف   زاالستثم  ، االسته ك، لغ  
  ،ققققققققققالسل من  ققققققققققالمحل اإلنت ج إجم ل  بين الف   تن تب    هز ،الخ  جي  التج    مي ان نأ تل 

   ققققققققققققزالخوم ،قققققققققققققققالسل تل  الوزل  إنف   إجم ل  تن تب    هز ̎ ،زاالستيع   ، استيع به  زبين زالخوم  
  .(1)̎  النه ئي 
 ه ،ققمن  جقققققققاإلنت  ققق قققزالخوم السل، تل  األف او  ل  يفز  تنوم  ،الموفزت   مي ان ف  العج  زينتج     

ج الن ت ز ققققققققققققيف وم ققققققققتن فيحوا الف ئ  أم  ،الوخ  من أكب  االستيع   يكزن تنوم  أي أخ   زبعب   
  .(2)  قققققققققاالستيع من أكب  الوخ  يكزن تنوم  أي زالخوم  ، السل، من األف او  ل  اإلجم ل  المحل 

  -: (3)ك آلت  جب ي    الع ق  هذ  تزضيح زيمكن    
BP = G – A ………(2-2) 

   -: حيا
BP = الخ  جي  التج    مي ان.     
G = اإلجم ل  المحل  الن تج.  
A =  زالخوم   السل، من االستيع   إجم ل.  

 ممق  أكثق  تنقتج الوزلق  هقذ  فقإن ،(G >A) أن أي مق ، وزلق  فق  االسقتيع   تل  ي يو الوخ  ك ن فإذا     
  ف  ف ئض    تحق  الوزل  أن أي ، مزجب المع ول  من األيس  الج ن  إش    تكزن الح ل  هذ  زف  ،تستزت 
  ف   ا  قققققققققققتج تحق  الح ل  هذ  ف  الوزل  فإن ،االستيع   من أق  الوخ  ك ن إذا زالعكد ،الج  ي حس به 
  .(4)متزا ن    يكزن الج  ي الحس   فإن ،االستيع   يس زي الوخ  ك ن إذا أم  ،الج  ي حس به 

                                                           
 (،  0212 المق ي ، وا : ال ي  ) حسن  حسن محمزو ت جم  ،الدولي والتمويل النقود اقتصاديات ف نهز ، زويفيو واني ل  جز ي  (1)

 .322 ص
 . 122 ص ،سابق مرجع ،زني  جي    دف انس   (2)
 .نفس المرجع ،زني  جي    دف انس   (3)
 . 322 ص ،السابق المرجع ف نهز ، زويفيو واني ل  جز ي  (4)
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نمق  ،وائق  بشقك    المقوفزت   ميق ان تزا ن إل  ييوي ال قو ،العمل  قيم  تخفي  إن       زا نقققققققالت يحقوا زا 
 إذا تم  أي  و،ققققققققققققل قتص االستيع بي  القو   تل  يعتمو ذلك ألن أخ  ؛ م   العج  يظه  ث  ،قصي   لفت  

 تنو  قققققققققققققالك م  ققققققققالتزظ مستز  من أق  مستز  ف  أ  ،الك م  التزظ  مستز  ف  يعم  االقتص و ك ن
 .(1)العج  حوزا
 إلق  يقيوي سقز  العملق  قيمق  تخفقي  فقإن ،الك م  التزظ  مستز  تنو يعم  االقتص و ك ن فإذا       
 الققققو   تكقققزن الح لققق  هقققذ  زفققق  اإلنتققق ج،  يققق و  تلققق  الققققو   تقققو  بسقققب  ؛لألسقققع   العققق   المسقققتز  ا تفققق  

 ،الك مق  التزظق  مسقتز  مقن أقق  مسقتز  تنقو يعمق  االقتصق و كق ن إذا أمق  ،اإلنت ج من أكب  االستيع بي 
 .  (2) الموفزت   مي ان ف  تحسن حوزا إل  ييوي مم  ،اإلنت ج  ي و  ب إلمك ن فإن 

 سز  العمل  قيم  لتخفي  نتيج  الموفزت   مي ان ف  التغي  أن يتضح ،(2-0) الس بق  المع ول  من   
  : (3) أن أي االستيع بي  زالقو   الوخ  من ك  ف  تغي  إل  ييوي

                             (6-2) ……. ∆BP = ∆G - ∆A                                               

 :  ج ئين إل  االستيع بي  القو   ف  التغي  تقسي  زيمكن   
 بققين الع ققق  فققإن زلهققذا ،االسققتيع بي  القققو   تغيقق  إلقق  سققييوي الققوخ  فقق  التغيقق  أن هققز األز  الجقق ء̎     

 . ̎  ل ستيع   المي  تل  تعتمو سز  االستيع بي  زالقو   الوخ 
 حققققققققققققققتزضي زيمكققن ،االسققتيع بي  القققو   تلقق  العملقق  قيمقق  لتخفققي  المب شقق  األثقق  هققز الثقق ن  زالجقق ء̎     
 :̎ ك آلت  األث ين نقققققهذي

∆ A = c∆G + ∆D                                          (0- 7) ...........  

 حيث :

  c .= الميل لالستيعاب 

 D    .األثر المباشر على القدرة االستيعابية = ∆

.إلى التغير تشير : ∆  

 نحصل على :   ( 2 -0) في المعادلة   ∆Aوبالتعويض عن قيمة 

∆BP=∆G-[ c∆G +∆D] 

∆G - c∆G -∆D  = 

  ∆BP= (1-c) ∆G- ∆D……..(2-2)  

                                                           
 . 319 -312صص  ،مرجع سابق، البك ي ك م  (1)
 . 007 – 002 ص ص ،سابق مرجع ،الدولي االقتصاد الفيتز  ، المهوي ت ي (2)
 . 009 -002 ص ،، نفس المرجعت ي  المهوي الفيتز ي(3)
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 خق   مقن يحقوا المقوفزت  ، ميق ان تلق  العملق  قيمق  تخفقي  أثق  أن ،يتضح الس بق  المع ول  من     
  قققققققققققققققققققاألث  ،قققققققققققققاالستيع بي القو   مي  الحقيق ، الوخ  تل  العمل  قيم  تخفي  تأثي ̎  -: اآلتي  العن ص 
 ̎. االستيع بي  القو   تل  للتخفي  المب ش 

  الدخل على العملة قيمة تخفيض أثر -أ
 زاألث  الع  ل ، اإلنت جي  المزا و تل  أث   خ   من ،الوخ  ف  تغي ا   العمل  قيم  تخفي  يسب  قو̎     
 ،الع  لق  المقزا و أثق  إلق   اجق، زهقذا ،القوخ  فق  مب شق    يق و  التخفقي  يسقب  فققو ، ̎التبق و  معقو  تل 
 . (1)التب و  معوال  توهز  أث  إل  ذلك زيعزو ،الوخ  ف  انخف ض    يسب  قو كم 

 (2) العاطلة الموارد على األثر -1

  ، قققققققققققققققققالك م التزظ  مستز  من أق  مستز  تنو يعم  االقتص و أن يعن  ،الع  ل  المزا و زجزو        
 زالخقققوم   السقققل، تلققق  المحلققق  ال لققق  زيققق واو تققق واو، سقققز  الصققق و ا  فقققإن العملققق  قيمققق  تخفقققي  زتنقققو

ن الققوخ ، فقق   يقق و  إلقق  يققيوي قققو ممقق  محليقق  ، المنتجقق   زجققزو مققو  تلقق  تتزققق  الققوخ  فقق  ال يقق و  هققذ  زا 
ن ،الوزليقق  السققز  فقق  المن فسقق  تلقق  السققل، هققذ  لقققو   ب إلضقق ف  التصققوي ، سققل، مققن فقق ئ    فقق  ال يقق و  زا 
 ،المقوفزت   ميق ان فق  تحسقن ثق  زمقن ،التجق  ي الميق ان زضق، فق  تحسن حوزا إل  تيوي سز  الوخ 
 نقققققزم ،االسقتيع بي  القو   ف  أكب  بمقوا   ي و    إل  تيوي قو الوخ  ف  ال ي و  فإن أخ   ن حي  من زلكن
 .الموفزت   مي ان ف  تحسن حوزا إل  تيوي لن اإلنت ج  ي و  فإن ث 
  (3) الدولي التبادل معدالت على األثر -2

 أن إذ ،البلو ص لح غي  ف  الوزل  التب و  معوال  يجع  قو م  لبلو   ب لنسب  العمل  قيم  تخفي  إن     
 األجنبيقق  بقق لعم   مقزمقق  الصقق و ا  قيمقق  أن بمعنقق  ̎ ،الققزا وا  تققن التنققز  قليلقق  تكققزن بلققو أي صقق و ا 
 الوخ  ف  انخف   إل  ييوي مم  ،̎  العم   بنفد مقزم  الزا وا  قيم  من أكب  بنسب  تنخف  سز 
 سققز  الققوخ  فقق  االنخفقق   زلكققن المققوفزت  ، ميقق ان فقق  زتجقق  ،التجقق  ي الميقق ان فقق  زتققوهز  ،القققزم 
   يققققققالتج المي ان ف  تحسن حوزا إل  ييوي مم  ،االستيع بي  القو   انخف   إل  أخ   ن حي  من ييوي
  .(1). الموفزت   مي ان ف  تحسن تن  ينج  م 

 االستيعابية القدرة على العملة قيمة لتخفيض المباشر األثر -ب
   ققققققتل   قققققققققققاإلنف انخف   هز ̎ االستيع بي  القو   تل  العمل  قيم  لتخفي  المب ش  ب ألث  المقصزو     

  وققققققققققققاالقتص  نقققققققققك إذا، ف ̎التخفي  تن الن جم  المحلي  األسع   ا تف   تن الن تج زاالستثم   االسته ك
  سز  العمل  قيم  تخفي  فإن زلذلك ي واو، أن يمكن ال اإلنت ج فإن الك م ، التزظ  مستز  تنو يعم 
   ،قققققققققققققزاالستثم  كققققققققققققاالسته تل  اإلنف   انخف   إل  ييوي مم  المحلي ، األسع   ف  ا تف   إل  ييوي
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 . 032 -009 ص ص ،(1992 ، الج معي  الوا :  اإلسكنو ي )  الدولي االقتصاد في مقدمة منوز ، أحمو 
 . 192 -122 ص ص ،سابق مرجع ،زني  جي    دف انس   (2)
 .     037 -032 ص ص ،( 1922 ، الج معي  الوا :  اإلسكنو ي ) الدولية التجارة نظرية في مقدمة يزند، محمزو (3)



49 

 .(1)الموفزت   مي ان ف  تحسن فيحوا
 الضققق ز ي مققن يكققزن قققو فإنقق  لققذلك بسقق ت ، تققت  ال قققو االسققتيع   تلقق  التلق ئيقق  اآلثقق   هققذ  أن إال     

 ، زذلك تن   ي  تخفي  ت   النقزو، أزاالستيع   لخف  انكم شي  زنقوي  ،م لي  سي س   استخوا 
  ققققققققق يقققق و  الضقققق ائ ، أز تخفققققي  االنفقققق   العقققق  ، ممقققق  يققققيوي إلقققق  انخفقققق   االنفقققق   تلقققق  السققققل، المحلي

 .  (2)زالمستز و  
  The Monetary Approach النقدي المنهج -2-1-4-3

 فقق  المعقق م   تلقق  ،(زاالسققتيع   ،الم زنقق  ) منهجقق  المققوفزت   لميقق ان التقليويقق  المنقق هج ت كقق       
 تحويقو بكيفيق  يهقت  جويقو مقنهج فق  االقتصق ويزن فكق  لقذلك ،المق   بأسقزا  االهتم   وزن زالخوم   السل،
 سم  المنهج هذاز ، السل، زأسزا  ،الم   أسزا  بين االنوم ج من كبي   و ج  زجزو م، ،الموفزت   مي ان

 سققز  تققزا ن تققو  أن أي  ،نقويقق  ظقق ه   هققز المققوفزت   ميقق ان تغيقق ا  أن يفتقق   الققذي النقققوي، بقق لمنهج
 .(3)الموفزت   مي ان ف  اخت   حوزا إل  ييوي النقزو
 فقق     تجقق هنقق ك يكققزن الم لزبقق  الكميقق  مققن أكبقق  المحليقق  العملقق  مققن المع زضقق  الكميقق  ك نقق  فققإذا    
 إلق  يعقزو االقتصق و أن يفتق   كمق  الميق ان، ف  ف ئ  حوزا إل  ييوي العكد بينم  الموفزت  ، مي ان
 الث بتقق  الصق   أسققع   ت تيبق   الحسقب ن فقق  يأخقذ أن البقو ذلققك زلتزضقيح ،(4)تلقق ئ  بشققك  التقزا ن زضق،
 . زالم ن 

 (5) المنهج النقدي وترتيبات أسعار الصرف الثابتة والمرنة -أ

 زأن ،تلقق ئ  بشقك  التقزا ن زضق، إلق  يعقزو االقتصق و أن يفتق   النققوي المقنهج فقإن س بق    ذك  كم      
 مسقتز  فق  انخفق     أز ،المحلق  االئتمق ن فق   يق و    حقوث  فقإذا ،الس ئو  الص   أسع   تل  يعتمو ذلك

 وزن المحلي  العمل  قيم  ف  انخف   إل  ييوي سز  ذلك فإن الوخ ، مستز  ف  أز ،األجنبي  األسع  
 ميقققق ان  فققق  تجقققق  يحقققوا بينمققق  م نقققق  ، الصققق   سقققع  كقققق ن إذا المقققوفزت   ميققق ان فقققق  تغيققق  أي حقققوزا

 . ث بت    الص   سع  ك ن إذا المحلي  العمل  قيم  ف  تغي  وزن الموفزت  
  التغير في االئتمان المحلي -1

 فإذا ،األجنبي  الوز  ف  األسع   مستزي   تل  تأثي  له  لن يكزن لكلذ ،صغي   الوزل  أن ب فت ا      
 ، قققققققققققققالمحل االئتم ن  ي و  خ   من النقزو ت   ب ي و  الم ك ي المص   زق   ث بت  ، الص   سع  ك ن
 .تليه  ال ل  تل  النقزو ت   ف   ي و  هن ك أصبح أي

                                                           
 . 191 ص ،نفسه السابق المرجع ،زني  جي    دف انس   (1)
 .    304، 319 ص ص ،سابق مرجع البك ي، ك م  (2)
 . 324 - 323 ص ص ،سابق مرجع ف نهز ، زويفيو واني ل  جز ي  (3)

)4( David C. Colander, Macroeconomics, Op .cit ., P.449 . 
 . 391 ، 327ص ص ،المرجع السابق ف نهز ، زويفيو واني ل  جز ي  (5)
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 فيحق زلزن به ، االحتف ظ ف  ي غبزن الت  من أكب  النقزو من كمي  األف او سيكزن لو  الح ل  هذ  ف     
 زال يق و  زاألجنبيق ، المحليق  زالخقوم   السقل، مقن مشقت ي ته   ي و    ي  تن ال ائو  األ صو  من التخلص

 تغيق  وزن الموفزت  ، مي ان ف  تج  حوزا إل  تيوي سز  األجنبي  زالخوم   السل، تل  ال ل  ف 
   يق  تقن النققزو تق   تخفق  أن النقويق  السقل    تلق  يجق  لقذلك ،المحليق  العملق  صق   سقع  ف 
 بققأن القققز  يمكققن إذن ،ث بتقق    المحليقق  العملقق  قيمقق  تلقق  للحفقق ظ ؛األجنبقق  الصقق   مققن االحتي  يقق   بيقق،

  . صحيح زالعكد ،الموفزت   مي ان ف  العج  تع و  األجنب  الص   احتي  ي   ف  االنخف  
سققز   األجنبيقق  مققن السققل، زالخققوم   المشققت ي   فقق  ال يقق و  فققإن ،م نقق    الصقق   سققع  كقق ن إذا أمقق        
 زسيسققتم  ،المققوفزت   ميقق ان فقق  تغيقق  حققوزا وزن زلكققن المحليقق ، العملقق  قيمقق  فقق  انخفقق   إلقق  تققيوي

 .النقزو من المع زض  الكمي  م، الم لزب  الكمي  تتس ز  حت  العمل  قيم  ف  االنخف  
  النقود على الطلب كمية في التغير -2

 مسققتز  فقق   يقق و  حققوث  نقق أز  ،ث بقق    الصقق   سققع  نأز  صققغي  ، الوزلقق  نأ ف ضققي  اسققتم ا  مقق،       
 .النقزو من الم لزب  الكمي   ي و  إل  أو  مم  ،الحقيق  الوخ  ف  أز ،األسع  

 يعملققزن لققذلك حي  تهقق ؛ فقق  ي غبققزن التقق  مققن أققق  نقويقق  أ صققو    األفقق اولققو سققيكزن الح لقق  هققذ  ففقق      
 زاألجنبي ، المحلي  زالخوم   السل، تل  إنف قه  تخفي    ي  تن نقوي  أ صو  من لويه  م   ي و  تل 

 أز ،المققوفزت   ميقق ان فقق  فقق ئ  يحققوا أن إمقق  فإنقق  ،المسققتز و  المنتجقق   تلقق  اإلنفقق   يققنخف  زتنققوم 
 يقز  الم ك ي المص   فإن ،ث بت    الص   سع  تل  الوزل  تح فظ زلك  ،المحلي  العمل  قيم  ف  ا تف  
 تتعق و  حتق  النققزو مقن المع زضق  الكمي   ي و  تل  يعم  أي ،األجنب  الص   من االحتي  ي   بش اء
 ميققق ان فققق  للفققق ئ  مع ولققق  األجنبيققق  االحتي  يققق   فققق  ال يققق و  تكقققزن ذلقققك زتلققق  ،الم لزبققق  الكميققق  مققق،

 .صحيح زالعكد ،الموفزت  
 ا تفق   إلق  ييويقققققققققققس األجنبيق   قققققققق المنتج تل  اإلنف   تخفي  فإن ،   م ن الص   سع  ك ن إذا أم     
 مققن المع زضقق  الكميقق  مقق، الم لزبقق  الكميقق  تتسقق ز  حتقق  اال تفقق   فقق  زستسققتم  المحليقق ، العملقق  قيمقق 
 . النقزو
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 الثاني المبحث
الليبي خالل  المدفوعات وميزان النقود عرض بين العالقة وتحليل دراسة

 (2119-1891الفترة)
    مقدمة -2-2-1

 ،الصقق و ا  ل يقق و  نتيجقق  األجنبقق  النقققو تققزفي  تلقق  يتزققق  ال ليبيقق  فقق  الخ  جيقق  التجقق    وز  إن        
نمقق   ،تغ يتهقق  تققن المحلقق  اإلنتقق ج يعجقق  التقق  ،المحليقق  السققز  تحت جهقق  التقق  زالخققوم   السققل، تققزفي  زا 
 التجق  ي التبق و  شق ز  مقن ال ف، بهو  التصوي  نش   زتنزي، ت زي  تل  االقتص وي  السي س   زتعم 
 مسققققتز  تلقققق  الم لزبقققق  التغييققق ا  إحققققواا فقققق  بقققق      وز    النقويققق  زللسي سقققق  ،الققققز ن  االقتصقققق و لصققق لح
 . (1)زبي ن   معلزم   من النقوي الق    يزف   م  تل  تعتمو زالت  الكل ، االقتص و

 ف ل يق و  ،̎  سقلبي  أز إيج بيق  بصقز   االقتصق وي النشق   زمسقتز  األسقع   تل  ييث  النقزو فع  ̎      
 قققو القق    مققن بققأكث  انخف ضقق  إن كمقق  العملقق ، قيمقق  تققوهز  إلقق  تققيوي قققو ،كبيقق  بشققك    النقققزو تقق   فقق 

 المقوفزت   ميق ان بقين الع قق  زتحليق  و اسق  فقإن القذ، االقتصق وي النشق   فق  انكمق   حقوزا إلق  ييوي
 . (2)الخ  ج  زالق    النقوي الق    بين الع ق  زتحلي  و اس  يعن  النقزو زت  

   (2119 –1891) للفترة الليبي المدفوعات ميزان تحليل -2-2-2
  The Current Account الجاري الحساب -أواًل:
   . زمي ان الخوم   ،السلع  التج  ي المي ان:  زيشم      

 (  السلعي التجاري الميزان) المنظورة العمليات ميزان -أ
 .السلعي  زالزا وا  الص و ا  من أس س    زيتكزن    
 The Imports(3)   الواردات -1
 قيمتهققق  ألن ؛األجنبقق  الصقق   تلقق  ال لققق  مصقق و  مققن مهمقق    مصقققو ا   السققلعي  الققزا وا  تعتبقق          

 اخقت   صقز   فق  يقنعكد األجنبق ، الصق   ز لق  ت   بين االخت   ̎ زأن األجنبي ، ب لعم   تسوو
 فققإن ،األجنبقق  الصقق   تقق   تلقق  ال لقق  فقق   يقق و  هنقق ك كقق ن إذا أنقق  بمعنقق  ،̎  المققوفزت   ميقق ان فقق 

 حيقا الثم نينيق  ، فتق   مقن السقنزا  بعق  خق   ليبيق  فق  حوا كم  ذلك تج ا ، يحق  الموفزت   مي ان
   1921 تق   فق  لهق  مسقتز  أتلق  إلق  زصقل  حتق  السقبعيني   فتق   خق   السلعي  الزا وا  تض تف 

                                                           
 . 1ص ،االقتصادية النشرة ،" 0224 -1993 الفت   خ   ليبي  ف  الخ  جي  التج   " الم ك ي، ليبي  مص   (1)
ج مع  بغواو،  ،واإلدارية االقتصادية العلوم مجلة ،" في  الميث   زالعزام  تم ن ف  النقزو ت  "  الجن ب ،جمي   تجم  هي  (2)

 . 12 ص ،(  0227ويسمب )  الث ن  العوو ،زالعش زن الث لا المجلو الع ا ،
 االقتص وي ، العلز  بحزا م ك  منشز ا :  بنغ  ي ؛ 1  ) الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز  ، المهوي ت ي  (3)

 . 02 ص ،(  1990
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 ،السقققق ب  العقققق   فقققق  بقيمتهقققق  مق  نقققق % 42 حققققزال  بلقققق  نمققققز بمعققققو  أي وينقققق  ، مليققققزن ..4311 زبقيمقققق 
 الميققق ان نخف  فقق ئ  صقق ف فقق ،مليققزن وينقق   4321.1إلقق  حقققزال   الصقق و ا  انخفقق   إلقق  ب إلضقق ف 
    ققققققققققققققققحزال  ققققققققققققبل الموفزت   مي ان ف  تج  حوزاإل   أو  مم مليزن وين  ،  49.7 قققحزال  إل التج  ي

 فقق  البيقق ن  زال سقق  ،(0-0، 1-0)  ققق  ينالجققوزل يتضققح مققن خقق   كمقق  زذلققكمليققزن وينقق  ،  1001.0 –
 .(3 -0 ، 0 -0 ، 1 -0)  ق  األشك  
 تققق   لهققق  مسقققتز  أونققق  إلققق  زصقققل  حيقققا  ، 1921 سقققن  بعقققو االنخفققق   فققق  القققزا وا  بقققوأ  ثققق      

 زذلققققك̎   ؛ 1922 تقققق  %  02 -مق بقققق  ،% 02 –بمعققققو  أي وينقققق  ، مليققققزن 1402.3 فبلغقققق    1922
 الوزلققق  فعمقققو  األجنبققق ، الصققق   حصقققيل  انخفققق   إلققق  أو  ممققق  النف يققق ، الصققق و ا  انخفققق   بسقققب 
 تلققق  زال ق بققق  القققزا وا ، تلققق  المب شققق   الكميققق  السي سققق  ت بيققق    يققق  تقققن القققزا وا  مقققن للحقققو للتقققوخ 
 .  (1)̎  الزا وا  قيم  ف نخفض  األجنب  الص  
 زكقق ن ،(1999 -1992) الفتقق   خقق   زاالنخفقق   اال تفقق   بققين تذبققذب    أيضقق    الققزا وا  شققهو  كمقق       
 مق بقققق  ،% 2.37- بمعققققو  أي ،وينقققق   مليققققزن 0139.2 بلغقققق  حيققققا  1990 تقققق   لهقققق  مسققققتز  أونقققق 
  قققققققققققققققتل زالت كيققق  ،اإلنفققق   زت شقققيو ضقققب  سي سققق  فققق  االسقققتم ا  بسقققب  زذلقققك̎   ؛ 1991 تققق  % 2.40
 .(2)̎  الض ز ي  السل، استي او
 وينقق   مليققزن 02423.2 زصققل  إلقق  حيققا  0223 تقق   بعققو اال تفقق   فقق  الققزا وا  قيمقق  أخققذ  ثقق      
 القققزا وا ، تلققق  القيقققزو إلغققق ء بسقققب  زذلقققك ؛ 0227 تققق   وينققق   مليقققزن ..00342مق بققق  ، 0222 تققق  

    .1990 ت   منذ ليبي  تل  مف زض    ك ن الذي الجزي الحظ   ف، زكذلك
 لهقق  لققيد التقق  السققلعي  الققزا وا  تضقق  األزلقق  المجمزتقق  :مجمققزتتين إلقق  السققلعي  الققزا وا  زتنقسقق       
 ززسقق ئ  النققق  زمعققوا  الكم ليقق ، زشققب  الكم ليقق  زالسققل، ال أسققم لي ، السققل، فقق  تتمثقق  زهققذ  محلقق ، بققوي 

 بقققوي  لهققق  يزجقققو أن يمكقققن التققق  المسقققتز و  السقققل، فتشقققم  الث نيققق  المجمزتققق  أمققق  ، إلققق .....  االتصققق ال 
 زالسققققل، زالصققققن تي ، ال  اتيقققق  المنتجقققق   بعقققق  فقققق  تتمثقققق  زهققققذ  ،محليقققق    تصققققنيعه  يمكققققن أي محلقققق ،

 .(3)المعم   غي  األخ   االسته كي 
 المصنع  السل، ف  الزا وا  زتتمث  الليبي ، للزا وا  تقليوي  سزق    الصن تي  األز زبي  الوز  زتمث       
 إجمقق ل  مققن% 44.0 نسققبت  مقق  الققوز  هققذ  مققن الققزا وا  بلغقق  زقققو إنت جيقق ، أ  اسققته كي  أك نقق  سققزاء

 . (4)أم يك  شم   زوز  اآلسيزي  الوز  من زالب ق   ، 0227 ت   الزا وا 

 

                                                           
 . 02 - 02 ص ص ،نفسه السابق المرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (1)
 .    3 ص ،(   0221 الث ن  ال ب،)  41 مجلو ،االقتصادية النشرة زاإلحص ء، البحزا إوا   الم ك ي، ليبي  مص   (2)
 . 32 - 09 ص ص ،السابق المرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (3)
 .22ص ،مرجع سابق ،والخمسون الثاني السنوي التقرير الم ك ي، ليبي  مص   (4)



53 

 (1-0)  ق  جوز 
 ( 2119 -1891) الفترة خالل الجارية باألسعار الليبي التجاري الميزان

 
                                                                                                                   وين   مليزن  

  % النمو معدالت
 الميزان صافي

 التجاري

 
 الواردات إجمالي

 
 إجمالي

 الصادرات

 
 السنة
 

 صافي
 الميزان
 %التجاري

 
 %الواردات

 
 %الصادرات

 

- - - 3419.1 3070.1 2429.. 1922 

-98.55 40.43 -32.75 49.7 4311.4 4361.1 1921 

170.38 -24.63 -12.01 806.8 3249.4 4056.2 1920 

23.70 -18.21 -9.87 998.0 2657.7 3655.7 1923 

-40.76 1.94 -9.72 591.2 2709.2 3300.4 1924 

188.90 -28.48 10.46 1708.0 1937.6 3645.6 1922 

-41.28 -26.29 -33.31 1003.0 1428.3 2431.3 1922 

-87.18 11.17 -29.39 128.9 1587.9 1716.8 1927 

-124.13 3.70 -5.90 -31.1 1646.6 1615.5 1922 

-836.98 18.43 34.89 229.2 1950.0 2179.2 1929 

366.6 10.00 47.51 1069.5 2145.0 3214.5 1992 

-29.94 5.42 -6.34 749.3 2261.3 3010.6 1991 

0.16 -5.37 -4.00 750.5 2139.8 2890.3 1990 

-95.36 20.76 -9.39 34.8 2584.1 2618.9 1993 

844.8 -8.94 2.41 328.8 2353.1 2681.9 1994 

190.42 -8.69 15.72 954.9 2148.6 3103.5 1992 

-4.18 19.32 120.09 915.0 2563.8 3478.8 1992 

13.50 6.83 8.59 1038.5 2739.0 3777.5 1997 

-82.46 -17.24 -35.17 182.2 2266.9 2449.1 1992 

530.35 -3.01 36.67 1148.5 2198.6 3347.1 1999 

253.00 -4.23 84.03 4054.1 2105.7 6159.8 0222 

-32.57 26.34 -12.43 2733.6 2660.4 5394.0 0221 

13.55 023.23 131.96 3104.0 9408.0 12512.0 0220 

207.80 -2.04 50.02 9554.0 9216.0 18770.0 0223 

17.45 03.22 20.51 11221.0 11398.4 22619.4 0224 

106.35 02.40 67.08 23154.0 14637.9 37791.9 0222 

54.24 17.31 39.94 35712.8 17172.1 52884.9 0222 

2.79 30.12 11.67 36708.4 22345.6 59054.0 0227 

37.67 18.52 30.43 50538.0 26483.6 77021.6 0222 

 
 .  متف ق  أتواو ،االقتصادية النشرة الم ك ي، ليبي  مص  :  المصو 

  .122×  األس د سن /  األس د سن  – المق  ن  سن =  النمز معو  ، الب حا قب  من النسب  احتس   ت * 
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 (1 2-)  ق  شك 

 (2119-1891معدالت النمو في الصادرات والواردات وصافي الميزان التجاري الليبي خالل الفترة)
 (1-0)  ق  الجوز  اتتم وا  تل  بي ن   ال س  ت 
 

 
 (0 2-)  ق  شك 

 (2119-1891نمو الصادرات والواردات الليبية خالل الفترة)
 (1-0)  ق  الجوز  اتتم وا  تل  بي ن   ال س  ت 
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 مليون دينار

 إجمالي الواردات إجمالي الصادرات
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 (3 2-)  ق  شك 

 (2119-1891نمو صافي الميزان التجاري الليبي خالل الفترة)
 (1-0)  ق  الجوز  اتتم وا  تل  بي ن   ال س  ت 
  The Exports الصادرات -2
 ف     قققققققتق يب تتمث  الليبي  زالص و ا  ̎،األجنب  الص   من لإلي اوا  ال ئيس  المصو  ه  الص و ا  ̎   

  ققققققققققققققالكمي زتل  ،النف  أسع   تل  أس س  بشك  تعتمو الص و ا  قيم  فإن لذلك النف ؛ ه  زاحو  سلع 
 ققققق ز قققققققققققققققلظ نتيج  حققققققق و، انخف   إل  النف  أسع   تع ض  الثم نيني   فت   ف  فمث    من ، ققو  ققققققققققالمص

   ققققققققققققالص  اوا قققققققققققققققإي ف نخفض  الص و ا ، حصيل  انخف   إل  أو  مم  ،خ  جي  زاقتص وي  سي سققي 
  .(1)األجنب 

 الع اقي  الح   بسب  ̎ كبي ؛ بشك  النف  أسع   ا تفع  (، 1922 -1979) ت م فخ           
، حيا سجل  الص و ا  قيم  ا تف   إل  أو  مم  ̎،الوزلتينزانخف   ض  النف  من ه تين  ،اإلي اني 

 النف  أسع   تع ض   1922 سن  بعوز  ،مليزن وين   2429  حزال  1922الص و ا  الليبي  ف  سن  
 ، قققققققققققالصن تي البلوان بع  ف   ويققققققققاالقتص ال كزو مث  ،االقتص وي  العزام  بع  بسب  ل نخف  ؛

   ققققققققققققققالنف استي او تن الغ بي  أز زب  بلوان زبع  أم يك  تزق   النخف   أسع   النف ، فإن قققققققققققققب إلض ف
 قققق ققققققأو  إلقققققق النف ؛ من   قققققققققققكبي ب حتي  ي   أم يك  زخ ص    الصن تي  الوز  بع  حتف ظزكذلك ا الليب ،

                                                           
 . 32 صص  ،سابق مرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (1)
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  و قققققققققققققققزبمع  ،1922  قققققققققققسن   ققققققققققققوين مليزن 1212.2 إل  زصل  حيا ،الليبي  الص و ا  قيم  انخف  
   ققق ق  قققققققققققالبي ني زاألشك   ،(1-0)  ق  الجوز  خ   من يتضح كم  زذلك ، 1927 بع    قققمق  ن ،2% –
(0-1 ، 0-0.) 

  ت ضققق أكثققق  يجعلققق  ،القققنف  هققق  زاحقققو  سقققلع  تلققق  صققق و ات  فققق  الليبققق  االقتصققق و اتتمققق و نأ كمققق      
  تمي   وفق. (1)الوزلي  األسزا  ف  األسع   ف  زالتغي ا  السل،، تل  ال ل  تغي ا  تن الن جم  للمش ك 
 زا قققققققققققققققققاألس ف  النف    قققققأسع استق ا  تو  بسب  أخ  ؛ إل  سن  من ب لتذبذ  الليبي  الص و ا  حصيل 
 .(2)الع لمي 
 من حققققققققققققيتض  ققققكم زذلك ،(1929 -1922) الفت   خ   ف ئض    الليب  التج  ي  انققققققققالمي أظه  زقو      
 بلققق  تجققق ا   حقققق  إذ  1922 تققق   ب سقققتثن ء ،(3 -0 ، 1 -0)  قققق  البيققق ن  زال سققق  ،(1-0)  قققق  الجقققوز 

 . الزا وا  زا تف   الص و ا  قيم  انخف   بسب  وين  ؛ مليزن 31زققققققققنح

 إلققق  مققق   الفققق ئ  هقققذا أن إال ،(1999 -1992) الفتققق   خققق   ف ئضققق    التجققق  ي الميققق ان شقققهو كمققق       
 وينق   مليقزن 34.2 نحقز  1993 تق   الفق ئ  بلق  فققو ، الفتق   تلقك مقن السنزا  بع  خ   االنخف  

 القزا وا   يق و  إلق  ذلقك زيعقزو̎   ؛% 2.12نحقز بلق  حيا  1990 بع   مق  ن  ،% 92.32 -بمعو  أي
   زا ققققققققققاألس ف  النف    ققققققققققققأسع   قققققققققققققانخف بسب  أخ  ، جه  من النف ي  الص و ا  زانخف   ،جه  من

 .(3)̎  الوزلي 
 بمعقققو  أي ،وينققق   مليقققزن 302.2 نحقققز إلققق   1994 سقققن  ل  تفققق   التجققق  ي الميققق ان فققق ئ  تققق و ثققق     

  ققققققققققققققحزال إل  زا وا قققققققققققققققققققال زانخف   ،%0.41  ققققققققققققققحزال إل   و ا قققققققققالص  ا تف   بسب  زذلك ؛242%
 أي ،وينققق   مليقققزن 1232.2 إلققق   1997 تققق   فققق  الفققق ئ  زصققق  ثققق  ، 1993 بعققق   مق  نققق  ،2.94%-

 .  1992 بع   مق  ن  ،%14بمعو 
  ؛%20- و ققققققققققققققققبمع أي ،  ققققققققوين مليزن 120.0 إل   1992 ت   ف  أخ   م   الف ئ  زانخف        

 ثق  للقنف ، المصقو   األق ق   منظمق  قبق  مقن لإلنت ج سق  زض، زبسب  النف ، أسع   انخف   بسب ̎  
 مقن% 91 حقزال  تشقك  زالتق  النف يق ، الصق و ا  مقن الع ئقو ا تفق   بسقب  ؛  1999 سقن  ل  تف   ت و

 إلقق  التجقق  ي الميقق ان فقق ئ  زصقق  حيققا ،(4)̎  ( 1999 -1992) الفتقق   خقق   الليبيقق  الصقق و ا  إجمقق ل 
 . الس ب  الع   تن% 232 نحز بل   ي و  زبمعو  ،وين   مليزن 1142.2 حزال 
     ققققققققققققالفت فف    ،قققققققققققققققققزاالنخف   ققققققققققققاال تف بين التذبذ  ف    يققققققققققالتج  انقققققققققققققالمي ف ئ  استم  زهكذا     

 ف  انخف ز  الس ب ، ب لع   مق  ن  ،%023 حزال  بل     ف ئض  0222 ت   ف  سج ( 0222 -0222)
                                                           

 .30 – 31 ص ص ،السابق نفسه المرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (1)
 .   0 ص ،سابق مرجع ،"0224 -1993 الفت   خ   ليبي  ف  الخ  جي  التج   " الم ك ي، ليبي  مص   (2)
 . 0 ص ،سابق مرجع ،41 مجلو ،االقتصادية النشرة زاإلحص ء، البحزا إوا   الم ك ي، ليبي  مص   (3)
 .    0 -1 ص ص ،رجعنفس الم ،االقتصادية النشرة الم ك ي، ليبي  مص   (4)
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 تقققق   فققق  الفقققق ئ  زصققق  بينمقققق  ، 0220 تققق  % 14 إلققق  ا تفقققق، ثققق  ،%30 -حققققزال  إلققق   0221 تققق  
 الميقق ان فقق ئ  فقق  السققب  زيعققزو ؛ 0227 تقق  %0.79 قققو   فقق ئ  مق بقق  ،%32 حققزال  إلقق   0222
 .النف ي  الص و ا  قيم  ا تف   إل  أو  مم  ،الع لمي  األسزا  ف  النف  أسع   ال تف   ؛التج  ي
 (0222 -1922) الفتقق   خقق   التجقق  ي الميقق ان فقق ئ  فقق  زاالنخفقق   اال تفقق   أن يتققبن ذلققك مققن     
 االقتصق و فق  القنف  ق ق   أهمي  تل  يو  مم  النف ي ، الص و ا  قيم  زانخف   ال تف   ب ألس د يعزو
 . الموفزت   مي ان زض، تل  ث  زمن ،التج  ي المي ان زض، تل  زتأثي   ،الليب 
 نحز يتج  الص و ا  هذ  ج  فإن لذلك ،النف  ه  زحيو  سلع  تل  تعتمو الليبي  الص و ا  أن زبم     

 فقققو األم يكيقق ، المتحققو  زالزاليقق   ،األز زبقق  االتحقق و وز  زخصزصقق    ،المتقومقق  الصققن تي  الققوز  أسققزا 
  قققققققققققققيم  قققققققققققققإجم ل مققن% 77.2 نسققبت  مقق    0222 سققن  خقق   األز زبقق  االتحقق و لققوز  الصقق و ا  شققكل 

 .  (1)الص و ا 

 (جارية تحويالت ، دخل ، خدمات) المنظورة غير العمليات ميزان -ب
     همققق  جقق نبين مققن الخققوم   ميققق ان زيتكققزن مق بقق ، بققوزن التحقققزي   زميقق ان ،الخققوم   ميقق ان زيضقق     

 التققأمينز  النققق ،: مثقق  للمقيمققين األج نقق  يقققومه  التقق  الخققوم   جميقق، فيقق  تسققج  زالققذي ،المققوين الج نقق 
 التققق  الخقققوم   يضققق  القققذي ،القققوائن زالج نققق  ،إلققق .... البلقققو واخققق  األجنبيققق  االسقققتثم  ا  فزائقققوز  السقققف ،ز 

 تققققن الن جمقققق  االسققققتثم  ا ، وخقققق  فقققق  يتمثقققق  الج نقققق  هققققذا فقققق  بنققققو زأهقققق  لألج نقققق ، المقيمققققزن يقققققومه 
 .(2)الخ  ج ف  الليبي  االستثم  ا 
 فتققققق   ففققققق  ،(0222 –1922) الفتققققق   خققققق   مسقققققتم ا   تجققققق ا   الليبققققق  الخقققققوم   ميققققق ان شقققققهو زققققققو        

 تأجيق  أز إلغ ء مث  الزا وا ، من الحو إل  أو  انكم شي  لسي س   الوزل  اتب   من زب ل غ  ،الثم نيني  
 الخقققق  ج إلقققق  الليبيققققين سققققف  مخصصقققق   زخفقققق  ،(1922 -1921)الخمسققققي  االقتصقققق وي  التنميقققق  خ ققق 

 ميق ان فق  العجق  تلق  القضق ء يقت  لق  أنق  إال المختلفق ، الخقوم   مسقتز  مقن الحقو إل  أو  مم  زغي ه ،
 بشققك  المققوين الج نقق  انخفقق   بسققب  زذلققك ؛ 1922 سققن  منققذ يققنخف  بققوأ العجقق  هققذا زلكققن الخققوم  ،

 خق   فمقن  ،(3) المنظقز   غيق  العملي   مي ان ف  العج  انخف   إل  أو  مم  الوائن، الج ن  من أكب 
 خق   تجق ا   حقق  ققو المنظقز   غيق  العمليق   ميق ان أن ي حقظ ،(4-0)  ق  زالشك  ،(0-0)  ق  الجوز 
 . وين   مليزن 24.2 حزال  بل  ف ئض    حق  فقو  1922 سن  توا م  ،( 1992 -1922) الفت  
 مسقتم ا   تجق ا   المنظقز   غيق  العملي   مي ان شهو فقو ،(1999 -1992)  للفت   ب لنسب  الح   كذلك     
 إلق  ذلقك فق  السقب  زيعقزو̎   وينق  ؛ مليقزن 211.4 -إلق  زصق  حيقا  1991 ت   ل  مستز  أتل  بل 

                                                           
 . 27 ص ،سابق مرجع ،والخمسون الثاني السنوي التقرير الم ك ي، ليبي  مص   (1)
 .    32 -33 ص ص ،السابق نفسه المرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (2)
 .   تفس المرجع الفيتز ي، المهوي ت ي  (3)
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ل  ،ب لخ  ج زالع ج السف  مص  ي   ي و   تذبقذب    شقهو  زالت  األجنبي  النف  ش ك   استثم  ا  تزائو زا 
 . (1)̎  الفت   هذ  خ   زاالنخف   اال تف   بين

 أمققق  تققذك ، أهميققق  أي منقق  القققوائن الج نقق  يمثقق  فققق  ،مق بقق  بقققوزن التحققزي   لميققق ان ب لنسققب  أمقق        
 ي جققق، ذلقققك فققق  زالسقققب  الثم نينيققق  ؛ فتققق   زفققق  السقققبعيني   أزاخققق  فققق  أهميتققق   او  فققققو المقققوين الج نققق 
 الحسق   هقذا فقأظه ̎  خق  جالإلق   وخلهق  مقن كبيق    ج ء   تحزي  ̎تل  تعم  حيا ،األجنبي  العم ل  ال وي و
 تقق  البنققو هققذا فقق  التققأثي  زلغقق   ،فقق  البلققو األجنبيقق  العم لقق  مققن كبيقق  تققوو زجققزو بسققب ؛  مسققتم ا   تجقق ا  
  قققققققققغي تحزيقققق  نسققققب  زخفقققق  األجنبيقققق ، العم لقققق  تققققوو تقلققققيص) : فقققق  تمثلقققق  اإلجقققق اءا  بعقققق  اتخقققق ذ
 .(2)مق ب  بوزن تحزي  ال مي ان ف  العج  نخف  إل  ا أو مم   ،(نققققققققققققالمقيمي

 2042 -نحققز بلقق  ،( 0222 -0222) الفتقق   خقق   تجقق ا   المنظققز   غيقق  العمليقق   ميقق ان حققق  كمقق     
 انخفقق  بينمقق  ، 0223 تقق   وينقق   مليققزن 0909 -حققزال  بلقق  تجقق  مق بقق  ، 0224 تقق   وينقق   مليققزن
 ،الج  يق  التحقزي   انخفق   إلق  ذلقك زيعزو̎   ؛0222 ت   ف  وين   مليزن 3277 -حزال  إل  العج 
 حيقا ،أخق   مق   ل  تفق   تق و ثق  ،(3)̎  الوخ  زحس   الخوم   حس   ف  العج  قيم  ا تفع  حين ف 

 وينق   مليقزن 1272.9 -حقزال  بلق  تجق  مق بق  وين  ، مليزن 2103.2 -حزال   0222 ت   ف  سج 
 .   0227 ت  

  Capital Account  المال رأس حساب -ثانيًا:
 ف   ققققققققققالف ئ هذا   ققققققققققققققاستثم إل  تلجأ م  غ لب    الوز  فإن الموفزت  ، مي ان ف  ف ئ  زجزو تنو      
  ،ققققققققققققققيست ي ال  قققققققققققققققالليب االقتص و أن زبم  ،للخ  ج األمزا   يزد خ زج ح ك  هن ك يكزن أي ،الخ  ج

 . (4)البلو خ  ج اإلي اوا  هذ  استثم   يت  لذلك ب لك م ، النف ي  اإلي اوا  استيع  
 جميق، خق   تجق ا   الحسق   هقذا حقق  حيقا الثم نينيق  ، بوايق  فق  االسقتثم  ا   تلقك انخفضق  زقو     
 بلق  تجق ا   الحسق   هذا سج  كم  ف ئض  ، حق  فقو(   1929 ،  1922) سنت  توا م  الفت   تلك سنزا 
 كمقق  ، 1994 تقق   وينقق   مليققزن 22.2 نحققز بلقق  فقق ئ  مق بقق  ، 1992 تقق   وينقق   مليققزن 22.4 -نحققز
 014 -مق ب  ، 0224 ت   وين   مليزن 423.2 -نحز بل  للخ  ج توفق    الم    أد حس    ص ف أظه 
 وينق   مليقزن 02332.4 -حقزال  الخ  جيق  الم ليق  المعق م   تقوف  بلق  بينمق  ، 0223 تق   وين   مليزن
 ،(0-0)  ق  ب لجوز  مزضح هز كم  زذلك ، 0227 ت   وين   مليزن 10220.9 -مق ب  ، 0222 ت  

 (. 4-0)  ق  البي ن  زال س 
  

                                                           
 . 4 -3 ص ص ،سابق مرجع ،االقتصادية النشرة زاإلحص ء، البحزا إوا   الم ك ي، ليبي  مص   (1)
 . 32 -32 ص ص ،السابق نفسه المرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (2)
 .13 ص ،( 0222) ،الليبي المدفوعات ميزان إحصاءات كتيب زاإلحص ء، البحزا إوا   الم ك ي، ليبي  مص   (3)
 . 39 ص ،المرجع السابق ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (4)
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(0-0)  ق  جوز   
( 2119 -1891) الفترة خالل الجارية باألسعار الليبي المدفوعات ميزان  

   دينار مليون

 البند 6991 6996 6991 6991 6991 6991 6991 6991 6999 6999 6991 1991 6991 6991 6991 6991 6991

915.0 

 

-378.5 

 

536.5 

954.9 

 

-268.2 

 

686.7 

328.8 

 

-319.3 

 

9.5 

34.8 

 

- 453.5 

 

-418.7 

750.5 

 

-351.7 

 

398.8 

749.3 

 

-811.4 

 

-62.1 

1069.5 

 

- 456.2 

 

613.3 

229.2 

 

-557.9 

 

-328.7 

-31.1 

 

- 491.0 

 

-522.1 

128.9 

 

- 436.6 

 

-307.7 

1003.0 

 

64.6 

 

1067.1 

1708.0 

 

-816.3 

 

891.7 

591.2 

 

-1236.9 

 

- 645.7 

998.0 

 

-1284.3 

 

-286.3 

806.8 

 

-1268.9 

 

- 462.1 

1991 

 

-1234.7 

 

-1185.0 

 

3419.1 

 

-988.3 

 

2430.8 

 

 صافي الميزان التجاري

 الواردات( -)الصادرات 

صااااااااااااااافي ال ااااااااااااااد ات 

والتحااااااااوريت الجارراااااااا   

  -)الماااااااااااااااااااااااااااااااادفو ات

 المقبوضات(

 صافي الحساب الجاري

81.0 -86.4 50.8  - 61.4 94.4 37.1 -284.9 455.6 1.6 -37.5 -853.7 -36.7 124.2 -35.4 -167.4 -81.6 - 463.8 
صااافي اساااب رلم المااا    

 جمااااااااااو  الحساااااااااااب ) 

 الجاري + الرلسمالي (

 وال طأصافي السهو  63.8 - 45.4 33.3 207.2- 30.2 51.4- 46.0 - 29.4 114.5 47.6 - 2.5- 85.7 9.4 46.5 - 77.0 103.0 194.2

 الميزان الكلي 1903.2 1221.2- 596.2- 528.9- 491.3 - 803.6 167.9 315.8- 406.0 - 79.3 325.9 60.7 502.6 526.6- 137.3 703.3 811.7

15.41 412.24 -126.07 -204.78 728.0 -81.37 -310.97 -119.53 22.05 -287.98 -79.09  -263.57 -7.11 -11.29 -51.18 -164.17 - 
 عااد ت النمااو فااي  ياازان 

 المدفو ات %
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(0-0تابع جدول رقم)    

 مليون دينار

 البند 6997 6999 6999 2000 2001 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008

50538.0 

-162396 

45414.4 

11119.1 

-611199 

35632.5 

11161.9 

-619991 

34314.5 

23114.0 

-1111.0 

19577.0 

16111.0 

-5245.0 

5976.0 

9111.1 

-1919.0 

6625.0 

1111.0 

-1161.0 

890.0 

2733.6 

-11991 

2061.8 

4054.1            

-462.8 

3591.3 

114.5 

-384.8 

63.7 

182.2 

-333.3 

-151.1 

1038.5 

-321.9 

716.6 

 صافي الميزان التجاري

 الواردات( -)الصادرات 

صافي ال د ات والتحوريت الجارر   

 المقبوضات(  -)المدفو ات

 صافي الحساب الجاري

-26338.4 

 

-12062.9 

 

-7529.0 514.9 - 403.0 -214.0 661.0 - 640.1 -320.2 -259.2 -216.0 -338.9 
صافي اساب رلم الما     جمو  

 الحساب ) الجاري + الرلسمالي (

 صافي السهو وال طأ 521.8 304.2 356.5- 87.8 369.9- 623.0 - 2352.0- 478.9 157.1 3603.1- 13.2 195.3-

 الميزان الكلي 899.5 62.9 - 148.0 3358.9 1051.8 380.0 4059.0 6052.1 20249.0 23182.5 23582.8 18880.7

  عد ت النمو في  يزان المدفو ات % 10.82 106.99- 335.29- 2169.53- 68.69 - 63.87 - 968.16 49.10 234.59 14.48 1.73 19.94-

 

. متفرقة أعداد ، االقتصادية النشرة ، المركزي ليبيا مصرف:  المصدر   
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 (4-0)  ق  شك 

 (2119-1891نمو مكونات ميزان المدفوعات خالل الفترة)
 (2-0)  ق  الجوز  اتتم وا  تل  بي ن   ال س  ت 

( يزضح ف ئ  المي ان التج  ي، زتج  ك  من حس    أد الم   زحس   الخوم   4-0الس ب ) الشك 
 زالتحزي   بوزن مق ب . 

 

 
 (2-0)  ق  شك 

 (2119-1891معدالت النمو في ميزان المدفوعات الليبي خالل الفترة)
  (2-0)  ق  الجوز  اتتم وا  تل  بي ن   ال س  ت 
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 مليون دينار

 صافي حساب رأس المال صافي الخدمات والتحويالت الجارية صافي الميزان التجاري
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 Errors & Omissions والخطأ السهو حساب -ثالثًا:
 وين   مليزن 33.3 مق ب  ، 1923 لع   وين   مليزن 027.0-نحز بل  موين قيو الحس   هذا أظه      
   قققققققت   قققققققققققوين مليزن 22.7 مق ب   ،1990 ت   وين   مليزن 9.4 بل  وائن قيو سج  بينم  ، 1920 ت  

 13.0  ب ققمق  ،0222   قققققققت وين   مليزن 192.3-حزال  بل  موين قيو الحس   هذا سج  كم   ،1991
 .(4 -0)  ق  البي ن  زال س  ،(0-0)  ق  ب لجوز  مبين هز كم  زذلك  ، 0227 ت   وين   مليزن

 وضااع تحسااين فااي ودورهااا الخارجيااة بالتجااارة المتعلقااة االقتصااادية السياسااات -2-2-3
   .الليبي المدفوعات ميزان
ن ققققققققققققققققققمزا ي تل  الضغ  لتخفي  وز قققققققققققققال تستخومه  أن يمكن الت    قققققققققققالسي س من العويو هن ك       
 -:منه   ته موفزت

  (1) للعملة االسمية القيمة تخفيض سياسة -أ
 مقزا ين فق  تجق    هنق ك يكقزن تنقوم  ،المحليق  تملتهق  قيمق  تخفقي  تلق  القوز  مقن الكثيق  تعم        

 هققذا مققن األز  المبحققا فقق  ذك هقق  تقق  ،شقق ز  تققو  تلقق  يتزققق  السي سقق  هققذ  نجقق ح أن إال ،مققوفزت ته 
 .الفص 
 إذ المقوفزت  ، ميق ان فق  تحسقن حقوزا إلق  يقيوي ال ققو ،العملق  قيمق  تخفقي  فقإن لليبي  زب لنسب       
 لتنفيققذ ال  مقق  ̎ اإلنت جيقق  زالسققل، ،(الضقق ز ي ) االسققته كي  السققل، مققن تتكققزن الليبيقق  الققزا وا  معظقق ̎  أن

 قيمققق  فقققإن ذلقققك زتلققق  مققق ن، غيققق   لققق  هقققز تليهققق  المحلققق  ال لققق  فقققإن لقققذلك االسقققتثم  ي ، المشققق زت  
 فق  ا تفق   هق  النه ئيق  النتيجق  زسقتكزن العملق ، قيمق  لتخفقي  نتيجق  ؛كبيق  بشك  تنخف  لن الزا وا 
 القز  زانخف   ،ن حي  من التضخ  معو  ا تف   إل  ييوي مم  المستز و ، للسل، ب لنسب  المحلي  األسع  
 .أخ   ن حي  من المحلي  للعمل   الش ائي 
 بتف تق  يتحقوو القنف  سع  نأ زحيا ،النف  من الص و ا  ف  يتمث  فمعظمه  للص و ا  ب لنسب  أم      
 المحليق ، ب لعملق  زلقيد( القوزال )  هق  أجنبيق  بعملق  يسقع  كم  الع لمي ، السز  ف  زال ل  الع   قز 
 .   النف ي  الص و ا  قيم  تل  تيث  لن العمل  قيم  تخفي  سي س  فإن لذلك

 فقق  الواخلقق  الخقق   المققزاو نأ كمقق  منهقق ، المحلقق  ال لقق  تكفقق  تكقق و ال فهقق  األخقق   الصققن ت   أمقق       
 إلق  يقيوي ممق  إنت جهق ، تكق لي  ب  تفق   الصقن ت   هقذ  تتميق  لقذلك الخق  ج، مقن اسقتي اوه  يت  تصنيعه 
 ميق ان زض، تحسين ف  تنجح أن الم جح غي  من العمل  قيم  تخفي  سي س  فإن لذلك ،أسع  ه  ا تف  

 تققو  كققذلكز  اإلنتقق ج ، الجهقق   م زنقق  زتققو  اإلنت جيقق ، الكفقق ء  انخفقق   بسققب  زذلققك الليبقق ؛ المققوفزت  
 . الليبي  السل، تل  األجنب  ال ل  م زن  تو  زأيض    ،الزا وا  تل  المحل  ال ل  م زن 

                                                           
 ميتم   إل قوم  الت  البحزا من مخت    مجمزت  ،" الليبي  الص و ا  زتنمي  الص   سع  تخفي "  حبي ، أبز الفت ح تبو (1)

 . 127 ، 122 ص ص  ، 1991 -10 -04 الفت   ف  بنغ  ي، ،الليبي  الص و ا  تنمي 
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 (1) التعويم نظام -ب
   وقققققققققزق ز ،ققققققققققققالس ف  زالع   ال ل  حس  تل  تتحوو أن العمل  لقيم  السم ح التعزي  بنظ   يقصو     
 الح لق  هقذ  فق  النظق   زيسقم  ،كبيق  بشقك  الصق   سقع  يتغيق  تنقوم  األحيق ن بع  ف  الوزل  تتوخ 
 .  المحكز  التعزي  بنظ  
لغق ء إألن ت بي  هذ  السي سق  يت لق  ̎  ؛ يوي إل  نت ئج سلبي ين ت بي  هذ  السي س  يمكن أن أإال     

كمق  أن تق    ، ̎  مضقمزن النتق ئج و ج ، زهذا قو ال يكزن تم    122السي س   الق ئم  زالوز ان ب ازي  
 هق  الوزلق  زألن للوزلق ، المملزكق  النف يق  الصق و ا  مقن اإليق اوا  تلق  يعتمقو الص   األجنب  ف  ليبي 

 ،األجنبق  الصق   سقز  فق  التقأثي  تلق  قق و   فهق  لقذلك األجنب ، الص     ققققققققت ف  الزحيو المتحك 
 . تملي    ممكن غي  النظ   هذا مث  ت بي  يجع  مم  ،الص   سع  زف 

 (2) الصرف أسعار تعدد نظام -ج

 بقين أكثق  أز سقع ين تحويقو يقت  بحيقا الصق  ، أسقع   تعقوو نظق   تسقتخو  القوز  مقن العويقو هن ك      
 .زالوزال  المحلي  العمل 
 ممقق  ،مسققتم  بشققك  المحليقق  العملقق  قيمقق  انخفقق   مثقق  ،المشقق ك  مققن الكثيقق  لقق  النظقق   هققذا أن إال    
 ** .  السزواء زالسز *  قالمزا ي ز ققالس اختف ء لعو  ب إلض ف  المحلي ، األسع   مستز  ا تف   إل  ييوي

 (3) الواردات على المباشرة الكمية والسياسة الصرف على الرقابة نظام -د
 الم ليق  األ مق  بسقب  زذلك النف ي ؛ الص و ا  زكمي  أسع   مستز  انخف  الثم نيني   بواي  ف        
 مب شق   كميق  سي سق  ليبيق   بق  لذا المحل ، اقتص ون  تل  انعكد مم  الصن تي ، ب لبلوان تصف  الت 
 ف نخفضقق  الققزا وا ، مققن الحققو أجقق  مققن ،األجنبقق  الصقق   تلقق  لل ق بقق  مشققوو  زسي سقق  ،الققزا وا  تلقق 
 المزا يقق  السققز  ظهققز إلقق   أو  ممقق  ،المحليقق  السققز  فقق  السققل، مققن المعقق ز  نخفقق زا الققزا وا ، قيمقق 

 .المحل  االقتص و تل  سلبي  آث   ظهز إل   بوز ه  أو  زالت  السزواء، زالسز 

                                                           
مخت     مجمزت  ،" : اآلث   زالبوائ الليب  االقتص و ف  المب ش   الكمي  زالسي س  الص   تل  ال ق ب  " ، الفيتز   المهوي ت ي  (1)

 . 143ص ،المرجع السابق نفسه ،الليبي  الص و ا  تنمي  ميتم  إل  قوم  الت  البحزا من
 . 140 -141 ص ص، نفس المرجع ،الفيتز   المهوي ت ي  (2)
 .131 - 132 ص ص ،رجعنفس الم الفيتز  ، المهوي ت ي  ف  التع ي  ز و -
 غي  ب    جلبه  يت  زالت  المختلف  السل، فيه  زتشت   تب   ال سمي ، السز  غي  أخ   سز  زجزو به  المقصزو المزا ي ، السز *

.  ق نزني   
 كمي  تكف  ال زتنوم  ل ستي او، المخصص األجنب  الص   من معين  كمي  تحوو الوزل  أن هز منه  المقصزو ، السزواء السز ** 

 األجنبي    قققالعم لش اء يعموزن الخ ص  زالميسس   األف او فإن زالخوم   الزا وا  تل  ال ل  سو ف  المع زض  األجنب  الص  
.األجنب  للص   ال سم  السع  من أتل  بأسع   السزواء السز  من  

 ،المرجاع الساابق، " : اآلثق   زالبقوائ الليبق  االقتصق و فق  المب ش   الكمي  زالسي س  الص   تل  ال ق ب  " الفيتز ي، المهوي ت ي  (3)
 . 142 -132 ص ص
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 إلق  يقيوي ققو ،كفق ء  أكثق  بشقك  المب شق   الكمي  زالسي س  الص   تل  ال ق ب  سي س  ت بي  أن إال    
فقققإن نظققق   ال ق بققق  تلققق  الصققق    هقققذال ،أكثققق  إيج بيققق  نتققق ئج إت ققق ء ثققق  زمقققن ،المحليققق  الصققق و ا  تنميققق 

 ميررزان ترروازن علررى  الحفررا  فرري الوسررائل أفضررل مررن يعتبررر ،زالسي سقق  الكميقق  المب شقق   تلقق  الققزا وا 

    .الليبي المدفوعات

   (2119 -1891) الفترة خالل ليبيا في النقود عرض تحليل -2-2-4
 كمي  أن إذ األخ  ، الن مي  االقتص وا  ف  تن  يختل  ال ليبي  ف  النقوي  زالسي س  النقزو وز  إن     
 : (1)ه  تزام  أ بع  فيه  تتحك  ،النقوي  زالسي س  ،االئتم ن زحج  النقزو

   .الموفزت   مي ان ح ل  -1
  .التج  ي  المص    تتبعه  الت  السي س  -0
 .ب لنقزو االحتف ظ ف  زالميسس   األف او  غب  مو  -3
 .الم ك ي المص   -4

 النققزو تق   تلق  التقأثي  فق  منهق ، المتقومق  زخ ص    البلوان تستخومه  الت  التقليوي  األوزا  زمن     
 االحتيققق    نسقققب  تغييققق )  هققق  الو اسققق  هقققذ  مقققن األز  الفصققق  فققق  تققق  تزضقققيح  كمققق  ،االئتمققق ن زحجققق 

تق و  ،الصقق   سقع ز  القق نزن ،  السي سقق   هقذ  مثق  اتبقق   أن الإ ،(المفتزحق  السقز  زتمليقق   الخصق ، زا 
ألن نجق ح مثق  ؛ زذلقك نظق ا  الف تليق  محقوزو  أز ف تلق  غيق  تكقزن ليبيق  بينهق  زمقن الن مي  للبلوان ب لنسب 

قيقق   المصقق    التج  يقق  ل، ب إلضقق ف  زجققزو سققز  مقق ل  زاسقق،̎ هققذ  السي سقق   يت لقق  تققزف  شقق  ين همقق : 
 الم ك يق  المص    تلجأ لذلك ،̎  نسبي   ب القت ا  من المص   الم ك ي بشك  متك   زتل  ن    زاس، 

 هققذ  بققين مققن االئتمقق ن، زحجقق  النقققزو تقق   فقق  التققأثي  لغقق   أخقق   زسقق ئ  السققتعم   البلققوان هققذ  فقق 
 المختلفققق ، االقتصققق وي  الق  تققق   تلققق  القققق ز  تز يققق، فققق  زمب شققق  مسقققتم  بشقققك  التقققوخ ̎  : قققققالزس ئ

 . (2) ̎ زاإلسك ن زالصن ت  ك ل  ات  األس سي  للق  ت   اإلق ا  تشجي،ز 
 ليبيق  فق  النققزو تق   نمقز تزضقح ،(2 -0 ، 7 -0 ، 2 -0)  قق  زاألشك   ،(3-0)  ق  زالجوز      
 بشققك  نمقق  M1 الضققي  بقق لمعن  النقققزو تقق   أن يتضققح خ لهقق  زمققن ،(0222 -1922)  الفتقق   خقق  
 سقن  مقن مختلفق  ك ن  ب  ،متسق  تكن ل  هذ  ال ي و  نسب  أن إال للو اس ، المخصص  الفت   خ   مت ايو
 ،الت ليق  السقنزا  فق  ينخف  ث  ،السنزا  بع  ف  ي واو حيا ،الثم نيني   فت   ف  زخ ص    ،أخ   إل 
 .واز ققالت ف  زالعمل  ال ل  تح  للزوائ، المتذبذ  للنمز نتيج  زذلك جويو؛ من ل  تف   يعزو ث 
 ،%01 بمعققو  أي ،وينقق   مليققزن 3210.0حققزال  إلقق  M1 النقققزو تقق    او  1921 سققن  ففقق          

 791.0 إلقق مليققزن وينقق    222.7مققن  التققواز  فقق  العملقق  فقق  ال يقق و  بسققب  زذلققك السقق ب ؛ ب لعقق   مق  نقق 
مليققزن وينقق  ،  0701.2 إلقق مليققزن وينقق    0013.0مققن زال يقق و  فقق  الزوائقق، تحقق  ال لقق   ،وينقق   مليققزن

                                                           
 .9ص ،(  1979 ، الثز   م  ب،:  بنغ  ي) وتطبيقية تحليلية دراسة: الليبي االقتصاد في النقود دور الح سي ، جمع  ميلزو (1)
 .022 -020ص  ص ،سابق مرجع ،االقتصادي والنشاط والمصارف النقود الح سي ، جمع  ميلزو (2)
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 سقن  وينق   مليقزن 3030.3 إلق  M1النققزو ت   انخف  بينم  ،تل  التزال  ( 1921،  1922ت م  )
مققن  ال لقق  تحقق  الزوائقق، انخفقق   بسققب  زذلققك ؛ 1921 بعقق   مق  نقق  ،%7.97- بمعققو  أي ، 1920

 . 1920ت    وين   مليزن 0340.4 إل   1921مليزن وين   ت    0701.2
 الزوائقق، انخفقق   بسققب  ؛(1923،1924) سققنت  خقق   االنخفقق   فقق  النقققزو تقق   اسققتم  كمقق        
 زم اقبققق  المب شققق   الكميققق  ب لسي سققق  يسقققم  مققق  لت بيققق  نتيجققق  زذلقققك ؛التقققواز  فققق  زالعملققق  ،ال لققق  تحققق 

 فق  العجق  تخفقي  أجق  مقن ،القزا وا  مقن الحقو لغق   ،المسقتز و  السقل، بعق  تلق  األجنب  الص  
 .الموفزت   مي ان
 المت ايقو للنمقز نظق ا   زذلقك ؛( 0222 -1990) الفت   خ   مت ايوا   نمزا   M1 النقزو ت   شهو بينم       
 34414.2 وا  قمقق بم    0222 ت   ل   ي و  أتل  سج  حيا التواز ، ف  زالعمل  ،ال ل  تح  للزوائ،
 النققزو تق   نمقز فق  السقب  زيعقزو̎   ؛ 0227 ت  % 42 مق ب  ،%21 بل  نمز زبمعو  ،وين   مليزن
 معقوال  التضقخ  ا تفق   فق  سق ه  ممق  المصق ف ، زاالئتمق ن ،العق   اإلنفق   فق  التزسق، إلق  مت ايو بشك 
  ققققققققققققققنتيج ؛زا وا قققققققققققققال   قققققققققأسع ا تف   نأ كم   ،0227 ت  % 2.0 مق ب   ،0222 ت  % 12.4 بمعو 
قن ضمققق مقققن أيضققق    ك نققق   الع لميققق القققنف  أسقققع   فققق  ال يققق و  بسقققب  ،العققق لم  التضقققخ  معقققوال    قققققال تف

 .(1)̎  محلي    التضخ  معوال  ا تف   إل  أو  الت  ألسب  ا
 ؛الثم نينيقق   فتق   خق   ب لتذبقذ  اتسق  فققو، M2 الزاسق، بق لمعن  النققزو لعق   ب لنسقب  الحق   كقذلك     
 إلق M2  زوققققققققققققققققالنق   ققققققققققققققققققت انخفق  حيقا متذبقذ ، بشك  (النقزو شب ز  ،M1ت   النقزو) نمز بسب 

 ،%7.32- بمعققو  أي ، 1921 تق   وينق   مليقزن 4242.9 مق بقق   ،1920 تق   وينق   مليقزن 4322.2
 3030.3   إل  قققققققمليزن وين 3210.0من  M1انخف   ت   النقزو بسب  ؛ 1921 ت  % 29 -مق ب 

  فق، وين   مليزن 1273.0 إل  ،وين   مليزن 1134.7 من النقزو شب  النخف   مليزن وين  ، ب إلض ف 
 .التزال  تل (  1920 ،  1921) ت م 
 ،وينقققق   مليققققزن 2223.7 إلقققق   ، حيققققا زصقققق 1922 سققققن  ل  تفقققق   M2تقققق   النقققققزو  تقققق و ثقققق       
 مق بققق   ،1922 تققق  % 01.23 حقققزال  بلققق  نمقققز بمعقققو  أز  ،1924 سقققن  وينققق   مليقققزن 4172.7مق بققق 
 إلقققق  وينقققق   مليققققزن 1424.3 مققققن النقققققزو شققققب  ال تفقققق   ذلققققك فقققق  السققققب  زيعققققزو ؛ 1924 تقققق  % 1.19

إلقققق  مليققققزن وينقققق  ،  0711.4مققققن M1، زكققققذلك بسققققب  ال يقققق و  فقققق  تقققق   النقققققزووينقققق   مليققققزن1221.4
 .  التزال  تل   (1922، 1924) ت م  مليزن وين  ، 3490.3

 نمققز بسققب  زذلققك ؛ 0222 زحتقق   1991 سققن  منققذ م قق و بشققك  M2 النقققزو تقق   نمققز ت ايققو بينمقق      
 حقزال  إلق  زصق  حيا ، 0222 ت   ل  معو  أتل  فبل  مت ايو، بشك  (M1زت   النقزو ،النقزو شب )

        .  0227 ت  % 40 مق ب  ،22%
  

                                                           
 .42 ص ،سابق مرجع ،والخمسون الثاني السنوي التقرير الم ك ي، ليبي  مص   (1)
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 (3-0)  ق  جوز 
)للفترة الجارية باألسعار ليبيا في النقود عرض  (1891-2119  

                                                                                                                             وين   مليزن 
 النقود عرض % النمو معدالت

M2 (1+2 ) 

 النقود شبه
(2) 

 النقود عرض
M1 (1 ) 

 تحت ودائع
 الطلب

 خارج عملة
 المصارف

 السنة
% M2 % M1 

28.19 28.87 4104.6 1205.7 2898.9 2213.2 222.7 1922 

-88.67 21.16 4646.9 1134.7 3512.2 2721.0 791.2 1921 

-7.35 -7.97 4305.5 1073.2 3232.3 2342.4 889.9 1920 

-4.15 -10.76 4126.7 1242.3 2884.4 2046.2 838.2 1923 

1.19 -6.00 4175.7 1464.3 2711.4 1943.8 767.6 1924 

21.03 28.80 5053.7 1561.4 3492.3 2507.2 985.1 1922 

-6.56 -12.91 4722.2 1680.7 3041.5 2017.7 1023.8 1922 

7.43 13.06 5073.0 1634.4 3438.6 2370.4 1068.2 1927 

-7.11 -12.42 4712.2 1700.6 3011.6 2112.0 899.6 1922 

8.55 22.26 5115.0 1433.0 3682.0 2550.3 1131.7 1929 

20.34 26.17 6155.3 1509.9 4645.4 3184.3 1461.1 1992 

-1.94 -4.36 6035.7 1593.0 4442.7 2821.8 1620.9 1991 

14.54 16.33 6913.2 1745.0 5168.2 3186.0 1982.2 1990 

5.13 4.19 7268.0 1883.1 5384.9 3168.0 2216.9 1993 

11.36 12.49 8093.4 2036.0 6057.4 4067.6 1989.8 1994 

10.49 5.20 8942.7 2570.3 6372.4 4337.0 2035.4 1992 

7.00 5.42 9569.0 2851.0 6718.0 4298.2 2419.8 1992 

3.96 4.52 9948.3 2926.7 7021.6 4487.4 2534.2 1997 

4.12 2.37 10358.4 3170.4 7188.0 4489.1 2698.6 1992 

8.37 9.78 11225.4 3334.2 7891.2 5256.3 2634.8 1999 

-2.59 -1.55 10934.2 3165.0 7769.2 5070.0 2699.2 0222 

12.38 6.46 12288.4 4017.6 8270.8 5711.2 2559.6 0221 

5.82 5.26 13004.1 5298.3 8705.8 6091.9 2613.9 0220 

8.06 3.71 14051.8 5022.6 9029.2 6265.7 2763.5 0223 

9.19 16.69 15343.6 4807.0 10536.6 7923.9 2612.7 0224 

16.03 33.14 18272.7 4244.6 14028.1 10719.4 3308.7 0222 

15.25 16.50 21059.4 4716.4 16343.0 12410.1 3932.9 0222 

42.02 39.74 29908.8 7071.5 22837.3 18256.1 4581.2 0227 

54.99 50.69 46356.8 11942.2 34414.6 28806.3 5608.3 0222 

 
  . متف ق  أتواو ، االقتصادية النشرة ، الم ك ي ليبي  مص  :  المصو 
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 (2 -0)  ق  شك 

 (2119-1891خالل الفترة ) في ليبيا (M2 ,M1معدالت النمو في عرض النقود)
 (3-0) الجوز   ق ل  بي ن   تاتتم وا  ت  ال س  
       

 

 ( 7 -0)  ق  شك 
 (2119-1891ليبيا خالل الفترة )نمو مكونات عرض النقود في 

 (3-0)  ق  الجوز  ل  بي ن  تاتتم وا   ال س  ت 
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 مليون دينار

 شبه النقود ودائع تحت الطلب عملة خارج المصارف
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 (  2119 -1891)للفترة الليبي المدفوعات بميزان النقود عرض عالقة -2-2-5
  قققق  الشقققك ن زكقققذلك ،(9 -0 ، 2 -0)  قققق  زالشقققك ن ،( 3 -0 ، 0 -0 ،1 -0) الجقققواز  خققق   مقققن
 مق بق  ، 1921 تق   وينق   مليقزن 3210.0حقزال  إل   او  M1 النقزو ت   أن ي حظ ،(0-2 ، 0-2)

 المق بقق  زفقق  السقق ب ، ب لعقق   مق  نقق % 01 يقق و  قققو ه  بمعققو  أي ، 1922 تقق   وينقق    مليققزن 0292.9
ن  قققققققس   قققققققققققققخ%  124- بمعو  أي ،وين   مليزن 1001.0 - قيمت  بلغ  تج ا   الموفزت   مي ان حق 

 زانخفققق   ،%42 بمعقققو  القققزا وا  ا تفققق   إلققق  ذلقققك فققق  السقققب  زيعقققزو السققق ب ؛ ب لعققق   مق  نققق   1921
 حسققق   تجقق  ال تفقق   ب إلضقق ف  ، 1922 بعقق   مق  نققق  ، 1921 تقق  % 33 - قققققققحزال  ققققققققققإل الصقق و ا 
 ، 1921 ت   وين   مليزن 1034.7 -حزال  إل  العج  هذا  او حيا مق ب ، بوزن زالتحزي   الخوم  
 إل  أو  مم  ،ليبي  ف  الف و وخ  متزس   ي و  بسب  زذلك̎   ؛ 1922 ت   وين   مليزن 922.3- مق ب 
 .  (1)̎  الزا وا  ال ل  تل   ي و 
  ،1921 تق   وينق   مليقزن 4242.9 إلق  حقزال   او حيقا ، M2 النققزو لعق   ب لنسب  الح   كذلك     
مليقزن وينق  ،  3210إلق  حقزال   M1  النققزو تق   ف  ال ي و  بسب  زذلك ؛ 1922 سن  تلي  ك ن تم 

  .1922مليزن وين   سن   0292مق ب  
  و ققققققققققققققققققبمع أي ،وين   مليزن 3030.3 حزال  إل  M1 النقزو ت   انخف   1920 سن  ف  بينم      
 حقزال  إلق  السقن  لقنفد المقوفزت   مي ان ف  العج  انخف  زكذلك  ،1921 سن % 01 مق ب  ،2% -
 االنخفق   بسقب  زذلقك ؛  1921  ققققققققسن% 124 - قققققققققققمق ب ،%21 -بمعو  أي ،وين   مليزن 292.0-
 .الج  ي الحس    ف قققققص ف  العج  انخف   زكذلك الص و ا ،ز  الزا وا  من ك  ف 
% 2 –مق بق  1922سقن  %09 زبمعو  ،وين   مليزن 492.33حزال  إل  M1 النقزو ت    او كم      
 و قققققققققزبمع ، 1922 لسن  وين   مليزن 223.2 نحز بل  ف ئض    الموفزت   مي ان حق  بينم  ، 1924 سن 
 مليزن 1722.2 نحز بل  حيا التج  ي المي ان لف ئ  ذلك زيعزو ؛ 1924 ت  % 7- مق ب  ،024%-

  حقزال إلق   قققققققققققمق ب بقوزن زالتحقزي   الخقوم   ميق ان ف  العج  انخف  كم  ،%129بمعو  أي ،وين  
 المقوين،  ن ققققققققققالج   ققققققققققققانخف بسب  زذلك̎   ؛ 1924 بع   مق  ن   ،1922 سن  وين   مليزن 212.3 -

 ،زالنف يق  األجنبيق  الشق ك   أ بق ح النخف   ذلك زي ج، ،األجنب  الص   تل  ال ل  النخف   نتيج 
 سي سق  لت بيق  ب إلضق ف  النف يق  الصق و ا  انخفق   زأيضق    ،المشق زت   مقن العويقو تنفيقذ لتزق  نتيج 
 ،زالسقققي ح  السقققف  مصققق  ي  النخفققق   أو  ممققق  األجنبققق ، الصققق   تلققق  زال ق بققق  ،القققزا وا  مقققن الحقققو

 . (2)̎  األجنبي  الشحن زس ئ  استعم   تل  ال ل  زانخف  
 

                                                           
 . 33 ص ،سابق مرجع ،الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان الفيتز ي، المهوي ت ي  (1)

 . 32 ص ،مرجعنفس ال ت ي  المهوي الفيتز ي، (2)



69 

 
 (2 -0)  ق  شك 

 (2119-1891خالل الفترة ) في ليبيا (M2,M1عرض النقود)نمو 
 ( 3-0)  ق  الجوز  ل  بي ن  تاتتم وا   ال س  ت 
 

 
 (9 -0)  ق  شك 

 (2119-1891نمو ميزان المدفوعات الليبي خالل الفترة )
 ( 0-0)  ق  الجوز  ل  بي ن  تاتتم وا   ال س  ت 
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% 4.19 بمعقققو  أي وينققق  ، مليقققزن 2324.9 حقققزال إلققق   M1 النققققزو تققق    او  ،1993سقققن  فققق       
 وينققق   مليققزن 202.2-نحققز بلقق  تجقق ا   المققوفزت   ميققق ان حققق  المق بقق  زفقق  ، 1990 تقق  % 12 مق بقق 

% 01 بحققققزال  الققققزا وا   يقققق و  بسققققب  زذلققققك السقققق ب ؛ ب لعقققق   مق  نقققق  ، 1993 لسققققن % 022 –زبمعققققو 
 ميق ان تجق  ل يق و  ب إلضق ف  ، 1990 بعق   مق  نق  ، 1993 تق  % 9 -حزال  إل  الص و ا  زانخف  
 .  1990 بع   مق  ن  ، 1993 لع   وين   مليزن 423.2 -حزال  إل  مق ب  بوزن زالتحزي   الخوم  

 المقققوفزت   ميققق ان زحققق  ،( 0222 حتققق ز  ، 0222 سقققن  منققذ) مت ايقققو بشقققك  النقققزو تققق   نمققق  كمقق     
 فق  ا تف ت    حق  حيا ،التج  ي المي ان لف ئ  مي ان الموفزت   ف ئ  زيعزو ؛ الفت   نفد خ   ف ئض   
 انخفق   بسقب  ؛التجق  ي الميق ان فق ئ  انخفق  فققو  0221 سقن  تقوا م  ،زالزا وا  الص و ا  من ك 

 . الزا وا  ز ي و  الص و ا 
 ،(0222 -1922) الفتق   سقنزا  أغلق  خق   ف ئضق    حقق  ققو المقوفزت   ميق ان أن ،يتضح ذلك من    

  أد حسق   تجق  إلق  ب إلض ف  مق ب ، بوزن زالتحزي   الخوم   حس   ف  المت ايو العج  من ب ل غ 
 ممقق  التجقق  ي، الميقق ان لفقق ئ  المققوفزت   ميقق ان فقق ئ  زيعققزو ؛الفتقق   تلققك مققن السققنزا  أغلقق  فقق  المقق  
كمق  نمق  تق   النققزو أيضق   بشقك   ،الليبق  المقوفزت   ميق ان تلق  التقأثي  فق  البنقو هقذا أهميق  إلق  يشقي 

واز ، ققققققققققققققققققققققتلقك الفتق  ؛ زذلقك بسقب  النمقز المت ايقو للعملق  فق  التالغ لبيق  العظمق  مقن سقنزا  مت ايو خق   
  قققققالو اس سنزا  بع  ف  تبين أيض   أن كم   ،مت ايو بشك    شب  النقزوكذلك نمز ز  ،زالزوائ، تح  ال ل 

 فق   و قققققققققققققققققققققق ي هنق ك كق ن أخق   سقنزا  فق  بينم  الموفزت   تج ا ، نمزا ، زحق  مي ان النقزو ت   حق 
    ققققققققققق ق واز ققققققققققققققققققالج   ققققققققققققققققققققققخ من حقققققققققققققققققققاتض  قققققققققققققققق، زذلك كم  قالموفزت مي ان ف  زف ئض    النقزو، ت  

  .(9 -0 ،2 -0) ق  البي ني ن زالشك ن ،(3 -0 ، 0-0 ، 0-1)



  

 

 

 

 الفصل الثالث
 

ميزان المدفوعات الليبي وعرض النقود  بين لعالقةاختبار ا) 

( 8119 -0891)خالل الفترة   

 

المبحث األول : كيفية تقدير العالقة بين عرض النقود وميزان 

 المدفوعات

 

تقديرالمبحث الثاني : تحليل نتائج ال  
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 األول المبحث
 الليبي المدفوعات وميزان النقود عرض بين العالقة تقدير كيفية

   مقدمة -3-1-1
 ،يــــــــــــــــــــالليب المدفوعات وميزان النقود عرض بين العالقة تحليل البحث من السابق الفصل تناول         

 ةــــــــــــالبحثي اإلشكالية من التطبيقي الجانب الفصل هذا يتناول وسوف ،(8119 -0891) الفترة خالل
 ذاـه وسيخصص ،الليبي المدفوعات ميزان على النقود لعرض تأثير يوجد إذا ما بحث في والمتمثل
 محل االقتصادية المتغيرات بين المفترضة العالقة من التحقق خالله نم مــيت ،قياسي نموذج لبناء المبحث
 .(1)االقتصادية النظرية توضحه الذي اديـــاالقتص للمنطق وفقا   الدراسة

    النموذج توصيف -3-1-2

 ليبيا في المدفوعات ميزان أن تبين البحث، من والتحليلي النظري الجزء في عرضه تم ما خالل من      
 ،اإلجمالي المحلي الناتج النقود، عرض: في تتمثل( المتغيرات) المحددات من بمجموعة يتأثر أن يمكن
 الواردات على قيود كفرض السياسية اإلجراءات لبعض باإلضافة المحلي، االئتمان الحكومي، اإلنفاق
 اللـــــــــــــخ اــليبي على فرض الذي الجوي للحصار باإلضافة المدفوعات، ميزان على الضغط تخفيف لغرض
 . التسعينيات فترة

 المستوى ارتفاع إلى تؤدي المحلية السيولة في الزيادة فإن ،االقتصادية النظرية في وارد هو وكما       
 ـــــــــــــــــــبالطل في زيادة ثم ،الدخل في زيادة تحدثو  االستثمار فيزداد ،الفائدة سعر وانخفاض ،لألسعار العام
 عجز وحدوث ،التجاري الميزان تدهور إلى بدورها تؤدي والتي الواردات، في زيادة إلى يؤدي مما ،الكلي
 في زيادة إلى تؤدي قد االستثمار في الزيادة فإن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا ،المدفوعات ميزان في

 ميزان في تحسن ثم ومن ،التجاري الميزان في فائض حدوث إلى يؤدي مما ،الصادرات فتزداد ،اإلنتاج
 . المدفوعات
 ود،ـــــــــــــــــــالنق عرض في زيادة إلى تؤدي المحلي االئتمان في الزيادة فإن النقدي المنهج حسب وعلى       
 والخدمات السلع على الطلب في والزيادة والمستوردة، المحلية والخدمات السلع على الكلي الطلب فيزداد

 . المدفوعات ميزان في عجز حدوث إلى تؤدي سوف األجنبية
 الطلب في وزيادة ،الدخل في زيادة إلى تؤدي الحكومي اإلنفاق في الزيادة فإن االستيعاب لمنهج وفقا  و    
 يؤدي ذلك فإن منها، اإلنتاج والخدمات السلع على الحكومي اإلنفاق يفوق وعندما والخدمات، السلع على
 إلى يؤدي ســــــــــــــالعك بينما المدفوعات، ميزان في عجز ثم ومن ،الجاري الحساب في عجز حدوث إلى

 .     المدفوعات ميزان في فائض حدوث

                                                           
 .القياسي Gretl  برنامج استخدام خالل من ذلك وسيتم ( 1)
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 بالنظرية ورد لما ووفقا   البحث، من( الثاني الفصل) التحليلي الجزء في ورد ما خالل ومن لذلك       
 : التالية الدالة في الليبي المدفوعات وميزان النقود عرض بين العالقة صياغة يمكن ،(1) الكلية االقتصادية

PB = f ( GDP , M , DC , G , D1 , D2) (3-0) ........................  

 :  حيث
0 )PB   :الثابتة باألسعار المدفوعات ميزان. 

GDP (2  :الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج.  
3 )(M2 , M1 : )عرض النقود باألسعار الثابتة. 
4 )DC  :الثابتة باألسعار المحلي االئتمان صافي . 
5 )G  :الثابتة باألسعار العام اإلنفاق.  
6 )D1  :ةــــــــــــــــــــــــــــــبالموازن يعرف ما قــــــــــــــتطبي فيها تم يـــــــــــوالت ،(8110-0898) الفترة يمثل وهمي متغير   
 .االستيرادية 

7) D2  :ليبيا على الجوي الحظر فيها فرض والتي ،(8113 -0888) الفترة يمثل وهمي متغير . 

   النموذج تقدير -3-1-3

   ، Ordinary Least Squares( O L S) االعتيادية الصغرى المربعات طريقة استخدام يتم سوف     
  رةــــــــــــــــــالفت اللــــــــــــــخ يــــــــــــــــالليب المدفوعات وميزان النقود عرض بين المفترضة العالقة تقدير أجل من وذلك

 :كاآلتي القياسي شكلها في السابقة الدالة صياغة يمكن إذن ،(8119 -0891)
   PB = a o + β 1 GDP +  β 2 M1 + β 3 DC + β 4 G +  β 5 D1 + β 6 D2 + µ t   ........ (3-8)  

 فسلن M2ودـــالنق رضــــــــــع يستخدم سوف ذلك بعد ثم ،في هذه الدالة M1النقود عرض استخدام تم وقد    
  -: النموذج في الداخلة المتغيرات تأثير آللية وصف يلي وفيما ،الدالة

  GDP : اإلجمالي المحلي الناتج -أ
 افةــــــــــــــباإلض ،ولــــــــــــــــمعق تضخم دلـــمع على المحافظة مع ،اإلجماليـج المحلي النات في الزيادة إن       
 ومن ،(2)تؤدي إلى حدوث تحسن أو فائض في ميزان المدفوعــــــــات المحلي، االئتمان حجم من للتقليل
فتزداد  ،الناتج المحلي اإلجمالي قد تؤدي إلى زيادة في الطلب الكلي في ادةــــــــالزي فإن رىـــــــــأخ ناحية

 متغير شارةإ توقع يصعب ثم ومن ،تزان المدفوعامي في عجز حدوث إلى ؤديد يـــــق مما الــــــــواردات،
  . الناتج المحلي اإلجمالي

                                                           
 مرجع ماكدونالد، رونالد و هالوود بول سي،  882 -88 صص  ،سابق مرجع ابدجمان، مايكل أنظر على سبيل المثال: ( 1)

 مرجع ، جيرونيالم فرانسيس ، 352 -352ص ص ،سابق مرجع فانهوز، وديفيد دانيالز جوزيف، 852 -855 ص ص ،سابق
 .   092 ص ،سابق

 . 28 ص ،سابق مرجع أحمد، اللطيف عبد منجد ( 2)
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) M2 , M1  ( النقود عرض -ب :  

 األثر ةـــــــلمعرف ،M2 الواسع بالمعنى النقود وعرض، M1الضيق بالمعنى النقود عرض استخدام سيتم     
 تؤدي النقود عرض في فالزيادة الدراسة، فترة خالل الليبي المدفوعات ميزان على منهما أي يحدثه الذي
 ارـــــــــاالستثم في الزيادة على يشجع مما ،(1)الفائدة سعر في وانخفاض ،لألسعار العام المستوى ارتفاع إلى

 ميزان تدهور إلى يؤدي مما الواردات، فتزداد الكلي، الطلب في زيادة إلى بدوره يؤدي الذي الدخل فيزداد
 .(2) الطلب جانب من هذا المدفوعات ميزان مع عكسية بعالقة يرتبط النقود عرض أن أي المدفوعات،

 مما ،الصادرات فتزداد اإلنتاج زيادة إلى تؤدي االستثمار في الزيادة فإن العرض جانب من أما     
 عالقة المدفوعات بميزان النقود عرض عالقة تكون وعليه المدفوعات، ميزان في فائض حدوث إلى يؤدي
 .(3)طردية
 قيمة انخفاض إلى يؤدي قد األجنبي الفائدة سعر مقابل المحلي الفائدة سعر في االنخفاض نأ كما     
 ،المدفوعات ميزان في فائض فيحدث الواردات، وانخفاض الصادرات زيادة إلى يؤدي مما ،المحلية العملة
 . متغير عرض النقود شارةإ توقع يصعب ولذلك

 (4 ) DC  : المحلي االئتمان -ج  
 زيادة على يشجع ذلك فإن التجارية، المصارف قبل من الممنوح المحلي االئتمان يزداد عندما       

 ارتفاع إلى تؤدي المحلي االئتمان في الزيادة نأ كما الصادرات، مث ومن اإلنتاج فيزداد ،االستثمار
 إلى يؤدي مما واألجنبية، المحلية والخدمات السلع على األفراد طلب فينخفض ،لألسعار العام المستوى
 . المدفوعات ميزان في فائض حدوث
 لــــــــــالدخ فيزداد ،ارــــــاالستثم في زيادة إلى تؤدي المحلي االئتمان في الزيادة فإن أخرى ناحية ومن       
 يصعب ولذلك ،المدفوعات ميزان تدهور على يعمل مما الواردات، تزداد ثم ومن ،الكلي الطلب ويزداد
 .متغير االئتمان المحلي شارةإ توقع

  (5)  G العام اإلنفاق -د :  

 فيزداد ،خلالد في زيادة إلى يؤدي ذلك فإن ،والخدمات السلع على الحكومي اإلنفاق يزداد عندما        
  زـــــــــــعج فيحدث الواردات في زيادة إلى يؤدي مما والمستوردة، المحلية والخدمات السلع على الكلي الطلب
طــــــــــيرتب يـــــــــــالحكوم اإلنفاق أن أي ،اإلنفاق انخفاض حالة في العكس يحدث بينما المدفوعات، ميزان في  

.المدفوعات ميزان مع عكسية بعالقة  

                                                           
 .819 ص ،نفسه السابق المرجع ابدجمان، مايكل ( 1)
 .83 - 88 ص ص ، نفس المرجع ابدجمان، مايكل ( 2)
 . 492 – 492 ص ص ،نفس المرجع ابدجمان، مايكل ( 3)
 . 380 -392 ص ،السابق نفسه المرجع فانهوز، وديفيد دانياليز جوزيف ( 4)
 . 000 - 001 ص ص ،السابق المرجع ابدجمان، مايكل ( 5)
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  D1  : الوهمي المتغير -ه  
 النفط أسعار انخفاض بسبب ؛الثمانينيات فترة خالل الليبي االقتصاد لها تعرض التي للظروف نظرا        

 قيمة في مقابل انخفاض حدوث دون الليبية، الصادرات قيمة انخفاض إلى أدى مما ،العالمية األسواق في
 زانــــــــــــــــــمي في زـــــــــــعج حدوث عنه ينجم قد ما ،الواردات على المحلي الطلب مرونة عدم بسبب الواردات؛

 بهدف األجنبي؛ الصرف وعلى الواردات على مباشرة كمية قيود فرض إلى أدى الذي األمر المدفوعات،
 بعالقة يرتبط أن المفترض من D1الوهمي المتغير فإن لذلك ،المدفوعات ميزان على الضغط تخفيف
 .  (1)المدفوعات ميزان مع موجبة

 D2  : الوهمي المتغير -و  
 هــعالقت تكون أن المتوقع ومن ليبيا، على االقتصادي الحصار فيها فرض التي الفترة عن يعبر وهو      
 . المدفوعات ميزان مع عكسية
 قد التي األخرى المتغيرات يتضمن والذي ،(Random Variable)  العشوائي المتغير فيمثل ut أما    
 . النموذج يوضحها وال التابع المتغير في تؤثر

 : كاآلتي(  8-3) رقم المعادلة في المعلمات إشارات تكون أن المتوقع ومن      
 β5 >  0  ،  β 4 , β 6  < 0    ،   β 1  , β 2  ,  β 3 > 0 > أو 

  النموذج تقييم -3-1-4
   اقتصادي معنى أو مدلول لها المقدرة المعلمات قيم كانت إذا ما معرفة النموذج، تقييم من الهدف     

حصائي  وسيتم التابع، المتغير على تأثيرها مدى على للوقوف المقدرة المعلمات اختبار طريق عن ،وا 
 : تتمثل في االختبارات من مجموعة خالل من النموذج تقييم

 توصيف جودة ويبين Fاختبارو  حدة، على كال   المقدرة المعلمات معنوية مدى يوضح وهو t اختبار
 وجود عن الكشف اختبارات ثم ،   R¯²التحديد معامل خالل من للنموذج التفسيرية القدرة اختبارو  النموذج،
 دد،ــــــــــــــــــالمتع يــــــــــالخط واالشتراك ،الذاتي االرتباط من خلوه من للتأكد ؛المقدر النموذج في القياس مشاكل

 تطبيق خالل من النموذج، في المستخدمة للبيانات الزمنية السالسل استقرار مدى الختبار باإلضافة
 -انجل) طريقة باستخدام المشترك التكامل واختبار ،(ADF) عــــــــــالموس (فولر -ديكي)اختبار
 . (Engel- Granger) (رــــــــــــــــــــــــــجرانج

                                                           
 . البحث من الثاني الفصل ينظر ( 1)
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 الثاني المبحث
 التقدير نتائج تحليل

   مقدمة -3-2-1
  اتـــــــــالمدفوع ميزان على النقود عرض ألثر القياسية النتائج وتحليل الستعراض المبحث هذا يهدف       

 (. 8119 - 0891)  الفترة في للمتغيرات الزمنية السالسل تحليل خالل من الليبي، االقتصاد في
 الليبي المدفوعات ميزان على النقود عرض أثر تقدير نتائج -3-2-2

 عــــــــــالموس (فولر -لدكي ) الوحدة جذر اختبار استخدام وبعد ،(8-3) رقم النموذج من خالل تقدير    
(ADF) Augmented Dickey and Fuller، ةـــــــــــــالدراس لـــــــــمح للمتغيرات الزمنية السالسل أن اتضح 

 وـــــه اــــــــــكم وذلك ،%0 معنوية مستوى عندو  ،( Ī ، ĪĪ ، ĪĪĪ) الثالثة النماذج في ،عند الفرق األول مستقرة
 ( . 0-3) رقم الجدول في موضح

 (0 -3) رقم جدول
 ( ADF ) الموسع (فولر -لدكي الوحدة)جذر اختبار نتائج

ĪĪĪ ĪĪ Ī انــــالبي 

 الحرجة القيم 0% 2.62- 3.58- 4.15-

-3.50 -2.93 -1.95 5%  

-3.18 -2.60 -1.61 01%  

 المتغيرات المستوى األول الفرق المستوى األول الفرق المستوى األول الفرق

***-6.291 ***-6.701 ***-6.256 ***-3.560 ***-6.048 ***-3.312 BP 

***-5.860 *-3.227 ***-4.795 -0.880 ***-4.958 0.108 GDP 

***-5.082 -1.721 ***-5.053 -1.846 ***-5.136 -0.469 M1 

***-5.835 ***-5.508 ***-5.949 ***-5.095 ***-6.075 *-1.971 G 

***-5.392 -0.808 ***-4.706 0.425 ***-4.566 -0.019 DC 

 ،(م8114  ، الجامعية الدار:  اإلسكندرية ؛ 3 ط)القياسي االقتصاد في الحديث عطية، محمد القادر عبد من، أخذت الحرجة القيم -
  808 ص
 .%01 مستوى عند معنوي:  % . )*(5 مستوى عند معنوي:  % . )**(0 مستوى عند معنوي:  )***( -
النموذج  ( ĪĪĪ)  زمني، اتجاه وبدون بثابت الثاني، النموذج(  ĪĪ)  ،زمني واتجاه ثابت حد بدون وهو األول، ( النموذج Ī: )  حيث –

 . زمني اتجاه مع بثابت الثالث،
 *λ  > λ الجدولي( : (ADFاختبار -
 

  النتائج إلى الوصول تم( 8119 -0891) الفترة خالل (8-3) رقم السابقة المعادلة تقدير وبعد  

:التالية  
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B̂P=0854.9. + 0.125 - 0.082 - 0.030 + 0.103 +  0281 .42 - 0212085 ....... (3- 3)   
                            GDP          M1          DC           G            D1               D2 
*t = (0.411)   (0.660)   (-0.496)  (-2.367)  (0.272)   (0.748)  (-0.731)   
R² =0.53 ,  R¯² = 0.40  ,  *F = 4.13 ,  D.W = 2.09 ,  n = 29 ,  k = 7 

 رارـــــــاستق اختبار من البد لذلك حدة، على كال   المتغيرات استقرار مدى يبين (فولر -دكي)اختبار وألن    
 اءتـج وقد ،(Cointegration) المشترك لـــــــــــالتكاماختبار  استخدام خالل من كمجموعة المتغيرات هذه
   :كاآلتي االختبار نتائج

 (8 -3) رقم جدول
Engel- Granger   المشترك للتكامل (جرانجر – انجل)اختبار  

∆ut =   λut-1   +  ∑ρ t-j ∆ ut-j    +  €t انـــــــــالبي  

-5.59 0% الحرجةالقيم    

- 5.13 5%   

- 4.23 01%   

***τ = -5.25888  

 
 . 804 ص السابق، المرجع عطية، محمد القادر عبد من، أخذت الحرجة القيم -
 .%0 مستوى عند معنوي:  تعني)***(  -
 

 متغيرات بين مشترك تكامل وجود يالحظ ،(8-3) رقم الجدول في الظاهرة النتائج خالل من      
 أن أي ،H1:لـــــالبدي الفرض ويقبل ، Ho:دمــــــــــالع الفرض يرفض إذا   ،%0 معنوية مستوى عند ،النموذج
 .الطويل األجل في كمجموعة مستقرة النموذج في الداخلة للمتغيرات الزمنية السالسل

ات ــــــــــــــــمع فرضي ةــــــــــــوافقتم جاءت المعلمات جميع إشارات أن السابق النموذج خالل من يالحظ كما    
في حين من المفترض أن  موجبة إشارته جاءت فقد ،الحكومي اإلنفاق متغير معلمة عدا ما ،النموذج

 للمنطق موافق وهذا ،موجبة إشارته جاءت فقد اإلجمالي المحلي للناتج بالنسبة أما ،تكون سالبة
 المدفوعات، ميزان في فائض حدوث إلى تؤدي قد GDPالناتج المحلي اإلجمالي في فالزيادة االقتصادي،

 عرض في فالزيادة ،المدفوعات ميزان مع سالبة بعالقة يرتبط دفق ،النقود لعرض بالنسبة الحال كذلك
 في الزيادة على يشجع مما ،الفائدة سعر في وانخفاض ،لألسعار العام المستوى ارتفاع إلى تؤدي النقود

 إلى يؤدي مما الواردات، فتزداد ،الكلي الطلب في زيادة إلى يؤدي بدوره الذي الدخل فيزداد ،االستثمار
 يرتبط فقد ،أيضا   االقتصادي للمنطق موافقة المحلي االئتمان إشارة جاءت كما المدفوعات، ميزان تدهور
 فيزداد ،االستثمار زيادة إلى تؤدي المحلي االئتمان في فالزيادة ،المدفوعات ميزان مع عكسية بعالقة
 كذلك المدفوعات، ميزان تدهور على يعمل مما الواردات، تزداد ثم ومن ،الكلي الطلب ويزداد الدخل
 .االقتصادي للمنطق موافقة إشارتيهمااءت ج فقد  D2,D1 الصوريين رينـللمتغي ةبالنسب

  ،DC يـــــــــالمحل االئتمان متغيرمعلمة  داــــــــع ما إحصائية داللة ذات تكن لم المعلمات جميع أن غير     
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 . t(1) اختبار هـــيوضح كما وذلك، %5 وىـمست عند معنوية جاءت فقد
 ومخالفة ،معنويته لعدم العام اإلنفاق متغير حذف بعد( 3 -3) السابقة المعادلة تقدير أعيد وقد    

 المتغير على اإلبقاء مع أيضا   معنويته لعدم D2 الوهمي المتغير وكذلك االقتصادي، للمنطق إشارته
  :يلي كما النتائج فكانت ،D1 الوهمي

B̂P = 5010220 + 0.122 GDP - 0.182 M1 - 0.051 DC + 8290032 D1 ...... (4-3) 
*t =  (0.128)       (0.8001)         (-0.397)          (-3.164)       (1.820( 
R² =0.52  ,  R¯² = 0.44  ,  *F = 6.45  , D.W = 1.94  , n = 29 , k = 5 

 معلمة نأ كما معنوية، مستوى أي يحقق لم النقود عرض متغير أن لوحظ السابقة المعادلة من      
 حذف تم فقد لذلك الثابت، معنوية لعدم باإلضافة أيضا ، معنوية غير جاءت  اإلجمالي المحلي اتجــــــالن

 : تيآلكا التقدير نتائج فكانت المعادلة، من الثابت
B̂P = 0.083 GDP - 0.082M1 – 0.149DC + 2821.09D1 ……00(5-3)  
*t =   (1.087)         (-0.391)      (-3.229)      (1.924) 
R² =0.60  ,  R¯² = 0.55  ,  *F = 9.29  , D.W = 1.93  , n = 29 , k = 4 

 عرض معنوية عدم وكذلك اإلجمالي، المحلي الناتج متغير معنوية عدم تبين السابق النموذج من    
 كما النتائج فجاءت المعادلة، من اإلجمالي المحلي الناتج حذف بعد النموذج تقدير أعيد لذلك ،M1 النقود
 : يلي

B̂P= 10032 M1 - 0.183DC + 2672.03D1 ........ (2- 3)  
*t =    (2.359)         (-5.345)       (1.824)   
R² =  0.58  ,  R¯² = 0.55  ,  *F = 11.90  ,   D.W = 2.06   , n = 29 , k = 3 

 ،لفرضيات النموذج موافقة جاءت المعلمات جميع إشارات أن يالحظ أعاله المعادلة من        
 يتضح كما وذلك ،%5 معنوية مستوى عند المقدرة المعلمات لجميع العالية اإلحصائية للداللة باإلضافة

 نأ كما. (3)% 01فقد جاء معنوي عند مستوى معنوية  D1، ما عدا المتغير الوهمي t(2) ارباخت خالل من
 ،(Ī ، ĪĪ ، ĪĪĪ) الثةـالث اذجـــــالنم فيعند الفرق األول،  مستقرة بالنموذج الداخلة للمتغيرات الزمنية السالسل

 رقم بالجدول الموضحة الموسع (فولر –دكي)اختبار خالل من تبين كما وذلك ،%0 معنوية مستوى عندو 
 خالل من وذلك ،% 0 معنوية مستوى عند المتغيرات جميع بين مشترك تكامل وجود اتضح كما ،(3-0)

  .الطويل األجل في كمجموعة مستقرة المتغيرات جميع أن أي ،(3-3) رقم بالجدول الموضحة النتائج
 

 

                                                           
(1 ) t 80124=  الجدولية. 
(2 ) t 80152=  الجدولية . 
(3) t  = 00212الجدولية. 

.*t > t t   الجدولية:  اختبار -  
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 (3 -3) رقمجدول 
 المشترك للتكامل (جرانجر – انجل)اختبار

∆ut =  λut-1  + ∑ ρt-j ∆ut-j  + €t البيـــــــــان 

-4.25 0%  القيم الحرجة 

-4.02 5%   

-3.94 01%   

***τ = -2.84349  

 
 فقط% 55 حيث المقدر، للنموذج التفسيرية القدرة انخفاض إلى( R¯²)  التحديد معامل قيمة وتشير    
 فسرتها المتبقية% 45و المستقلة، المتغيرات في التغيرات فسرتها التابع المتغير في الحاصلة التغيرات من

 .األخطاء
 مع مقارنة المحسوبة*( F) قيمة ارتفاع حيث من النموذج، توصيف جودة تبين (F)اختبار خالل ومن    

 .النموذج في المستقلة المتغيرات اختبار جودة على يدل مما ،(1) الجدولية
  جداول حسب dL , du قيم مع مقارنتها بعد الذاتي االرتباط مشكلة وجود عدم  D.W قيمة توضح كما   

  نــــــــــــــــــــبي المتعدد الخطي االشتراك مشكلة وجود عدمتبين  (2)كالين اختبار خالل منو  ،واتسون داربن

( 1059)المقدر للنموذج( R²) التحديد معامل خالل من يتضح كما وذلك ،النموذج في المستقلة المتغيرات
 خالل من هو موضح وكما ،( DC ,D1) المتغيرين بين وهي جزئي ارتباط قيمة أكبر مربع مع مقارنة

 .  (4-3) رقم جدول المتعدد االرتباط مصفوفة
 (4 -3) رقم جدول
 المتعدد االرتباط مصفوفة

D1 DC M1 BP المتغيرات 

- 0.0877 - 0.6688 - 0.2949 1.0000 BP 

0.2340 0.4401 1.0000 - 0.2949 M1 

0.4518 1.0000 0.4401 - 0.6688 DC 

1.0000 0.4518 0.2340 - 0.0877 D1 

 
 لمعرفة ، M2 النقود بعرض M1 النقود عرض متغير استبدال بعد( 3 -3) النموذج تقدير إعادة تم وقد    

 أن نـــــــــــــتبي( ADF) ارـــــــــــاختب خالل ومن الدراسة، فترة خالل المدفوعات ميزان على األخير تأثير واختبار
 جميع بين مشترك تكامل يوجد كما الثالثة، النماذج في األول الفرق في مستقر M2 النقود عرض متغير

                                                           
(1 ) f 4024=  الجدولية. 

* . F > F الجدولية  : F اختبار -  
r:  كالين اختبار ( 2)

2
   <R

2     
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 مستوى دـــــعن الجدولية مع مقارنة المحسوبة τ قيمة ارتفاع خالل من وذلك ،النموذج في الداخلة المتغيرات
 .  (2-3) و( 5-3)  بالجدولين موضح هو كما ،%0 معنوية

 (5 -3) رقم جدول
 M2للمتغير الموسع (فولر -لدكي) الوحدة جذر اختبار نتائج

ĪĪĪ ĪĪ Ī البيان 

 الحرجة القيم 0% 2.62- 3.58- 4.15-

-3.50 -2.93 -1.95 5%  

-3.18 -2.60 -1.61 01%  

 المتغيرات المستوى األول الفرق المستوى األول الفرق المستوى األول الفرق

***-4.577 -1.683 ***-4.611 -1.781 ***-4.695 -o.521 M2 

 

 %0 مستوى عند معنوي:  تعني)***(  -
 (2 -3) رقم جدول

 المشترك للتكامل (جرانجر – انجل)اختبار

∆ut =   λut-1   +  ∑ρt-j ∆ut-j    +  €t البيـــــــــان 

 الحرجة القيم 0% 5.58-

-5.03 5%  

-4.73 01%  

***τ = -5.81943  

 
 :  كاآلتي النتائج كانت المعادلة تقدير وبعد

B̂P =0502088 + 10158 - 0.060 – 0.136 + 0.013 +1783.58 – 1554.41  ......... (3- 2 )  

                           GDP        M2           DC             G             D1            D2 
*t= (0.313)  (0.584)  (- 1.291)  (- 2.388)  (0.285)  (0.772)  (- 1.671)   
R² =0.53 ,  R¯² = 0.40  ,  *F = 4.07 ,  D.W = 2.09 ,  n = 29 , k = 7 

 فقد تغيير أي للمعادلة يضف لم أنه كما إحصائية، داللة ذا يكن لم M2 النقود عرض متغير أن إال    
 (.3-3)رقم المعادلة في كما حالها على المتغيرات جميع بقيت

 ومخالفةيته معنو  لعدم ،الحكومي اإلنفاق متغير حذف بعد( 2-3) السابق النموذج تقدير أعيد وقد    
مع اإلبقاء على المتغير الوهمي  لعدم معنويته أيضا ، D2 الصوري المتغيرو  االقتصادي، للمنطق هإشارت

D1 ثم ،الثابت حذف تم ذلك بعد ثم ،(4-3) المعادلة في عليها المتحصل نفسها هي النتائج كانت، و 
 النتائج من جدا   قريبة وهي ،معنوية نتائج على الحصول فتم معنويتيهما، لعدم ،اإلجمالي المحلي الناتج
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 متغيرات لجميع الزمنية السالسل الستقرار فباإلضافة ،(1) (2-3)السابقة المعادلة في عليها المتحصل
 ،كمجموعة أيضا   مستقرة السالسل هذه فإن الموسع، (فولر – دكي)اختبار حسب على المقدر النموذج
باإلضافة لتوافق إشارات جميع ، المشترك للتكامل (جرانجر – انجل)اختبار خالل من اتضح كما وذلك

 معنوية مستوى عند المستخدمةالمتغيرات  معلمات جميع معنوية، وكذلك فرضيات النموذجالمعلمات مع 
 وانخفاض ،المقدر للنموذج اإلحصائية الداللة ضعف مع ،القياسية المشاكل من النموذج خلوو  ،5%

   .المستقلة لمتغيراته التفسيرية القدرة
 جــــــــــــــالنتائ فكانت المحلي، االئتمان متغير استبعاد بعد( 2-3) رقم النموذج تقدير أعيد وبعد ذلك    

 : كاآلتي
B̂P =3203020 + 0.171GDP  -  0.451M1 +  0.107G -759.016D1 -4295.89D2 ..... (3-9 )  
*t = (0.288)      (0.228)        (-1.905)       (0.338)       (-0.345)      (-1.900)   
R² =0.41 ,  R¯² = 0.28  ,  *F = 3.20 , D.W = 1.68 , n = 29 , k = 6 

 رــــــــــــــــــالمتغي ةــــــــــــــمعنوي عدم وكذلك ،العام اإلنفاق متغير معنوية عدم يالحظ السابق النموذج خالل من   
 هذه ذفـــــــــح بعد ديرـــــــــــــــــالتق أعيد فقد لذلك ،لفرضيات النموذج إشارتيهما لمخالفة باإلضافة ، D1الوهمي
 : كاآلتي النتائج جاءتف النموذج، من راتـــــــــالمتغي

B̂P = 3123089 + 0.193GDP -  0.477M1  - 3605.60D2   ..... (3-8 )  
*t = (0.2891)      (8.512)        (-8.020)       (-2.209)        
R² =0.40 ,  R¯² = 0.33  ,  *F = 5.64 ,  D.W = 1.56  , n = 29 , k = 4 

 وذلك ،%5 مستوى عند مرتفع معنوية مستوى حققت المعلمات جميع أن يالحظ السابق، النموذج من    
 اراتـــــــــــإش نأ كما وي،ـــــــــمعن غير جاء فقد ،الثابت عدا ما ،المحسوبة t مع (2)الجدولية t مقارنة خالل من

 لهذه ةــــــــــــــــــالزمني لــــــــــــــــــــالسالس الستقرار باإلضافة هذا ،لفرضيات النموذج موافقة جاءت المعلمات جميع
 كما ،(0-3) رقم بالجدول الموضح الموسع (فولر – دكي)اختبار خالل من اتضح كما وذلك المتغيرات،

 نتائج حسب على وذلك الطويل، األجل في كمجموعة مستقرة المتغيرات لهذه الزمنية السالسل أن تبين
 ( . 2-3) رقم بالجدول الموضحة المشترك التكامل اختبار

 (2 -3) رقم جدول
 المشترك للتكامل (جرانجر – انجل)اختبار

∆ut =   λut-0   +  ∑ρt-j∆ut-j    +  €t البيـــــــــان 

-5.04 0%  القيم الحرجة 

-4.49 5%   

-4.20 01%   

***τ = -5.54989  

                                                           
 .000-109 ص ص الملحق انظر ( 1)
(2 ) t 80121=  الجدولية. 
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( R¯²) التحديد معامل قيمة بينما ،(1)الجدولية مع مقارنة المحسوبة*( F) قيمة ارتفاع يالحظ كما    
 ،كــــــش منطقة في النموذج أن إلى باإلضافة جدا ، منخفضة المقدر للنموذج التفسيرية القدرة أن إلى تشير
       dL ,du قيم مع D.W قيمة مقارنة خالل من اتضح كما وذلك ،ذاتي ارتباط هناك يكون أن يمكن أي
 (0081dL  ، du1.65 ) . 
 المستقلة المتغيرات بين المتعدد الخطي االشتراك مشكلة وجود عدم إلى كالين اختبار في حين يشير     

 .  (9-3) رقم جدول المتعدد االرتباط مصفوفة خالل من موضح هو كما وذلك، النموذج في
 (9 -3) رقم جدول
 المتعدد االرتباط مصفوفة

D2 M1 GDP BP المتغيرات 

0.3811 -0.2949 0.4386 1.0000 BP 

-0.1619 0.0296 1.0000 0.4386 GDP 

-0.0869 1.0000 0.0296 -0.2949 M1 

1.0000 -0.0869 -0.1619 0.3811 D2 

     

 وكانت ،M2 النقود بعرض M1 النقود عرض استبدال بعد( 9-3) رقم السابق النموذج تقدير تم كما     
 .(2) (8-3 ، 9-3) السابقة المعادالت في عليها المتحصل النتائج من جدا   قريبة التقدير نتائج

 من أكثر مؤهل( 2-3)رقم  النموذج أن يتضح ،أعالهالمبينة  المعادالت خالل ومن سبق مما إذن      
  رةـــــــــــــالفت اللـــــــــــــــــخ يـــــــــــالليب اتــــــــــــــــــالمدفوع ميزان على النقود عرض أثر توضيح في( 8-3) رقم النموذج

 ودـــــــــــوج احتمالية مثل القياسية المشاكل بعض من يعاني( 8-3) النموذج ألن نظرا   ؛(8119 -0891)
 . المستقلة لمتغيراته التفسيرية القدرة لضعف باإلضافة ي،ـالذات االرتباط
 عرض أن تبين ،(2-3) رقم النموذج قياس من عليها المتحصل النتائج خالل ومن ذلك على      
 متغير إشارة جاءت فقد  المدفوعات، ميزان مع طردية بعالقة يرتبط ،(M2 , M1) بمفهوميه ليبيا في النقود
نص على أن الزيادة في عرض توبذلك تم قبول فرضية البحث، التي  موجبة،( M1 , M2) النقود عرض

  ـــــــــــرةــــــالفتــــ اللـــــــــــــــي خـــــــــــــــــات الليبـــــــــــــــــالنقود تؤدي إلى حدوث تغيرات)سالبة أو موجبة( في ميزان المدفوعـ
، مما يعني أن عرض منخفضة جدا   جاءت (M2 ,M1أن معلمة عرض النقود) إال ،(8119 -0891)

 الليبي المدفوعات ميزان أن أيضا   تبين كما على ميزان المدفوعات، مهم   النقود في ليبيا ليس له تأثير  
 ات،ـــالمدفوع ميزان على سالب تأثير له كان الذي يــــــــــالمحل االئتمان :في مثلتت أخرى بعوامل يتأثر

  .الدراسة فترة خالل المدفوعات ميزان مع ةطردي بعالقة يرتبط وهو  D1 الوهمي والمتغير
    ( يوضح النتائج التي تم الحصول عليها من خالل تقدير المعادالت السابقة.8-3والجدول التالي رقم )   

                                                           
(1 ) f 4029=  الجدولية. 
 . 005 -004 ص ص الملحق أنظر ( 2)
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 (8 -3) رقم جدول

 ةالمقدر ذجاللنم القياسي التحليل نتائج
 

F 

 الجدولية

t  

 الجدولية

 

R¯² F* D.W   𝛃6  5 𝛃 4 𝛃 3 𝛃 2 𝛃 1 𝛃 a رقم 

 المعادلة

 المتغيرات

 

 النموذج

3.76 2.074 0.40 4.13 2.09 
-1706.25D2 

0.731)-) 

1690.47D1 

0.748)) 

0.013G 

0.272)) 

-0.131DC 

2.367)-) 

-0.127M1 

0.496)-) 

0.065GDP 

0.660)) 

1954.90 

0.411)) 
(3- 3) 

 النموذج

 األول

4.22 2.064 0.44 6.45 1.94   
2781.36D1 

1.820)) 
-0.150DC 

-3.164)) 
-0.097M1 

-0.397)) 
0.076GDP 

0.8001)) 
510.671 

0.128)) 
(3- 4) 

 
4.18 2.056 0.55 9.29 1.93   

2821.09D1 
1.924)) 

-0.149DC 
-3.229)) 

-0.082M1 

-0.3912)) 
0.083GDP 

1.087)) 
 (3- 5) 

4.64 1.706 0.55 11.90 2.06    
2672.03D1 

1.824)) 
-0.183DC 

-5.345)) 
0.136M1 

2.359)) 
 (3- 2) 

3.76 2.074 0.40 4.07 2.09 
-1554.41D2 

-0.671)) 
1783.58D1 

0.777)) 
0.013G 
0.285)) 

-0.136DC 
-2.388)) 

-0.060M2 
-0.291)) 

0.059GDP 
0.584)) 

1517.29 
0.313)) 

(3-2) 

3.94 2.069 0.28 3.20 1.68  
-4295.98D2 

-1.900)) 
759.016D1- 

-0.345)) 
0.017G 

0.338)) 
-0.451M1 

-1.905)) 
0.171GDP 

1.772)) 
3713.61 

0.722)) 
(3-8 ) 

 النموذج
 الثاني

4.68 2.060 0.33 5.64 1.56    
3605.60D2- 

-2.209)) 
-0.477M1 

-2.171)) 
0.193GDP 

2.507)) 
3063.28 
0.6980)) 

(3- 8) 

  . 90-22المصدر: معادالت الفصل الثالث من البحث ص ص 

 



 

 

 

 

والتوصيات لنتائجا  

 
 

لنتائجأوالً : ا  

 

 ثانياً : التوصيات
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والتوصيات النتائج  

النتائج:  أولا   

    رةـــــالفت اللـــــخ ـيالليب المدفوعات ميزان على النقود ضرع أثر قياس إلى الدراسة هذه هدفت    

 :يلي ما الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم وكانت ،(8119 -0891)

 عينيعتبر متغيري عرض النقود وميزان المدفوعات، من المتغيرات المهمة التي ينبغي أن تؤخذ ب -0

االعتبار من قبل واضعي السياسة النقدية، فمن خالل التحكم بعرض النقود تستطيع السياسة النقدية 

ميزان المدفوعات هو الذي يحدد  التأثير على مستوى الناتج واألسعار من أجل تحقيق االستقرار، وإن

مركز الدولة بالنسبة للعالم، مما يساعد صناع القرار على استنباط السياسات االقتصادية المالئمة لتحقيق 

وحتى تكون السياسة النقدية ، والنمو االقتصادي ،التوازن الخارجي، الذي يؤدي إلى تحقيق االستقرار

وجود سوق مالي واسع ومتطور، يستطيع مع منظمة، فاعلة، فإن هذا يتطلب وجود سوق نقدية 

ا تطبيق سياسة إعادة الخصم، وسياسة السوق المفتوحة على نطاق مالمصرف المركزي من خالله

إال أن ليبيا تتصف بعدم وجود سوق نقدية منظمة، باإلضافة لضيق السوق المالي، مما يؤدي إلى  واسع، 

 .     بشكٍل عامالسياسة النقدية ضعف فعالية هذه السياسات ، ومن ثم عدم فعالية 

 المدفوعات ميزان اختالل معالجة في مالئمة   تكون ال قد المحلية العملة قيمة تخفيض سياسة إن -8

 ،(الدوالر) أجنبية بعملة تسعر وهي النفطية، الصادرات في تتمثل الليبية الصادرات ألن يبي؛الل

 يؤدي لن المحلية العملة قيمة تخفيض فإن لذلك الضرورية، السلع من هي الواردات أن باإلضافة إلى

 على الكمية القيود سياسة فإن لهذا ، الواردات قيمة في انخفاض وال الصادرات، قيمة في زيادة إلى

 بشكلٍ  طبقت ما إذا الليبي المدفوعات ميزان توازن على  الحفاظ في الوسائل أفضل من تعتبر الواردات

 . فاعلية أكثر

 من وهو التجاري الميزان في تحدث التي بالتغيرات كبيرة بدرجة يتأثر الليبي المدفوعات ميزان إن -3

 فالزيادة ، والواردات راتالصاد من كل قيمة في التغيرات خالل من وذلك المدفوعات، ميزان بنود أهم

 ،رياالتج الميزان في فائض حدوث إلى تؤدي الواردات قيمة في االنخفاض أو ،الصادرات قيمة في

 ومن ثم ،التجاري الميزان في عجز حدوث إلى يؤدي العكس بينما المدفوعات، ميزان في فائض ثم ومن

جميع مكونات ميزان  تكونوفق المنهج النقدي فوهذا عكس المنهج النقدي، ، المدفوعات ميزان في عجز

 .، وليس الميزان التجاري فقط فيه المدفوعات مؤثرة
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 الفائض هذا نأ إال ،(8119 -0891) الفترة خالل مستمرا   الليبي فائضا   التجاري لميزانوقد حقق ا    

 بسبب وذلك الفترة؛ تلك من أخرى سنوات في ينخفض ثم السنوات، بعض في يرتفع حيث للتذبذب، مال

 تمثل إذ ،العالمية النفط أسعار في واالنخفاض االرتفاع بسبب النفطية، الصادرات قيمة في التذبذب

 االقتصاد هيكل في اختالالت حدوث إلى أدى مما ،الدولة في الرئيسي الدخل مصدر النفطية الصادرات

 ةـــاالستهالكي السلع من احتياجاته توفير في الواردات على الليبي االقتصاد العتماد باإلضافة هذا الليبي،

 عنه نتج مما والخدمات، السلع من المحلي الطلب تلبية في اإلنتاجي الجهاز ضعف بسبب ؛ واالستثمارية

 . االقتصادية المشاكل من العديد

 وكان ،الثمانينيات فترة خالل والفائض العجز بين تقلبات شهد قد الليبي المدفوعات ميزان أن تبين -4

 واستمر دينار، مليون 088028 -بحوالي م0890 عام في المدفوعات الليبي ميزان سجله عجز أكبر

 فيها عانى فترة أطول وقد كانت م، 0894 عام وحتى 0890 سنة من المدفوعات ميزان في العجز

االنخفاض في قيمة  إلى المدفوعات ميزان في العجز ويعود العجز؛ من المدفوعات الليبي ميزان

 ميــــــزان في المستمر لعجزإلى ا وكذلك ،الصادرات، أو االرتفاع في قيمة الواردات هذا من ناحية

 العجز تحول ثم من ناحية أخرى، المال رأس حساب في العجزوالى  ،مقابل بدون والتحويالت الخدمات

 وحساب ،الخدمات ميزان في العجز انخفاض بسبب وذلك ؛م0891 ، م0891 عامي في فائض إلى

 أن إال وهكذا، م0891 سنة جديد من العجز عاد ثم التجاري، الميزان لفائض نتيجة وأيضا   المال، رأس

 (؛ 0883،0889ماعدا سنتي ) (8119-0881) الفترة خاللمستمرا   فائضا   شهد المدفوعات ميزان

 ميزان حققه فائض أكبر وكان التجاري، الميزان لفائضالفائض في ميزان المدفوعات  ويرجع

 .  دينار مليون 0999121 حواليحيث وصل إلى  ،م8119 سنة خالل المدفوعات

 متذبذب بشكل نما النقود عرض أن لوحظ ، ليبيا في ( M2 ,M1)  النقود عرض دراسة خالل من -1

 باإلضافة ،التداول في والعملة الطلب تحت للودائع المتذبذب النمو بسبب وذلك الثمانينيات؛ فترة خالل

 ويعود ؛م8119 عام وحتى ،التسعينيات فترة خالل متزايد بشكل نما بينما النقود، لشبه المتذبذب للنمو

 النقود شبه نمو بسبب وكذلك التداول، في والعملة الطلب تحت للودائع المتزايد للنمو ذلك في السبب

 واالئتمان العام اإلنفاق في التوسع بسبب وذلك ؛م8119 عام له معدل أعلى بلغ وقد متزايد، بشكلٍ 

 .  المصرفي

مع وجوود  الدراسة سنوات بعض في النقود عرض في زيادة هناك أن تبين، من خالل التحليل الوصفي -1
 ميوزان فوي وفائضوا   النقوود عورض فوي زيوادة هنواك كان أخرى سنوات في بينما المدفوعات، ميزان في عجز
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 هم زاد عرض النقود، وحقق ميزان المدفوعات فائضا ؛ يعود السبب في0891سنة  ، فمثال  في المدفوعات

بدون مقابلل، بينملا فلي والتحوويالت وكذلك النخفاض العجز في ميزان الخدمات  لفائض الميزان التجاري،

نخفاض وذلك بسبب زيادة الواردات واوحقق ميزان المدفوعات عجزا ؛ ، م زاد عرض النقود0883سنة 

 والتحويالت بدون مقابل. الصادرات، وكذلك بسبب زيادة العجز في ميزان الخدمات، 

 

 خالل وخاصة   التضخم، معدالت في ارتفاعا   واجه الليبي االقتصاد أن الدراسة فترة خالل المالحظ -1

 ؛ م8111 بعام مقارنة م، 8119 عام% 01 حوالي التضخم معدل بلغ حيث ،(8119- 0883) الفترة

 باإلضافة المحلي، واالئتمان العام اإلنفاق في التوسع بسبب متزايد، بشكل النقود عرض نمو بسبب وذلك

 مما ، النفط أسعار في الزيادة بسبب العالمي التضخم معدالت الرتفاع نتيجة الواردات، أسعار الرتفاع

 .محليا   التضخم معدالت ارتفاع في ساهم

ن االقتصاد الليبي يعتمد على الواردات في تغطية الطلب المحلي من السلع االستهالكية أوحيث       

وأن حصيلة الصادرات )والمتمثلة في الغالبية العظمى في الصادرات النفطية( تمتصها واالستثمارية، 

 التجارة بحجم الليبي مقارنة االقتصاد في مهم   دور   له ليس اإلجمالي المحلي الناتج نإف لذلك الواردات،

ي ــــج المحلــــر الناتــــجاء متغي فقد، قدرالخارجية، وهذا ما أثبته التحليل القياسي من خالل النموذج الم

   .االجمالي غير معنوي إحصائيا  

 على النقود عرض المتعددة التي استخدمت من قبل الباحث لقياس أثر االختبارات القياسية خالل من -9

المستخدمة  المعلمات جميع إشاراتأن  تبين (،8119 -0891) الفترة خالل الليبي المدفوعات ميزان

أن  غير ( موجبة،M2 , M1) النقود عرض متغير إشارة وكانت النموذج، لفرضيات جاءت مطابقة

بمقدار وحدة واحدة  M1فالزيادة في عرض النقود ، كانت منخفضة جدا   (M2 ,M1معلمة عرض النقود )

فسر  M1( وحدة، أي أن عرض النقود 12031يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار )

% فقط من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )ميزان المدفوعات(، وكذلك الحال بالنسبة 04حوالي 

 مما يدل على ،M1، حيث ال يوجد اختالف يذكر في النتائج بينه وبين عرض النقود M2لعرض النقود 

 ان المدفوعات. زـعلى مي مهم   ليس له تأثير   في ليبيا أن عرض النقود

وبالرغم من انخفاض القدرة التفسيرية للنموذج المقدر، إال أن جميع المتغيرات الداخلة في النموذج       

 وخلوه منباإلضافة لمعنوية النموذج المقدر،  %،1داللة إحصائية عالية عند مستوى معنوية  كان لها

الموسع استقرار جميع المتغيرات عند فروقها  (فولر -ديكي)كما تبين من خالل اختبار المشاكل القياسية،



 

88 

 عـــبين جميل مشترك ـــوجود تكام (جرانجر -انجل)%، وأثبت اختبار0األولى، وعند مستوى معنوية 

  المتغيرات المستخدمة. 

عالقة بالتغيرات في ميزان  لها ليستغيرات عرض النقود في ليبيا  أظهر التحليل الوصفي أن -8

ففي بعض السنوات حقق عرض النقود نموا ، وحقق ميزان  ؛(8119-0891) المدفوعات خالل الفترة

 عجزا ، وأن د، وحقق ميزان المدفوعاتالمدفوعات فائضا ، بينما في سنوات أخرى زاد عرض النقو

عوامل أخرى أكثر إلى التغيرات التي حدثت في ميزان المدفوعات خالل فترة الدراسة، يمكن إرجاعها 

من  ، وهذا ما أثبته التحليل القياسي، فبالرغمأهمية من عرض النقود في التأثير على ميزان المدفوعات

النموذج القياسي، والتي بينت وجود عالقة طردية بين عرض النتيجة التي تم الحصول عليها من خالل 

النقود وميزان المدفوعات، فأن تأثير عرض النقود على ميزان المدفوعات الليبي ال ينطبق مع نتيجة 

الذي يعد هو  ،النموذج القياسي؛ بسبب خصوصية االقتصاد الليبي المعتمد على تصدير النفط الخام

دفوعات الليبي من جهة، وتوسيع حجم القاعدة النقدية بمكونها الخاص األساس في فائض ميزان الم

  . بالعمالت القابلة للتحويل ) العمالت الصعبة( من جهة أخرى

    -والجدول التالي يوضح نتائج التحليل القياسي التي تم التوصل إليها من خالل النماذج المقدرة:    
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F 

 الجدولية

t  

 الجدولية

 

R¯² F* D.W   𝛃6  5 𝛃 4 𝛃 3 𝛃 2 𝛃 1 𝛃 a 
 رقم

 المعادلة

 المتغيرات

 

 النموذج

3.76 2.074 0.40 4.13 2.09 
-1706.25D2 

0.731)-) 

1690.47D1 

0.748)) 

0.013G 

0.272)) 

-0.131DC 

2.367)-) 

-0.127M1 

0.496)-) 

0.065GDP 

0.660)) 

1954.90 

0.411)) 
(3- 3) 

 النموذج

 األول

4.22 2.064 0.44 6.45 1.94   
2781.36D1 

1.820)) 
-0.150DC 

-3.164)) 
-0.097M1 

-0.397)) 
0.076GDP 

0.8001)) 
510.671 

0.128)) 
(3- 4) 

 
4.18 2.056 0.55 9.29 1.93   

2821.09D1 
1.924)) 

-0.149DC 
-3.229)) 

-0.082M1 

-0.3912)) 
0.083GDP 

1.087)) 
 (3- 1) 

4.64 1.706 0.55 11.90 2.06    
2672.03D1 

1.824)) 
-0.183DC 

-5.345)) 
0.136M1 

2.359)) 
 (3- 1) 

3.76 2.074 0.40 4.07 2.09 
-1554.41D2 

-0.671)) 
1783.58D1 

0.777)) 
0.013G 
0.285)) 

-0.136DC 
-2.388)) 

-0.060M2 
-0.291)) 

0.059GDP 
0.584)) 

1517.29 
0.313)) 

(3-1) 

3.94 2.069 0.28 3.20 1.68  
-4295.98D2 

-1.900)) 
759.016D1- 

-0.345)) 
0.017G 

0.338)) 
-0.451M1 

-1.905)) 
0.171GDP 

1.772)) 
3713.61 

0.722)) 
(3-8 ) 

 النموذج
 الثاني

4.68 2.060 0.33 5.64 1.56    
3605.60D2- 

-2.209)) 
-0.477M1 

-2.171)) 
0.193GDP 

2.507)) 
3063.28 
0.6980)) 

(3- 8) 

 .90-11المصدر: معادالت الفصل الثالث من البحث ص ص 
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   التوصيات:  ثانياا 

 قبل من االعتبار بعين أخدها يمكن التي التوصيات بعض اقتراح يمكن السابقة النتائج على بناء      

 : التالي النحو على وهي ليبيا في االقتصادية السياسات بصنع المهتمين

، فإن االقتصادينظرا  ألهمية عرض النقود في رسم السياسة النقدية، وارتباطه بحركة النشاط  -0

اخضاع هذا المتغير للدراسة إلى جانب الدراسات المتعلقة بميزان المدفوعات عند صياغة السياسة 

 النقدية في االقتصاد الليبي، سيؤدي إلى تفعيل دور السياسة النقدية في ليبيا. 

وكمياتها بدرجة  سعارهاأيعتمد االقتصاد الليبي بصورة رئيسية على الصادرات النفطية والتي تتأثر  -8

كبيرة بعوامل ومؤثرات خارجية مما يجعل منه اقتصادا  سريع التأثر بالتقلبات التي تحدث في أسواق 

النفط العالمية، وتأثيرها على مجمل التغيرات االقتصادية واالجتماعية المحلية، ومن ثم ينبغي االهتمام 

 تقليص قليص االعتماد على النفط، وكذلكبالصادرات األخرى غير النفطية، وتنويع قاعدتها، لغرض ت

 االستهالكية، من خالل تشجيع الصناعات المحلية.   السلع من وخاصة   الواردات على االعتماد

وذلك بسبب زيادة  ؛(8119-0891لقد عانى ميزان الخدمات الليبي من عجز مستمر خالل الفترة ) -3

لد بشكل أكبر بكثير من تلك التي يقدمها المقيمين الخدمات التي يقدمها األجانب إلى المقيمين في الب

لألجانب، وهي تتمثل في كافة أنواع الخدمات مثل )النقل والمواصالت، والشحن والتأمين، والسفر 

والعالج ، والسياحة.....إلخ(، وعليه فإن دعم وتطوير القطاع الخدمي سيؤدي إلى معالجة العجز في 

جة العجز في ميزان العمليات غير المنظورة، مما يؤدي إلى حدوث مكونات هذا الميزان، ومن تم معال

من خالل تنشيط القطاع الخاص وتوفير التقنيات الحديثة الالزمة  تحسن في ميزان المدفوعات، وذلك

لعمله في كافة المجاالت من سياحة واتصاالت وغيرها، باإلضافة لوضع بعض التشريعات التي من 

وال األجنبية إلى السوق المحلية، مع توفر مناخ من الشفافية واالستقرار الهيكلي شأنها السماح بتدفق األم

  والتنظيمي . 

جاءت ، (M2,M1) بمفهوميهمعلمة عرض النقود ، لوحظ أن من خالل النتائج التي تم التوصل إليها -4

المدفوعات خالل  على ميزانيذكر  ليس له تأثير  منخفضة جدا ، مما يدل على أن عرض النقود في ليبيا  

في تحسين وضع ميزان  فاعل   دور  لها ليس  في ليبيا السياسة النقدية أن أي (،8119-0891) الفترة

 وزيادة المالية األسواق بتطوير االهتمام نبغييوحتى تكون السياسة النقدية فاعلة، ، المدفوعات الليبي

 السوق عمليات طريق عن فعالية أكثر بشكل سياستها تحقيق النقدية للسلطات يكفل بما كفاءتها،

 . المفتوحة
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 االقتصاد في المدفوعات وميزان النقود بعرض المتعلقة والبحوث الدراسات إجراء على العمل -1

 ،أخرىمختلفة  فترات خالل المدفوعات ميزان على النقود لعرض تأثير هناك كان إذا ما ومعرفة الليبي،

 هذين على تطرأ أن يمكن التي التغيرات على التعرف لغرض وذلك غير التي تناولها هذا البحث،

 . النقدية صياغة السياسة في منها واالستفادة ، المتغيرين
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 .  م 2001

 ؛1ط .النقدية النظرية و المصارف و النقود . ارسالن يسع ياسين رمزي و جميل عجمي ،الجنابي -5

 . م 2001 ، وائل دار:  عمان

 مطابع:  بنغازي . وتطبيقية تحليلية دراسة:  الليبي االقتصاد في النقود دور .جمعة ميلود ، الحاسية -6

  . م1121 ، الثورة

 ،دار الكتب الوطنية : بنغازي ؛2ط . قتصاديالا والنشاط المصارف و النقود .جمعة ميلود ،الحاسية -2

  .  م1115

 دار:  عمان ؛ 1ط . المالية األوراق سوق وأداء والمالية النقدية السياسة .كاظم عباس ،الدعمى -8

 .  م 2010 ، صفاء

 .  م 2001  ، الجامعية الدار:   اإلسكندرية . الخارجية التجارة .أحمد محمد السيد ،يالسريت -1

 زهران، دار:  عمان ؛ 1ط . النقدية النظرية و والمصارف النقود .نوري محمد ناظم ،الشمري -10

 .  م 2008
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 .  م 1188 ، الوطنية الكتب دار:  بنغازي ؛ 1ط . الدولي االقتصاد .المهدي عطية ،الفيتوري -11

  بحوث مركز:  بنغازي ؛ 1ط . الليبي الدينار وقيمة المدفوعات ميزان .المهدي عطية ،الفيتورى -12

 .  م1112 ، االقتصادية العلوم

 .م2002 ، الوراق مؤسسة:  عمان . الدولية المالية . صالح محمد ،القريشي -13

 .م 2008 ، وائل دار:  عمان ؛ 1ط . االقتصادي الفكر تطور . مدحت ،القريشي -11

 الكندي، دار:  عمان ؛ 1ط . والمبادئ األسس : والبنوك النقود اقتصاديات .حسين ،هاني بن -15

 . م 2003

 :بنغازي ؛1ط .الفاخري سعيد ومحمود عزيز محمد ترجمة .الدولي االقتصاد .سفرانس   ،ونيالمجير   -16

 .  م 1111 ، قاريونس جامعة

عمان: دار وائل،  ؛2ط. النقود والمصارف: مدخل تحليلي ونظري .كرم ومشهور هذلولا ،حداد -12

 .م 2008

  .   م 1111 ، الكويت:  م.  د . الحديثة الكلي االقتصاد نظريات  .سامي خليل، -18

 .  م 2005 ، العربية النهضة دار:  القاهرة . الدولي االقتصاد .سامي خليل، -11

  ،حسني حسن محمود ترجمة .الدولي والتمويل النقود اقتصاديات .فانهوز وديفيد جوزيف ،دانياليز -20

  .  م 2010 ، المريخ دار:  الرياض

 وعبد منصور هللا عبد طه ترجمة . النقديين نظر وجهة : واالقتصاد والبنوك النقود .باري سيجل، -21

 .  م 1182 ، المريخ دار:  الرياض ، المجيد عبد الرحمن عبد الفتاح

 .م 2010 ، زهران دار:  عمان ؛ 1ط . المصارف و النقود .زهير أحمد ،شامية -22

 : اإلسكندرية؛ 3ط .والتطبيق النظرية بين القياسي االقتصاد في الحديث .محمد القادر عبد عطية، -23

 .  م 2001 ، الجامعية الدار
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 السيد ترجمة . واالقتصاد والبنوك النقود .وجيمس إس دوسينبري وروبرت زد أليبر توماس ماير، -21

 .   م 2002 ، المريخ دار:  الرياض ، الخالق عبد أحمد

 .  1110 ، الجامعية الدار:  اإلسكندرية . الدولي االقتصاد في مقدمة .أحمد مندور، -25

 . م 1126 ، العربية النهضة دار:  بيروت . والبنوك النقود مذكرات في .محمد إسماعيل ،هاشم -26

 ، حسني حسن محمود ترجمة . الدولي والتمويل النقود .ماكدونالد ورونالد بول سي هالوود، -22

 .  م 2002 ، المريخ دار:  الرياض

 .  م1186 ، الجامعية الدار:  اإلسكندرية . الدولية التجارة نظرية في مقدمة .محمود يونس، -28

 األجنبية الكتب -ب

1- Abel , Andrew B . and Ben S . Bernanke . Macroeconomics. fifth Edition; 

New Y0rk: Pearson Addison Wesley , 2005 . 

2-Colande, David C . r. Macroeconomics . Fifth Edition; McGraw-Hill/Irwin: 

New York, 2004. 

  الدوريات -" :ثانيا

 العربية الدوريات -1

  والمؤتمرات المجالت -أ

 من مختارة مجموعة .̎ الليبية الصادرات وتنمية الصرف سعر تخفيض ̎ .الفتاح عبد ،حبيل أبو -1

 . م 1111 -12 -21 الفترة في ، بنغازي ، الليبية الصادرات تنمية مؤتمر ىإل قدمت التي البحوث

 الليبي االقتصاد انفتاح بمعدالت وعالقتها النفطية الصادرات ̎ .الفحل وحسين علي إمحمد ،غالية أبو -2

 لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة . ( ̎ 2008 -1115) الفترة خالل تحليلية دراسة :الخارج على

 (. م2012يونيو) ،22 العدد ، 2 المجلد ،جامعة القدس، فلسطين ، والدراسات

 النموذج باستخدام الليبي المدفوعات ميزان على المؤثرة العوامل تفسير .̎اللطيف عبد منجد ،أحمد -3

  .(م 2003 خريف) ، 13 العدد ، الرابعة لسنةليبيا، ا ،طرابلس ،العليا الدراسات أكاديمية مجلة .̎ النقدي
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 . م 1111 -12 -21 الفترة
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( 1) رقم ملحق  

   الدراسة في المستخدمة االقتصادية المتغيرات بعض لبيانات جداول 

(أ -1) رقم جدول  

(3009 -1890) الفترة خالل(  م3002) الثابتة باألسعار النقود عرض في ليبيا   

دينار مليون  

الثابتة باألسعار النقود عرض  

*M2 

الثابتة باألسعار النقود عرض  

*M1 
 السنة

24432.14 17255.36 0891 

26106.18 19731.46 0890 

23399.46 17566.85 0891 

21719.47 15181.05 0891 

21304.59 13833.67 0891 

25018.32 17288.61 0891 

18374.32 11834.63 0891 

18929.10 12830.60 0891 

18479.22 11810.20 0899 

18667.88 01111.96 0898 

21298.62 16074.05 0881 

21103.85 15533.92 0880 

23044.00 17227.33 0881 

23521.04 17426.86 0881 

24525.45 18355.76 0881 

25623.78 18259.03 0881 

25585.56 17962.57 0881 

23028.47 16253.70 0881 

26357.25 18290.08 0889 

25628.77 18016.44 0888 

19880.36 14125.82 1111 

18934.36 12743.91 1110 

14196.62 9504.15 1111 

14051.8 9029.2 1111 

12659.74 8693.56 1111 

12125.22 9308.63 1111 

12151.99 9430.47 1111 

16388.38 12513.59 1111 

22022.23 16348.98 1119 

 .1111 -0811 الفترة خالل ، والمصرفية النقدية اإلحصاءات  ، واإلحصاء البحوث إدارة ، المركزي ليبيا مصرف (0) :المصدر
(* . 011=  1111) األساس سنة الضمني المخفض استخدام تم.   متفرقة أعداد ، السنوية التقارير ، المركزي ليبيا مصرف (1)  
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(ب -1) رقم جدول  

  المدفوعات وميزان ، التجاري الميزان وصافي ، الليبية والصادرات الواردات إجمالي

  (3009 -1890) الفترة خالل( م3002) الثابتة باألسعار

دينار مليون  

 المدفوعات ميزان

*PB 

الميزان صافي  

*BT التجاري   

الصادرات إجمالي  

*X 

الواردات إجمالي  

*E 
 السنة

11328.57 20351.79 19111.19 18274.40 0891 

- 6860.67 118910 25897.75 24111.11 0890 

-3240.22 4384.78 22044.57 17659.78 0891 

-2783.68 5251. 61 19240.53 13987.89 0891 

-2506.63 3016.33 16838.78 13822.45 0891 

3978.22 8451.11 18047.52 9592.08 0891 

653.31 3902.72 9460.31 5557.59 0891 

-1178.36 480.97 6405.97 5925.0 0891 

-1592.16 -121.96 6335.29 6457.25 0899 

289.42 836.50 7953.28 7116.79 0898 

1127.68 3700.69 11122.84 7422.15 0881 

212.24 2619.93 10526.57 7906.64 0880 

1675.33 2501.67 9634.33 7132.67 0881 

-1704.21 101.11 8475.40 8362.78 0881 

416.06 996.36 8126.97 7130.61 0881 

2015.19 2736.10 8892.55 6156.45 0881 

2170.32 2446.52 9301.60 6855.08 0881 

2082.18 2403.94 8744.21 6340.28 0881 

-160.05 463.61 6231.81 5768.19 0889 

337.90 2622.15 7641.78 5019.63 0888 

6107.09 7371.09 11181.45 3828.55 1111 

1620.65 4212.02 8311.25 4099.23 1110 

414.85 3388.65 13659.39 10270.74 1111 

4059.0 9554.0 18.770 9216.0 1111 

4993.48 9258.25 18662.87 9404.62 1111 

1343.70 15364.30 25077.57 9713.27 1111 

13377.09 20607.50 30516.39 9908.89 1111 

12922.08 20114.19 32358.36 12244.16 1111 

8969.45 24008.55 36589.83 12581.28 1119 

.  متفرقة أعداد ، السنوي التقرير ، المركزي ليبيا مصرف:  المصدر  

(* . 011=  1111) األساس سنة الضمني المخفض استخدام تم  
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( ج -1) رقم جدول    

 ،( م3002 أسعار)  الثابتةالجارية و باألسعار االقتصادية القطاعات حسب اإلجمالي المحلي الناتج

  (3009 -1890)  الفترة خالل اإلجمالي المحلي للناتج الضمني المخفضو

 للناتج الضمني المخفض   

اإلجمالي المحلي  

اإلجمالي المحلي الناتج  

 GDP باألسعار الجارية 

اإلجمالي المحلي الناتج  

باألسعار الثابتة  GDP 
 السنة

01.8 10553.8 62860.7 0891 

17.8 8798.8 49347.8 0890 

18.4 8.932.4 48543.2 0891 

19.0 8511.7 44825.3 0891 

19.6 7804.7 39834.0 0891 

20.2 7852.1 38812.5 0891 

25.7 6767.5 26324.6 0891 

26.8 5933.2 22454.4 0891 

25.5 6170.6 24156.2 0899 

27.4 7094.7 25895.3 0898 

28.9 7749.6 26858.6 0881 

28.6 8440.2 29530.5 0880 

30.0 8774.4 29249.8 0881 

30.9 9287.5 30058.5 0881 

33.0 9913.5 30072.4 0881 

34.9 10582.5 30350.5 0881 

37.4 11782.5 31540.8 0881 

43.2 13800.5 31958.1 0881 

39.3 12610.6 32098.6 0889 

43.8 14075.2 32132.4 0888 

55.0 18456.9 33530.7 1111 

64.9 17196.0 33290.2 1110 

91.6 24309.0 33163.6 1111 

100.0 37360.7 37423.4 1111 

121.2 48105.4 39678.8 1111 

150.7 66450.7 44087.2 1111 

173.3 80729.9 46583.6 1111 

182.5 89260.3 48898.0 1111 

210.5 105728.4 50225.1 1119 

 
 ديسمبر)  0881 -0811 الفترة خالل واالجتماعية االقتصادية المؤشرات ، للتخطيط  العامة الشعبية اللجنة أمانة (0)در: المص

. (م 0881  

.  متفرقة أعداد ، السنوي التقرير ، المركزي ليبيا مصرف (1)  
(1)

)سالة  م3009 -1890الهيكلية: حالة االقتصاد الليبي خالل الفترة محددات الطلب على النقود في ظل التغيرات عبد هللا محمد إبراهيم اشكاب، 

.11م(، ص 1101ماجستير غير منشورة، جامعة مصراته، ليبيا،   
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(  د -1) رقم جدول  

  (3009 -1890) الفترة خالل)باألسعار الثابتة والجارية(  العام واإلنفاق ،المحلي االئتمان صافي

دينار مليون  

باألسعار العام اإلنفاق  

*G الثابتة 

المحلي االئتمان صافي  

الثابتة باألسعار  

*DC 

باألسعار العام اإلنفاق  

G  الجارية  

 المحليصافي االئتمان 

الجارية باألسعار  

DC 

 السنة

20842.86 2379.76 3501.6 188.8 0891 

22038.20 8111.85 3922.8 1667.3 0890 

19678.80 10865.22 3620.9 1999.2 0891 

19035.26 12537.89 3616.7 2382.2 0891 

16708.67 14981.63 3274.9 2936.4 0891 

13393.07 15069.80 2705.4 3044.1 0891 

9393.00 10563.42 2414.0 2714.8 0891 

7716.42 12553.36 2068.0 3364.3 0891 

7726.67 14192.55 1970.3 3619.1 0899 

7047.08 15830.29 1930.9 4337.5 0898 

9373.70 20393.77 2709.0 5893.8 0881 

8318.18 19936.71 2379.0 5701.9 0880 

9160.0 20505.33 2748.0 6151.6 0881 

8126.21 21744.66 2511.0 6719.1 0881 

6304.55 22386.67 20805.0 7387.6 0881 

8729.51 22559.31 3046.6 7873.2 0881 

10282.35 20391.98 3845.6 7626.6 0881 

12456.94 16587.73 5381.4 7165.9 0881 

13514.00 18665.14 5311.0 7335.4 0889 

11070.78 19406.39 4849.0 8500.0 0888 

10400.0 9828.73 5720.0 5405.8 1111 

11775.04 5344.07 7642.0 3468.3 1110 

11378.82 13470.31 10423.0 12338.8 1111 

6109.9 19790.9 6109.9 19790.9 1111 

9047.36 -23083.00 10965.4 -27976.6 1111 

5602.39 -31039.88 8442.8 -46777.1 1111 

13686.73 -39532.60 23719.1 -68510.0 1111 

17668.27 -47845.64 32244.6 -87318.3 1111 

15407.60 -48634.18 32433.0 -102375.6 1119 

 

(*011 = 1111) األساس سنة الضمني المخفض استخدام تم.  مختلفة أعداد ، السنوي التقرير ، المركزي ليبيا مصرف:  المصدر  
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(3) رقم ملحق  

Gretl    برمجة مخرجات  

( أ -3) الملحق  

 

Model 10: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

 

Dependent variable: PB 

              coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ----------------------------------------------------------- 

  const       1954.91        4755.08         0.4111   0.6850  

  GDP            0.0653387      0.0990294    0.6598   0.5162  

  M1            -0.126798       0.255907    -0.4955   0.6252  

  DC            -0.131138       0.0554028   -2.367    0.0272  ** 

  G             0.0126329      0.0463717    0.2724   0.7878  

  D1          1690.41        2260.75         0.7477   0.4625  

  D2         -1706.25        2335.54        -0.7306   0.4728  

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    2.94e+08   S.E. of regression   3657.857 

R-squared            0.529715   Adjusted R-squared   0.401455 

F(6, 22)             4.130020   P-value(F)           0.006308 

Log-likelihood      -275.0779   Akaike criterion     564.1558 

Schwarz criterion    573.7269   Hannan-Quinn         567.1533 

rho                 -0.139820   Durbin-Watson        2.085833 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 15 (G) 



105 

( ب -3) الملحق  

 

Model 12: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ---------------------------------------------------------- 

  const       510.611       4001.56         0.1276   0.8995  

  GDP           0.0759273      0.0948919    0.8001   0.4315  

  M1           -0.0969822      0.244522    -0.3966   0.6952  

  DC           -0.149694       0.0473092   -3.164    0.0042  *** 

  D1         2781.36        1528.18         1.820    0.0812  * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.02e+08   S.E. of regression   3545.322 

R-squared            0.518044   Adjusted R-squared   0.437718 

F(4, 24)             6.449259   P-value(F)           0.001133 

Log-likelihood      -275.4333   Akaike criterion     560.8667 

Schwarz criterion    567.7032   Hannan-Quinn         563.0078 

rho                 -0.081412   Durbin-Watson        1.942437 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 1 (M1) 
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( ج-3) الملحق  

 

Model 2: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ---------------------------------------------------------- 

  GDP           0.0828595      0.0762606    1.087    0.2876  

  M1           -0.0816457      0.208723    -0.3912   0.6990  

  DC           -0.149160       0.0461871   -3.229    0.0035  *** 

  D1         2821.09        1466.41         1.924    0.0658  * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.02e+08   S.E. of regression   3474.870 

R-squared            0.597688   Adjusted R-squared   0.549410 

F(4, 25)             9.285201   P-value(F)           0.000097 

Log-likelihood      -275.4432   Akaike criterion     558.8864 

Schwarz criterion    564.3556   Hannan-Quinn         560.5992 

rho                 -0.071304   Durbin-Watson        1.932034 

 

P-value was highest for variable 1 (M1) 
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( د -3) الملحق  

 

Model 14: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient    std. error    t-ratio   p-value  

  ---------------------------------------------------------- 

  M1            0.136336      0.0577863    2.359    0.0261   ** 

  DC           -0.182984      0.0342372   -5.345    1.36e-05 *** 

  D1         2672.03       1465.04         1.824    0.0797   * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.16e+08   S.E. of regression   3486.914 

R-squared            0.578690   Adjusted R-squared   0.546281 

F(3, 26)             11.90409   P-value(F)           0.000043 

Log-likelihood      -276.1122   Akaike criterion     558.2245 

Schwarz criterion    562.3263   Hannan-Quinn         559.5091 

rho                 -0.179124   Durbin-Watson        2.058026 
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(ه -3) الملحق  

 

Model 10: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

              coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ----------------------------------------------------------- 

  const       1517.29        4854.07         0.3126   0.7575  

  GDP            0.0586327      0.100337     0.5844   0.5649  

  M2            -0.0595919      0.204506    -0.2914   0.7735  

  DC            -0.136372       0.0570963   -2.388    0.0259  ** 

  G             0.0132742      0.0466123    0.2848   0.7785  

  D1          1763.58        2269.39         0.7771   0.4454  

  D2         -1554.41        2315.87        -0.6712   0.5091  

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    2.96e+08   S.E. of regression   3671.132 

R-squared            0.526295   Adjusted R-squared   0.397103 

F(6, 22)             4.073733   P-value(F)           0.006757 

Log-likelihood      -275.1830   Akaike criterion     564.3659 

Schwarz criterion    573.9370   Hannan-Quinn         567.3634 

rho                 -0.147877   Durbin-Watson        2.094914 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 15 (G) 
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(و -3) الملحق  

 

Model 11: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient     std. error    t-ratio    p-value 

  ----------------------------------------------------------- 

  const       346.957       4239.97         0.08183   0.9355  

  GDP           0.0706461      0.0952272    0.7419    0.4654  

  M2           -0.0505630      0.197360    -0.2562    0.8000  

  DC           -0.151792       0.0504331   -3.010     0.0061  *** 

  D1         2752.40        1529.36         1.800     0.0845  * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.03e+08   S.E. of regression   3552.067 

R-squared            0.516208   Adjusted R-squared   0.435576 

F(4, 24)             6.402017   P-value(F)           0.001183 

Log-likelihood      -275.4885   Akaike criterion     560.9770 

Schwarz criterion    567.8134   Hannan-Quinn         563.1181 

rho                 -0.090530   Durbin-Watson        1.956824 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 10 (M2) 
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(ز -3) الملحق  

 

Model 3: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ---------------------------------------------------------- 

  GDP           0.0745161      0.0809949    0.9200   0.3664  

  M2           -0.0414007      0.159263    -0.2600   0.7970  

  DC           -0.151926       0.0493948   -3.076    0.0050  *** 

  D1         2775.74        1472.39         1.885    0.0711  * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.03e+08   S.E. of regression   3480.787 

R-squared            0.596317   Adjusted R-squared   0.547875 

F(4, 25)             9.232432   P-value(F)           0.000101 

Log-likelihood      -275.4925   Akaike criterion     558.9850 

Schwarz criterion    564.4542   Hannan-Quinn         560.6979 

rho                 -0.084763   Durbin-Watson        1.951271 

 

P-value was highest for variable 10 (M2) 
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(ح-3) الملحق  

 

Model 15: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient    std. error    t-ratio   p-value  

  ---------------------------------------------------------- 

  M2            0.100075      0.0413202    2.422    0.0227   ** 

  DC           -0.184707      0.0341086   -5.415    1.13e-05 *** 

  D1         2624.25       1458.82         1.799    0.0837   * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.13e+08   S.E. of regression   3470.491 

R-squared            0.582649   Adjusted R-squared   0.550545 

F(3, 26)             12.09924   P-value(F)           0.000038 

Log-likelihood      -275.9753   Akaike criterion     557.9506 

Schwarz criterion    562.0525   Hannan-Quinn         559.2353 

rho                 -0.182108   Durbin-Watson        2.065227 
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(ط -3) الملحق  

  

Model 34: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

              coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ----------------------------------------------------------- 

  const       3713.61        5145.19         0.7218   0.4777  

  GDP            0.171405       0.0967445    1.772    0.0897  * 

  M1            -0.451061       0.236792    -1.905    0.0694  * 

  G             0.0171562      0.0507569    0.3380   0.7384  

  D1          -759.016       2201.94        -0.3447   0.7334  

  D2         -4295.98        2260.47        -1.900    0.0700  * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.69e+08   S.E. of regression   4007.174 

R-squared            0.409949   Adjusted R-squared   0.281677 

F(5, 23)             3.195939   P-value(F)           0.024614 

Log-likelihood      -278.3675   Akaike criterion     568.7350 

Schwarz criterion    576.9388   Hannan-Quinn         571.3043 

rho                  0.118484   Durbin-Watson        1.684593 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 15 (G) 
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(ي -3) حقالمل  

 

Model 35: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ---------------------------------------------------------- 

  const       3063.28       4388.92         0.6980   0.4916  

  GDP            0.192645      0.0768560    2.507    0.0191  ** 

  M1            -0.476507      0.219450    -2.171    0.0396  ** 

  D2         -3605.60       1632.60        -2.209    0.0366  ** 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.73e+08   S.E. of regression   3864.187 

R-squared            0.403595   Adjusted R-squared   0.332026 

F(3, 25)             5.639265   P-value(F)           0.004295 

Log-likelihood      -278.5228   Akaike criterion     565.0456 

Schwarz criterion    570.5148   Hannan-Quinn         566.7585 

rho                  0.178351   Durbin-Watson        1.564098 

Model 36: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 
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(ك -3) الملحق  

 

Model 2: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

              coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ----------------------------------------------------------- 

  const       3738.45        5228.76         0.7150   0.4818  

  GDP            0.170780       0.0973198    1.755    0.0926  * 

  M2            -0.337360       0.184625    -1.827    0.0807  * 

  G             0.0209776      0.0510354    0.4110   0.6848  

  D1          -405.611       2282.56        -0.1777   0.8605  

  D2         -3807.86        2321.23        -1.640    0.1145  

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.73e+08   S.E. of regression   4029.146 

R-squared            0.403461   Adjusted R-squared   0.273778 

F(5, 23)             3.111141   P-value(F)           0.027373 

Log-likelihood      -278.5261   Akaike criterion     569.0522 

Schwarz criterion    577.2559   Hannan-Quinn         571.6215 

rho                  0.123323   Durbin-Watson        1.666675 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 25 (D1) 
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(ل -3) الملحق  

 

Model 4: OLS, using observations 1980-2008 (T = 29) 

Dependent variable: PB 

 

             coefficient     std. error    t-ratio   p-value 

  ---------------------------------------------------------- 

  const       3527.64       4637.29         0.7607   0.4539  

  GDP            0.183430      0.0772713    2.374    0.0256  ** 

  M2            -0.349570      0.165953    -2.106    0.0454  ** 

  D2         -3286.42       1634.63        -2.011    0.0553  * 

 

Mean dependent var   2071.304   S.D. dependent var   4728.010 

Sum squared resid    3.77e+08   S.E. of regression   3882.373 

R-squared            0.397968   Adjusted R-squared   0.325724 

F(3, 25)             5.508670   P-value(F)           0.004802 

Log-likelihood      -278.6590   Akaike criterion     565.3180 

Schwarz criterion    570.7871   Hannan-Quinn         567.0308 

rho                  0.170101   Durbin-Watson        1.571363 
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