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 شكر وتقدير
 

الحمد هلل على سوابغ النعم,والشكر له على جالئل القسم, ربنا الذي علم بالقلم, علم اإلنسان ما لم       

ٌعلم,فانطقه بالحروف التً هً صٌغ الكلم, منثورة ومنظومة, وخصه بنطقها مسرودة مفهومة, واصلً 

اِس َوالواسلم على من جاء بجوامع الكلم, وخاطبه ربه بقوله9 َوابِّ َواْْلَْنَعاِم ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنُه َكَذلَِك َوِمَن النَّ دَّ

َ َعِزٌٌز َغفُورٌ  َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماء إِنَّ َّللاَّ ْخَشى َّللاَّ ٌَ َما   . 82سورة فاطر ، آٌة  إِنَّ

ًّ  ٌطٌب لً المقام هنا أن أقدم شٌئا من العرفان بالجمٌل فً صورة شكر جزٌل لمن كان  -9لهم الفضل عل

ى السٌد الفاضل معلمً وأستاذي 9 الدكتور لطفً الهادي ابوزٌد, مشرف هذه الرسالة العلمٌة, والذي إل

كان لً نعم المبصر والموجه إلً بواطن اْلمور العلمٌة التً لم أكن اعرفها , فكان لً المعلم, وخٌر 

 دلٌل فً هذا العمل , فجزاه َّللا عنً خٌر الجزاء.

معة الزاوٌة قسم الدراسات العلٌا ) كلٌة االقتصاد(, الذٌن نهلت على أٌدٌهم إلى أساتذتً الفضالء فً جا

 من معٌن العلم والمعرفة اإلنسانٌة.

إلى أساتذتً  الذٌن كان لهم الفضل الكبٌر علً فً بسملة الطرٌق نحو الحٌاة العملٌة حتى ولجتها 

ٌن البوعٌشً , الذٌن الزلت بجدارة, مجٌب حسن الراوي, عبد الكرٌم بشٌر , عمر مولود دنس, حس

استحضر بشًء من لذة العلم أٌاما اجلس فٌها على مقاعد الدرس و أتلقى الدروس والعبر منهم, وإلى 

 اْلساتذة أعضاء لجنة المناقشة.

إلى كل من شجعنً وقال فً حقً كالما ٌطٌب الخاطر, أقدم شكري وتقدٌري, داعٌة َّللا أن ٌدٌم على 

 .الجمٌع الصحة والعافٌة

 الباحثة
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 ممخص الدراسة
 من الفترة خبلل ليبيا في الواردات عمى الصرف سعر أثر الدراسة ىذه ,0212-1992تناولت م

وحجم الصرف سعر بين العبلقة لقياس قياسي نموذج بإتباع قياسية منيجية عمى الدراسة اعتمدت
مستقل كمتغير الصرف وسعر تابع كمتغير الواردات وكميتيا, لبعضالواردات باإلضافة )تفسيري(

, العالمية السوق في الميبي لمدينار التنافسية والقدرة اإلجمالي المحمي الناتج المتغيراتاألخرىوىي
باإلضافةإلىالتضخم,تماستخدامعدةطرائقونماذجواختباراتقياسيةوالمتمثمةفيطريقةالمربعات

واخت لجوىانسون, الخطأ وذلكلمحصولعمىأفضلالصغرىونموذجتصحيح , لجرانجر السببية بار
النتائجالتييمكناالعتمادعمييافيتفسيرحجمالوارداتوكميتيافياالقتصادالميبيوعبلقتيابسعر
صرفالدينارالميبيمقابلالعمبلتاألخرى,توصمتالدراسةإلىأنوتوجدعبلقةعكسيةوقويةتربط

دراساتسابقة.,كذلكوجودعبلقةطرديةوقويةبينبينالوارداتوسعرالصرفوى توافقمععدة ذا
الوارداتوالناتجالمحميأألجمالي,ووجودعبلقةطرديةوقويةبينقيمةالدينارالميبيفيالسوقالعالمية

والطمبعمىالواردات,ووجودعبلقةعكسيةبينمعاملالتضخموالوارداتمنالسمعوالخدمات.
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 المقدمة6

ظلالمعطياتالتييشيدىاالعالموليبيابصفةخاصةوالمتمثمةفيالتغيراتفيسعرصرفالعممةفي
حمقةوصلبينومةبالعممةاألجنبيةوالذييعدمنالموضوعاتذاتاألىميةالبالغةبوصفوالمحميةمق

منتأثيرمباشرفيوأسعارالصرفباإلضافةإلىماتحدث,ومقياسالحجممعامبلتيا,اقتصادياتالدول
 الكمية بالمتغيراتاالقتصادية منخبللعبلقتو الكميلبلقتصاد فيالتجارة,إضافةالتوازن إلىتأثيره

سياسةسعرالصرفمنأىمأدواتالسياسةالنقديةحيثتعدلميزانالتجاريلمدولة،االخارجيةالسيما
ةالتييمكنأنتتعرضليا.ةلحمايةاالقتصادالوطنيمنالصدماتالخارجياعمالف

لخاصةالميزانالتجاريىوالمؤشرالذييقيسمجملالفرقبينقيمةالصادراتوقيمةالوارداتايعد
الميزان،حيثتؤثرأسعارالصرففيدفوعاتحدمكوناتميزانالمبالسمعوالخدماتفيالدولة,وىوأ

ناحية الصرفمن سعر بين الطردية العبلقة خبلل من السمع,التجاري من الواردات وكمية وسعر
أدىمقابلالعممةالمحميةلمدولةنوكمماارتفعسعرالصرفاألجنبي,أيأمنناحيةأخرىوالخدمات

 .تمنالسمعالمحميةسعارالصادرامنالسمعاألجنبيةمقابلانخفاضأإلىارتفاعأسعارالواردات

 6مشكمة الدراسة

ذاتاألىميةفيالوقتالراىن،فيومنالموضوعاتموضوعالتغيراتفيأسعارالصرففيليبياإن
والمراكز,والمتمثمةفيمصرفليبياالمركزي,االقتصاديينوراسميالسياسةالنقديةفيليبياعنايةمحور
يالالصرفأسعارإنحيث,عمىسعروكميةالوارداتفيليبياسوفيكونلياأثرمباشرالتيالبحثية

.اوبالتاليفيتحديدأسعارىامحميدورمباشرفيتحديدسعروكميةالواردات

:السؤالالتالياإلجابةعمىاسبقتتبمورمشكمةالدراسةفيممو

الواردات؟ تكمفةعمى ما ىو أثر تغيرات سعر الصرف -0
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:الدراسة ةفرضي

بالفرضية أسئمةالدراسةسوفنقومباالستعانةثياتالموضوعومحاولةاإلجابةعنلغرضاإللمامبحي
:التالية

.توجدعبلقةسببيةبينتغيراتسعرالصرفوتكمفةالوارداتمنالسمعوالخدمات

:أىداف الدراسة

تيدفالدراسةإلىتحقيقاألىدافالتالية:

أسعارالسمعالمنتجةمحميافيدراسةاآلثارالمترتبةنتيجةتغيرسعرالصرفومايتبعومنتأثير-1
.المستوردةكذلكو

اختبارالفروضالمتعمقةبالدراسةمنخبللتحميلالعبلقةبينسعرصرفالدينارالميبيوتكمفة-2
الواردات.

المقترحاتواآللياتوا-3 تقديم الدراسة فيتحاول لمتغيراتالحاصمة السمبية مناآلثار لمحد لوسائل
أسعارالصرفالرسميالحقيقي،وسعرصرفالسوقالحقيقي.

:أىمية الدراسة

 6اآلتيتكمن أىمية الدراسة في 

معرفةطبيعةالعبلقةبينسعرالصرفوتكمفةالواردات.-1

عمىأسعارالسمعالمحمية.والتيتنعكساستغيرسعرالصرفعمىالواردات,مدىانعك-2

تحديدأىموأبرزتأثيراتالتغيراتالحاصمةفيسعرالصرفعمىأسعاروقيمالواردات.-3
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:منيجية الدراسة

لغرضتحقيقىدفالدراسةوفرضياتيا سيتم المراجعوذلكتباعالمنيجالوصفيالتحميميإ, باستخدام
 اإلطار تناولت التي المختمفة لمدراسةالعممية االنظري وسيتم العبلقات, باستخدام الكمي المنيج تباع

بإجرا نويمكناالستعانةأكما,وذلكمنخبللتحميلالبياناتالمتوفرة,والمعاييرالقياسيةواإلحصائية
لينبالمصرفالمركزيووزارةاالقتصادالتيستدعمالدراسة.المقاببلتالشخصيةمعمسؤو

:حدود الدراسة
 :الموضوعيةالحدود  -

.منالسمعوالخدماتسعاروقيمالوارداتأ فيدراسةأثرسعرالصرف
 :حدود مكانية -

.تتمثلفيدراسةاالقتصادالميبي
 :حدود زمنية -

.م(0212)الىم(1992)تمتحديدالفترةالزمنيةلمدراسةمن

 مبررات اختيار الموضوع6
 6اآلتيترجع أسباب اختيار الموضوع إلى 

 .المكتبةالميبيةخاصةوىذاالموضوعإثرا األدبياتاالقتصادية,في .1
0.  التي األسباب العمبلتمعرفة مقابل المحمية العممة صرف سعر تغير إلى أدت

األجنبية.

 :الدراسات السابقة

محمدصديق،ة:دراس-1 رشا شمو،  أثر سياسات سعر الصرف عمى الميزانبعنوان:الطيبأحمد
،تناولتىذهالدراسةأثرسعرالصرفعمىالميزانالتجاريخبلل0213،سنةالسودانالتجاري في 
معالجةالعجز(،حيثىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرتغيرسعرالصرفعمى0212-1972الفترةمن)

التجاري الميزان الصادراتوالوارداتفي الطمبعمى الصرففي تخفيضسعر أثر معرفة وكذلك ،
إلىلموصولإلى وتوصمتالدراسة العجزفيالميزانالتجاري، فيمعالجة السياساتاألكثرمبل مة
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بتشجيع الخارجية التجارة منإصبلحىيكل لعبلجالعجزفيميزانالمدفوعاتالبد أنو نتائجمفادىا
مىاستقرارالصادراتوالحدمناستيرادالسمعالكماليةوالتركيزعمىالسمعالضرورية,وكذلكالمحافظةع

بينتخفيضسعرالصرفوكلّ وكذلكوجودعبلقة أيأنسعرالصرف، منالصادراتوالواردات,
العبلقةعكسيةبينسعرالصرفوالوارداتوالصادرات.

إسم-0 بعنواندراسة: متغيرات  قياس أثر اختالل سعر الصرف عمى:اعيلبنقانةوعيسىميدي،
،ىدفت0211،سنة11،مجمةالباحث،العدد0210-1972لمفترةنموذج ىيكمي لالقتصاد الجزائري

،وذلكمنخبللدراسةأثر0210إلىغاية1972الدراسةإلىمتابعةتطورسموكسعرالصرفمنذ
ذلكفيمتغيراتكميةلنموذجىيكميلبلقتصادالجزائري،والتنبؤبسموكيامنخبللإجرا المحاكاةعمى

,توصمتالدراسةالىنتائجمفادىاوجودعبلقةرانحرافوفيباقيمتغيراتالنموذجالمتغيرلمعرفةتأثي
.اإلجماليقويةبينسعرالصرفوالتضخم,وجودعبلقةعكسيةبينسعرالصرفوالناتجالمحمي

محددات الطمب م(:تيدفىذهالدراسةإلىتقدير0210-م1978جارالنبيبابوجارالنبي)دراسة:-3
،وقدتمتحديدالمحدداتالرئيسةلموارداتفيالسودان -الواردات في إطار نماذج المعادالت اآلنية عمى

ىذهالدراسة،وىيالناتجالمحمياإلجمالي،الدخل,سعرالصرف،االحتياطياتاألجنبيةالمتاحة،معدل
(.0212-1982التضخم,وذلكباستخدامالتكاملالمشتركونموذجتصحيحالخطأخبللالفترة)

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية6
يؤديإلىتصحيحإنتخفيضسعرالصرفيؤديإلىزيادةالصادراتوتخفيضالواردات,االانوال

العجزفيالميزانالتجاري

في الفترة  تغير سعر الصرف عمى الميزان التجاري أثر:بعنوانشيما أمينالحديديوآخرين،:دراسة-1
جذرية( دراسة حالة مصر6101-0541)من  حمول إلى التوصل الدراسة ىذه أىداف أىم من ،

المصريمقابلالعمبلتاألخرى،وكذلكتوضيح التدنيفيسعرصرفالجنيو منكلأثرلمعالجة
التجاريعمىاآلخرسع الصرفوالميزان ر , مجموعة مناألدواتالتحميميةوذلكمنخبللاستخدام

ثباتصحةالفرضياتوكذلكاألسموبالوصفيالتحميمي.تساؤلالبحثوا لئلجابةعن

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية6
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زادسعرصرف,ىناكعبلقةعكسيةبينسعرصرفالجنيوالمصريوالصادرات-أ بمعنىأنوإذا
المصريتقلالصادرات يؤثربالسالجنيو وىذا حدثعجزمبعمىالميزانالتجاريأييحدث, ذا وا  ,

نويحدثفائضفيالميزانالتجاري.العكسفإ

ىناكعبلقةعكسيةبينسعرالصرفوالواردات،وىذاعكسالعبلقةالطبيعيةبينالوارداتوسعر-ب
وىذايخالفالقاعدة,صرف،ووجودعبلقةعكسيةبينالوارداتوسعرالصرففيحالةالسمعالكماليةال

أنىناكعبلقةطرديةبينسعرالصرفوالواردات،وىذامايحدثفيالسمعالعامةالتيتنصعمى
الضروريةمثلالقمح.

الميزانالتجاري.إنسعرالصرفيؤثرفي-ج
تقومىذهالدراسةعمىدراسةمحدداتالطمبعمىالوارداتفي( .Hor , et al،0218):دراسة-5

كمبوديا سمسمة بيانات باستخدام وذلك الفترة)، خبلل باستخدام0215-1993زمنية وذلك .)
واإلنفاقARDLنموذج) المباشر األجنبي واالستثمار النسبية األسعار من كل تأثير لدراسة وذلك ،)

االستيبلكيالنيائيوحجمالصادراتوسعرالصرفواحتياطيالنقداألجنبيفيالطمبعمىالواردات
القصير.فيكمبودياعمىالمدىالطويلوالمدى
وتوصمتىذهالدراسةإلىالنتائجالتالية:

إناألسعارالنسبيةوسعرالصرفليماتأثيرسمبيعمىالطمبعمىالوارداتفيكمبوديافيالمدى-أ
الطويلوالمدىالقصير.

إنحجمالصادراتلوتأثيرإيجابيفيالطمبعمىالوارداتعمىالمدىالطويلوالمدىالقصير.-ب
ناالستثماراألجنبيالمباشرواإلنفاقاالستيبلكيالنيائيواحتياطيالنقداألجنبيليمتأثيرضئيلإ-ج

فيالطمبعمىالوارداتفيكمبوديا.

2- ( الحميم زاىرعبد بعنوان:0210دراسة: تأثير سعر الصرف عمى المؤشرات الكمية لالقتصاد  (،
الدراسةإلىإيضاحاآلثاراالقتصاديةلتغيراتأسعار.ىدفتىذهغزة 6101-0551الفمسطيني من 

صرفالعمبلتالمتداولةفيمناطقالسمطةالفمسطينيةعمىالمؤشراتالكميةلبلقتصادالفمسطينيخبلل
,وطبيعةتأثيرىافياالقتصادالفمسطينيمنخبللر،وتحديداتجاهتمكاآلثا0212-1991الفترةمن

وصمتىذهالدراسةإلىنتائجوىي:وجودعبلقةعكسيةبينسعرالصرفوكلّنماذجقياسيةعدة,وت
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منالناتجالمحمياإلجماليواإليراداتوالنفقاتالعامةوالتضخم،ووجودعبلقةطرديةبينسعرالصرف
جماليالصادراتوالواردات. وا 

بعنوان:-7 سميةزراروآخرين، مجمةالتجاري الجزائري، أثر تغير سعر الصرف عمى الميزان دراسة:
 مجمد اإلدارية، الطمباألجنبي0229،سنة0،العدد32دراساتالعموم إلىتقديردالة ،ىدفتالدراسة

أنّ  مفادىا نتائج إلى حيثتوصمت الواردات، عمى المحمي الصادراتوالطمب المحميعمى الدخل
والعالميلميكنليماتأثيرفيالحسابالجاري،كماتوصمتإلىأنتخفيضقيمةالدينارقديؤديإلى

زيادةحجمالصادراتوتحسينالحسابالجاريفياألجلالقصيرفقط.
تأثير تغير سعر الصرف عمى الصادرات والواردات بعنوان:،(0218ماىرحسنمحمدحمد):دراسة-8
وتوصمت,حجمالصادراتوالوارداتتغيرسعرالصرففيأثرىدفتىذهالدراسةإلىقياس ي مصرف

الدراسةإلىنتائجمفادىاأنوتوجدعبلقةعكسيةبينسعرصرفالدوالراألمريكيلكلجنيومصري
من)عددالسكان،إجماليالتكوينالرأسمالي،التضخم(معووجودعبلقةطرديةبينكلّ,والصادرات

الصادرات،كماتوصمتالدراسةإلىوجودعبلقةطرديةبينسعرصرفالدوالراألمريكيمعالواردات.

 تقسيمات الدراسة6

تتكونالدراسةمنأربعفصولوخاتمة,المقدمةوتشملتمييدومشكمةالدراسةوأىدافوفرضيةالدراسة
تضمنالفصلاألولسعرالصرفمنحيثمفيوموووظائفو الدراسةومصادرالمعمومات, ومنيجية

-1992وأنواعو,والفصلالثانيتضمنسعرصرفالدينارالميبيومراحلتطورهخبللفترةالدراسة)
بللفترةأماالفصلالثالثيشملالتجارةالخارجيةفيليبياوتطورحجمالوارداتفيليبياخ(م,0212
(م,والفصلالرابعالنموذجالقياسيلقياسأثرسعرصرفالدينارالميبيمقابل0212_1992الدراسة)

سعرالوارداتكمتغيرتابعواستخدامالدوالراألمريكيعمىكميةالوارداتمنالسمعوالخدماتحيثتم
لمحمياإلجماليوالقدرةالتنافسيةالصرفكمتغيرمستقلباإلضافةلمتغيراتأخرىوىيالتضخموالناتجا

.لمدينارالميبيفيالسوقالعالمية,ولخصتالخاتمةأىمالنتائجوالتوصيات



 سعر الصرفالفصل األول6 

 مفيومو، وظائفو، وأنواعو. 6سعر الصرف -المبحث األول

 النظريات المفسرة لسعر الصرف. -المبحث الثاني
تكمفة الواردات والسمع  عمىلتغيرات في أسعار الصرف وأثرىا ا -الثالث المبحث
 .المحمية
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 أنواعوو مفيومو وظائفو -سعر الصرف6  المبحث األول

تمييد6 

لمتداولتعد أداة البمدوتحضى,النقود داخل العام العبلقاتالواحد،بالقبول تشابك وفيظل
نتسويتيامةالمبادالتالتجاريةالدوليةفإوالتطورالكبيرالذيشيدهالعالموضخااالقتصاديةبينالدول

المدفوعات التسويةفيالمدفوعاتالدوليةتختمفتماماعنتسوية ىذه إجرا مدفوعاتدولية، تستمزم
يتطمبنوع الدولي التجاري التبادل أن بحكم األقلاَالداخمية، عمى عمميتين بين المقارنة لتحديدمن

يسمىبسعرالصرف.ل،وتتمىذهالمقارنةعمىأساسالسعرالذييبنىعميوالتعام

نوعمىأساسسعرالصرفيتمتسويةكلالمعامبلتاالقتصاديةوالماليةالتيتتمبينوبحكمأ
الواحدة الدولة في المقيمين وغير فإالمقيمين األ, ليذا كبيرة أىمية تولي الدول جميع )سعرن خير

المرآةالعاكسةلموضعيةاالقتصاديةلمبمدوىومؤشرمنالمؤشراتف(ومنحوالعنايةالفائقةبوصفوالصر
فيظلاعمةلحمايةاالقتصادالسيماآليةفخرألٌنويشكلإلىجانبالسياساتااالقتصاديةالكميةولكو

النقدي النظام تحول  الماضي،حيث القرن من السبعينيات منذ النقدي لمنظام حدثت التي التطورات
الصرفالعائم، الصرفالثابتإلىنظام زادتسرعةحركةرؤوساألموالبسببفالعالميمننظام

ناالقتصادياتالكبرى،وحربالعمبلتالقائمةبي,نتجعنيامنأزماتنقديةوماليةالعولمةالماليةوما
ديإليإمكانيةتحققمايمكنؤينفيأسعارصرفالعمبلت،وىذامنشأنوأومانتجعنيامنتقمبات

ننسميوبمخاطرالصرفالذيينتجعنعمميةتجاريةأوصفقةتستخدمفيياعممةأخرىغيرالعممةأ
وبالوطنية فإي, المخاطرمنالممكنأنتؤثرفينىذا منالعممياتاالقتصاديةواإليراداتذه العديد

األجنبية بالعمبلت التعامل فييا يتم التي فيوالمالية سمبا سيؤثر ما وىذا وميزان, التجاري الميزان
المدفوعات.

يىذهاألىميةمنخبللاآلثاروتأت,مكانةبارزةفيالفكراالقتصادييحتلسعرالصرفإن
والميزانالتجاري,عرالصرف)ارتفاعاوانخفاضا(عمىميزانالمدفوعاتبصفةعامةييتركياتغيرستال

ديتخفيضسعرصرفالعممةالمحميةإلىزيادةالصادراتؤفنظريامنالمفترضأنيبصفةخاصة،
المحمية، السمع عمييا،من الخارجي الطمب في زيادة يولد تنشأيوبما وحجمذا قيمة في زيادة

السمعمالصادرات،وبال أسعار في نسبي ارتفاع إلى المحمية العممة صرف تخفيضسعر يؤدي قابل
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يؤديإلىانخفاضالطمبالمحميعمييا،األمر بدوره والمنتجاتالمستوردةمقومةبالعممةالمحمية،وىذا
مدفوعات.الذيينعكسعمىشكلفائضفيالميزانالتجاريومنثمميزانال

لقددفعتاالضطراباتالييكميةالتيعانتمنياموازينالمدفوعاتبصفةعامةوالموازينالتجاريةبصفة
ا خبلل النامية والدول المتقدمة لمدول الماضيخاصة القرن من األخيرين البحثعمىلعقدين تجديد

عادة المدفوعات,وازنفيميزانالتوالتقصيفيجدوىاستخدامسعرالصرفكأداةإلصبلحالخملوا 
لمحدمنالوارداتومراقبةصارمةعمىالصرف الذيكانيعالجفيالسابقبفرضقيودكميةمباشرة

(1,3ص،0211عبدالعزيزبرنو،األجنبي.)

تاالقتصاديةالكمية،إالأنوإنلتقمباتسعرالصرفانعكاساتعمىمختمفالقطاعاتوالمؤشرا
قطاعالتجارةالخارجيةالذيمنأبرزسماتوفيليبيااألحاديةفيالتصديركونمباشرفييؤثربشكل

بالدوالراألمريكي،فيحينتتميزالواردات97مايفوق فيتمتحصيلقيمتيا محروقات، %منصادراتيا
 البشرية لمحياة وضرورتيا ىيكميا بتنوع الميبية عمىولآللية اإلنفاق من زاد عبدالواردات.)اإلنتاجية،ما

(122،ص0225المجيدقدي،

 مفيوم سعر الصرف6-أوال

الصرف.سعرقبلأننعرجإلىتعريفسعرالصرفسنحاولالتطرقلمفيوم

فكلدولةليا,عبارةعنعمميةتظيرعندمايتمتبادلمختمفالعمبلتفيمابينيا):ىوالصرفسعر 
 الخاصة عممتيا التي الدفع عمميات في العمبلت،(الداخميةتستعمل استعمال إلى الضرورة وتظير

الخارجية)عمبلتالدولاألخرى(عندماتقومعبلقاتتجاريةأوماليةبينشركاتتعملداخلالوطنمع
,حيثتحتاجالشركاتالمستوردةإلىعممةالبمدالمصدرلتسديدالسمعالمستوردة,شركاتتعملخارجو

بذلكف اتضطر سوق إلى لشرا لمذىاب العمميةلصرف ىذه تتم كي المصدر بمد .)الطاىرعممة

وعدموجود,لعدموجودوحدةنقديةمشتركةيتخذىاالمتعاممونأساسالمحسابوذلك.(29،ص0227األطرش،
قانونيةفيالوفا بااللتزامات.عممةمشتركةتتمتعبقوةإبرام

أوحيازتيافيدولةماذايوب فانالصرفاألجنبيىومجموعةمنالوسائلالتييتمالحصولعمييا
تنحصرفيالمفيومالضيقليتماستخداميافيتسويةالتزاماتومدفوعاتلدولةأخرى،وىذهالحيازةال
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األجنبية مثلمنقود الخارج دول اتجاه التزاما تمثل التي المالية األوراق تشمل نما الحواالتوا  ل
(.3،ص0222)السعيدعناني،الخ..المصرفية،الكمبياالتالمسحوبةعمىالخارج..

حيث,خارجيةلتسويةالمدفوعاتالدوليةأحدالمقوماتالتيتقومعميياالتجارةالإنسعرالصرفيعد
تعملداخلتظيرىناضرورةاستعمالالعمبلتاألجنبيةعندقيامعبلقاتتجاريةأوماليةبينشركات

قيمة,معشركاتتعملخارجيا,الدول لتسديد المصدر البمد إلىعممة تحتاجالشركاتالمستوردة إذ
بحاجةإلىإلىآخرذينيتنقمونمنبمداألفرادال,ومنناحيةأخرىفإنالسمعالمستوردةىذامنناحية

 لنقداألجنبيويجدونأنفسيمأمامعمميةالصرف.ا
وكذلكمختمفالقوىالتيتؤثرفيتحديدنسبة,معرفةالوسائلواألساليبتطمبعمميةتبادلالعمبلتوت

المبادلةأيمعرفةقيمةالعممةالوطنيةوماتساويومنوحداتمنالعممةاألجنبية.

 تعريف سعر الصرف6

عمىوحدةلمحصولعددالوحداتمنعممةأجنبيةالواجبدفعيا):نويمكنتعريفسعرالصرفعمىأ
يعبرسعرالصرفعنعددالوحداتالنقديةالتيحيث(3،ص0229)بودريشريف،.(واحدةمنالعممةالوطنية

يعدتبدلبووحدةمنالعممةالمحميةإلىأخرىأجنبية)بينعممتينمختمفتين(، لمربطبينوبيذا أداة
في المحميوأسعارىا فياالقتصاد السمع أسعار بين يربط المحميوباقياالقتصاديات،وىو االقتصاد

يقيق)ساميعفالسعرالعالميوالسعرالمحميلمسمعةمرتبطانمنخبللسعرالصرف.السوقالعالمية،

(119،ص1987حاتم،

يعرّ كما عمى موجزة وبصفة الصرف سعر ببعض):نوأف بعضيا العمبلت تبادل .)فارس(سعر

ص(0211-0220ىباش،) في(013، تشترك فإنيا الصرف سعر تعريف في المستخدمة المفاىيم كانت وأيا
 -اآلتي:توضيح

خر.رصرفمعينمقابلالعمبلتاألُإنلكلعممةسع -
يمكنالتعبيرعنسعرالصرفبعددالوحداتأوالقوةالشرائية. -

أسعارصرفالعممةالواحدةبتعددالعمبلتالمستخدمةفيمقارنتيا.تتعدد-

لتحديدهمعوجودعوامإنسعرصرفالعممةمشابوتمامالسعرأيسمعةأخرىمنناحيةآليات
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السعرأُ خرإضافيةتؤثرفيىذا لمتغيراتفيظروفالعرض, استجابة وتتغيرأسعارالصرفيوميا
:ىيةعناصرميمةنويشملأربعكناستنباطومنمفيومسعرالصرفأيموما,سواقاألوالطمبفي

ماإلىعممةأخرى.وىيتحويلعممةبمد:العممية -1

:يقصدبوسوقالصرف.المكان -0

:وىوتسويةالمدفوعاتالدولية.اليدف -3

السعر-1 األجنبية العممة عمى الحصول يمكن خبللو الذيمن التحويل عبلقة وىو العممة: مقابل
المحمية.

شأ شأنو الصرفيتحدد سعر أن العرضنبلحظ قوى بتفاعل االقتصاد في آخر سعر أي ن
إذيترتبعمىتغيرنوينفردبأىميةخاصةتميزهعنسائراألسعارفياالقتصادالمحمي،إالأوالطمب،

السعرتغيركلاألسعار الجزئيةمنياوالكميةإزا العالمالخارجي،وكلالمتغيراتاألخرواألجور،ىذا
أيتغييراألسعارلمبمدالمعنيعمىالمستوىالدولي.

 وظائف سعر الصرف6 -ثانيا
،1987ساميعقيقيحاتم،(أبرزىذهالوظائفالتييقومبياسعرالصرففيالتعامبلتاالقتصاديةىي:إنّ

(.119ص

جلقياسومقارنةالوسائلمبل مةلممنتجينالمحميينمنأسعرالصرفمنأكثر:وظيفة قياسية -1
سعرالصرفالرابطبينذايعديسعارىافيالسوقالدوليةوباألسعارالمحميةلمختمفماينتجونومعأ

األسعارالمحميةواألسعارالعالمية.
لمدولحيثيؤديالجانبالسمعييؤثرسعرالصرففي:وظيفة تطويرية -0 الخارجية دورالمتجارة
وكذلكقديتسببفياالستغنا عنقطاعات,مافيتطويرصادراتلدولةمابالنسبةلمدولاألخرىمي

فمثبلارتفاعسعرصرفاليورومقابل,صناعيةكبيرةبسبباالستيراداألقلسعرًامناألسعارالمحمية
ا شرا  عمى األوروبيين يحفز األمريكيةالدوالر بأوروبالسمع مقارنة سعرا الصادرات,األقل يزيد ما

األمريكية.
نسعرالصرفوألتتمثلفيتوزيعالدخلالقوميالعالميبينمختمفبمدانالعالم،:وظيفة توزيعية-3

فكلمايصاحبعمميةتغييرزيعيةعمىمستوىاالقتصادالدولي,مقيدبالتجارةالخارجيةفمووظيفةتو
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سو ما لعممة الخارجية فيالقيمة النقصانستؤثر أو بالزيادة فيا  المركزية احتياطياتالبنوك حجم
البمداناألخرى.

اليورومقابلالدوالرسيحملأمريكامثال6  عمىكلماعمىزيادة منأنتدفعدوالراتزائدة تستورده
االرتفاعفياليورومقابلالدوال,أوروبا ىذا مناليورو,رويقابلنسبة يؤثرعمىاحتياطياتأمريكا ما
.لرفعاحتياطياتأوروبامنالدوالرمقاب

 6محددات سعر الصرف -ثالثا

دائماماتتعرضالعممةإلىتغيراتمتواصمةتتسببفيتغيرالمعامبلتاالقتصاديةلمدولةبسببعوامل
معينةنذكرمنيا:

التغيرات في قيمة الصادرات والواردات -0 إن: العممة منتيسترتفعقيمة الطمباألجنبيعمييا لتزايد اجة
 وىذامايعيدالتوازنلسعرالصرف.,يحفزعمىاالستيراد

وفيحالةالركود,يتسببالتضخمالداخميبتراجعقيمةالعممةفيسوقالصرفتغير معدالت التضخم6 -6
%معاستقرارالمستوىالعاملؤلسعار15بةموافترضناارتفاعقيمةعممةبمدمابنسفترتفعقيمةالعممة،

فيالبمداناألخرى،فالتضخمالداخميفيىذاالبمدسيجعلطمبالمستيمكينعمىالسمعالخارجيةيزداد
ال لؤلسعار كنتيجة األجنبية العمبلت عمى وبيذاأيضا البمد ىذا سمع من عرضالعممةمرتفعة يقل

عمىأنلمتضخمأثرلطمباألجنبيعمىىذهالعممةوىذايدلاألجنبيةفيسوقالصرفنتيجةتزايدا
 صرفالعمبلتالمختمفة.فيتغيرسعر

تجذبرأسالمالاألجنبيوبيذاإنارتفاعمعدالتالفائدةالحقيقيةفيالبمدالتغير في معدالت الفائدة6  -3
أمافيحالةالعكسفيؤديإلىارتفاعق ارتفاعمعدالتالفائدةيمةالعممةفيسوقالصرفاألجنبي,

المحميين المستثمرين سيجعل األجنبية البمدان لدى في تمكيرغبون بعمبلت عممتيم ,الدولاستبدال
زيادةفيطمبأسعارالفائدةفيالخارجسيؤديإلىلتحصيلأرباحفيالسوقالخارجية،أيأنارتفاع

العمبلتاألجنبيةممايؤثرعمىسعرالصرف.
حكومية6 التدخالت ال -1 البنكالمركزيتعديلسعرصرفالعممة يريد عندما يحدثىذا معبما يتبل م

 سياستوالماليةواالقتصادية.
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العوامل السياسية والعسكرية6 -1 متعمقة كثيرة أحيان في الماليةبتكون والنشرات التصريحأو,األخبار
المتعاممينفيأسواقالعمبلتالذينغالبامايتخذونقراراتيمالماليةبنا عمى,فتؤثرفيلمعينلمسؤو

 (.19،ص0212-0229)سميةموري،.ىذهاألخبار

 أنواع سعر الصرف6 -رابعاً 
 الرسمي6 سعر الصرف  -

عمبلتأواليتمتبادلف،(ريمكنتبادليابقيمةعممةبمدآختيىومقياسلقيمةعممةإحدىالبمدانال)
ويتمتحديدسعرالصرف،اًبعضبأسعارىذهالعمبلتبينبعضياشرا وبيعالعمبلتحسالعمميات

لعممةماتبعالمعرضوالطمبعمييافيسوقالصرففيلحظةزمنيةما،وليذايمكنلسعرالصرفأن
الرسميىوذلكالصرفوسعرلةنظامالصرفالمعتمدفيالبمد,يتغيرتبعالتغيرالعرضوالطمبوبدال

المعمولبوفيمايخصالمبادالتالتجاريةالرسمية.
 الموازي6 سعر الصرف  -1

يعنيإمكانيةوجودأكثرمنسعرصرف,السعرالمعمولبوفياألسواقالموازية)وىو فيوىذا
.(الوقتنفسولمعممةنفسيالمبمدنفسو

 سعر الصرف الحقيقي6 -6

.(فيمقابلوحدةواحدةمنالسمعالمحميةالوحداتمنالسمعاألجنبيةعنعدديعبر)وىو
 سعر الصرف الفعمي6 -3

فعمياأوالمقبوضةلقا عممةدوليةقيمتياعددوحداتالعممةالمحميةالمدفوعة):نوويعرفعمىأ
الجمركية، التعريفات ذلك في متضمنة واحدة ومنوحدة ماليةرسوم عانات بعض،(..الخ.,ا  ويعرفو

عبارةعنمتوسطسعرالعممةالمحميةبالنسبةلمجموعةأوسمةمنالعمبلت):نوعمىأاالقتصاديين
فيويعطيفكرةيذاوبحيثترجحكلعممةعمىأساسوزنياوأىميتيافيالتجارةالخارجية،،(األجنبية

عامةعنقيمةالعممةالوطنيةفياألسواقالدولية.
رفيقيمةالعمبلتالتيتتكونمنياالسمةيؤديإلىتغيرسعرالصرفالفعميلقيمةإنحدوثأيتغي
المحمية، األلمانيالعممة بالمارك مقارنة الدوالر يرتفع اليورو،فقد بداللة ثابتوتنخفضقيمتو اويبقى
ا إلى الياباني،بالنسبة التلين ليقيسمتوسط الفعمي الصرف سعر فيأتي حدثت التي قيمةغيرات في

:ويتدخلعامبلنميمانفيتحديدسعرالصرفالفعميىما,الدوالر
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 .عددالعمبلتاألجنبيةالتيتدخلفيسمةالعمبلت 
 لؤلطرافالمتبادلةويمكنأىميةالعمبلتاألجنبيةاألوزانالنسبيةالمعطاةلكلعممةأجنبيةعمىأساس

 ية."لؤلرقامالقياسlaspeyesقياسوباستخداممؤشر"

 سعر الصرف الفعمي الحقيقي -1
 الفعمي الصرف سعر -حقيقة–إن صرفىو أسعار لعدة متوسط عن عبارة ألنو اسمي سعر

جلأنيكونىذاالمؤشرذاداللةمبلئمةعمىتنافسيةالبمدتجاهالخارج،البدأنيخضعىذاومنأثنائية،
 (.121ص،0223)عبدالمجيدقدي،النسبية.المعدلاالسميإلىالتصحيحبإزالةأثرتغيراتاألسعار

 أنظمة سعر الصرف6 -خامساً 

بعدانييارنظامبريتونوودزلنظاماستقرارأسعارالصرففيبدايةالسبعينياتواالنتقالإلىمرحمة
العالم فيأسواقالصرف،اتبعتبمدان العمبلتالرسمية بتعويم أسعارمتنوعاًاًعددالسماح نظم من

,نوجزىافيمايمي:الصرف
 نظام أسعار الصرف الثابتة0-6

6ىي,ةلنظمالصرفالثابتةرئيسدرجفيىذاالنظامثبلثةأشكالين

فيظلىذاالنظاميتمربطسعرصرفعممةالبمدالمعني6سعرالصرفالثابتالمرتبطبعممةواحدةأ(
ونجدحوالياأللماني...رنكالفرنسيوالماركدوليةكالدوالروالفبعممةأساسية دولةتتبعىذا32الخ،

البمدانالناميةتتبعىذاالنظامأيضا.كماأنحوالينصفدولالنظام،

النظاميتمربطسعرصرفعممةالبمد,سعرالصرفالثابتالمرتبطبسمةمنالعمبلتب(  فيىذا
تبين الترتيبأكثراستقراراًالمعنيبسمةمنالعمبلتأوسمةمنحقوقالسحبالخاصة،وقد أنىذا

ونجدأنحواليربعالدولالناميةتتبعىذاالنظام.سعرالصرف،بالنسبةإلى

الصرفالثابتالمرنج( وجود6سعر مع العممة عمىثباتقيمة المحافظة فيتم النظام فيىذا أما
ىوامشمعينةيكونمسموحفييابتقمباتسعرالصرف.

فبعضالبمدانتقومبربطكانتالعممةمعومةأومربوطة،إذايصعبمعرفةمافيكثيرمناألحيان
بعممةأخرى حيثتصبحبذلكشبييةبالبمدان,معالسماحلنفسيابيوامشتقمبعريضةنسبياًعممتيا
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مفاألنظمةدراسةطبيعةمختباالقتصاديجالصرفوأثرهفيونظراألىميةسعرعممتيا,التيتعوم
عمىمبادئيا.رىذاالسوقتسيّالتي

 نظام أسعار الصرف العائمة6 -6

جلمساندةلنقديةبالتدخلفيسوقالصرفمنأتعرفسياسةالتعويمفيعدمالسماحلمسمطاتا
أخذىذاالنظامثبلثةأشكاللنظمأسعارالصرفالعائمةويوىومايعرفبالتعويمالحر،,عممتياالوطنية

وىي:

سعرأ( التعويم،6الصرفالمخططنظام التثبيتوخاصية بينخاصية النظام ىذا ويطبقفييجمع
وعائمةأمامالعمبلت,اَبالنسبةلبعضيابعضجموعةمثبتةحيثتكوندولالمالنظامالنقدياألوروبي،

األخرى.

فيظلىذاالنظاميقومالبنكالمركزيبتحديدسعرالصرفمعوجودمرونةبتغييره6التعويمالمدارب(
حسبالمؤشراتالتالية:

التغييرفيحجماالحتياطياتالدولية.-1

التغييرفيسعرالصرفالفعميالحقيقي.-0

التطوراتفيأسواقالنقدالموازية.-3

متعمدةالحفاظعمىسعر,المركزيأوالسمطةالنقديةالبنكالتعويمالغيرنظيف:ويقصدبوتدخل ج(
وبعمبلتأخرى.الواقعيمايؤديإلىإضراربالنظامالنقديالدوليأصرفالعممةغير

,ويتبعىذاالتعويمالحر:يتحددسعرالصرففيىذاالنظامطبقالشروطالطمبوالعرضفيالسوقد(
أ أنغمبالبمدانالمتقدمة،النظام بتطبيقوكما تقوم النامية ويكون,ىناكبعضالدول وىيفيتزايد

ويتأثرسعرالصرفالحر,التعويمالحرإذالمتتدخلالسمطاتالنقديةفيالسوقلتدعيمعممتياالوطنية
بالتقمباتحسبالحاجياتالمختمفةلممتعاممينفيالسوق.

دوليةيعدو ألالتعويمظاىرة التي, ثبلثةأرباعنالدولالصناعية السياسةتشكلمعامبلتيا تنتيجىذه
(.03-18،ص0210،0211،ىجيرة)عبدالجميل(حجمالتجارةالدولية.3/1)
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 -سادسًا6 العوامل المؤثرة في سعر الصرف6

ىوإالمؤشريستجيببقوةنسعرالصرفماإإذ،عدةعواملاقتصاديةيتأثرسعرالصرفب
لممؤثرات أاالقتصادية وبدرجة غيرىا،الكمية من ىذاقل األساسوعمى العوامل ىذه تقسيم إلى سيتم

 عوامل اقتصادية وعوامل غير اقتصادية.

اقتصاديةسعر الصرف6 االقتصادية المؤثرة في العوامل-أ عوامل سعرعدةىناك تحديد في تؤثر
6ذكرمنيامايميي,الصرف

التغير في قيمة الصادرات والواردات0-6

الوارداتحين إلى نسبة الصادرات قيمة طمب,ترتفع لتزايد نتيجة لبلرتفاع العممة قيمة ستتجو
العممة ىذه الخارج,األجانبعمى من االستيراد تشجيع عمى ذلك حالة,وسيحمل عودة إلى يؤدي ما
(.023،ص0211)عميمحمدسعدداود،التوازنإلىسعرالصرف.

 الرأسمالية في ميزان المدفوعات6ناتج حساب العمميات -6

مقداراالستثماراتالتيتدخلإلىالدولةأوتخرج،فانتقالرؤوساألموالمندولةإلى)ويقصدبيا
رؤوساألموال إلييا انتقمت التي الدولة عممة الطمبعمى حجم من يزيد خاري.(أخرى بو موسى )لحمو

(102،ص0212،

:كمية النقود- 3

جعلاإلفراطفياإلصدارالنقديوتزايدكميةالنقودتؤديإلىارتفاعمستوىاألسعارإن ,وبيذا
أ المعنية الدولة الدولاألخرىسمع سمع عمىمنافسة قدرة الوارداتوانخفاض,قل يتسببفيزيادة ما

ال,الصادرات عمى الطمب وانخفاضفي الدول تمك عمبلت عمى الطمب في زيادة ذلك عممةويقابل
,اقديكونمفيدالبلقتصادالمحميالمحمية،ماينتجعنوارتفاعفيأسعارصرفالعمبلتاألجنبية،وىذ

تحسنرصيدالميزانياألجنبيةيشجعالصادراتوبيذاحيثسعرصرفالعممةالمحميةمقابلالعمبلت
التجاري.

 أسعار الفائدة1-6

نالزيادةفيحيثإحميةوالتغييرفيأسعارالفائدةاألجنبية،بينأسعارالفائدةالمىنايمكنالتمييز
مايؤديإلىارتفاعقيمةالعممةفيسوق,األجنبيةأسعارالفائدةالمحميةسوفتجذبرؤوساألموال
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,أماارتفاعأسعارالفائدةفيالخارجستعملعمىزيادةالطمبعمىالعمبلتاألجنبيةالصرفاألجنبي،
(021،ص0211داود،سعد.)عميمحمدويحدثعكسذلكفيحالةانخفاضأسعارالفائدة

 سعر الخصم1-6

أسعارالخصمتؤدينزيادةإذإسعرالفائدة،يؤثرسعرالخصمفيسعرالصرفعنطريقتأثيرهفي
ديذلكإلىؤاألمرالذييؤديإلىتدفقرؤوساألموالاألجنبيةداخلالدولة،وي,إلىزيادةسعرالفائدة

ومنثمارتفاعسعرالصرفليذهالعممة،ويحدثالعكسفيحالة,زيادةطمباألجانبعمىعممةالدولة
يشيرإلىوجودعبلقةإلىانخفاضسعرالصرف،وىوماحيثينتيياألمر,انخفاضسعرالخصم

بين مقابلطردية عميو تحصل الذي المدين الفائدة عكسسعر عمى الصرف وسعر الخصم سعر
تكاليف,اإلقراض ارتفاع يعني ما ينخفضوىو وبيذا ينخفعميياالطمباإلنتاج ثم ومن ضطمب,

(.50ص،1998)حمديعبدالعظيم،أيانخفاضسعرالصرف.,األجانبعمىالعممةالمحمية

 التضخم2-6 

تالمحميإلىانخفاضفيقيمةالعممةفيسوقالصرف،يؤديالتضخم رتفعقيمةعممةفمثبلحينما
مستقر،12مابنسبةدولة األخرى الدول لدى لؤلسعار العام المستوى فيو يكون وقت فالتضخم%في

ط إلىزيادة المستيمكين سيدفع سينعكسذلكالمحميفيالدولة وبيذا األجنبية عمىالسمع عمىمبيم
وأيضاستعملاألسعارالمحميةالمرتفعةنتيجةالتضخمعمىتقميلاالستيرادمنسمع,تاألجنبيةالعمبل

(.023صداود،نفسالمرجعالسابق،)عميسعدمحمدوبالتالييقلعرضالعممةاألجنبية.,تمكالدولة

:الدخل-3

يمكنالتمييزبينمستوياتالدخولالمحميةواألجنبيةكمايمي:

,ولنفترضأنياارتفعتلوتغيرتمستوياتالدخولالمحمية:التغيراتفيمستوياتالدخولالمحمية-*
ومنىذهالسمعوالخدماتمافانذلكيؤديإلىزيادةالطمبالمحميعمىالسمعوالخدماتبشكلعام،

ماوىذامةاألجنبية،مايزيدالطمبعمىالعم,يؤديإلىزيادةالوارداتىومستوردمنالخارج،وىذاما
سعريؤدي ارتفاع المحميةإلى العممة مقابل األجنبية العممة العممةصرف صرف )انخفاضسعر

وىذابافتراضأنعرضالعممةاألجنبيةلميتغير.المحمية(
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زيادة-** إلى يؤدي األجنبية الدول في الدخول ارتفاع األجنبية:إن الدخول مستويات في التغيرات
ومنبينياالطمبعمىالسمعالمحميةأيزيادةالصادراتإلى,عمىالسمعوالخدماتبشكلعامالطمب
الطمب,الخارج يؤديإلىزيادة المحميةوبيذايرتفعوىذا .)السيدسعرصرفالعممةالمحميةعمىالعممة

(118-117،ص0211متوليعبدالقادر،

نشاط البنوك المركزية4-6

في تتدخل عندما تخفيضياوذلك أو العممة قيمة لدعم شرا  أو بيعا بوخاري،السوق موسى ،0212.)لحمو

(102ص

 قتصادية المؤثرة في سعر الصرف6االغير  العوامل -ب

يمي:يمكنإجماليافيما,سعرالصرفرىغيراقتصاديةيمكنأنتؤثرفيىناكعواملأخ

 االضطرابات والحروب0-6

السيمافيالمدىالقصيروأحياناعمىالمدىالبعيدىيإنمنالعواملالمؤثرةفيسعرالصرف
االضطراباتالسيا والخارجية والحروبالداخمية فيالتيتؤثسية والزراعةر والصناعة التجارة أوضاع

فياآلونة,وىوماتشيدهليبياخصوصانتغيرالطمبعمىالصرفاألجنبي,التيمنشأنياأوالمال
,عمىالمجاالتالعسكريةواألمنيةفاقاإلنزداداحيثتغيرسعرالصرف،بيذاو,م0211األخيرةمن

عنتخفضانو فضبل والخاصة العامة المرافق تعطيل أو التدمير بسبب االستثمارية الوحدات كفا ة
التأثيرات,يالصادراتاالنخفاضف من إلىوغيرىا والتيتؤديفيمجمميا المباشرة وغير المباشرة

فقدانالثقةبعممةالبمدالمعني.

وفيمثلىذهالظروفتسيطرالحكومةعادةعمىمواردالصرفاألجنبيوتقيداستعمالولخدمةالحرب.

 واألخبار6 الشائعات-6

سوا كانتصحيحةأو,سعرالصرفاألجنبيؤثراتالسريعةفيواألخبارمنالمتعدالشائعات
التييمكنمتابعتيامناألخباروبسبباعتمادسعرالصرفعمىعددمنالمتغيراتغيرصحيحة،

كالتوقعاتحولسعرالفائدةوعرضالنقودواإلصداراتالجديدةلمعممةمنطرفالسمطةالنقديةوكذلك
منأخباراألحداثالسياسيةوالحروبوغي توجياتارتفاعأوانخفاضالمتغيراتذاتالتأثيرفيرىا

سعرالصرف،فإنالمتعاممينيتأثرونبكلىذهاألخباروتأتياالستجابةليذهالمتغيراتمعتمدةعمىقوة
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معيا السوق استجابات,تجاوب الختبلف العكس بعضيا وفي قويا األحيان بعض في يكون فقد
المتعاممين.

وأوضاعيم6خبرة المتعاممين -3

يقومالمتعاممونفيسوقالعمبلتاألجنبيةفيضو مياراتيموخبراتيمبالسوقوأحوالوبتحديد
ىيىاعمىماإبقاؤوتحديدماإذاكانمنالضروريتعديمياأو,اتجاهاألسعارواتخاذقراراتيمبشأنيا

الصرفأسعارعنأنفضبلً,المتعاممينوبمياراتيمتتأثربخبرةىؤال ناألسعارعميوفإوبنا عميو،
لممتعاممين التفاوضية بالقوة المستخدمة,تتأثر المختمفةواألساليب عممياتيم ,لتنفيذ بحجمكما تتأثر

فإ القائمة السعرالتزاماتيم في جذريا تغير بالتزاماتإضافية سيتطمبإقناعيم كانتكبيرة ليغرييم,ن
(.00،ص0211غالبي،.)عبدالحسينالالعكسإذاكانتقميمةبزيادةحجمياويحدث
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 المبحث الثاني

 النظريات المفسرة لسعر الصرف

لقدحاولتالكثيرمنالنظرياتاالقتصاديةتفسيراختبلفاتأسعارالصرفبينالدول،وسنحاولفي
ىذاالمبحثالتطرقإلىأىمىذهالنظريات.

يرتظ   Theory of purchasing power parity(. PPPالقوة الشرائية )أوال6 نظرية تعادل 
نظريةتعادلالقوةالشرائيةإلىحيزالوجودخبللالحربالعالميةاألولىوالفترةالتيتمتياعندماأثير
الذىب تحديدأسعارالتعادلبينعمبلتالدولالتيكانتقدىجرتقاعدة التساؤلعنكيفيةإعادة

 األمرالذيأدىإلىحدوثاضطرابشديدفيأسعارالصرف.,فترةالحربخبلل

االقتصاديالسويديالبروفحي فكاسل)ثحاول أنيبحثGustav Casselسورجوسنا )
وقدخرج إلىاألخرىبخبلفأساسالذىب، لتقييمسعركلعممةبالنسبة بنظريتوعمىأساسجديد

الشر القوة )تعادل مبدأتيالائية( عمى القوةتقوم تتعادل عندما يتحدد عممتين بين التعادل سعر أن
،1997.)مدحتصادق،الشرائيةلعممةكلدولةفيسوقياالداخميةمعقوتياالشرائيةفيسوقدولةأخرى

(109ص

منالعممةنفسوالمقدارنفسيامنالسمعفيأيدولةمقابلأييجبأننكونقادرينعمىشرا السمة
(011)سيبولىالوود،رونالدماكدونال،ص)أيتقديرالعممةبمقدارمانستطيعالشرا بيا(.

الصورةالنسبيةوالصورةالمطمقة.:ولمنظريةصورتان

 الصورة المطمقة لمنظرية0-6

النظريةعمىأنوفيظلنظامسعرالصرفالحرفإ ىذه نسعرالصرفالتعادليبينعممتيتقوم
نمستوىاألسعارلمدولتين.بمدينيساويالنسبةبي

         
:حيث

تمثلسعرصرفالعممةاألجنبية)لمدولةاألولى(مقابلسعرصرفالعممةالمحمية)لمدولةالثانية(.  

PHالرقمالقياسيلؤلسعارفيالبمدالمحمي:.
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PF.الرقمالقياسيلؤلسعارفيالبمداألجنبي:

 موىذا الواحدة الشرائيةنالعممةالمحميةيجبأنيكونليايعنيأنالوحدة فيكلدولنفسياالقوة
(،بمعنىThe law of one price)بقانون السعر الواحد العالم،وىذاالنموذجيعتمدعمىمايسمى

)موسىأنانسيابالتجارةالدوليةالحرةسيؤديإلىتساويأسعارالسمعفيأماكنالعالمالمختمفة.آخر

جنيو12فإذاافترضناأنوحدةمنسمعةماتباعفيبريطانياب,(.99،ص0228ن،سعيدمطرشقيري،وآخري
( وتباع نفسياالسمعةإسترليني ب أمريكا في فإ17( الدودوالر صرف سعر بن لمجنيوالر النسبة
دوالر(.1.7=17/12دوالرلكلجنيو)1.7اإلسترلينييساوي

 الصورة النسبية لمنظرية6-6

النسبي النموذج وليسمستوياتيستخدم التضخم( )معدل لؤلسعار العام المستوى في التغير مفيوم
 يجبأن البمدين عممتي الصرفبين سعر أن يعني وىذا نفسيا، لتعدياألسعار فييل عكسالتغير

ناتخاذةكسنةمرجعية)سنةاألساس(،وا ظيرالحاجةإلىتحديدسنةمعينت,وبيذامستوياتاألسعار
والتيسوفتؤثرأيضافيتحديد,فترتينزمنيتينمختمفتينيستمزموجودمعدالتمختمفةمنالتضخم

سعرالصرف.

 عمىىذا منخبلوتأسيسا يتحدد ما الصرفلدولة الداخميةفانسعر بينمستوىاألسعار النسبة ل
,ومستوىاألسعارالعالميةمقدرابالعممةاألجنبيةخبللفترتينزمنيتينمختمفتين,مقومابالعممةالوطنية
(.151ص,0212)سعودجايدمشكورالعامري،.تغيراتمعدالتالتضخمفيكبلالبمدينمعاألخذفيالحسبان

عننظريةتعادلالقوةالشرائية:التيتعبركنالحصولعمىالمعادلةالتاليةيموبيذا

CC1/C  =ID/IF…………………………………………………….(1)

مؤشرIF(و1ىوسعرالصرفالمتوقعفيالزمن)   (،2فيالزمن)ىوسعرالصرفاآلني   
مؤشراألسعارالداخمي.IDاألسعارفيالبمداألجنبي،

:نعبرعننظريةتعادلالقوةالشرائيةباستعمالمعدالتالتضخمكمايميويمكنأن

    
    

    
 

:يمثلارتفاعأوانخفاضسعرصرفالعممةاألجنبية.Cحيث
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De،معدلالتضخمالمحميDf.(.33،ص0210)حرادمريم،معدلالتضخمالخارجي

الطويلأكثرمنيافيالمدىالقصي،كماأنالعمبلتداللةفيالمدىالوقدتماختيارىذهالنظريةذات
قلاستجابةلنظريةتعادلالقوةالشرائية.رؤوساألموالالدوليةأالقميمةاألىميةفيحركة

 -أىميا6  عدة انتقادات وقد وجيت ليذه النظرية

األساسلتحديدوصعوبةاختيارسنة,صعوبةتقديراألرقامالقياسيةلؤلسعارلمدةقادمةفيالمستقبل -أ
األرقامالقياسيةلؤلسعار.

الصرف -ب سعر تحديد في المؤثرة األخرى العوامل النظرية ,تيمل الدخل وأثرمثل الفائدة وسعر
ومنثميؤثرفيالطمبعمىالعممة,الوارداتتوىالدخلمنالعواملالمؤثرةفينمسالمضاربة،إذإ

األجنبيةفيأسواقالنقد.
,ميتمةبتأثيرتغيراتأذواقالمستيمكينوظيورالسمعالبديمةفيمستوياتاألسعارالمحميةالنظريةغير -ج

(.00،ص0211)سميرفخرينعمة،ومنثمتأثيرىافيحسابالسعر.

نياالتزالميمةفيتحديدسعرالصرف،ومازالتمحلتقاداتالموجيةليذهالنظريةفإبالرغممناالن
اىتمامالباحثين.

نظرية تعادل أسعار الفائدة6-ياثان

 لممستثمرين يمكن ال النظرية معدالتمردحسبىذه عمى الحصول ودية في)أرباح( مرتفعة
لؤلموالفي توظيفيم فيالسوقالمحمي،عند أوبعضالدولدولالالخارجعنتمكالممكنتحقيقيا

 السوقالمحمي، أكبرمنذلكالسائد تعوحيثمعدلالفائدة يتم يضوالنالفارقبينمعدالتالفائدة
وسعرالصرفاآلجل،ويمكنأنتتمالعممياتعمىالنحوالتالي:,بالفارقبينسعرالصرفاآلني

(فيأسواقيمالمحميةلمدةسنةمثبل،ويحصمونفينيايةالتوظيفMيمكنلممستثمرينتوظيفأمواليم)
,M(1+1D)عمى المبمغ ىذا يكون أن عندويجب عميو المحصل لممبمغ النظرية ىذه حسب مساويا

بمعدلوتوظيفيافياألسواقاألجنبية,تحويلاألموالإلىعمبلتصعبةأجنبيةبسعرالصرفاآلني
عادةبيعياآجبليمكنمنالحصولمجدداعمىاIEفائدة عنعبرّلمبمغبالعممةالمحميةويمكنأنن،وا 

ذلكبالصورةالرياضيةالتالية:

 (    )  
 

  
(    )              ( ) 
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ن:حيثإ

 CC )سعرالصرفاآلني)نقدا

CTسعرالصرفاآلجل

IEمعدلالفائدة

IDمعدلالفائدةالداخمي

(تؤديإلىإن:1المعادلة)
  

  
     

    
              ( ).

طرقالمعادلةأعبلهنحصلعمى:وبطرحالواحدالصحيحمن

(CT-CC)/CC= (I_D-I_E)/ (1+I_E)……………..........(3) 

ذاكانت صغيرةجدايمكنناكتابةالمعادلةالثالثةكمايمي:IEوا 
     

  
       

 .تسمحىذهالنظريةبربطاألسواقالنقديةالوطنيةبأسواقالصرفالعالمية

 نظرية كفاءة السوق6 -ثالثا 

،فكلالمتعاممينفيرمةحولالتقديرالمستقبميلؤلسعايقصدبكفا ةالسوقتوفرالمعموماتالكام
مثلإعبلنعجزأوفائضفي,الماضيةأوالسوقيمكنيمالوصولإلىالمعموماتاالقتصاديةالحالية

بدأعقبلنيةالمتعاممينبتوافرم..الخ،ليتمتحديدسعرالصرفالمتوقعميزانالمدفوعات،معدلالتضخم.
المؤثرةفيأسعارالصرفاآلنيةواآلجمة،منتكاليفالمعامبلت،فيالسوق وكلالمعموماتالجديدة

الصرفالمتوقع(ويكونسعر101،ص0225)عبدالمجيدقدي،الضعيفةوتغيرأسعارالصرفالعشوائية.
كمايمي:نفسياترةاالستحقاقففيظلسوقالصرفذاكفا ةلسعرالصرفاآلجلل

  (   )     
  

 (     )     
  

وفيظلكفا ةالسوقيصبح:

    
 
(   ) 
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  سعرالفائدةالمحمي،وiىوسعرالصرفالمتوقع،(   )  ىوسعرالصرفاآلجل،Eaحيث:
سعرالفائدةاألجنبي.

حولماإذاكانتأسواقالصرفالحاليةتتمتعالنظريةأنىناكجدالًىذهومناالنتقاداتالتيتواجو
(.122،ص0212)بنحمودةفاطمةالزىرا ،بالكفا ة.

نظريات أخرى6 -رابعا

نذكرىاباختصارفيمابقةالمفسرةلسعرالصرف،ىناكنظرياتعدة,باإلضافةإلىالنظرياتالسا
يمي:

 نظرية األرصدة6  -0

التيتتبعنظامصرفالسيما،نسعرالصرفلعممةدولةماأساسأتقومعمىىذهالنظريةإن
فيذاأيكانرصيدىاسالبا,مرنيتحددوفقحالةميزانالمدفوعات،فإذاحددميزانمدفوعاتياعجزا،

ماينتجعنوانخفاضفيقيمتياالخارجية،ويحدثاتالمعروضةمنالعممةالمحمية،زيادةالكمييدل
يحققميزانالمدفوعاتفائضا،ويستدلالبعضعمىصحةىذهالنظريةمنخبللتجربةالعكسعندما
اولةوسرعةرغمالزيادةالمعتبرةفيكميةالنقودالمتدفبركخبللالحربالعالميةاألولى،ألمانيامعالما

،والسببفيذلكىونالعممةاأللمانيةلمتتأثرولمتعرفقيمتياالخارجيةانخفاضاتداولياوارتفاعيا،فإ
(.18،ص0221.)بربريمحمدأمين،تعادلجانبيميزانالمدفوعات



 نظرية فيشر الدولية6  -6

ومبدأىذهالنظريةىوأنالفرقفيمستوىالفائدةبينالبمدالمحميوالبمداألجنبيتؤديإلىتغير
أسعارالفوائدبينبمدينيجبأنينعكس،والتغيرالمتوقعفينفسوالمقداربسعرالصرفليذينالبمدين

(.121ن،مرجعسبقذكره،ص)موسىسعيدمطروآخري.فيسعرالصرفبينعممتيىذينالبمدين

 النظرية الكمية6  -3
يتم الكمية النقودإنالمحتوىاألساسيلمنظرية فيكمية تؤديإلىارتفاعخصفيأنالزيادة

نقصبيذانتجعنواألسعارفيالداخل،األمرالذييؤديإلىانخفاضالطمبعمىالسمعالمحمية،و
الواردات وزيادة ارتفاع,الصادرات بعد المحمية بالسمع مقارنة أقل يصبح األجنبية السمع سعر الن

اجلتسديدقيمةالواردات،وانخفاضأسعارىا،وىذايؤديإلىزيادةالطمبعمىالعمبلتاألجنبيةمن
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تحديده، الصرففيحالة وبالتاليارتفاعسعر الصادرات، قيم لتسديد الطمبعمىالعمبلتالمحمية
وحصولالعكسفيحالةانخفاضكميةالنقود.

 النظرية اإلنتاجية6  -1

 أساسكفاية عمى تتحدد ما دولة لعممة الخارجية القيمة أن في النظرية جيازىاتتمخصىذه
وزيادةاإلنتاجية،بمافيذلكزيادةإنتاجيةالفرد،ومنثممستوىمعيشتو،بمايتضمنىذامناإلنتاجي

ةالواردات،وىذاارتفاعفيمستوياتالدخولواألسعار،األمرالذييؤديإلىالحدمنالصادراتوزياد
ويحصل وانخفاضسعرصرفيا، المحمية، بالعممة مقارنة العمبلتاألجنبية الطمبعمى زيادة معناه

والمتمثمةالعكسفيحالةانخفاضاألسعارال )فميحفيانخفاضاإلنتاجيةمرتبطةبانخفاضالدخول، .

(.89-87،ص0221حسنخمف،

 ة توازن حقيبة األوراق المالية6 نظري

ازداد لذلكفإذا الطمبعمىالمالعمىطمباألصولالماليةوليسعمىالعممةنفسيا، يعتمد
إلىزيادةالطمبعمىعممةتمكالدولة،وكثيراىعينمناألصولفيإحدىالدولأدّالطمبعمىنوعم

لتقمباتمايحصلذلكعندمايصبحنوعمعينمناألصولجاذبالممستثمر أسعارالصرفين،ونظرا
كلالعواملالمؤثرةعمىأسعارالفائدةأوالتنبؤبيا،وألنأسواقالسمعتتأقممنومنالصعبتحديدفإ

أسواقرأسالمالعمىالمدىنالعمبلتتتأثربسواقرأسالمالفيمكناالفتراضبأمنأبشكلأبطأ
(.121ةفاطمةالزىرا ،مرجعسبقذكره،ص)بنحمودبينماتتأثربأسواقالسمععمىالمدىالطويل.,رالقصي
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 المبحث الثالث

 تكمفة الواردات والسمع المحمية تغيرات في أسعار الصرف وأثرىا فيال 

المبحثالتغيراتالتيتحصلفيأسعارالصرفعمىالوارداتوالسمعالمنتجةسوفن تناولفيىذا
يًاكمايمي:ممح

 6الوارداتعمى سعر الصرف أثر تخفيض  -أوال

مفيومتخفيضسعرالصرف:يستخدمتعبيرتخفيضسعرالصرفلمداللةعمىمايحدثمن
نقصفيسعرصرفالعممةالوطنيةمقومابالعمبلتاألجنبية،وذلكفيظلحريةسعرالصرفالذي

ركةالعرضحيثيسمحلسعرالصرفبالتقمبوفقالح,التتدخلفيوالدولةفيسوقالصرفاألجنبي
فإوا يفترضعدمقيامالسمطاتالعامةلطمبعمىالنقداألجنبي،وىكذا نانخفاضسعرالصرفإنما

بيدفتحديدسعرالصرفع نانخفاضندمستوىجديدمعين،ومنالواضحأبأيإجرا منجانبيا
بالنسبةإلىىذهسعرالصرفلعممةمعينةإنمايعنيبذاتوارتفاعأسعارصرفكافةالعمبلتاألخرى

العممة.

وفيكثيرمنالكتاباتحول,لتخفيضسعرالصرفبعدمنتصفالقرنالعشرينعدةمفاىيموظيرت
-ومنىذهالمفاىيملمتخفيضىي:,العبلقاتالنقديةالدولية

 (011ص,1998,سميرفخرينعمة.)(لذىبيالرسميالمحددلوحدةالنقدتقميصالمحتوىا):التخفيضىو

،أوميةمنالعممةالوطنيةكميةاقلمنالعممةاألجنبيةأصبحتالزمةلشرا نفسالك):التخفيضىو
لشرا :نوأ الزمة أصبحت الوطنية العممة من أعمى العممةكمية من الكمية نفس

(.B,Kettell,1985,P24).(األجنبية

العممة المخفضلقيمةسوفيؤديإلىارتفاعأسعارالوارداتبالنسبةلمالمحميةإنتخفيضقيمة بمد
نبية،نىذااالرتفاعفيأسعارالوارداتسيكونبالعممةالمحميةفقطدونالعممةاألجعممتو،ويبلحظأ

ارالعرضمقومةبالعممةاألجنبية.نيؤثرعمىأسعحيثإنتخفيضقيمةالعممةل

فيالصرفاألجنبييعتمدعمىالمرونة الوارداتوالتوفيرالمقابلليا إنمدىاالنخفاضفيحجم
وتوجدحالتانلممرونةالسعريةىما:السعريةلمطمبعمىالواردات
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 االحالة األولى6 المرونة السعرية لمواردات تساوي صفر 

فان,وعمىىذاضفيحجمالوارداتفيىذهالحالةيفشلتخفيضقيمةالعممةفيتحقيقأيانخفا
قيمةالفاتورةاإلجماليةلمواردات)مقومةبالعممةالمحمية(لمبمدلنتتأثربتخفيضقيمةالعممة.

 قل من الواحدانية6 المرونة السعرية لمواردات أالحالة الث

نتيجةلمتخفيضفيىذهالحالةبالرغممنأنأسعارعرضالصادراتمقومةبالعممةاألجنبيةلمتتغير
,فانويبلحظأنانخفاضاألسعارالمحميةالمترتبةعنعمميةالتخفيضأدىإلىىبوطحجمالواردات

بلنخفاضفيحجملكماأنالفاتورةاإلجماليةلمواردات)مقومةبالعممةاألجنبية(سوفتنخفضكنتيجة
الواردات.

وذلكمنخبللزيادةالصادراتعنطريق,رداتعمىالصادراتوالواالمتخفيضتأثيرويمكنالقولإن
أرخص مناالست,جعميا تتموالحد وبيذا ارتفاعأسعارىا بعد العجزفيالميزانالتجاري.يراد معالجة

(.25-21،ص0210-1992)سبلمةنجاح،شاوشإخوانسيام،

 األسعار المنتجة محميا.  ثانيا6 أثر تخفيض قيمة العممة في

تخفيض سياسة تعدإن العممة قيمة يمي: ما خبلل من المحمية األسعار الرتفاع صالحمصدرا )اوبابة

(.22,27،ص0212-0211,

كانتنسبةميمةمناإلنتاجمستورد إحبللمستمزماتاإلنتاجاًإذا كانتعممية ما ذا وا  منالخارج،
 ناألسعارسترتفع.اإلنتاجية،فإيغيرصالحالعمميةالمحميةمحلاألجنبيةستستغرقوقتاطويبلوف

بماأنالتخفيضفيقيمةالعممةالمحميةسوفيجعلأسعارالوارداتأعمىمنالسابق،أماإذاكانت
 ...الخ(.:موادغذائية،أدوية،وقودىذهالسمعالمستوردةتمثلسمعاضروريةلممواطنالمحمي)مثبل

فإ جديدةويصعباالستغنا عنيا، يضيفحمقة عمىنو جديدة أعبا  ويترتبعميو الرتفاعاألسعار،
.المواطن

العممةسيؤديإلىارتفاع إنارتفاعأسعارالوارداتوانخفاضأسعارالصادراتنتيجةتخفيضقيمة
المحمية المنتجات عمى عمى,الطمب سيكون المحمية المنتجات عمى الطمب في االرتفاع وىذا

إما:ىما,جانبين بديمة محمية موارد البحثعن الطمبالمحميسيحاول ارتفعتإن الوارداتالتي عن
أسعارىا السابق.أو, أرخصمن أصبحت أن بعد أيضا سيرتفع الوطنية المنتجات عمى الطمب إن



 سعر صرف الدينار الميبي السياسة النقدية وسياسة الفصل الثاني6

 

 في ليبيا.ومراحل تطورىا السياسة النقدية  -المبحث األول

وعرض النقود   مراحل تطور سعر صرف الدينار الميبي -المبحث الثاني
 م.6102-0551خالل الفترة من

, الناتج التضخم بمتغيرات الدراسة) عالقة سعر الصرف -المبحث الثالث
 (.اإلجماليالمحمي 
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 ومراحل تطورىا في ليبياالسياسة النقدية -المبحث األول

 تمييد6

لدوروفيتطمب السميم فيالنشاطاالقتصادياعالتقييم والمصرفيةوتأثيراتيا النقدية السياسة مية
معرفةالبيئةاالقتصاديةالتيترسموتنفذفيياىذهالسياسة،فيذهالبيئةىيالتيتحددأىدافالسياسة

والمصرفية حيثالنقدية من تستخدميا التي األدوات وأليةآونوع تمكعمميا، لتحقيق السبل نسب
األىداف.

السياسةالنقديةوالمصرفيةفيليبياظمتتعملاستجابةليذهأنوفيإطارىذهالقاعدةالعامة،نجد
المحمية التحوالتاالقتصادية التياستوجبتيا منالمراحل مرتبعدد وقد البيئة، مع التفاعمية العبلقة

والخارجية.

 6  ية والمصرفيةأوال6 السياسة النقد

متعددةلمسياسةالنقديةنذكرمنيا:ىناكتعريفاتالسياسة النقدية6 -*

 مجموعةمنالوسائلالتيتطبقياالسمطاتالنقديةالمييمنةعمىشؤونالنقدواالئتمان،وتتمىذه
كميةوسائلالدفعبمايبلئمالظروفاالقتصاديةبالييمنةإمابإحداثتأثيراتفيكميةالنقودأو

 (.027ص،1991)عبداهللعقيلجاسم،المحيطة
 وذلكبيدفوسعرالفائدةاإلجرا اتالمعتمدةلمحكومةأوالسمطاتالنقديةإلدارةعرضالنقود،

 (255،ص1980)خميلسامي،التوظيفالكاملدونتضخموالمحافظةعميو.تحقيق

 تقوم التي اإلجرا ات فيمجموعة لمتأثير بيا النقدية والسمطات النقدية الكتمة عبلقاتحجم
فياالئتمان االقتصاديبيدفالتأثير لؤلسعار,معدالتالنمو .والحفاظعمىمستوىمستقر

 (017،ص1997)كنعانعمي،
 ّعبارةعنمجموعةاإلجرا اتوالتدابير:فالدكتورالياسنجمةالسياسةالنقديةبأنياكماعر"

ال عمى لمتأثير النقدي بالعرض التحكم سبيل في النقدية السمطات تتخذىا متغيراتالتي
اإلنتاج الكمية، والعمالة..–االدخار-االستثمار-االستيبلك-االقتصادية األسعار نجمة،." )الياس

 (19،ص1العدد
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إن القول مكانياويمكن في وتضعيا النقدية السياسة أىمية توضح النقدية لمسياسة التعاريفالسابقة
ىاالنقديالمباشرفيويبيندور,االقتصاديةالعامةالصحيحكجز ومكونأساسيمنمكوناتالسياسة

يمفيتحقيقاالستقرارالنقديوتحقيقاألىدافاالقتصاديةالعامةفيالتأثيرفيعرضالنقودالذييس
مثلاإلنتاجواالستثماروالعمالةواالدخاروغيرىا.,

النقديةفيالفكراالقتصادي:ويمكنالقولمنخبللالدراساتالتاريخيةلتطوراالىتمامبالسياسة

فيجمياخبللالقرنالتاسععشر،ثمأخذىذااالىتماميتزايدالسيماإناالىتمامبيذهالسياسةقدظير
ا االقتصادي االستقرار وعدم النقدية األزمات شيدهأثنا  السياسةلتي اعتبرت لذلك الماضي، القرن

جز النقدية منأجزا  وميما رئيسا لمدولةالسيا ا العامة االقتصادية تطورمفيومومكوناتياسة ولقد ،
المتعاقبة الزمنية المراحل عبر والنظريات األفكار بتطور النقدية عباس،السياسة خضير )المير .1981،

(.17ص

 6 السياسة النقديةأىم أىداف 

 تيدف السياسة النقدية إلى تحقيق ما يمي6
التأثيرفيعرضالنقودومعدالتنموه،وذلكبيدفالتأثيرفيالنشاطاالقتصادي،فزيادةمعدلنمو .1

ىذايخمقفائضافيالطمبعمىوالعرضالنقدييؤديإلىزيادةحجمالنقودالمتداولةلدىالجميور
تضخمية،أماإذاكانلعرضالمتاحمنيا،وتكونالنتيجةزيادةالضغوطالإلىاالسمعوالخدماتبالنسبة

معدلنموالعرضالنقديبطيئا،فيؤديذلكإلىىبوطفيالدخلالنقدي،وبالتاليتقميلاإلنفاقعمى
)عبداهللتراجعمستوياتالتنميةوالتشغيل.اضفيمستوىالطمبالكميوبيذاتأيانخف,السمعوالخدمات

 (.011،010عقيلجاسم،مرجعسبقذكره،ص
دورالسياسةالنقديةلمتأثيرفيعرضالنقودلمعالجةالفجوةالتضخميةواالنكماشية.وىنايأتي

تحقيقمستوىمقبولمناالستقرارالنقديواالقتصادي،وذلكمنخبللتجنبالعواملالمؤثرةفيقيمة .0
فيتحقيقامالمستوىالعاملؤلسعار،واإلسيعنالتغيراتفيتنشأالتي,العممةالوطنيةداخمياوخارجيا

الدخل حجم في زيادة يحقق بما المختمفة، القطاعاتاالقتصادية في مناسبة اقتصادية معدالتنمو
 القوميونمواإلنتاجالمحمي.

تطويرالمؤسساتالماليةوالمصرفية،واألسواقالتيتتعاملمعياىذهالمؤسسات)السوقالماليوالسوق .3
 وطني.النقدي(بمايخدمتطويراالقتصادال
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التنميةتس .1 وبرامج مشاريع لتوفير المناسب المناخ بتوفير وذلك االقتصادية، التنمية تسريع في يم
 االقتصاديةواالجتماعيةفيالبمدانالنامية.

 فيتحقيقالتوازنالمطموبفيميزانالمدفوعات.اإلسيام .5
 إصدارالنقود. .2
 مراقبةتوزيعاالئتمان. .7
 التنمية.الرقابةالمصرفيةلدعممسيرة .8

االقتصادية التقمبات وتخفيفحدة االقتصادي االستقرار تحقيق إلى النقدية عنتيدفالسياسة ,وذلك
اإل مستويات عمى اإلبقا  الكميطريق في,نفاق ممكن ارتفاع وبأقل التشغيل من قدر أكبر البلزمة

فيحجماالئتمانوكمفتوبحسباألسعار،وذلكمنخبللالتدابيرالتيتتخذىاالسمطاتالنقديةلمتأثير
(.18-17،ص0225.)جمعةمحمدصالح،طبيعةالوضعاالقتصاديالسائد)تضخمأوركود(

 -السياسة النقدية في ليبيا6مراحل تطور 

يمكنتمييزأربعمراحلمفصميةفيتاريخالسياسةالنقديةوالمصرفيةفيليبياوفقالمتطوراتالتشريعية
المنظمةلمسمطةالنقدية,والمتغيراتاالقتصاديةواالجتماعيةالكامنةورا ىا,وىذهالمراحلاألربعىي:

 1923-1955منمرحمةال -1
 1993-1923المرحمةمن -0
 0221-1993المرحمةمن -3
 0221المرحمةمابعد -1

 05236-0511من تطور السياسة النقدية في الفترة - 0
،حيثباشر1955يعودرسموتنفيذالسياسةالنقديةفيليبياإلىإنشا البنكالوطنيالميبيعام

م،وقدواجو1951م،خمفالمجنةالنقدالميبيةالتيتأسستعام1952عمموفياألولمنشير)ابريل(
كزي،المصرفخبللالسنواتاألولىمننشاطوصعوباتجمةحالتدونتحقيقأىدافوكمصرفمر

ومنأبرزتمكالصعوباتمايمي:

افتقارهإلىصبلحياتقانونيةكافية. -أ
افتقارالببلدإلىالتنسيقبينأعمالالجياتالحكوميةاالتحاديةآنذاك. -ب
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شراف -ج جميعالمصارفالتجاريةالعاممةفيالببلدىيفروعلمصارفأجنبيةتخضعألوامروا 
مراكزىاالرئيسةفيالخارج.

سوقمالييستطيعالمصرفالتأثيرفيو.عدموجود -د

لقدكانمنبينأدواتالسياسةالنقديةالقميمةالمتاحةلمبنكالوطنيالميبيخبللتمكالفترةسياسةإعادة
الخصموبعضالسمطاتالمحدودةالمتعمقةبالرقابةعمىالسيولة,كمانصعميياقانونالمصارفلعام

لمصرفيتمتعبمجالأوسعفياستعمالسياسةاإلقناعاألدبي.م،وبطبيعةالحالكانا1958
ومعمرورالوقتاتضحفشلسياسةإعادةالخصمالتيكانينتيجياالمصرفآنذاك،ولميكنبإمكانو
تطبيقسياسةالسوقالمفتوحةفيغيابسوقاألوراقالماليةوسوقالخصم،كماأنالقانونلميخولو

ياإللزامي.تطبيقسياسةاالحتياط
 .0553-0523تطور السياسة النقدية والمصرفية خالل الفترة -6

فيالمرحمةالسابقةإصدارقانونالمصارفرقم) (لسنة1لقداستدعتالظروفالمشارإلييا
لمنحالمصرفصبلحياتأوسعومدة,بالوسائلالتيتمكنومنتنفيذسياستوالنقدية،وقدترتب1923

مايمي:عمىذلك
إدخالنظاماالحتياطياإللزاميعمىعممياتالمصارفالتجارية،وقدحددالقانونمعداليتراوح -أ

 12من ومن12%إلى الطمب، تحت الودائع عمى %5 إلى الزمنية%02 الودائع عمى %
واالدخارية،وقدأخذالمصرفبالحداألدنىلكمييما.

النقديفيشكلسبائكذىبيةوعمبلتقابمةلمتحويلالسماحلممصرفالمركزيبتنويعالغطا  -ب
 وسنداتوأذوناتخزانةتصدرىاالحكومةالميبية.

إعطا البنكالمركزيصبلحيةالبنودالمكونةلؤلصولالسائمة. -ت
المدينةوالدائنة,حيث -ث األدنىألسعارالفائدة الحد المصرفمنحالمصرفالمركزيتحديد يقوم

 ومراقبةالنقدوتقييمتحركاترأسالمالبينالداخلوالخارج.المركزيبإدارة
اإلشرافوالمراقبةعمىالمصارفالتجاريةوعممياتيا. -ج

المصرف1922وفيعام قامبرفعنسبةالمركزيموضمناإلجرا اتالتياتخذىا التضخم لمكافحة
%وعمىالودائعالزمنيةوودائعاالدخار15%إلى12االحتياطياإللزاميعمىالودائعتحتالطمبمن
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%،وألزمالمصارفالتجاريةبان05%إلى02%،كمارفعنسبةالسيولةالعامةمن7.5%إلى5من
اتعقارية.%عماكانتتقرضوبضمان52تقرضبمااليتجاوزنسبة

و عام سبتمبر شير ت1929في تم المصرفيم القطاع الصادر،نظيم القرار بموجب وذلك
)م13/11/1929 رقم القانون بموجب في1972(لسنة153,ثم األجنبية الحصص تأمين بشان

عادةتنظيميا،والقانونرقم) وقدبتعديلأحكامقانونالمصارف،1971(لسنة23المصارفالتجاريةوا 
,يتكونمنخمسةمصارفظاممصرفيوطنيبالكاملنجمعنصدورىذهالقوانينوالقراراتظيورن

المركزي بالكامللمصرفليبيا ممموكة منيا الكبرىلممصرفينتجارية,ثبلثة النسبة الذييمتمكأيضا
المركزيالذي المصارفجميعاإلشرافورقابةمصرفليبيا تخضعىذه أصبحمصرفاالباقيين،كما

مركزيايممكأدواتالسياسةالنقديةوينفذمنيامايراهمناسبالخدمةأىدافو.

تقدمقاممصرفليب المركزيفياألولمنشيرتأسيساعمىما بتخفيضنسبة,م1972نوفمبر()يا
%لتمكينالمصارفالتجاريةمنزيادة15إلىم1922%التيحددتفيعام05السيولةالعامةمن

سيولتياوقدرتياعمىالتوسعفيمنحاالئتمان.

نفسياالتي,حيثبقيعندالنسبةزيأيتغييرعمىسعرإعادةالخصمولميدخلمصرفليبياالمرك
ٌ%،غيرأنوأعادالنظرفيالحداألعمىألسعارالفائدةعمى5موىي1921)فبراير(حددتفيشير

م،وذلكعمىالنحوالتالي:1982)أبريل(رحنافذةاعتبارامنأولشيالودائعلتصب

التدفععنيافائدة.تحت الطمب )الحسابات الجارية(......... الودائعأوال6 

ثانيا6 الودائع الزمنية6

 النسبة المئوية % مدة اإلشعار

%سنويا1.5أيام12بإشعارحتى

سنويا%1.75يوما32أيامودون12بإشعاراكثرمن

%سنويا5أشير3بإشعارمنشيرإلىأقلمن

%سنويا5.05أشير2بإشعارمنثبلثةأشيرإلىأقلمن

%سنويا5.52أشيرإلىأقلمنسنة2بإشعارمن
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%سنويا2لمدةسنةواحدة

%سنويا7لمدةسنتين

سنويا%8سنوات3لمدة

%سنويا9سنواتفمافوق1لمدة

تتكبد المصارفالتجارية أن عمىالودائع، الفائدة التطبيقالعمميألسعار برزمنخبلل وقد
مصرفليبيا قام وعميو عمىاإلقراض، الفائدة تفوقأسعار األسعار بعضىذه ألن تكاليفباىظة,

الفائدةعمىالودائعمتوسطةاألجل)التيتزيدعمىسنة(الممنوحةبشأنأسعاربتعديلقرارهالمركزي
 ليا األقصى الحد ليكون المصارفالتجارية الشركاتلدى عمىسمم5.5عمىودائع اإلبقا  %مع

ليمعمىإيداعأمواليمبالمصارفمن وذلكتشجيعا ىوبالنسبةإلىودائعاألفراد, أسعارالفائدةكما
،وتعويضيمعنمحدوديةفرصاالستثمارمنجيةأخرى.جية

يتعمقبأسعارالفائدةعمىاإلقراض،فإنوبالرغممناإلبقا عمىالحدودالعامةلنسبالفائدة فيما أما
عند القروضالمضمونة 7عمى عند مضمونة لتنفيذ7.5%والقروضالغير ومراعاة حرصا %فإنو

عام واجتماعية اقتصادية النحوسياسات لبعضاألغراضعمى المدينة الفائدة نسبة خفضت فقد ة,
التالي:

 -أ إلى القروضاإلسكانية عمى الفائدة نسبة رصيد1خفضت بإعفا  قرار صدر ثم %سنويا
القروضالعقاريةالممنوحةلممواطنينلغرضإقامةأوتمميكالمساكنالخاصةمنجميعالفوائد,

م،عمىأنيسري01/1/1972بتاريخ1972(لسنة57رقم)وذلكبموجبقراروزيرالخزانة
 م.1/12/1972ىذااإلعفا اعتبارامن

التطوير -ب ببرنامج عرف ما إطار في الممنوحة العقارية القروض عمى الفائدة نسبة حددت
منعام5.5العمرانيلتكونبواقع اعتبارًا ،وذلكإلىأنيتوقفالعملبيذا1973%سنويا

 م.1975فيأواخرعامالبرنامج

إسيام زيادة إلى تيدف التي التمويل, إعادة بسياسة عرف ما المركزي ليبيا مصرف استحدث وقد
لتقديم المصرف واستعداد واالجتماعية، االقتصادية التنمية مشروعات تمويل في التجارية المصارف

تمنحي القروضوالتسييبلتالتي من المستعممة األرصدة مقابل لممقاولينتمويل المصارفالتجارية ا



35 
 

إعادة%،أيأقلمنسعر1بسعرإعادةخصمالمحميينالذينيقومونبتنفيذمشاريعلحسابالمجتمع
الخصمالمعتاد.

وقدشممتىذهاإلجرا اتأيضاالشركاتغيرالمقيمةالتيتمإعفاؤىامنشرطتقديمالتأمينالنقدي
ليا، الممنوحة الشركاتتسييبلتعمىخطاباتالضمان ليذه تقدم أن لممصارفالتجارية سمح كما

ائتمانيةمقابلتنازلياعنالدفعاتالمستحقةلياطرفالخزانةالعامةوالمؤسساتالعامةوقبولخطابات
ضمانمنمصارفخارجيةموثوقبيا.

م6111-0553تطور السياسة النقدية والمصرفية خالل الفترة - 3

 اعتماداتسم استمرار أىميا الخصائص, من بمجموعة الفترة في ليبيا في االقتصادي المناخ
،وىيمنةالقطاعالعامعمىتفاعمعدلالوارداتإلىالصادراتاالقتصادعمىموردوحيدوىوالنفط،وار

النشاطاالقتصادي،وضعفدورالقطاعالخاص،وتعددأسعارالصرف،وغيابسوقاألوراقالمالية،
،وقصورإدارةالمواردالبشرية،وقصورالنظاماإلداري،وعدمشموليةوضعفالكفا ةالنقديةالمستخدمة

المركزيكمراقبلممصارف األطرافالرقابيةوالقانونيةوضعفيا،واستمرارازدواجيةدورمصرفليبيا
عممياتالحسابالجاري.التجاريةومالكليا،وغيابسوقبينالمصارف،ووجودقيودصارمةعمى

وقدشيدتىذهالفترةاتخاذإجرا اتتستيدفمعالجةنواحياالختبللالسابقة،وكانمنبيناإلجرا ات
( رقم واالئتمان والنقد المصارف قانون صدور في والمصرفي النقدي القطاع حيال لعام1المتخذة )

السماحبفتحمصارفمحميةخاصةجديدة,م،ومنأبرزالتغيراتالتيتضمنياىذاالقانونىي1993
والسماحلممصارفاألجنبيةبفتحفروعومكاتبتمثيلليافيليبيا.


 م 6111تطور السياسة النقدية والمصرفية خالل الفترة ما بعد عام   -1

نياية منذ ىناك كانت الفترة،فإنو ىذه في كثيرا تتغير لم لبلقتصاد العامة المبلمح أن رغم
سعينياتمنالقرنالماضيتحوالتكثيرةعمىمستوىمختمفالقطاعاتاالقتصاديةالسيماالقطاعالت

المصرفيوذلكبفعلالسياساتاالقتصاديةوالنقديةالتيانتيجتأساليبجديدةفيمعالجةالعديدمن
االقت منيا يعاني التي االختبلالت الوطنيالمعوقاتو اصاد الظروفغير عن عمى،الناجمة لمواتية

الوطنيوعمىرأسيا االقتصاد ىيكمة السياساتإعادة استيدفتىذه وقد والدولي، المحمي الصعيدين
إلىتوسيع الرامية القوانينواألحكام من قوانينوتشريعاتتناولتالعديد القطاعالمصرفيمنخبلل
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لىالمحافظةعمىاستقرارالمستوىقاعدةالممكيةوتنويعالنشاطاالقتصاديوتفعيلالحركةبو،إضافةإ
 العاملؤلسعار.

 ىذه شيدت الوطني،الفترةوقد االقتصاد ىيكمة إعادة سياسات في المتمثمة وىي ممحوظة، تغيرات
من حيثصدرتمجموعة فيالنشاطاالقتصادي، القطاعالخاصوتفعيلدوره نحوتشجيع والتوجو

عملفيمختمفاألنشطةالتشريعاتوالقوانينتسمحلؤلفرادوالتشاركياتوالشركاتالمساىمةالخاصةبال
مثلالتجارةوقطاعاألعمالواإلنشا اتوالخدماتوغيرىا،وقدتوجتىذهالمرحمةبصدور,االقتصادية

( رقم 1القانون لسنة المؤسسية0225( االستقبللية ليكرس القانون ىذا جا  المصارف,وقد بشأن
ويعززدورهفيتنفيذالسياسةالنقديةورسميا،وأعطىلمجمسإ المركزي, دارةوالوظيفيةلمصرفليبيا

النقد عمميات وتنظيم النقد، بإصدار يتعمق فيما السيما بذلك، القيام في المصرفصبلحياتواسعة
إد وفي المصارف عمى الرقابة مجال وفي واالئتمانيةاألجنبي، النقدية السياسة القانونارة خول ،كما

القانون.لمصرفليبياالمركزيبتوقيععقوباتإداريةعمىالمصارفالتيتخالفأحكام

النقدية بالسياسة مناإلجرا اتالمتعمقة العديد باتخاذ الفترة المركزيخبللىذه مصرفليبيا قام لقد
بيدفتحقيقاالستقرارفيالمستوىالعاملؤلسعاروالمحافظةعمىسبلمةالنظامالمصرفي،بماينسجم

القانو ألحكام األغراضوفقا ىذه تحقيق ووسائل أغراضالمصرف المركزي).نمع ليبيا -1952مصرف

المصارف01-17,ص0212 محافظي لمجمس والثبلثين الرابعة االعتيادية لمدورة مقدمة ورقة والمصرفية, النقدية السياسة ,
.(المركزية

 السياسة النقدية في ليبيا وأىم األدوات المستخدمة من قبل مصرف ليبيا المركزي6أدوات 

المستخدمةمنقبلمصرفليبياالمركزيخبللفترةالدراسةحيثظمتلمتتغيرحزمةاألدوات
التطوراتالتيطرأتعمى أىم ومنالممكنتتبع , والغيرمباشرة مناألدواتالمباشرة تشكلمزيجا

-بعضأدواتالسياسةالنقديةمنخبللاألتي:

أدواتالسياسةالنقديةالكمية)الغيرمباشرة(.-1

الخصم:اعادةسعر-ا

%,ونظراالرتفاعالتضخمبشكلكبيرفي1عندمستوى1952كانسعرالخصمالسائدفيعام
قامالمصرفالوطنيالميبيعام %,بيدف5برفعمستوىاعادةسعرالخصمإلى1957تمكالفترة

 , النقدي التوسع من التيأنإالالحد النفقات تزايد عن الناتجة االقتصاد في المالية السيولة توفر
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ليبيافيذلكصاحبتعممياتالتنقيبعنالنفط,وكذلكالمعوناتالخارجيةالتيكانتتتحصلعمييا
 إلىباإلضافةالوقت, المصارفالتجارية حاجة لدىإلىاألجنبيةعدم التجارية أوراقيا خصم اعادة

المصرفالوط عمى حصوليا وسيولة السيولة من عاِل قدر المتبلكيا وذلك  الميبي مناألموالني
الرئيسيةفيالخارج,كلذلكجعلالمصرفالوطنييقومبرفعسعرالخصم %عام2إلىمراكزىا

الفائدةالتيتتقاضاىاحتىوصمتفيبعضفرصةلممصارفالتجاريةلرفعسعرأعطى,وىذا1922
الموجية11إلىاألحيان االنتقادات ظل وفي عام%, الوطني المصرف قام التجارية األوساط من
1921 إلى الخصم سعر عام%,5بتخفيض حتى تعديل أي المركزي ليبيا مصرف يخل ولم
المركزي).0221 ليبيا الرابعة01-17,ص0212-1952مصرف االعتيادية لمدورة مقدمة ورقة والمصرفية, النقدية السياسة ,

.لثبلثينلمجمسمحافظيالمصارفالمركزية(وا

(منمجمسإدارةمصرفليبياالمصرفييقضيبإعادةتخفيضسعر8وفينفسالعامصدرقراررقم)
%,ومنذذلكالتاريخلجأتلجنةالسياساتالنقديةفيأكثرمنمرةلتعديلسعر1اعادةالخصمإلى

%في3والسيولةالمحميةإلىأنأصبحسعراعادةالخصماعادةالخصملمتأثيرعمىاالئتمانالمحمي
,أالأنالتأثيرظلمحدوداأومعدومابسببعدمحاجةالمصارفالتجاريةإلىاالقتراض0212نياية

المصرف لبلقتراضمن تمجا ال يجعميا السيولة من فائضا تمتمك ألنيا ذلك المصرفالمركزي من
المركزي.

.0212-0221شيدىاسعراعادةالخصمخبللالفترةمنلتيوفيمايميالتطوراتا

 .(   التغيرات في سعر اعادة الخصم0الجدول رقم )

022102280229/10229/9تاريخالتعديل

1.25.21.23.2سعراعادةالخصم%

المركزي,ص ليبيا مصرف والمصرفية01-17المصدر: النقدية السياسة م1952-0212, مقدمة ورقة الرابعة, االعتيادية لمدورة
والثبلثينلمجمسمحافظيالمصارفالمركزية.

نسبةاالحتياطيالقانوني:-ب

( رقم القانون بصدور اإللزامي النقدي االحتياطي إدخال 1تم لعام لممصرف1923( سمح والذي ,
%عمىالودائعتحتالطمب12%إلى12المركزيبانيحددنسبةاالحتياطيالنقدياإللزاميفيحدود
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 وفيحدود حد02ّإلى5%, وقد , واالدخارية الزمنية منعدتفيش%عمىالودائع يوليو امير
%عمىودائعاالدخار,5عمىالودائعتحتالطمبونسبةإلزاميحتياطينقدي%كإ12نسبة1923

االحتياطيالنقدي1922وفيعام نسبة المصرفبرفع تحتالطمباإللزاميقام إلىعمىالودائع
15 االدخار وودائع الزمنية الودائع وعمى ,%7.5 ضمن من ىذا وكان اتخذىااإلجرا ات% التي

مصرفليبياالمركزيلمكافحةالتضخمفيذلكالوقت.

%15%لمودائعالزمنية,و7.5ىيعميوعندتنسبةاالحتياطيفيالمصارفالتجاريةعمىماوظمّ
لجنةالسياسةلجأت%,وقد15,حيثتمتوحيدىاعندمستوى0227لمودائعتحتالطمبحتىعام
.0229%فيمنتصفعام02نسبةالسيولةالقانونيةإلىوتمرفعالنقديةمرتينلتعديلالنسبة,



-إللزاميونسبةالسيولةالقانونية:وفيمايميالتطوراتالتيشيدتيانسبةاالحتياطيا

 .)نسبة مئوية%( نسبة االحتياطي القانوني والسيولة القانونية    (6الجدول رقم)

إلىاآلن20092/ 20092/-02280228/2قبلالفترة

%02%15%15ودائعتحتالطمب%

%02%15%7.5ودائعزمنيةوادخارية%

%05%02%02نسبةالسيولةالقانونية

السياسةالنقديةوالمصرفية,ورقةمقدمةلمدورةاالعتياديةالرابعةم,0212-01,1952-17صالمصدر:مصرفليبياالمركزي,
المركزية.والثبلثينلمجمسمحافظيالمصارف

االحتياطياتالفعميةالموجودةبمصرفليبياالمركزيفيتزايدمستمر,أنيبلحظومنالجدولالسابق
يعرفباالحتياطيكفائضعناالحتياطيالقانونيوذامااألموالوانالمصارفتحتفظبنسبكبيرةمن

إدارةمجمسأنالتأكيد,معموالاألىذهإليياالزائد,وىذايدلعمىعدموجودفرصاستثماريةتوجو
المركزي )أصدرمصرفليبيا رقم 15القرار لسنة الذييمنحوتخفيضبشأن0225( الفائدة سعر

أخرى%ثمخفضمرة1.75إلى%0.5مصرفليبياالمركزيعمىودائعالمصارفالتجاريةلديومن
حجمبلحظأنومعذلكيمحمية,%وذلكلحثياعمىالبحثعنمجاالتاستثماروتمويل1.05إلى

بشكلاكبر.0225قدزادمنذعاماالحتياطياتاإلضافية
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عممياتالسوقالمفتوحة: -ج

فيبعضبمدان النقدية السياسة وتنفيذ فيرسم المفتوحة عممياتالسوق النجاحاتالتيحققتيا بعد
استخدامىذاالنوعمناألدوات,وىذهاألداةتحتاجإلىسوقماليإلىوتحولمعظمالمصارفالعالم,

وىويعانيمن0221متطورفالسوقالميبيالزالفيطورالبنا حيثتمافتتاحالسوقالماليعام
شبومعدومةلعدمتوفرسوقمالي,وقداستعاضعنيااألداةالكثيرمناإلشكالياتوبالتاليفانىذه

المركزيمناجلبشياداتإيدا فياالحتياطياتالفائضةعنحاجةالمصارفالتأثيرعمصرفليبيا
فقدصدرقرارمجمس , )إدارةالتجارية المركزيبإصدارباإلذن,0227(لسنة27رقم لمصرفليبيا

,يوم08ويوم91استحقاقبأجل08/5/0228ليذهالشياداتإصدارشياداتإيداع,وقدكانأول
عمىىذهالشياداتليوميسمحفيالوقتالحاليبتداوليافيالسوقالثانوية,لكنيمكناعادةشرا وال

,01-17مصرفليبياالمركزي,ص)سيولتيا.إدارةالمصارفالمرونةفيإعطا لفترةزمنية,وذلكبغيةأوواحد

(.الرابعةوالثبلثينلمجمسمحافظيالمصارفالمركزية,ورقةمقدمةلمدورةاالعتياديةم0212-1952السياسةالنقديةوالمصرفية
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وفيمايميالتطوراتالتيشيدتياأسعارالفائدةعمىشياداتاإليداعواتفاقياتاعادةالشرا خبللىذه
الفترة.



 . )نسبة مئوية %((   أسعار الفائدة عمى شيادات اإليداع 3الجدول رقم)

 6/6101 106115/ 6115/5 6115/1 6114/01 6114/1 البيان

سعر الفائدة 
عمى 

شيادات 
 اإليداع

0.050.051.751.051.051يوم91اجل

1.252.85----يوم08اجل

سعر  
الفائدة عمى 

اعادة 
 الشراء

1.053.753.75001.75يوم91اجل

1.821.22----يوم08اجل

ورقةمقدمةلمدورةاالعتياديةالرابعةوالثبلثينلمجمس,0212-1952السياسةالنقديةوالمصرفية،المصدر:مصرفليبياالمركزي
.01-17صمحافظيالمصارفالمركزية



)المباشرة(:النوعية أدواتالسياسةالنقدية-6

المصرفالوطنياألداةإن التياعتمدعمييا حتىعام1952عامإنشائومنذالميبيالوحيدة
1923 تمثمتفيسياسة , الخصم اعادة سعر سياسة فشل بعد مناألدبياإلقناعخصوصا كأداة
أدوات حيثطالبالمصارفالتجارية , النقدية الرئيسةالسياسة باالمتناععناالقتراضمنمراكزىا

 احتاجتإليووالتيتمجا أصبحفقد1923(لعام1)سيولة,وبصدورقانونالمصارفرقمإلىكمما
االئتمانمنحيثنوعوعمىلممصرفصبلحياتأوسعفيتنفيذالسياسةالنقديةوالقيامبالرقابةالمباشرة
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التيتتعمقبالمصارفعقباألخرىوكميتو,وقدازدادالدورالذييقدموالمصرفبعدصدورالقوانين
بشأنالمصارفوالنقدواالئتمان,والقانون1993لعام(1القانونرقم)أىمياالقانونالمذكوروالتيمن

,السياسةالنقديةوالمصرفية,ورقة01-17,ص0212-1952صرفليبياالمركزيمبشأنالمصارف)0225(لعام1رقم)

.(18صمقدمةلمدورةاالعتياديةالرابعةوالثبلثينلمجمسمحافظيالمصارفالمركزية

 المباشرة التي استخدميا مصرف ليبيا المركزي6ومن الممكن ذكر بعض اإلجراءات 

  المركزيفيعام مصرفليبيا بيدف1923قام والمدينة الدائنة الفائدة األعمىألسعار الحد بتحديد
بيذه المصرف واستمر منيم, ممكن عدد اكبر واستفادة والمتوسطة الصغيرة الموال مقترضي حماية

,حيثصدر0225لسعرالفائدةفيبعضاألوقاتحتىعامالسياسةمعتغييرمستوىالحداألعمى
( رقم المركزي مصرفليبيا لعام32قرار التفاوض0225( وترك الدائنة الفائدة أسعار تحرير بشأن

إدارة قرار صدر فقد المدينة الفائدة أسعار بخصوص أما والزبون, التجاري المصرف بين بشأنيا
توحيدسعرالفائدةالمدينةعمىجميعالقروضوالتسييبلتالتييقضيب0225(لعام39المصرفرقم)

%بيدف0.5تمنحياالمصارفالتجاريةوذلكبمايعادلسعراعادةالخصممضافاإليونسبةالتتجاوز
تعزيزدورالقطاعالمصرفيفيتنميةاالقتصادالوطنيوتشجيعالقطاعاألىميوتفعيلدورهفيلنشاط

 االقتصادي.
 المركزياإلقراضفيمجال بتحديدسقفالقروضوالتسييبلتاالئتمانيةالمصرفييقوممصرفليبيا

 ففي المركزي, لممصرف الرجوع دون لمشخصالواحد التجارية المصارف تمنحيا ووفقا1993التي
 بنسبة السقف ىذا حدد العام نفس في صدر الذي المصارف 02لقانون مجموع المالرأس%من

المركزيماطياتالمصرفالتجاري.)واحتي مقدمة01,ص0212-1952صرفليبيا ورقة والمصرفية, النقدية السياسة ,

بموجب1992ثمخفضتىذهالنسبةفيعام.بلثينلمجمسمحافظيالمصارفالمركزية(الرابعةوالثلمدورةاالعتيادية
)إدارةمجمسمنشور المركزيرقم وفيعام5لتصبح1992(لعام0مصرفليبيا صدر%0221,

(بشأنرفعسقفالقروضوالتسييبلتاالئتمانيةالتيتمنحياالمصارفالتجاريةالذيتم7القراررقم)
 النسبة ىذه رفع 15إلىبموجبو النسبة ىذه يجوزرفع انو القرار وبين بموافقةاألمراقتضىإذا%,

مصرفليب النسبة رفعتىذه وقد المركزي, 02إلىيا مجمس0222%فيعام إدارةبموجبقرار
االقتصاديةوالماليةفيليبياواألخبارالتشريعاتأىم.)مصرفليبياالمركزي,(لمعامالمذكور18المصرفالمركزيرقم)

 .(0,ص11,النشرةاالقتصادية,المجمد0222منعاماألولخبللالنصف
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 (بشأنتنظيمىيكلالمحافظاالئتمانية15فقدصدرقرارمجمسإدارةالمصرفرقم)0228مأمافيعا
%منإجمالي72لممصارفالتجارية,بحيثالتتجاوزالمحفظةاالئتمانيةأليمصرفتجاريبنسبة

 الخصوماإليداعيةلممصارفالتجارية,وانيكونىيكلالمحفظةالتجاريةكالتالي:
%منإجماليالمحفظة.15مكشوفالسحبعمىال

%منإجماليالمحفظة.15القروضالتجارية

القروضواالستثمارات
العقارية

%منإجماليالمحفظة.15

%منإجماليالمحفظة.02السمفاالجتماعية

%منإجماليالمحفظة.02االعتماداتالمستندية

 %منإجماليالمحفظة.15 الضمانات

 
 يقوممصرفليبياالمركزيباستخدامسياسةتوجيواالئتماننحونشاطأومجموعةأنشطةمعينة,وذلك

بإعطائياأولويةمنحاالئتمان,أومنحيااالئتمانبمزايامعينة,ومثالعمىذلكقيامالمصرفالمركزي
الفترة 1993-1972خبلل لبعض المدينة الفائدة نسبة األغراضبتخفيض سياساتبيدف تنفيذ

%عمىالقروضالغير7.5%عمىالقروضالمضمونةو7اقتصاديةواجتماعية)بعدأنكانتالفائدة
 مضمونة(.

  إلي القروضاإلسكانية عمى الفائدة نسبة خضت رصيد1حيث بإعفا  قرار إصدار ,ثم سنويا %
اصةمنالفائدةوذلكبموجبالقروضالعقاريةالممنوحةلممواطنينلغرضإقامةأوتمميكالمساكنالخ

فائدةعمىالقروضلممواطنينالمنفكينمنالوظيفةأسعار,كماحددت1972(لعام57قراروزيررقم)
 قطاع نحو لمتحول رقم)5بنسبةاإلنتاجالعامة العامة الشعبية المجنة لقرار تنفيذا وذلك %017)

 المنفكين.أولئكلتشجيع1991لعام
دوبع  )1993-1972فترة رقم القانون في جا  لما 1ووفقا لعام المصارفوالنقد1993( بشأن

بانتياجسياسةتوسعيةفيمنحالتسييبلتاالئتمانية منخبللواإلنتاجيةالحرفيةلؤلنشطةواالئتمان,
%عام5ى%,وتمتخفيضوال2لسعرالفائدةعمىالقروضالصناعيةوالزراعيةالىاألعمىتخفيضالحد
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لمعامالمذكوربشانتخفيض2بموجبقراررقم0221%عام5إلى%,وتم2بموجبقراررقم0221
بشانالسماحلممصارفالتجاريةبمنحقروض12,وكذلكصدورالقراررقمالفائدةالمدينةأسعارأسقف

 %سنويا.3إنتاجيةوتخفيضسعرالفائدةعمىىذهالقروضبحيثاليتجاوز
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خالل الفترة  رض النقود وع مراحل تطور سعر صرف الدينار الميبي -المبحث الثاني
 م6102-0551من

 6ودعرض النق

بعرضالنق  money supplyد)ويقصد فيالمجتمعخبللفترة)(بأنو مجموعوسائلالدفعالمتداولة
المتاحةفيالتداولوالتي,أيانويضمجميعوسائلالدفع(1,ص0217)محمدالصيدأحميد,(زمنيةمعينة

دحيزاواسعامنالجدلبينوبحوزةاألفرادوالمشروعاتوالمؤسساتالمختمفة.وقدأخذمفيومعرضالنق
االقتصاديينحولإعطائومفيوممحددومتفقعميووكذلكحولاآلليةالمناسبةالحتسابو.

إلىأنعرضالنق ىنا عمىووتجدراإلشارة بمثابةدينا يعد التيتتولىد الجيازالمصرفيأوالجية
عوضد.)عمميةاإلصدارإذانوالتزاماعميياوحقالحائزيوعمىالتصرفالمطمقبالمبالغالتيبحوزتيم

(.122فاضلإسماعيل,ص

-وينقسمعرضالنقودإلىأنواععديدةىي:

:(MS1()The narrow definition of moneyعرضالنقودبالمعنىالضيق)-1

النقود ,أو الودائع نقود إلى باإلضافة المصرفي الجياز خارج المتداولة العممة بو ويقصد
المصرفية)الودائعالجارية(وىذايعنيأنعرضالنقوديمكنالتعبيرعنومنخبللالمعادلةالتالية:

MS1=DD+C أنإذ:

MS1  .عرضالنقودبالمعنىالضيق=

DD   الودائعالجارية=(Demand Deposits.)

C   (العممةالمتداولةخارجالجيازالمصرفي=Cash money.)

ىناكطرفينيحددانعرضالنقودىماالبنكالمركزيوالمصارفالتجارية.أنأعبلهيتضحمماذكر

:(MS2()Broader measure of moneyعرضالنقودبالمعنىالواسع)-0

 لعرضالنقد مفيوم إذ (MS1منالمعنىالسابق)أوسعوىو الجارية الودائع جانبالودائعإلىيضم
الزمنية المصرفي, الجياز خارج المتداولة الضيقأيوالعممة بالمعنى النقود عرض يشمل انو
MS1)الودائعالغيرجارية)أشباهالنقود(كالودائعاالدخاريةإليو(مضافا.
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:ليةويمكنالتعبيرعنومنخبللالمعادلةالتا

TD+MS1=MS2حيثأن:

MS2.عرضالنقودبالمعنىالواسع:

TDالودائعالزمنية:Time Deposits.

: (MS3عرضالنقودبالمعنىاألوسع)-3

وذلكبسببالتطورالكبيرالذيأوسعاتخذتبعضالدولالمتقدمةمعنى تمكشيدنولعرضالنقود,
 وتطور النقديوالمالي, المجال في األسواقالبمدان مؤسساتوسيطة وظيور لدييا, وابتكارىاالمالية

التيتكونذاتاألخرىمنالودائعاألنواعىناكبعضأنإذجديدةومتنوعةلممشتقاتالمالية,ألنواع
تمتآجال بالمعنىإضافتياطويمة منMS3)األوسعضمنمكوناتعرضالنقود استبعادىا وتم ,)

المعن في الواسع)مكوناتعرضالنقود المؤسساتالماليةMS2ى لدى مودعة تكون الودائع وىذه ,)
عنسنتين.آجاليا(,والتيتزيداإلقراضوالوسيطةمنغيرالمصارفالتجاريةكمصارف)االدخار

السيولةالعامةلبلقتصاد: - 1

الماليةالممموكةمنقبلالوحداتاألصولإليومضافا(MS3)األوسعويقصدبياعرضالنقودبالمعنى
الماليةالعامةوالسنداتالتيتصدرىاشركاتاالستثمارالمتخصصةكاألوراقاالقتصاديةغيرالمصرفية

-91عمي,صالسيدعبدالمنعمد.)التجارية(األوراقووالبنوكالعقارية,الودائعالحكومية,سنداتاالدخار,
95.)

 -النقود6عالقة سعر الصرف بعرض 

تغيريحدثفيعرضأيوعرضالنقود,فاناألجنبيبصددوصفالعبلقةبينسعرالصرف
 ,النقود مستقل متغير )عرضالنقود( األول باعتبار الصرفاألجنبي, سعر تغير في ذلك سيؤدي

نقودالناتجةمناتباعالسمطةأنالزيادةفيعرضالإذ(متغيراتابعا,سعرالصرفاألجنبي)يالثانو
ووحدةاألجنبيالزيادةفيالطمبعمىشرا وحداتالنقدإلىالنقديةسياسةنقديةتوسعيةسوفتؤدي

الطمبعميياأخرىسمعةأيحالياحالاألجنبيالنقد وزيادة نتيجةلقمةعرضيا, سوفيزدادسعرىا
إلىيؤديإذعرضالنقود,فيحالةتقميص,وبالعكسأعمىإلىرفعسعرالصرفإلىسوفيؤدي

خفضسعرالصرف.
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معسعرالصرف,أنيتضحمنذلك مباشرة ثباتسعرالصرفيرتبطبعبلقةطردية فيحالة ىذا
عرضالنقودمؤثرفيسعرالصرف.يعدإذ,األجنبيالمعروضمنالصرف

يكونالتغيرلنسبةففيىذهالحالةالمععرضالنقدالمحميوبنفسااألجنبيفيحالةعرضالنقدأما
يتغيرتغيراأويتغيرفيىذهالحالة,سعرالصرفالأنأيفيعرضالنقودمؤثراعمىسعرالصرف,

وغيرممحوظ,فضبلعنذلكتجدر إلىالسياسةالنقديةالتوسعيةسوفتؤديأنإلىاإلشارةبسيطا
الخارجبحيثإلىاألموالتدفقرؤوسإلىانخفاضسعرالفائدةالمحمي,وىذااالنخفاضسوفيؤدي

قبلاتباعالسياسةالتوسعية.كانعميوماإلىيعودمستوىعرضالنقود

أما تؤدي سوف التوسعية السياسة فان الصرف سعر مرونة حالة ,إلىفي الفائدة انخفاضسعر
فيميزانالمدفوعات,ومنثمارتفاعسعرالخارجمماإلىاألموالوبالتاليتدفقرؤوس يسببعجزا

 يؤدي بحيث الصرف(إلىاألخيرالصرف سعر حجمإلى)ارتفاع وزيادة الجاري, الحساب تحسن
توازنجديدعندمستوىالدخليتحققأنإلىالتشغيل,ومنثمزيادةالدخل,وتبقىىذهالعمميةباستمرار

(12,ص0217)محمدالصيدأحميد,.عويتناسبم
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( MS2( يوضح تطور سعر صرف الدينار الميبي وعرض النقود بالمفيوم الواسع )1الجدول رقم )
 م. 6103-0551خالل الفترة من 

سعر صرف  السنة
 الدينار الميبي

MS2 
 

 معدل النمو القيمة

0551 1.6413 2011.3 - 
0550 1.6560 2131.3 -0.51 
0556 1.6433 2503.6 01.11 
0553 1.6412 3624 1.03 
0551 1.6556 4153.1 00.32 
0551 1.3636 4516.3 01.15 
0552 1.3261 5125 3.11 
0553 1.3111 5514.3 3.52 
0554 1.3215 01314.0 1.06 
0555 1.3443 5323.5 -1.31 
6111 1.1133 5202.0 -0.10 
6110 1.1236 01616.3 2.10 
6116 1.1120 01535.1 2.40 
6113 1.2136 00114.0 1,21 
6111 0.6012 03031.1 03.21 
6111 0.3145 03152.3 31.01 
6112 0.6111 05211.5 01.53 
6113 0.3111 62546.0 33.63 
6114 0.6443 35311.1 13.31 
6115 0.6631 11020.3 00.00 
6101 0.6102 12303.3 1.43 
6100 0.6113 13311.5 63.33 
6106 0.6113 23330.1 00.60 
6103 0.6262 25111.5 4.64 
6101 0.6151 25111.3 1.14 
6101 0.6123 34212.3 03.62 
6102 0.3343 52361.5 66.11 
6103 0.3522 000334.3 01.15 

 .االقتصاديةلمصرفليبياالمركزيالمصدر:إعدادالباحثة,البياناتاالقتصاديةمنأعدادمختمفةمنالنشرات
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,الناتج المحمي  التضخم) متغيرات الدراسةعالقة سعر الصرف ب -المبحث الثالث 
 اإلجمالي(

 مقدمة6

خبللالفترةمابيننيايةالحربالعالميةالثانيةوأوائلالسبعينيات،جعلنظامبريتونوودزألسعار
لمتثبيتمنأالتضخم،بمثابةالصرفالسيطرةعمى جلتحقيقاستقراراألسعارفيبمدانالعالم،أداة

حيثاليمكنلمعدالتالتضخمفيالبمداناألخرىأنتنحرفبعيداعنمعدالتالوالياتالمتحدةإال
فيالحدودالتييمكنفيياليذهالبمدانتحقيقدرجةمناالستقبللالنقديمنخبللالضوابطعمىرأس

المال.

نييارالنظاماستطاعتبعضالبمدانبمافييامعظمالبمدانالناميةربطأسعارصرفياواعتمدتوبعدا
بعممةبمديكونفيومع دلالتضخمعمىذلكلمسيطرةعمىالتضخم،حيثقامتبربطأسعارصرفيا

لصدمات،نويحدمنقدرةالبنكالمركزيفيالتجاوبمعامنخفضا،والعيبالرئيسفيىذاالمنيجىوأ
كماأنشروطالمحافظةعمىثباتأسعارالصرفقدصارتأكثرصعوبةمعحركةالنقودالمتزايدة
وغيرالمستقرةعبرالحدودطوالالسنواتالماضية،كمادلتعمىذلكأزماتالعممةخبللالتسعينيات.

عمىمعمىكفا ةنظاموأمامدرجةتعقيدالعبلقةالتيتربطنظامسعرالصرفبالتضخموصعوبةالحك
تظيرأىميةدراسةومقارنةالمرتخفيضالتضخحسابنظامآخرفيالتأثيرفي دوديةاالقتصاديةم،

لمختمفاألنظمةفيمايتعمقبالتضخم.

سبق عما الوتأسيسا منخبللسوفنتناولفيىذا تأثيرأسعارالصرففيالتضخم مبحثدراسة
نتائجو،ثمدراسةالعبلقةبينالتضخموأسعارالصرف.مفيومالتضخم،أسبابو،توضيح

 التعريف بظاىرة التضخم وتبيان أسبابيا ونتائجيا6 .0
يعد التي االقتصادية الظواىر من التضخم توصفبتعريفواضح والباحثينلم المفكرين من محدد

الميتمينبدراسةالظواىرالنقديةواالقتصادية.
التضخمإن لظاىرة وتقاستتمثلالمظيرالعام النقد، لوحدة الحقيقية فياالنخفاضالمتواصللمقيمة

ومنالواضحأنىذاالكممنالسمعوالخدمات,القيمةالحقيقيةلوحدةالنقدفيوقتمعينبالمتوسطالعام
دةيرالقيمةالحقيقيةأوالقوةالشرائيةلوحبانخفاضىذهاألثمان،ومنثمتسيقلبارتفاعأثمانياويزيد
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 P228 والذييقودإلىانخفاضالقوةالشرائيةلمنقود.,النقدعكسيامعارتفاعالمستوىالعاملؤلسعار
)،1984،tSchmitt )

 كما يعرف التضخم بأنو...
لؤلسعار العام المستوى في والمحسوس المستمر االرتفاع محمد"" ،(17,ص0210,0213,)جبوري

منالتضخمتمكالحاالتالتيترتفعفييااألسعاربشكلقميلجداأومتقطع،ىذلكاليعدمعواستنادا
نيشملاالرتفاع,وأيكوناالرتفاعفيالمستوىالعاملؤلسعارواضحاومحسوسافيالمجتمعأنفيجب

فترةزمنيةغيرقصيرة،حيثيعبرعنالتضخمبأنوعمميةديناميكيةقابمةلممبلحظةخبللفترةزمنية
نظاىرةالتضخمتحدثنتيجةعدمالتوازن،وبيذايمكنالقولبأويمةنسبيا،فالتضخميعبرعنحالةط

تساويالتغيراتفيكل وأاختبللفيالوضعاالقتصاديبسببعدم والسمعية نمنالتدفقاتالنقدية
 ارتفاعاألسعاريكونمؤشراليذهالظاىرة.

 أسباب التضخم6  -

مثلنتيجةطبيعيةلو،ولقدظيرتارتفاعاألسعاراليمثلسببالمتضخم،ولكنيقدأصبحواضحاأن
رجاعأسبابولعواملمتعددةآرا  ,يمكنإجماليافياآلتي:كثيرةتحاولتفسيرالتضخموا 

 الكميلبلرتفاعويمكنتعدادىا:العواملالدافعةبالطمب
زيادةاإلنفاقاالستيبلكيواالستثماري. - أ

 منقبلالمصارف.اتعتماداالالتوسعفيفتح - ب
 - ت الدولإحداثو، تتعمد بقدرما اليحدثصدفة إنالعجزفيالميزانية وذلكالعجزفيالميزانية:

تمويمي خطط فتمجالتمويل بيا، القيام الحكومة تنوي لياة البلزمة التدفقاتالضرورية توفير إلى
النفقاتالعامةعمىلميزابوسائلكثيرة،ويقصدبالعجزفيا اإليراداتالعامةبالقدرالذينيةزيادة

إليياالحكومةوىيعمىعممبآثارىاكالمركزي،وىيوسيمةمعتمدةتمجأتفترضوالحكومةمنالبن
 سبيلإنعاشالنشاطاالقتصادي.عمىذلكأنّبالسمبية،منقبلاالفتراض

 االرتفاعفيمعدالتاألجور. - ث
 بالعرضالكمينحواالنخفاض:العواملالدافعة 

العواملالناشئةمنجانبالعرضتندرجتحتمايسمىبالمدرسةالبنيوية،التيتركزعمىدورالقيود
كأحدأسبابالنموالنقدي،ومنثمكمصدرلمتضخم،فالتضخملمحدداتالتيتؤثرفيجانبالعرضوا
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 االختناقات من عادة ينتج المدرسة ىذه نظر وجية االقتصادمن في تحدث التي
(Bernanke،(P63،2005)الحقيقي.

 :ارتفاعالتكاليفاإلنتاجية 
تكمفةاإلنتاجوذلكفيالتضخمإلىعواملذاتتأثيرعُجِرْ(تCost-Pushُنظرياتتضخمالتكاليف)

يعودالتيترىأنالتضخمةومنأىمياالنظريةالمؤسسي,تكمفةعناصراإلنتاجفيمنخبللتأثيرىا
غيرنقدية المتوازنفيقطاعاتو,إلىعواملمؤسسية والتطورغير لبلقتصاد الييكمية ,تتعمقبالبنية

عمىالمستوىعمىتكمفةعناصراإلنتاجوبدورهباإلضافةإلىالصراععمىتوزيعالثروةوانعكاساتذلك
Humphrey , p53) ،1998)..العاملؤلسعار

 نتائج التضخم6 -

منالنتائجالتييمكنأن،فادسياسيةواجتماعيةواقتصاديةسمبيةخطيرةذاتأبعالتضخمآثارينتجعن
وتشوهّ رغم,بنيتوتؤثرفيتطوراالقتصاد الحقيقيلبلقتصاد النمو فيانخفاضمعدل يتجمىأحيانا

يدفعبالمستثمرينإلىالزيادةفيحجماالستثمار،ذلكأنزيادةتكمفةاالستثمارنتيجةارتفاعاألسعارقد
,العزوفعناالستثماراتالكبيرةوالتوجونحواالستثماراتاليامشيةذاتالتكمفةالقميمةوالربحيةالعالية

،وماينجمعنذلكمنعثراتفيعمميةالتنميةةوغيرىامناألعمالغيرالمنتجةمثلأعمالالمضارب
 واالجتماعي.وتقدمالمجتمعوتعميقحالةالتخمفاالقتصادي

السمبيةلمتضخم،أىميامايمي:ىناكالعديدمناآلثارومايحسنذكرهأن
 انخفاضقيمةالعممةوالقدرةالتنافسيةلمصادرات. -
 التضخموتوزيعالدخل. -
 ربحيةالمؤسساتوحممةاألسيم.أثرالتضخمفي -
 النمواالقتصادي.فيأثرالتضخم -
القراراتالمتعمقةبالتضخم.فيأثرالتضخم -

دراسة العالقة بين أسعار الصرف والتضخم6-6
مقارنةأسعاريوثرالتضخمبشكلكبيرعمىقيمةعممةالدولةو إن,ورغماألخرىبالعمبلتصرفيا

لمتضخمتاأثيراسمبياواضحاعمىقيمةالعممةوسعرأنإالىناكعواملكثيرةتؤثرفيأسعارالصرف
الذياليضمنفيوالتضخمالمنخفضسعرصرففيالحينيأتيالسمبيالتأثيرىذاإنحيثصرفيا,
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والتي , يرتبطالتضخمكذلكبأسعارالفائدة سمبيا, مناسبولكنمنالمؤكدأنلمتضخمالمرتفعتأثيرا
تؤثرىياألخرىعمىأسعارالصرف.

صعبإدارتيا,تحفزأسعارالفائدةالمنخفضةإنالعبلقةبينأسعارالصرفوالتضخمعبلقةمعقدةوي
اإلنفاقاالستيبلكيوالنمواالقتصادي,ولياتأثيرايجابيبشكلعامعمىسعرالعممة,حينمايزيدإنفاق

المستيمكوينموالطمبليتجاوزالعرضفانذلكقديتسببفيالتضخم.
ىعكسأسعارالفائدةالمرتفعةالتيتجذبولكنىذهاألسعارالمنخفضةالنجذباالستثماراألجنبيعم

المستثمرين,ونتيجةلذلكيرتفعالطمبعمىعممةالبمدوسعرصرفو.


تعدالدراساتالمتعمقةبأسعارالصرفمنالدراساتاالقتصاديةالمتخصصةالتيتتبناىاالمؤسسات
باإلضافةإلىالسمطاتالنقديةالمحمية،وذلكبيدفمساعدةىذهالدولعمىاالستفادةمنىذه,الدولية

الصرفبكفا ة أسعار سياسة إدارة الدراساتفي التعرفعمى, إن النقدية، أىدافالسياسة لتحقيق
اةسعرالصرفبدوأنقنل،وياعقنواتانتقالالسياسةالنقديةىوشرطلتسييرىذهالسياسةعمىنحوف

السياسةالنقدية،فيناكعبلقةوطيدةبيندورسياسةسعرالصرفوكأداةليادورميمكآليةلنقلآثار
تحقيقيا،ففيالدولةالمتقدمةىلإوبيننوعيةاألىدافالتيتسعىالسمطات,منأدواتالسياسةالنقدية

سياسةالنقدية،لذلكيتضا لدورسعريحددىدفاستقراراألسعارومحاربةالتضخمكأىمأىدافال
كعرضالنقدمثبل،فيحينتسعىالدولالناميةرخَولكأداةمباشرةلحسابأدواتأُالصرففيىذهالد

التيتعانيمناختبلالتىيكميةإلىاستخدامسعرالصرفكأداةرئيسةلمواجيةمثلىذهاالختبلالت
وتحقيقاالستقراراالقتصادي.

اتإنالتأثيرعمىالتضخمبشكلغيرمباشرمنخبللالمقارباتالتقميديةيمنذنيايةالثمانينوقدتبين
في كثيرا تساعد ال الصرف، سعر أو النقدية المجاميع مثل بالمتغيراتالوسيطة التحكم عمى القائمة

بع دفع الذي األمر اليدف، ذلك الحقاتحقيق والنامية الصناعية مقاضالدول تبني مباشرةإلى رنة
تراساتاعتننالكثيرمنالدياسةالتضخم،ونجدفيىذاالسياقألمكافحةالتضخمعرفتباستيدافس

الصرف بسعر التضخم تربط التي العبلقة وبحث بتحميل ,مؤخرا كانتدراساتنظرية ىيسوا  أو
دراساتتطبيقيةمباشرةعمىنماذجمندولمنفردةأوعمىمجموعاتمنالدول.
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وىذااألثرالكميينتجعن,سعرالصرففيفالزيادةفيالعرضالنقديمعثباتالعواملاألخرى،يؤثر
ثةآثارجزئية:ثبل

 فيسعرالصرف.مباشراًيترتبعمىالتوسعالنقديتخفيضا - أ
نتيجةلمتعديبلتالتيتحدثفيسوقيعمىالسعرالنقدييترتب - ب ارتفاعفيالمستوىالعاملؤلسعار،

إلنتاجوالنقد،وقديكونىذااالرتفاعفياألسعارمصحوبابارتفاعفيسعرالصرف،وىذايشيرإلىا
،ولكنىذااالرتفاعفيسعرعاروسعرالصرفقديكونمتناسقاًأنسموككلمنالمستوىالعاملؤلس
 الصرفاليمغياألثراألولالمباشر.

المحم - ت الصرففيالتضخم لسعر المباشر حيثإناألثر التيينتقلمني، القناة الصرفىو سعر
 خبللياأثرالتوسعالنقديإلىالطمبالكمي.

منبينيامعظمالبمدانوىناكالعديدمنالبمداننأيرسعرالصرففيالتضخمكشفتإندراسةتأث
محميةلتحقيق تثبيتجديدة إلىأداة  واحتاجتبعدئذ استقرارالصناعية،طبقتأسعارصرفمرنة،

منخبللتحقيق عمىالتضخم النيجإلىالسيطرة فيظلىذا سعتالبنوكالمركزية وقد األسعار،
إنتحققمعدلالتضخمالمرغوبفيو،وبالرغمالتييتوقعمنياتالنموالنقديأىدافوسيطةلمعدال

إنتخفيضالتضخم،فتالتينجحتفيمنأنىذاالنيجقدوفرفيعددمنالبمدانإطارامنالسياسا
النمو بين العبلقة في االستقرار عدم واستمرار األىدافالنقدية، تحقيق في المتواترة حاالتاإلخفاق

تحقيقأىدافنقديةفيمعظمالبمدانطوالحقبةإلىالنقديوالتضخم،أدياإلىالتخميفعمياعنالسعي
الثمانيناتوالتوجونحوتبنيسياسةاستيدافالتضخم.

المرن،فقدظمتنتصفالسبعينياتسياسةسعرالصرفومعأنمعظمالدولالصناعيةانتيجتمنذم
تعتمدسياسةسعرالصرفالثابتكمتغيروسيطلمتحكمبمعدالتألسواقالناشئةوالناميةبعضدولا

طويمة،حاولتالتضخم،فقدعانتالكثيرمنالدولالناميةمنظاىرةالتضخمالجامحوالمستمرلفترات
.التضخموتخفيضمعدالتوومراقبتوىذهالبمدانتوظيفأسعارالصرفلمحاربة
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 :GDP عالقت سعر انصرف بانناتج انًحهي اإلجًاني

أّ ٍجَ٘عح اىقَٞح اىس٘قٞح ىجَٞع اىسيع ٗاىخذٍاخ اىْٖائٞح اىَْتجح فٜ اقتصاد ٍا خاله )ٗٝعشف عيٚ 

 .(01,ص7102()ٍحَذ اىصٞذ أحَٞذ,سْحفتشج صٍْٞح ٍعْٞح عادج ٍا تنُ٘ 

 وسعر انصرف: اإلجًانيانعالقت بين انناتج انًحهي 

( ٍِ إٌٔ اىع٘اٍو اىَؤثشج عيٚ سعش اىصشف , حٞث ٝعشف اىْاتج (GDF اإلجَاىٜٝعتثش اىْاتج اىَحيٜ 

اىَْتجح فٜ ( عيٚ أّ ٍجَ٘ع اىقَٞح اىس٘قٞح عيٚ جَٞع اىسيع ٗاىخذٍاخ اىْٖائٞح GDF) اإلجَاىٜاىَحيٜ 

 عادج ٍا تنُ٘ سْح. اقتصاد ٍا خاله فتشج صٍْٞح ٍعْٞح

 ٍِ سيع ٗخذٍاخ, فاىَْتجاخ اىضساعٞح, ٗاىصْاعٞح فٜ االقتصاد ْٝتج فٜ االقتصاد فٖ٘ تزىل ٝشَو مو ٍا

ٗاىسٞاحٞح ٗاىعالجٞح تسجو ضَِ اىَْاصه, ٗاىخذٍاخ اىَصشفٞح,  تأجٞشتذخو ضَِ اىحساتاخ, ٗخذٍاخ 

 اىَحيٜ.ْاتج اى

تيذ ٗرىل  ألٛ ٍتغٞش ٝعثش عِ ٍقذاس اىَْ٘ االقتصاد أفضو اإلجَاىٜٝعذ اىْاتج اىَحيٜ  أخشٍِٙٗ ّاحٞح 

ٝ٘ىذ  اإلجَاىٜاىَْ٘ تاىْاتج اىَحيٜ  إُمّ٘ٔ ٝعنس اىتط٘ساخ فٜ تْٞح اىقطاعاخ االقتصادٝح اىتٜ ٝحتٖ٘ٝا, 

ىٜ ٝقيو ٍِ قَٞح سعش اىصشف األجْثٜ ٍقاتو عَيح اىثيذ ٗتحسِٞ اىحساب اىجاسٛ ٗتاىتاعيٚ  إضافٞاطيثا 

اىثاتتح ٗسعش اىصشف  اىعَيح اىَحيٞح)استفاع اىعَيح اىَحيٞح(, أٛ: إُ اىعالقح تِٞ اىْاتج اىَحيٜ تاألسعاس

األجْثٜ ٕٜ عالقح عنسٞح, ٗفٜ ىٞثٞا ٝتٌ استخذاً اىْاتج اىَحيٜ اإلجَاىٜ ٍع اىْفظ  تاألسعاس اىثاتتح مّ٘ٔ 

 دٗسا يعةتٞاطٞاخ اى٘حٞذ تقشٝثا اىزٛ ٍٝصذس االح ٝعتثش

ٗفقشاتٔ ٕٗزٓ ميٖا ٍتغٞشاخ تؤثش فٜ  فٜ اىَ٘اصّح اىحنٍ٘ٞح, ٗدٗسا مثٞشا فٜ ٍٞضاُ اىَذف٘عاخ ٍَٖا 

 .سعش اىصشف

ىيْاتج اىَحيٜ اإلجَاىٜ اىخاص تٔ إر أُ اىَقذاس اىناٍو ىيَاه فٜ تيذ  تَثو عَيح تيذ ٍا اّعناسا ٍثاششا

( اصدادخ ق٘ج اىعَيح ٗاىَقذسج اىششائٞح, GDPٍعِٞ ٍساٗ ىيَقذاس اىنيٜ ىيْاتج االقتصادٛ, أٛ ميَا استفع)

( القتصاد ٍعِٞ فاُ أفضو قشاس ٝنُ٘ تششاء ٕزٓ اىعَيح ألّٔ قَٞتٖا GDPٗإر ماُ ْٕاك َّظ َّ٘ فٜ )

.)ّفس اىَشجع ( عثش اىسِْٞ فقذ تأمذ ٍِ أُ ٕزا اىثيذ سٞشٖذ َّ٘ا خاله اىسْ٘اخ اىقادٍحGDPستضداد)

 (.07اىساتق,ص

 



 االقتصاد انهيبي وانتجارة انخارجيت في نيبيا الفصل الثالث

نشأة التجارة الخارجية في االقتصاد الميبي و  نظرة عامة عن -المبحث األول

 ليبيا ومراحل تطورىا.

 تطور حجم الواردات في ليبيا خالل فترة الدراسة. -المبحث الثاني

 التوزيع الجغرافي وىيكل الواردات في االقتصاد الميبي. -المبحث الثالث
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نشيأة التجيارة الخارجيية فيي ليبييا ومراحيل االقتصاد الميبيي نظرة عامة عن  -المبحث األول
 تطورىا.

شاابوكماايعمااىعائااداتاومفتااوحيعتمااداعتمااادالميبااينمطااامثالياااالقتصااادنااامٍيمثاالاالقتصاااد
بعيادارتفااعأساعارهأوائالالسيما,فبفضلالتدفقاتالرأسماليةاليائمةالتيتحققتجرا تصديرالنفطالنفط,

وتزايااادتفااايالنااااتجالمحمااايواالدخاااار,حقاااقاالقتصاااادالميبااايمعااادالتنماااوعالياااة,وأواخااارالسااابعينيات
مااندولالعااالمباسااتثنا جالمحمااياإلجماااليلااميااتمتحقيقااوفاايأيَالناااتماانونصاايبالفاارد,واالسااتثمار

خبللالفتراتالتيشيدتارتفاعاحادافيأسعارالنفط.,السيمابعضالدولالنفطيةالخميجية
 6أىم خصائص االقتصاد الميبي 

وعاادمكفااا ةعنصاار,حجاامالسااكانصااغرحجاامالسااوقالمحماايالماارتبطبضااآلةالميباايبينفاارداالقتصاااد
عاانعاادماسااتقراروعاادمفضاابلًوتاادنيمرونااةالقطاااعاإلنتاااجي)الزراعااةوالصااناعة(،,العماالكمياااوفنيااا

التنمويةمنيا.السيماكفا ةالسياساتاالقتصادية
بمعظاااممميااازاتالتخمااافرغااامضاااخامةالجياااودالتااايباااذلتفااايمضااامارظااالاالقتصاااادالميبااايمنخفضااااً

حيااثتراجعاات,وقاادظياارذلااكجمياااعقااباالنييااارالحااادفاايأسااعارالاانفطفاايأوائاالالثمانينااات,التنميااة
معدالتالنموعمىالمستوىالكميوالجزئيبشكلحاد.

تصاااااحيحبعاااااضالمتغياااااراتعاااااادة,وىاااااوماااااااساااااتدعىإوكاااااذلكظيااااارتاالختبلفااااااتالييكمياااااةبوضاااااوح
االقتصادية.

دوالراسانويا،ولاذلكوصافاالقتصاادالميبايفايذلاك10بحاواليم1950عاامفيليبياقدردخلالفرد
الوقاااتباقتصاااادالعجااازوىيمناااةالحمقاااةالخبيثاااةمتمثماااةفااايانخفااااضمساااتوىاالدخااااروالااادخلوبالتاااالي

مساااااعداتاألجنبيااااةوالمعوناااااتالتاااايتقاااادمياالييئاااااتاالسااااتثمارواإلنتاااااج،واسااااتمراراالعتمااااادعمااااىال
إذتشااايرالبيانااااتالمتاحاااةإلاااىأن,لمااادخلرئااايسألمااامالمتحااادةكمصااادروالمنظمااااتالدولياااةوتحدياااداا
ونظااراالنعااداممرونااةالجياااز,تشااكلنساابةعاليااةماانالاادخلالقااوميم1959المعوناااتظمااتحتااىعااام

مااع-نوىااومااعمالاكلرئيساةلمسااإلنتااجيصااراالعتماادواضااحاعماىالاوارداتلئليفااا بالمتطمبااتا
إلىاستفحالالعجازباالميزانالتجااريومانتامميازانالمادفوعاتاألمارالاذي-عدموجودصادراتكافية

زادمناالعتمادعمىالمنحوالقروضاألجنبية.
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 6االقتصاد الميبي بعد اكتشاف النفط 
اتماانالقاارنالماضااينقطااةيشااكلاكتشااافالاانفطوتصااديرأولشااحنةمنااومااعبدايااةعقاادالسااتين

تحاااولفااايتااااريخاالقتصاااادالميباااي،فماااعاكتشاااافالااانفطودخاااولالشاااركاتاألجنبياااةلمتنقيااابعناااوأواخااار
دةتغياارتالبنيااةاالجتماعيااةواالقتصاااديةوالتقميديااةالسااائ1920الخمسااينياتوالبااد بتصااديرهأوائاالالعااام

،حيثمكنتالتادفقاتالنقدياةالمتتالياةجارا تصاديرالانفطمانالاتخمصمانباالقتصادالميبيتغيراجذريا
العجاازووجيااتاألنظااارنحااوتنميااةممولااةماانإيااراداتالاانفط،وعممااتعمااىظيااورالعدياادماانالتطااورات

متياارتفااااعمعااادالتالنماااووزياااادةاإلنفااااقالعاااامومساااتوىالااادخلالحقيقااايوتحسااانفااايمقاااد,االقتصاااادية
،تركزتتماكلساائدةاالمستوىالعااملؤلساعاروزياادةالاوارداتوخماقفارصعمالباأجورأعماىماناألجاور

،فمنحيثمعدالتتغيرفيالتوزيعالجغرافيلمسكانالفرصفيالمناطقالحضريةمماأدىإلىحدوث
شاااايدتم1929-1920وتشاااايرالبياناااااتالمتاحااااةإلااااىأنىااااذهالفتااارةالتاااايأعقبااااتتصااااديرالاااانفطالنمااا

حيااثحقااقالناااتجالمحمااي,معاادالتنمااوكميااةعاليااةوصاافتبأنياااماانأعمااىمعاادالتالنمااوفاايالعااالم
%ساانويا12%وارتفااعنتيجااةلااذلكمتوسااطالاادخلالحقيقاايلمفااردبواقااع00.2ساانوياقاادرهاًاإلجمااالينمااو

%،أماااعمااىالمسااتوىالقطاااعيفتشااير15.2وحقااقاالسااتثمارالثابااتاإلجماااليمعاادلنمااوساانويقاادره
%تااااابلهفااااايذلاااااكقطااااااعالبناااااا 12.7البيانااااااتالمتاحاااااةإلاااااىأنقطااااااعالااااانفطحقاااااقنماااااواسااااانوياقااااادره

%وقطاااااااااااعالتجااااااااااارة13.1%ثاااااااااامقطاااااااااااعالخاااااااااادمات12.2%وقطاااااااااااعالمواصاااااااااابلت19.9والتشااااااااااييد
,0222األولماانعاااماالقتصاااديةوالماليااةفاايليبياااخاابللالنصاافواألخبااارالتشااريعاتأىاامياااالمركاازي,)مصاارفليب.10.7%

(11,المجمدالنشرةاالقتصادية
ماااماانميعنصااراعمميااةتااراكمرأسالمااالالااذييعاادلقاادحقااقالاانفطدخاابلمتزاياادالمااببلدمكاانماانخمااق

االكتشافاتالنفطيةوزيادةحصيمةالاوارداتالناجماةعانتصاديرهعناصرالتنميةاالقتصادية،حيثأدت
ودخاولالتقنيااةالمتطاورةعاانطريااقالشاركاتالمنقبااةعناووالمنتجااةلااوألكثارالمناااطقتخمفااإلااىإحااداث
تغيااراتجذريااةفاايالبيئااةاالجتماعيااةالتقميديااة،ومكنااتالاادولماانالااتخمصماانالعجاازووجيااتاألنظااار

م1923نااومنااذعااامأإذتشاايرالبياناااتالمتاحااةبيااذاالصااددإلااى,ةماانإيااراداتالاانفطحااوتنميااةممولاان
ماتالنفطيااةفاايايساانساابةاإلقفاازت،حيثساابةمتزاياادةمااناإليااراداتالعامااةباادأتعائااداتالاانفطتشااكلن

،وفايم1929-1928%عاام82إلاىم1923-1920%خابللالسانةالمالياة02إجمالياإليراداتمن
%خااابلل3.17وبنسااابةم1920-1955%خااابللالفتااارة1.7لارتفاااعاإلنفااااقالعااااملمدولاااةبنسااابةالمقابااا
،نجماااتمعظااامتماااكالزياااادةعااانبااارامجالتنمياااةالمخططاااةالتاااياساااتيدفتضااامان1928-1923الفتااارة
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األرياااافإلاااىالمااادنمااانخااابللزياااادةاالىتماااامبالقطااااعساااتوىالمعيشاااةوالحااادماااناليجااارةمااانتحسااانم
إضااافةإلااىلممااوادالغذائيااةومصاادرالاادخللمكثياارماانأبنااا المجتمااع،الاارئيسالمااوردبوصاافويالزراعاا

المتزاياادعمااىالقطاااعالعاامفاايتقااديمالخاادماتالعاماةكااالتعميموالصااحةوالمواصاابلتإذعماادتاالعتمااد
حااولاالقتصاااديتصااديرالاانفطإلااىاعتمااادخطااةالتببااد مالدولااةخاابللالعشاارةساانواتاألولااىالبلحقااةل

(اسااتيدفتماانخبللياااتااوفيرمتطمباااتالتنميااةوتحقيااقاالسااتقرارم1928-1923واالجتماااعي)الخطااة
مميااونجنيااو152وخصصااتليااامبااالغطائمااةوصاامتإلااى,االقتصاااديوتحساانمسااتوىمعيشااةاألفااراد

يبااااااق%لمقطااااااعالزراعااااايوقطااااااعالخااااادماتبينمااااااخصاااااصال13ليبااااايخصاااااصجانااااابكبيااااارمنياااااا
باإلضااافةإلااىالظااروفالتاريخيااةالتاايمااربيااا-يمذلااكالتوجااو%لبلسااتثمارفاايقطاااعالاانفط,أساا57

فيتعميقسيطرةقطااعالانفطعماىالنشااطالقتصاادي،حياث-االقتصادالميبيوالخصائصالمصيقةبو
ىثاامإلاام1921%عااام53.9إلااىم1958%عااام2.9فاايالنشاااطالقتصاااديماانإسااياموارتفعااتنساابة

يأخااذدوراقياديااافاايمتواضااعة،كمااابااد رَخااإساايامالقطاعاااتاألُ،بينماااظمااتنساابةم1928%عااام20
يمفاايظيااورخاصاايةجدياادةلبلقتصااادالميباايتمحااورتحااولتركاازالصااادراتوتنااوعأسااماااالصااادرات،

وماانثاامعمااىنساابة,الااواردات،حيااثأصاابحتصااادراتالاانفطتسااتحوذتقريباااعمااىإجماااليالصااادرات
كبياارةماانالصاارفاألجنباايالااذييسااتخدملتموياالالااواردات،التاايشاايدتتنوعاااممحوظاااناااجمعاانتزايااد
الطمباالستيبلكيالحاصلجرا ارتفاعالدخولمقابلنقصالعارضالمحمايالنااجمعانتخمافالقطااع

أنالاوارداتةإذتؤكدالبياناتالمتاحاإلنتاجيمنناحيةوزيادةوتنوعمتطمباتالتنميةمنناحيةأخرى،
الميبياااةشااايدتتنوعااااظاااليبلزميااااحتاااىاآلنحياااثتشااايرإحصاااائياتالتجاااارةالخارجياااةإلاااىإنواردات

%منمجموعاإلنفاقعمىالاواردات،وىاو12األغذيةوالمشروباتظمتتستحوذعمىنسبةالتقلعن
)نفااسالمرجااعفاااعالمياالالحااديلبلسااتيبلكفاايالمجتمااع.ماااياادلعمااىاسااتفحالظاااىرةالعجاازالغااذائيوارت

(15ص,السابق

 6االنفتاح عمى الخارج 
أدتطبيعااةالجمااودفاايالقطاااعاإلنتاااجيالمصاايقةباالقتصااادالميباايمقاباالتعااددوتنااوعالااواردات

سوا بفعلارتفااعالميالالحاديلبلساتيبلكالحاصالجارا التحسانفايمساتوىالادخولالفردياةأونتيجاة
إلىالميمنجيةأخرىتبطةبالسوقالعلموفا بمتطمباتالتنميةمنجيةوتركزالصادراتفيسمعةمر

جعااالاالقتصاااادالميبااايماااناكثاااراالقتصاااادياتانفتاحااااأوانكشاااافاعماااىالعاااالمالخاااارجي،مماااايعكاااس
تعرضيالمتذبذباتالتيتحادثفايالساوقالعاالمي،إذتشايرالبيانااتالمتاحاةإلاىارتفااعمعادلاالنفتااح
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تراجعانخفاضأسعارالنفطليصالثمتراجعمع1975%عام91إلى1972%عام81الخارجيمن
واسااتمرفااي0221%عااام10والااى1982%عااام55ثاامعااادليرتفااعثانيااةإلااى1985%عااام02الااى

االرتفاعخبللالسنواتالبلحقة.
ىااذاوتجاادراإلشااارةإلااىانااوونظااراالنانفتاااحاالقتصااادالميبااييتركاازبالدرجااةاألولااىفاايجاناابالتجااارة

والااواردات(أكثاارمنااوفاايجاناابتاادفقرؤوساألمااوال،ظاالمعاادلانفتاحااومرتفعاااالخارجيااة)الصااادرات
بالرغممانكالالجياودالمبذولاةلماتخمصمانىاذهالظااىرةوىاومااياذللأيضااعماىأىمياةقطااعالتجاارة

الخارجيةفيتنميةاالقتصادالميبي.
تمختمفااةإلااىأنالاانفطومشااتقاتوظاابلتشاايرالبياناااتالمتعمقااةبالصااادراتوالااوارداتالميبيااةخاابللفتاارا

إذتشيرتمكالبياناتإلاىاساتحواذىاعماىنسابةعالياةماننسبةاألعظممنالصادراتالميبية,يشكبلنال
الصاادرات،وتأسيسااعماىذلاكيمكانالقاولإنم0220عاام%122الصادرات،حياثشاكمتماانسابتو

مااايضاافيعمااىىااذهالصااادراتصاافة,والغااازومشااتقاتوالميبيااةمركاازةبالدرجااةاألولااىعمااىقطاااعالاانفط
األحادية.

يمتفايتكريساوالطبيعاةيدتالاوارداتتعاددوتناوعممحاوظأساىذامنناحيةأمامنناحيةأخرىفقدشا
الجاماادة)غياارالمرنااة(لمقطاااعاإلنتاااجيوارتفاااعالمياالاالسااتيبلكيوالتوسااعفاايمشااروعاتالتنميااة،إذ

أنوارداتالدولةمنالموادالغذائيةوالحيواناتالحيةاستأثرتفيإلىلتجارةالخارجيةتشيرإحصائياتا
تميياااافااايذلااااكالاااوارداتمااانالمااااواد,معظااامسااانواتالدراساااةعمااااىالنسااابةاألعظاااممااانحجاااامالاااواردات

الجغرافاايثامالماوادالمختمفااةماناآلالتوالمعادات،ىاذاماانحياثالناوعأمااماانحياثالتوزياع,الكيماوياة
,فقدشيدتالوارداتأيضاتنوعاجغرافياواسعالنطاق،تستحوذفيوالدولاألوروبيةعماىالنسابةاألعظام

.(15,12.)نفسالمرجعالسابقذكره,صتميياالدولالعربية


,()ىاوالفارقباينالصاادراتوالاوارداتمانالسامعوالخادماتخابللمادةمعيناة-مفيوم الميزان التجياري6
وىكذاتكونالعبلقةبينصادراتووارداتالبمدويعبرعنيابالمعادلةالتالية:

إجماليالوارداتلنفسالبمد.-رصيدالميزانالتجاري=إجماليالصادراتلبمدما

دولةويمكنأنيطمقعميو)الميزانالتجاريأليويعدالميزانالتجاريىوأىمجز منميزانالمدفوعات
(55,ص0215)شيما آمينحديديوآخرون,الدولي(.
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 6أقسام الميزان التجاري

 الميزانالتجاريالسمعي:يطمقعميوميزانالتجارةالمنظورة,وىويشملكلالسمعوالخدماتالتي
تكونفيشكلماديممموس,مثلالصادراتوالوارداتمنالسمعالماديةالتيتحدثعبرالحدود

 الجمركية.
 ويشملكافةالخدماتالمتبادلةالميزانالت غيرالمنظور, يطمقعميوميزانالتجارة جاريالخدمي:

 بينالدولمثل)النقل,السياحة,التامين(.
 6اثر سعر الصرف عمى الميزان التجاري
أنىناكتمالتحققمنويرتبطبسعرصرفالعممةالمحميةولكنمايظنالبعضبانالميزانالتجاريال

تطبقكلدولةالأنإلىمحميةوالميزانالتجاري,ويرجعذلكلوثيقةمابينسعرصرفالعمبلتاعبلقة
اإلداريوتتبعنظامالصرفالحر.التحديد
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                                    .  م القيمة بالمميون دينار ليبي6102-0551التجارة الخارجية في ليبيا خالل الفترة ( 1الجدول رقم)
خبلل

During 
الصادراتوالمعادتصديره
Exports and Re-

Exports 

الواردات
Imports 

القيمةالميزانالتجاري
بالمميوندينار

Trade Balance 
19923015.21512.91272.2
19913211.20021.2752.2
19900892.20112.2752.2
19930219.20581.235.2
19910280.20353.2309.2
19953121.20119.2955.2
19923179.20521.2915.2
19973778.20739.21239.2
19980119.20027.2180.2
19993317.20199.21118.2
02222122.20122.21251.2
02215112.20895.20515.2
022013091.29193.23798.2
022319702.29382.212331.2
022107980.213112.211870.2
022510832.215283.207153.2
022252102.212259.239127.2
022721702.201298.212208.2
022877207.205938.251289.2
022912319.207523.218812.2
021221258.231881.209777.2
021103051.213221.29592.2
021072893.230013.211252.2
021358110.213010.915199.7
021101511.238231.711102.7-
021511992.900281.57287.2-
02129120.210217.20215.2-

المصدر:مصرفليبياالمركزي,نشراتاقتصادية,أعدادمختمفة.
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 م.6102- 0551تطور حجم الواردات في ليبيا خالل فترة الدراسة  -المبحث الثاني 
حجمالوارداتخبللفترةالدراسةكمايمي:سوفيتناولفيىذاالمبحث

 كمية الواردات وأسعار الصرف6  -أوال
تناقص الدراسة األولىمن الوارداتاًشيدتالفترة بسيطفيحجم انخفاضسعر,بشكل والسببىو

األمريكي الدوالر مقابل الميبي الدينار قيم,صرف النمو معدالت الثبلثاًحيثسجمت خبلل سالبة
سنةسنواتاألولى, بعد 1995ومن ممحوظم نمو وذلكبسببارتفاع,بدأتالوارداتتسجلمعدل

م1997غمعدلنموالوارداتسنةحيثبم,بسيطفيسعرصرفالدوالراألمريكيمقابلالدينارالميبي
 11.28حوالي صرف سعر مقابل األولى سنوات العشرة خبلل األعمى وىو بمعدل%2.32 أي

%والسببنتيجةالرتفاعواضحفي129.95بمغمعدلنموالوارداتم0220%،وفيسنة2.02نمو
الصرفبمعدل خبلل87.98سعر ليا نمو سجمتالوارداتأعمىمعدل فيما سنة%، الدراسة فترة

م0228 بمغ 025.120حيث بعد أما ،%0212 تناقص في الواردات عامالسيمابدأت خبلل
فيليبيافيتمكم0211زمةاالقتصاديةبعد،وذلكنتيجةلؤل-57.11معلالنموحيثبمغم0211

نفسيانواتوالسببارتفاعفيسعرالصرفخبللالس0210،0213الفترة،ثمعادتباالرتفاعخبلل
لتعودلبلنخفاضمنجديدخبللسنواتالدراسةاألخيرةبسببتدىوراألوضاعاالقتصاديةفيليبيامن

جديد.
بالنسبة نوخبللالفترةاألولىلميتجاوزنصفالدينارالميبيمقابلالدوالرالصرففإإلىأسعارأما

،وفي1.01الميبيمقابلالدوالرليصلإلىزادسعرصرفالدينارم0220األمريكيومنبعدسنة
حيث,لميتغيرسعرصرفالدينارالميبيبشكلكبير0212حتىسنة0220السنواتالتاليةلسنة

 فترة بعد أما السنوات، فيوضعانييارممحوظأفالدينارالميبيبد0211كانشبوثابتخبللىذه
ال الموازية السوق في األخرى العمبلت الرمقابل السعر ارتفاع انعكسفي لؤلوضاعذي نتيجة سمي

(األعمىخبللفترةالدراسةبالكامل.1.11)0212حيثبمغخبللعام,مستقرةالغيراالقتصادية

 ثانيا6 الناتج المحمي اإلجمالي6
,1997فيتزايدمستمرحتىعاموبدأتمميوندينارليبي8012.9حوالياإلجماليبمغالناتجالمحمي

خابللالخماسمقارناةبالزياادةفايالسانواتالساابقة10212.2ليصالإلاى1998فيعاممنتناقصثم
ىنااااكارتفااااعممحاااوظفااايالنااااتجالمحماااياإلجمااااليحياااثبماااغسااانةم0225إلاااىم0222مااانسااانوات
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مميااوندينااارفاايساانة11287باالرتفاااعليصاالإلااىمميااوندينااارليباايوباادأ07135واليحاام0222
فايسانةإلاى52008،وخبللالخمسسنواتالتاليةكانالناتجالمحمايفايتزايادمساتمروصال0225
0212مميااوندينااارليبااي،وفاايساانة19859حيااثبمااغم0229وتراجااعبشااكلبساايطساانةم0228
0211مميااوندينااارليباايوتراجااعبشااكلكبياارخاابللالعااامالتااالي50212الناااتجالمحماايإلااىموصاال

0210،وفاايساانةنتيجااةلؤلوضاااعالسياساايةالتاايشاايدتياالااببلدمميااوندينااارليبااي07087ليصاالالااى
جااعفاايالترامميااونديناارليباايوبادأ52355إلاىارتفاعالناااتجالمحمايوىااواألعماىخاابللعقادينليصاال

خابلل52982ةليصالإلاىوعادلبلرتفاعخبللالاثبلثسانواتاألخيار0211و0213منجديدخبلل
.0217عام

 ثالثا6 معدل التضخم6 

وماانخاابللقياااسالتضااخمالساانويةلمصاارفليبياااالمركاازي،وفقااالمصاامحةاإلحصااا والتعااداد،والتقااارير
رياقاساتخدامرقامقياسايموحادلمتوساطأساعارعنطريقالمستوىالعامألسعارالمستيمك,وذلكعنط

نفااإ(2كماااىااومبااينفاايالجاادولرقاام)والساامعوالخاادماتباسااتخدامأسااعارالمسااتيمكينأوالمنتجااين,
-1991نالتااااليين)ثااامانخفاااضخااابللالعاااامي%11.3حاااواليم1992بماااغفااايسااانةمعااادلالتضاااخم

إلاىبالتنااقصمانجديادموبادأ1997ليعودباالرتفاعمنجديدخبللالسنواتالتاليةحتىعام(1990
فيارتفاعممحوظليبدأ،0220فيعام9.2-قلمعدلتضخمخبللفترةالدراسةبالكاملوىوسجلأأن

0-مانمعادلالتضاخمساجلحياث0212إلاى0223الفترةالممتدةمانأيخبللفيالسنواتالتالية
15.9,أماافايالسانواتاألخيارةفقادزادمعادلالتضاخمليصالإلاى0228خبللعاام12.1ليصلإلى

أمااااااافااااااايعاااااااامي0.1ليصاااااالإلاااااااى0213,0211نخفاااااااضمااااااانجدياااااادفااااااايإلاويعاااااااود0211عااااااام
05.9مستوىغيرمسابوقخابللالعقادينالماضايينليصالإلاىفقدبمغمعدلالتضخم0217,0212

.0217فيعام08.5,و0212فيعام
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انقيًت بًاليين  6106- 0991ذراست تطور حجى انوارداث في نيبيا خالل فترة ان(  6جذول رقى )

 : انذنانير انهيبيت

الصادرات والمعاد  السنة
 تصديره

مي الناتج المح الصرف أسعار الواردات
 اإلجمالي

 الميزان التجاري التضخم

0881 

0880 

0881 

0882 

0883 

0884 

0885 

0886 

0887 

0888 

1111 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1101 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

 

2633.8 

2100.1 

1781.1 

1508.1 

1571.1 

2013.1 

2368.1 

2667.1 

1338.1 

2236.1 

5,051.1 

4,301.1 

02,180.1 

08,611.1 

16,871.1 

31,725.1 

45,015.1 

50,615.1 

66,116.1 

35,208.1 

50,547.1 

12,143.1 

65,782.1 

47,331.5 

13,400.1 

03,885.8 

8,311.1 

 

0401.8 

1150.1 

1031.1 

1473.1 

1242.1 

1038.1 

1453.1 

1628.1 

1156.1 

1088.1 

1,015.1 

1,784.1 

8,382.1 

8,275.1 

02,001.1 

04,572.1 

05,548.1 

10,587.1 

14,827.1 

16,412.1 

20,770.1 

02,553.1 

21,132.1 

32,131.8 

27,520.6 

11,573.4 

01,136.1 

 

1.1712 

1.1730 

1.1866 

1.2104 

1.2515 

1.242415 

1.2530 

1.2756 

1.3404 

1.3516 

1.4323 

1.5331 

0.1015 

0.2107 

0.1333 

0.2375 

0.1706 

0.1100 

0.1343 

0.1231 

0.1401 

0.1454 

0.1422 

0.1412 

0.2201 

0.2826 

0.3301 

7135.8 

7646.2 

8120.8 

8026.6 

8561.7 

01561.2 

01216.2 

02711.4 

01501.5 

03164.1 

07345.8 

07168.0 

14803.0 

20620.7 

30466.1 

45102.1 

71618.8 

78151.2 

102242.9 

70493.3 

92978.2 

47549.5 

112591.0 

79952.6 

43030.2 

18161.0 

21151.1 

00.2 

01.4 

01.6 

00.0 

03.7 

00.5 

01.1 

02.1 

4 

0.4 

1.8- 

8.1- 

8.5- 

1- 

0 

2 

0.3 

5.1 

01.1 

1.3 

1.3 

04.8 

5.0 

1.5 

1.3 

7.8 

14.8 

 

1123 

641 

641 

24 

218 

844 

804 

0128 

071 

0037 

3,143.1 

1,404.1 

2,687.1 

01,223.1 

03,761.1 

16,042.1 

28,356.1 

31,117.1 

40,178.1 

07,705.1 

18,666.1 

8,481.1 

33,541.1 

04,088.6 

03,011.6- 

6,576.5- 

1,534.1- 

 

 ةفمختمداأعد،اإلحصائيالعامةلممعمومات،الكتابالييئةأعدادمختمفة.ليبياالمركزي،النشرةاالقتصادية،مصرف:المصدر
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 انتوزيع انجغرافي وهيكم انوارداث في االقتصاد انهيبي. -الثالثانًبحث 

 -مقدمة6

عدمالتنويعفيمصادرالدخلواالعتمادعمىسمعةمثلالنفطالخاضعةلمتقمباتالحادةفيالسوقإن
النفطالمًصدرالوحيدفيإنبمخاطرالتقمباتفيسوقالنفطباعتبارتأثراالعالميةتجعلاالقتصاداكثر

مقابلمعليبياادلتجاريتدخلفيتبليبيا,حيثيوضحالتوزيعالجغرافيلموارداتعددالدولالتي
تصديرالنفطوالتياغمبيامنالدولاألوروبية.

 

 و0997-0991انتوزيع انجغرافي نهوارداث في نيبيا خالل انفترة( 7انجذول رقى)

 
 8222-العدد الرابع -45النشرة االقتصادٌة(، المجلد )إدارة البحوث واإلحصاء -مصرف لٌبٌا المركزي المصدر:

  

 السنوات
 
 

 دول
االتحاد 

 األوروبي

0551 0550 0556 0553 0551 0551 0552 0553 

1191822832912559091222873702192101231118181599905579233538223181بمجيكا
922537525701205398388112828929912182820981039782317571015الدنمارك
111301112932037127251917970988791823103929391812893572118130105923فرنسا
001112190192971933187328205017522353172958182012510217050501253071173151ألمانيا
0191571218329921129228571133922210199032020052751993121902720885اليونان
1111837872813351755201198173319101582158351180213298108930212أيرلندا
079278282302125387089233391300911573053291082073197508339113839337310383إيطاليا
8153099558177057110891525013007513119122277859775587003251183231ىولندا
012127011171308131535031125837111371713325921258225البرتغال
11525739813171753127518090337120112599231107599781721591952833811إسبانيا

107388505101179515121872237113200213118195150133291523117913921122852258المممكةالمتحدة
0902770213210392151039210332189500523935010522115115312519580903النمسا
375558533823288312709233830081320393391037931112913191991فنمندا
0191283919105209123820351203219511581215303131393105120235912792السويد

128100111007191227191907399222لوكسمبورج
 0043320111 0062126111 542611033 410512513 510312430 401331204 516432454 543004562 المجموع
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انقيًت بآالف ( 6112-0998انتوزيع انجغرافي نهوارداث انهيبيت خالل انسنواث ) (8انجذول رقى )

 انذنانير انهيبيت

  

0222-العددالرابع-18:مصرفليبياالمركزيإدارةالبحوثواإلحصا ,)النشرةاالقتصادية(،المجمدالمصدر

 

(0223-1992ماااانخاااابللالتوزيااااعالجغرافاااايلمااااوارداتيتضااااحأنإجماااااليالااااوارداتخاااابللالساااانوات)
والمااوادالغذائياةوالحيواناااتالحيااةوالمااوادمصادرىااالتحاااداألوروبااي,حياثتضاامنتىااذهالاوارداتالساامع

الخاااموالمااوادالكيماويااةواآلالتووسااائلالنقاالوأكثاارىااذهالااوارداتمصاادرىاعااددماانالاادولالصااناعية
يطاليا. الكبرىمثلألمانياوفرنساوالمممكةالمتحدةوا 

 

 

 السنوات
 

 دول
 االتحاد األوروبي

0554 0555 6111 6110 6116 6113 

39191290317133013513151215297125977935925131131180بمجيكا
91712582011019523880719172331251291812820051الدنمارك
100010112122202107121512851112777118012121252355010928فرنسا
039201282079111132005213512317188018202398900209231117ألمانيا
00758711178512281121725797117891332132521719077اليونان
0915105283220528389989577118971281218095900أيرلندا
17239301835028798132509211821702292513222102501199210223إيطاليا
3255102538279371115272192801202912293250892170803ىولندا
5259320717575371131977018919983722251البرتغال
12300255153972999200818701818277212278338383115317إسبانيا

128102313103857923112211879152303000390281122389513211المممكةالمتحدة
005055530293320112500322057280211711038103003758النمسا
155125108990510225951979115321205018229108فنمندا
122210100901123201932809375718205108185709302231السويد

011027589102227110393213512189081لوكسمبورج
 3121212642 3011513161 0261113136 0116121233 0125421363 0620112650 المجموع
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( القيمة بآالف 6112_6111التوزيع الجغرافي لمواردات الميبية خالل السنوات )( 5الجدول رقم )
 .الدنانير الميبية

 

العدد  -  42المجلد 822،5العدد الرابع  -45مصرف لٌبٌا المركزي,إدارة البحوث واإلحصاء)النشرة االقتصادٌة(، المجلدالمصدر:

 .م8222اْلول   

 السنوات
 
 

 البمدان المستورد منيا

6111 6111 6112 

123122015933711212350االتحاداألوروبي
1511502912923781121إيطاليا
991101710238273752ألمانيا

215771528122518725كورياالجنوبية
333757111282030712فرنسا

072815319839122159الصينالشعبية
171910091221331133مصر

312212073729091121المممكةالمتحدة
282575018321118803اليابان
025113032522117751أمريكا
01011703091189382اليند
191009171091377312تونس
115520121057032721تركيا

132177152251100221األرجنتين
5179813721581271سويسرا
122272131518113508البرازيل
1512011015082بمجيكا
121980852902مالطا
22122955اليونان
2293231أوكرانيا
19828539121281تايبلند
1011737995228173إسبانيا
912207550571028ىولندا

 3030313 3143124 3134646 البمدان أعالهمجموع 
 413101 431133 332441 بمدان أخرى

 3531366 3513110 4611023 المجموع الكمي
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 خبلل لموارداتخبللمن الجغرافي أ(0222-0225-0221السنوات)التوزيع  عامتبين خبلل نو
0221 حوالي استيراد %م92تم الوارداتالميبية إجمالي قيمة اإلحدىالتيكانمصدرىان الدول
%منالبمدانالسابقة89تماستيرادحوالي0225،0222نالواردةبالجدولالسابق،وفيسنةوالعشري

م0222مالطافيبمجيكاوو,م0225و0221فيسنةأوكرانيافيالجدولأعبلهباستثنا اليونانو
عميياتغيرممحوظ،فقدتصدرومنحيثاألىميةالنسبيةفقدطرأ،منتجاتأيلمتستوردمنياليبيا
%في02.3حواليامنيحيثبمغنسبةمااستوردقائمةأىمالبمدانالمستوردمنيا،االتحاداألوروبي

عمىالع،0222عام االنخفاضالذيسجلبالنسبة مع وفرنسااإلىكستماما وألمانيا حيث,يطاليا
م.0225مقارنةبسنة0222%خبلل00سجلاالنخفاضالعامبحوالي
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( القيمة بآالف 6103-6113) زيع الجغرافي لمواردات الميبية خالل السنواتالتو  (01الجدول رقم )
  .الدنانير الميبية

 البلد

 

8222 8222 8222 8222 8222 8228 8222 8225 8224 8222 8222 Item 

 إجمالي

 الواردات

البلدان 

 المتقدمة

منطقة 

 اليورو
 

 

 النمسا

 بلجٌكا

 فرنسا

 ألمانٌا

 الٌونان 

 ٌطالٌاإ
 

 

 مالطا

 هولندا

 البرتغال
 

 

 سبانٌاإ

 أخرى

 

 استراليا

 كندا 

 كوريا
 

 

 سويسرا 
 

 

 

 

 

 

 المملكة المتحدة
 
 
 

 
 
 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 أخرى

 

 

 الدول النامية

 

 

 
 

 النامية آسيا

 الصٌن

 الهند

 مالٌزٌا

 أخرى

 

 

 أوروبا

 تركٌا

 أخرى

 

22222 

 

2224 

 

4422 

 

222 

222 

222 

2222 

828 

8542 

22 

252 

25 

228 

22 

 

22 

822 

558 

844 

 

522 

 

422 

282 

 

 

5245 

 

 

 

2482 

242 

224 

22 

242 

 

 

2824 

222 

422 

22258 

 

28522 

 

2222 

 

242 

882 

222 

2222 

822 

5822 

22 

248 

82 

522 

222 

 

42 

228 

222 

822 

 

442 

 

222 

254 

 

 

2458 

 

 

 

8525 

2224 

282 

222 

522 

 

 

2282 

2228 

455 

82424 

 

28254 

 

2222 

 

222 

222 

2282 

2282 

224 

2252 

285 

552 

45 

522 

242 

 

22 

852 

25242 

244 

 

222 

 

222 

222 

 

 

2252 

 

 

 

8222 

8822 

882 

25 

222 

 

 

8242 

2222 

222 

825525 

 

225224 

 

225225 

 

824 

222 

2222 

2222 

222 

5522 

252 

528 

22 

548 

282 

 

52 

222 

2242 

252 
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 عالفصل الراب

النموذج القياسي لقياس أثر سعر صرف الدينار الميبي مقابل الدوالر 
 عمى كمية الواردات من السمع والخدمات في ليبيا األمريكي

 
اإلطار النظري لمربط بين سعر صرف الدينار الميبي مقابل  -المبحث األول

 .عمى كمية الواردات من السمع والخدمات األمريكيالدوالر 
 
 
 

 .م(6102-0551نتائج التقدير لمنموذج المقترح لمفترة ) -المبحث الثاني

 .تحميل التكامل المشترك واتجاه السببية  -لثالثالمبحث ا
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 عالفصل الراب  
عمى كمية  األمريكيالنموذج القياسي لقياس أثر سعر صرف الدينار الميبي مقابل الدوالر 

 الواردات من السمع والخدمات في ليبيا
ة،يتضامنالمبحاثاألولاإلطاارالنظاريلمنماوذجالاذيةمباحاثرئيساثبلثاإلاىسيتمتقسايمىاذاالفصال

عماىكمياةالاوارداتمانالسامعاألمريكايسيتمتقديرهلدراسةأثرسعرصرفالدينارالميبيمقابلالدوالر
والخاادماتفاايليبيااا،فاايحااينيتضاامنالمبحااثالثااانينتااائجالتقااديرلمنمااوذجالمقتاارحباسااتخدامطريقااة

(.0212-1992رةالدراسة)فتوتفسيرىاوفقال(OLSالمربعاتالصغرى)

ياراتفايساعرصارفثارالتغدراساةلتتباعأسيتناولحساسيةالتحميلالذيسيتضامنفأماالمبحثالثالث
الااااادينارالميبااااايمقابااااالالااااادوالراألمريكااااايعماااااىكمياااااةالاااااوارداتمااااانالسااااامعوالخااااادماتلمسااااانواتمااااان

 Cointegration analysisباساتخدامتحميالالتكامالالمشاتركلجوىانساون)أواًلم،0212إلىما1992
of Johanson،)اختباراتجاهالسببيةبينسعرصرفسيتناولفأماالجانبالثانيمنالمبحثالثالث

وكمياااةالاااوارداتمااانالسااامعوالخااادماتباساااتخداماختباااارساااببيةاألجنبياااةالااادينارالميبااايمقابااالالعمااابلت
لتحسينجودةالنتائجوالتأكادمانصاحةالنتاائجالمتحصال(،وذلكGranger causality testقرانجر)

عمييابالمبحثالثاني.

ر النظيييري لميييربط بيييين سيييعر صيييرف اليييدينار الميبيييي مقابيييل اليييدوالر اإلطيييا -المبحيييث األول
 عمى كمية الواردات من السمع والخدمات األمريكي

االنتقااالماانآلياةاإلطاارالنظااريلدراساةالعبلقااةبااينأساعارالصاارفوكمياةوحجاامالااوارداتيعتمادعمااى
 Jong andالتيتماستخداميامنقبل(Pricing-to-Market mechanism)األسواقإلىاألسعار

Suzette (2018).

دينوالعارضاااينلمسااامعنأساااعارالاااوارداتتكاااوننتيجاااةلقاااراراتالتساااعيراألمثاااللمماااورّإعماااىذلاااكفااابناااا 
ن:لخدماتفيالسوقالعالمي،عميوفإوا

   

  
  (

 

 
 
   

 
) …………………..(1) 

ن:حيثإ

الرسمي.رفسعرالص 
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مستوىاألسعاراألجنبية)الرقمالقياسيألسعارالصادرات(.  

مستوىأسعارالوارداتفيالبمدالمصدر)الرقمالقياسيألسعارالواردات(.  

ستوىاألسعارالمحمية.م 
 

 
كمفةوحدةالعمل.ت

   و

  
سعرالصرفالحقيقيالفعال.

حجاامالساامعوبالتاااليكميااةو,أسااعارالااوارداتأثاارسااعرالصاارففاايتحمياالالدراسااةتياادفإلااىأنوبمااا
نمعادلةالوارداتيمكنصياغتياعمىالنحوالتالي:والخدماتالمستوردة،فإ

   ∫(
   

  
      )…………………..(2) 

ن:حيثإ

كميةالوارداتمنالسمعوالخدمات. 

ستوىالطمبالمحمي.م 

.صدرمستوىأسعارالوارداتفيالبمدالم  

ستوىاألسعارالمحمية.م 

،فايثبااتساعرالصارفوعادمتشاجيعوكميتياانحجامالاواردات(يتضحجميًاباأ0خبللالمتطابقة)من
يكاونتنوعاإلنتااجوالصاادرات،وغياابدورالقطااعالخااصوانعادامالتنافسايةفاياالقتصاادالاوطني،أو

فااايالساااوقالمحمااايعماااىمساااتوىالطمااابوأساااعارىاحجاااموكمياااةالاااوارداتاألكبااارفااايالتاااأثيرفااايالااادور
ل.اعالمحميوسعرالصرفالحقيقيالف
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 .م(6102-0551نتائج التقدير لمنموذج المقترح لمفترة ) -المبحث الثاني
التاليلدالاةالاوارداتالتايتوضاح،يمكننااعتمادالنموذجالقياسياألولباإلشارةلماتمعرضوبالمبحث
لبكميةوحجمالوارداتفياالقتصادالميبي،كمايمي:اععبلقةسعرالصرفالحقيقيالف



                                           
        ( ) 

:نإحيث

السمعوالخدمات.منوكميتيالىحجمالوارداتإ:تشير    

الاذيياتمالحصاولعمياومان(1لوالمشتقمنالمعادلة)اعىسعرالصرفالحقيقيالفإل:تشير    
المعادلةالتالية:

    
   

  
   

  

  
…………….(4) 

  حيااث
  

  
سااعرالصاارفالرسااميمضااروبًافاايالاارقمالقياساايألسااعارالصااادراتمقسااوماعمااىالاارقم

الموزعاةمااباينأساعار,قيمةساعرالصارفالرساميلحسبانالقياسيألسعارالواردات،وذلكلؤلخذفيا
ادنساعرالصارفالرساميثاباتفاياالقتصاسمعالوسيطةوالنيائية،باعتبارأالصادراتوالوارداتمنال

وفقااالمنظريااةمظممااة.أونتااائجغياارواقعيااةإلااىيااؤدياسااتخدامسااعرالصاارفالرسااميربماااالميبااي،وان
االقتصادية،ارتفاعسعرصرفالدينارالميبيمقابلالعمبلتاألجنبية،أيانخفاضقيمةالعممةالمحمية

انخفااضفايإلاىمايؤديمفةالوارداتمنالسمعوالخدماتارتفاعتكإلى،سيؤدياألجنبيةمقابلالعممة
الطمابعماىالاوارداتمانالسامعوالخادماتفايالساوقالمحماي،وباافتراضثبااتساعرالصارفالرساامي،

(.    )وحجميافانالمحصمةالنيائيةىيانخفاضفيكميةالواردات

باألسااعارالجاريااة،وىااومتغيااريسااتخدمفاايلااىالناااتجالمحمااياإلجماااليالشخصااي:تشاايرإ      
نوبزيادةحجمأإلىتشيرالنظريةاالقتصاديةالطمبفيالسوقالمحمي.فأوالنموذجلقياسحجمالسوق

الطمابعماىالسامعالمساتوردةالسوقيزدادالطمبالكميعمىالسمعوالخادمات،والتايتانعكسفايارتفااع
االقتصااادالميباايىااواقتصاااديعتماادفااياسااتيبلكوأناالسااتثمارية)الوساايطة(،وباعتبااارأوالنيائيااةسااوا 
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نتاجو ومنثاميازدادالطماب,عمىالسمعالمستوردةفإننانتوقعمعزيادةحجمالسوقيرتفعالطمبالكميوا 
(.    عمىالواردات)

،ىاذاالمتغياريساتخدملقيااسالقادرةاألمريكايلىالقوةالشرائيةلمادينارالميبايفايالساوق:تشيرإ    
ةالتنافسيةلبلقتصادالميبيمنخبللقوةالدينارالميبيفيالسوقالعالمية،وفقالمنظريةاالقتصاديةبزياد

ىامقابالوحادةواحادةتزدادعددالوحداتالتييمكنشراؤالقوةالشرائيةلمعممةالمحميةفيالسوقالعالمية
المحمياةبالمقارنااةباالعمبلتاألجنبياةاألخاارىالمنافساةفايالساوقالعااالمي،فإنناانتوقاعبزيااادةمانالعمماة

نالمحصااامةالنيائياااةارتفااااعفااايالطمااابعماااىلمحمياااةمقابااالالعمااابلتاألجنبياااةفاااإالقاااوةالشااارائيةلمعمماااةا
(.    الواردات)

معيشاااة،ىاااذاالمتغيااريساااتخدملقيااااسأساااعارلاااىالتضاااخممقاااسباااالرقمالقياسااايلتكمفااةال:تشاايرإ    
رسمي.الغيرلوارداتفيالسوقا

انخفاضقيمةالعممةالمحميةمقابلإلىارتفاعالمستوىالعاملؤلسعارسيؤديفوفقالمنظريةاالقتصادية،
العماابلتاألجنبيااة،أيازديااادعااددالوحااداتماانالعممااةالمحميااةمقاباالالحصااولعمااىوحاادةواحاادةماان

ارتفااعأسااعارالسامعالمساتوردةفاايالساوقالمحمااي،إلااىمااياؤديلسامعوالخادماتفاايالساوقالعااالمي,ا
ارتفااااعتكمفاااةالاااوارداتمااانالسااامعإلاااىارداتنتيجاااةوالمحصااامةالنيائياااةانخفااااضفااايالطمااابعماااىالاااو

(.    والخدمات)

يساااويالصاافرتقلٍلااوتوزيعاااطبيعياااوبمتوسااطمسااأنالمتغياارالعشااوائي،الااذييفتاارضإلااىري:تشاا  
 وتبايناثابتا.

رالصرف،تمية،وذلكلقياسمرونةالوارداتلمتغيراتالتيتحدثفيأسعا:تشيرإلىالصيغةالموغار 
وكذلكلتفاديالمشاكلالتيقدتصاحبعمميةالقياسمثلتناسققيمالمتغيراتالمستخدمة.

:تشيرالىالزمن. 
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 م (6102-60551 نتائج التقدير لمفترة )أوال

(10لممتغيراتالمستخدمةفيالتقدير،بينمايعرضالجادول)اإلحصائي(الممخص11يوضحالجدول)
كمتغياارتااابع.تعاارضمصاافوفةاالرتباااط(IMCاالرتباااطلممتغيااراتالمسااتقمةومتغياارالااواردات)مصاافوفة

(توقعاتالعبلقةالمبدئيةبينالمتغيراتالمستخدمةفيالتقدير.فتشايرمصافوفة10الموضحةبالجدول)
(IMCردات)والااوا(REPقااوةعبلقااةاالرتباااطبااينمتغياارسااعرالصاارفالحقيقاايالفعااال)إلااىاالرتباااط

(فتصااالنسااابةGDPPC%،أماااامتغيااارحجااامالطمااابفااايالساااوقالمحماااي)50واليإلاااىحاااالتااايتصااال
%.21حواليإلىارتباطوبمتغيرالواردات

 

 (6102-0551نتائج التحميل الوصفي لممتغيرات المستخدمة في التقدير ) إلىيشير ( 10جدول )
 descriptive statistics 

 LIMC LREP LGDPPC LBMX LCPI 
Mean 23.20792 -0.644492 8.840135 -1.457122 4.564985 

Median 23.01005 -0.810832 8.774454 -1.487220 4.537502 
Maximum 24.47193 0.949036 9.573773 -0.355247 5.229059 
Minimum 22.38069 -1.892653 8.216912 -2.551046 4.043772 
Std. Dev. 0.661281 0.936841 0.358402 0.796639 0.260045 
Skewness 0.481288 0.297265 0.398710 0.046114 0.451357 
Kurtosis 1.944111 1.765366 2.401132 1.494754 3.347798 

      
Jarque-Bera 2.296634 2.112512 1.118838 2.558556 1.052839 
Probability 0.317170 0.347755 0.571541 0.278238 0.590716 

      
Sum 626.6140 -17.40127 238.6836 -39.34229 123.2546 

Sum Sq. Dev. 11.36960 22.81944 3.339748 16.50048 1.758206 
      

Observations 27 27 27 27 27 
 

نسبةاالرتباطبينمتغيرقوةالدينارالميبيةمقابلالدوالراألمريكيوالوارداتأنإلى(10يشيرالجدول)
%وىاايقويااةجاادابالمقارنااةببقيااةالمتغيااراتالمسااتخدمة،أمااامتغياارالتضااخمفانااو82حااواليإلااىتصاال

المسااتخدمةذاتكاالالمتغيااراتأنإلااى(10%.كااذلكيشاايرالجاادول)15يارتبطبمتغياارالااوارداتبنساابة
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نااوفإ(CPI%لكاالالمتغيااراتالمسااتخدمةماااعاادامتغياارالتضااخم)1إلااىمااةتصاالمعنويااةإحصااائيةمي
%.5معنويعندمستوىمعنوية

 

 (6102-0551نتائج مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستخدمة في التقدير ) إلىيشير ( 20جدول )
 Correlation Matrix 

 LIMC LREP LGDPPC LBMX LCPI 

LIMC 1.000000     

LREP 0.517975 1.000000    

t-Statistic 3.027695 -----    

Prob. 0.0056 -----    

LGDPPC 0.613633 0.509411 1.000000   

t-Statistic 3.885760 2.959889 -----   

Prob. 0.0007 0.0066 -----   

LBMX 0.804079 0.661900 0.319492 1.000000  

t-Statistic 6.762404 4.415067 1.685818 -----  

Prob. 0.0000 0.0002 0.1043 -----  

LCPI 0.453569 0.128360 -0.022589 0.757908 1.000000 

t-Statistic 2.544648 0.647152 -0.112973 5.808958 ----- 

Prob. 0.0175 0.5234 0.9110 0.0000 ----- 

 

نتااائجتقااديرالنمااوذجالقياساايلدالااةالااوارداتوعبلقتيااابمتغياارسااعرالصاارف(فيعاارض13أماااالجاادول)
الحقيقااايالفعاااالوبقياااةالمتغياااراتالمساااتقمةالمساااتخدمةفااايالقيااااس،بتطبياااقطريقاااةالمربعااااتالصاااغرى

.م0212إلى1992(لمفترةمنOLSالعادية)

لصااغرىتكااونمبلئمااةلتقااديرالنمااوذجمااننطريقااةالمربعاااتاقباالمناقشااةنتااائجالقياااسيجاابالتأكاادبااأ
سمساامةإلااىالكشاافعاانتحقااقشااروطتطبيااقطريقااةالمربعاااتالصااغرىالعاديااةبالنساابةتخاابللاختبااارا

البواقي.
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إلااىنسمساامةالبااواقيتتااوزعتوزيعاااطبيعياااكمااايشااير(نبلحااظأ13ماانالجاادول)األخياارةففاايالصاافوف
(يؤكادBreusch-Godfrey(،كاذلكاختباار)Normality test for Jarque-Beraذلاكاختباار)

ثباااتإلااىنااويشااير(فإArchعادموجااودمشااكمةاالرتباااطالخطايالتسمسااميلسمساامةالبااواقي،أمااااختباار)
التباين،وبذلكتتحقاقشاروطتطبياقطريقاةالمربعااتالصاغرىوفقاالمنماوذجالمقتارحلقيااسالعبلقاةباين

الوالواردات.سعرالصرفالحقيقيالفع

قي الفعال نتائج تقدير النموذج القياسي لمعالقة بين سعر الصرف الحقي إلىيشير ( 03جدول )
 و6102الى 0551(، لمفترة من OLSطريقة المربعات الصغرى ) والواردات كمتغير تابع

Dependent Variable: LIMC  Sample: 
1990 2016 

Included observations: 27 
Method: Least Squares    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 27.05683 2.247311 12.03965 0.0000 

LREP -0.538110 0.084180 -6.392399 0.0000 
LGDPPC 0.779789 0.124422 6.267270 0.0000 
LBMX 1.459925 0.150430 9.705007 0.0000 
LCPI -1.963175 0.350056 -5.608175 0.0000 

R-squared 0.928487 Mean dependent var 23.20792 
Adjusted R-squared 0.915485 S.D. dependent var 0.661281 

F-statistic 71.40935 Prob(F-statistic) 0.000000 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Normality test (Jarque-Bera) 0.115391  Prob. 0.943937 
Serial Correlation LM test 

(Breusch-Godfrey) 

 

F-statistic 1.395839 Prob. F (2,20) 0.2707 
Obs*R-squared 3.307141 Prob. Chi-

Square (2) 
0.1914 

Heteroskedasticity Test: ARCH 
F-statistic 1.158235 Prob. F (1,24) 0.2925 

Obs*R-squared 1.196988 Prob. Chi-
Square (1) 

0.2739 

 

أىميااةالمتغيااراتالمسااتقمةالمسااتخدمةبنمااوذجالتقااديركماااإلااى(13تشاايرالنتااائجالمعروضااةبالجاادول)
المتغياراتالمساتقمةغيارقاادرةأنالاذييوضاحاحتمالياة(F-testفيشر)اإلحصائييوضحذلكاختبار

عمااىتفساايراالختبلفاااتفاايالمتغياارالتااابعتكااونمساااويةلمصاافر.كااذلكيشاايرمعاماالالتحدياادالمصااحح
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نساعرالصارفالحقيقايالفعاالوالنااتجالمحماياإلجمااليوالقاوة)قيماة(التنافسايةلمادينارالميباي(بأ ̅ )
غيراتالتيتحدثفيالواردات.%منالت90والتضخمبإمكانياتفسيرحوالي

لمتوقعااةوذاتمعنويااةإحصااائيةكاالالمتغيااراتالمسااتقمةليااانفااساإلشااارةاأن(يتضااح13ماانالجاادول)
.ميمة

كمتغيااريعباارعاانسااعرصاارف-(REPمتغياارسااعرالصاارفالحقيقاايالفعااال)أنإلااىفالنتااائجتشااير
يااارتبطعكساااًاماااعالطمااابعماااىالاااوارداتمااانالسااامع-الااادينارالميبااايالحقيقااايمقابااالالعمااابلتاألجنبياااة

والخدمات،وىومايؤكدصحةالنظريةاالقتصاديةكماذكرناسابقًا.فزيادةسعرالصرفالحقيقيالفعاال
،مااعبقااا %51انخفاااضالطماابعمااىالااوارداتماانالساامعوالخاادماتبحااواليإلااى%سااتؤدي1بنساابة

عمىحاليا.العواملاألخر

طمابالساوقالمحمايأوكمتغيريعبرعنحجمالساوق(،GDPPC)محمياإلجماليالشخصيالناتجال
وىاااوماااايؤكااادمااااجاااا تباااوالنظرياااةاالقتصااااديةعماااىالاااوارداتفيااارتبطإيجابياااابالطمااابعماااىالاااواردات

زياااادةالطمااابعماااىإلاااى%ساااتؤدي1طمااابالساااوقبنسااابةوأوالدراسااااتالعممياااةالساااابقة،فزياااادةحجااام
عمىحاليا.رخَ،معبقا العواملاألُ%78الوارداتبحوالي

يارتبطإيجابياابالطمابعماى(BMXقوةالدينارالميبيفيالسوقالعالمياة)أوكذلكمتغيرالقوةالتنافسية
العمااابلتالاااوارداتكمااااتوقعنااااساااابقا،أيكممااااارتفعاااتقيماااةالااادينارالميبااايفااايالساااوقالعالمياااةمقابااال

بدرجاااةانفتااااحعالياااةارتفااااعالطمااابالكماااي،وبمااااأناالقتصاااادالميباااييتميااازإلاااىاألجنبياااةاألخااارىأدى
%ستؤدي1النيائية،فزيادةقيمةالدينارالميبيبنسبةأوالوسيطةومستوردصاٍفلمسمعوالخدماتسوا 

الياااةجااادامقارناااةببقياااةالمتغيااارات%)وتعااادىاااذهالنسااابةع112زياااادةالطمااابعماااىالاااوارداتبنسااابةإلاااى
المستخدمةفيتفسيرالطمبعمىالوارداتفياالقتصادالميبي(،معبقا العواملاألخرىعمىحاليا.

ياااارمسااااتخدملقياااااسالتضااااخموأثاااارهفاااايالطماااابعمااااىكمتغ(،CPIمتغياااارالاااارقمالقياساااايلؤلسااااعار)إمااااا
وىاوماايؤكاد,ارتباطوعكسيًابالطمابعماىالاوارداتفايالساوقالمحمايإلىنالنتائجتشيرالواردات،فإ

انخفااضالطمابإلاى%ساتؤدي1أيضاماوضحتوالنظرياةاالقتصاادية،فارتفااعنسابةالتضاخمبحاوالي
%)وتعااادىاااذهالنسااابةاألعماااىمقارناااةببقياااةالمتغيااارات192عماااىالاااوارداتمااانالسااامعوالخااادماتبنسااابة

معبقا العواملاألخرىعمىحاليا.يرالطمبعمىالوارداتفياالقتصادالميبي(،المستخدمةفيتفس
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وتأثير صدور قرار تغييير سيعر الصيرف الرسيمي لميدينار  م(6102-0551ثانيًا6 نتائج التقدير لمفترة )
 م 6116الميبي مقابل الدوالر األمريكي في سنة 

يعكاااسقااارارتغييااارساااعر(،الاااذيDVلاااوباااالرمز)سااايتماختباااارالنماااوذجبإضاااافةمتغيااارصاااوري،نرماااز
لمفترةا،الذيسيأخذالقيمةصفرم0220فيسنةاألمريكيالصرفالرسميلمدينارالميبيمقابلالدوالر

يااوفالياادفمااناالختبااارم,أمااا0212إلااى0220،والقيمااةواحاادلمفتاارةماانم0221إلااى1992ماان
حجاموكمياةالاوارداتلميبيمقابلالدوالراألمريكيفيالديناراقياسمدىتأثيرقرارتغييرسعرصرف

منالسمعوالخدمات،أيدالةالطمبعمىالوارداتفيليبيا.
وىاااوعباااارةعااانمضاااروبساااعرالصااارف(LRDVكاااذلكسااايتمإضاااافةمتغيااارجدياااد،يرمااازلاااوباااالرمز)

لحااادالتفاعاااليااامتغيااارلتمثوسيساااتخدمىاااذاال(.DV(فااايالمتغيااارالصاااوري)LREPالحقيقااايالفعاااال)
بينسعرالصرفالحقيقيالفعالوقرارتغييرسعرالصرف،وأثرهعمى(interaction termالمشترك)

حجموكميةالوارداتمنالسمعوالخدمات.وستكونالمعادلةالقياسيةلموارداتعمىالشكلالتالي:


                                                 
                ( ) 

 
حجامأثارساعرالصارفالحقيقايالفعاالفاي(المقتارح،ساتكونلاديناثابلثحااالتلتقيايم5منالنموذج)

وكميةالوارداتمنالسمعوالخدمات:
نسعرالصرفالرسميالواردات،فإة)سالبة(فيمعادلة(كبلىمايحملإشارةموجب  (و)  إذاكان) .1

.وكميتياالواردات)سالب(فيحجمالفعاللوأثرموجب
نساعرالصارفالرساميالفعااللاوأثارمعادلاةالاواردات،فاإ(ساالبةفاي  (موجبةولكن)  إذاكانت) .0

أوجاااوزثااريقالمااعالتحسانفاايقاادرةاالقتصاادعمااىتوكميتيااا،ولكانىااذااألحجامالااوارداتفاايموجاب
امتصاصالتغيراتفيرفعسعرصرفالدينارالميبيمقابلالعمبلتاألجنبية.

مااناًمعينااا تحقااقحاادأننالبمااديجاابإ(موجبااةفاايمعادلااةالااواردات،فاا  (سااالبةولكاان)  إذاكاناات) .3
فاايوجاابحتااىيكاونلرفااعسااعرصارفالاادينارالميباايمقابالالعماابلتاألجنبيااةأثارم,النماواالقتصااادي

.وكميتياحجمالواردات
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)حدالتفاعلالمشترك(الذيبتجاوزهيستطعالبمدتغيياروكميتيايمكنحسابالحدالحرجلحجمالواردات
الخفض،وذلكبأخذالقيمةالمطمقةلممشتقةالجزئيةاألولىلمتغيرأوسعرالصرفالرسميسوا ابالرفع

(،كمايمي:LIMCمتغيرالواردات)ىلإ(بالنسبةLREPسعرالصرفالحقيقيالفعال)

(
     

     
)           )   …………(6) 

     |      |…………………………(7) 

نتائج تقدير النموذج القياسي لمعالقة بين سعر الصرف الحقيقي الفعال  إلىيشير ( 01جدول )
(، OLS، طريقة المربعات الصغرى )الصرف الرسميبعد صدور قرار تغيير سعر والواردات كمتغير تابع،

 و6102لى إ0551لمفترة من 

Dependent Variable: LIMC  Sample: 
1990 2016 

Included observations: 27 
Method: Least Squares    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 16.93480 2.452586 6.904877 0.0000 

LREP -0.598416 0.117612 -5.088069 0.0001 

LGDPPC 1.187716 0.124378 9.549249 0.0000 

LBMX 0.559446 0.207492 2.696230 0.0139 

LCPI -0.966314 0.295592 -3.269081 0.0038 

DV 1.107445 0.209521 5.285601 0.0000 

LRDV -0.101488 0.156792 -0.647278 0.5248 

R-squared 0.971505 Mean dependent var 23.20792 
Adjusted R-squared 0.962956 S.D. dependent var 0.661281 

F-statistic 113.6447 Prob(F-statistic) 0.000000 
Normality test (Jarque-Bera) 0.205761  Prob. 0.902235 

Serial Correlation LM test 
(Breusch-Godfrey) 

 

F-statistic 0.778193 Prob. F (2,18) 0.4741 
Obs*R-squared 2.148783 Prob. Chi-

Square (2) 
0.3415 

Heteroskedasticity Test: ARCH 
F-statistic 1.954915 Prob. F (1,24) 0.1748 

Obs*R-squared 1.958311 Prob. Chi-
Square (1) 

0.1617 
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ذلاااكاختبااااريتتاااوزعتوزيعااااطبيعيااااكماااايشااايرإلاااىالباااواقنسمسااامةإلاااىأ(11تشااايرالنتاااائجبالجااادول)
(Normality test for Jarque-Bera(كااذلكاختبااار،)Breusch-Godfreyيؤكاادعاادموجااود)

ثباتالتباين،وبذلكإلىنويشير(فإArchمشكمةاالرتباطالخطيالتسمسميلسمسمةالبواقي،أمااختبار)
عاااتالصااغرىوفقااالمنمااوذجالمقتاارحلقياااسالعبلقااةبااينسااعرالصاارفتتحقااقشااروطتطبيااقطريقااةالمرب

,أىميااةالمتغيااراتالمسااتقمةالمسااتخدمةبنمااوذجالتقااديرإلااىالحقيقاايالفعااالوالااواردات.كماااتشاايرالنتااائج
احتماليااةالمتغيااراتالمسااتقمةغياارنأالااذييوضااح(F-testفيشاار)اإلحصااائيكمااايوضااحذلااكاختبااار

تفسااايراالختبلفااااتفااايالمتغيااارالتاااابعتكاااونمسااااويةلمصااافر.كاااذلكيشااايرمعامااالالتحديااادقاااادرةعماااى
%ماانالتغيااراتالتاايتحاادثفااي92المتغيااراتالمسااتقمةبإمكانياااتفساايرحااواليإلااىأن( ̅ المصااحح)
عاادايمااة،مااامنكاالالمتغيااراتالمسااتقمةليااانفااساإلشااارةالمتوقعااةوذاتمعنويااةإحصااائيةأالااواردات،و

(.LRDVمتغيرالتفاعلالمشتركبينسعرالصرفالحقيقيالفعالوالمتغيرالصوري)

ن(سااالباإلشااارة،مااايعناايبااأLRDV(سااالبومعاماال)LREPنمعاماال)أ(نبلحااظباا11ماانالجاادول)
ماانالساامعوحجمياااسااالبعمااىكميااةالااوارداتأوتغيياارسااعرالصاارفالحقيقاايالفعاااللااوأثاارعكسااي

والخدمات.

الااذييمكااناالعتمااادوكميتياامانالنتااائجالمعروضااةبالجادوليمكنناااحسااابالحاادالحارجلحجاامالااواردات
التطبياقفايالمعاادلتينبإتبااععميوفيتغييرساعرصارفالادينارالميبايمقابالالادوالراألمريكاي،وذلاك

(.LRDV= 5.896ن)إف(،         (و)         كانت)إن(،حيث7و2)

(LRDVالصايغةالرقمياةالعادياةتكاون)إلاىوبتحويميااالموغارتمياةقيمةالحادالحارجفايالصايغةأنبما
عمااىالساامطاتالتاادخلفاايتغيياارسااعرالصاارففبيااذا.وأمريكاايدوالر(مميااون787215.789تساااوي)

الحرجلمواردات.فيحالةتجاوزتقيمةالوارداتمنالسمعوالخدماتقيمةالحد

طويمةبينسعرالوالمدىقديتسا لالبعضحولقدرةالنموذجالمقترحفيتفسيرالعبلقةقصيرة
الصاارفالحقيقاايالفعااالوالطماابعمااىالااواردات.لااذلكساانقومفاايالمبحااثالتاااليباختبااارتحمياالالتكاماال

لمحصولعمىنتائجأكثردقةوحسمًافيتفسيرالعبلقةبينسعرالصرفالحقيقي,المشتركلجوىانسون
القصااايروالطوياالخااابللفتااارةالدراساااةيناألجمااافاااياالقتصاااادالميبااايفاايوكميتياااالفعااالوحجااامالاااواردات

(1992-0212.)
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 تحميل التكامل المشترك واتجاه السببية  -المبحث الثالث

 (Cointegration analysis of Johansonترك لجوىانسون )أواًل6 تحميل التكامل المش

قالقياااسالتاايتتمياازبقياااسأثاارمتغياارماااائااماانطر(تعاادOLSطريقااةالمربعاااتالصااغرىالعاديااة)إن
الأوأنيااا,متغياارتااابعمااا،ولكنااواليمكااناالعتمااادعميياااعااددماانالمتغيااراتالمسااتقمةفاايأو)مسااتقل(

فاايعااددماانالمتغيااراتالمسااتقمةفاايمتغياارتااابعمااا،سااوا أوتصاامحفاايتتبااعأثاارمتغياارمااا)مسااتقل(
قياااستتبااعأثاارتغياارفاايةقالشااائعةوالمسااتخدمائاانااوماانالطربنااا اعميااو،فإالطوياالأوالقصاايراألجاال

انكاااانلاااديناسمسااامتذاإناااوأىااايطريقاااةالتكامااالالمشاااترك.فالتكامااالالمشاااتركيعنااايأخااارمتغيااارماااافاااي
ذاتحققااتصاافةنيماااإفيتمياازانبماازيجخطاايمعااينأنيمااانوبااافتراضزمنيتااا احتماليااايكونااانمسااتقران،وا 

السمسمتينلنتبتعادانعانأننالسمسمتينالزمنيتينتتصفانبالتكاملالمشترك،الذييعنيفإاإلستقرارية
الطويل.األجلبعضيماكثيرافي

تتبااعسااتخطااوات(Johansen Approach, 1990التكاماالالمشااتركلجوىانسااون)ولتطبيااقتحمياال
ةكمايمي:رئيس

القياسياستقراريةاختبار .1 النموذج في الوحدة,المتغيراتالمستخدمة وذلكبتطبيقاختباراتجذر
(Unit-root tests.)

(.Optimal lag length on the modelالمناسبةفيالنموذج)اإلبطا تحديدعددفترات .0
النمو .3 المقاختيار بوجود يتعمق فيما األمثل ذج الثابت زمني،أوطع أمامتجو الطويلاألجلفي

كبلىما.أو(VARالقصير)معادلةأو(CE)معادلةالتكاملالمشترك
 عددمتجياتالتكاملالمشترك.أوتحديدرتبةمصفوفةالمتغيرات .1
 .Weak exogeneityاختبارضعفخارجيةالمتغيرات .5
اختبارالقيودالخطيةالمفروضةفيمتجياتالتكاملالمشترك. .2

 (Unit-root testsأوال6 اختبارات جذر الوحدة )

الفاارقاألول،أو(،أيماادىاسااتقرارالسمساامةالزمنيااةعناادالمسااتوىUnit rootالختبااارجااذرالوحاادة)
بيارون-(واختبارفيميابسAugmented Dickey-Fuller Testسنستخدماختباريديكيفولرالمعدل)

(Philips-Perron Test.))تماستبعادمتغيرالتضخممقاسبالرقمالقياسيلؤلسعارمنتحميلالتكامل
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المشااتركألنااوغياارمسااتقربااالفرقاألولوبالتاااليغياارمطااابقلتطبيااقشااروططريقااةالتكاماالالمشااترك
.((3رقم)حقلممبالجوىانسون،نتائجاالختبارمرفقة

كااالأنإلاااى(12و15(المعروضاااةبالجاادولين)Unit Root Testsتشاايراختبااااراتجااذرالوحااادة)
إلاااىيمكنناااااالنتقاااالياااذا(،وبI(1)المساااتخدمةمساااتقرةعنااادالفااارقاألول،أيعنااادالمساااتوى)المتغيااارات

(.Cointegration Testsالمرحمةالثانيةالختبارالتكاملالمشترك)

 

نتائج اختبار جذر الوحدة )فيميبس بيرون( لمتغيرات النموذج المقترح لمفترة من  إلىيشير ( 01جدول )
 6102لى م إ0551

  UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

  At Level At First Difference 

  LIMC LREP LGDPPC LBMX d(LIMC) d(LREP) d(LGDPPC) d(LBMX) 

With 

Constant 

t-

Statistic 
-1.28 -1.29 -2.23 -0.15 -3.91 -4.10 -6.12 -5.98 

 Prob. 0.623 0.620 0.202 0.934 0.006 0.004 0.000 0.000 

  n0 n0 n0 n0 *** *** *** *** 

With 

Constant 

& Trend 

t-

Statistic 
-1.49 -0.83 -2.08 -2.92 -3.81 -4.23 -6.10 -5.85 

 Prob. 0.807 0.949 0.533 0.174 0.033 0.014 0.000 0.000 

  n0 n0 n0 n0 ** ** *** *** 

Without 

Constant 

& Trend 

t-

Statistic 
0.12 -1.26 -0.37 -2.79 -4.02 -4.16 -6.22 -4.08 

 Prob. 0.713 0.186 0.542 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 

  n0 n0 n0 *** *** *** *** *** 

Notes: (*) Significant at the 10%; (**) Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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نتائج اختبار جذر الوحدة )ديكي فولر المعدل( لمتغيرات النموذج المقترح لمفترة  إلىيشير ( 02جدول )
 و6102لى إ0551من 

  UNIT ROOT TEST TABLE (ADF) 

  At Level At First Difference 

  LIMC LREP LGDPPC LBMX d(LIMC) d(LREP) d(LGDPPC) d(LBMX) 

With 

Constant 

t-

Statistic 
-1.20 -1.19 -2.25 -0.24 -3.91 -4.10 -6.12 -5.82 

 Prob. 0.657 0.665 0.196 0.920 0.006 0.004 0.000 0.000 

  n0 n0 n0 n0 *** *** *** *** 

With 

Constant 

& Trend 

t-

Statistic 
-1.49 -0.73 -2.10 -2.92 -3.81 -4.23 -6.10 -5.70 

 Prob. 0.807 0.960 0.524 0.174 0.033 0.014 0.000 0.001 

  n0 n0 n0 n0 ** ** *** *** 

Without 

Constant 

& Trend 

t-

Statistic 
0.12 -1.20 -0.37 -2.79 -4.02 -4.16 -6.22 -4.09 

 Prob. 0.713 0.203 0.542 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 

  n0 n0 n0 *** *** *** *** *** 

Notes: (*) Significant at the 10%; (**) Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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 (Optimal lag length on the modelفي النموذج ) ثمىالم اإلبطاءتحديد عدد فترات ثانيًا6 

المثمااىاإلبطاا اختياارعاددفتااراتفاايإبطاا (فتارة3سنساتخدمعاادد)فإنناانعاددالمشااىداتصااغيرأل
مثماىىايإبطاا أنأفضالفتارةإلاى(.تشايرالنتاائج17،والنتاائجمعروضاةبالجادول)VARفينموذج

أنفتاارةإلااىAIC،بينمااايشاايرمعيااارHQوSCوFPEوLRوفقااالمقياااسVARفتاارةواحاادةبنمااوذج
االخاتبلفباينالمعااييرالمشاارلحسابانفيالنموذج.باألخاذفايااإلبطا المثمىىيثبلثفتراتإبطا 

ألننااوذلاك,واحدةسنستخدمفترةإبطا ،فإنناVARفينموذجالمثمىإليياأعبلهفيتحديدفترةاإلبطا 
راتالبلحقاةوفقادانعاددمشااىداتاالختبااإجارا وىذايمكننااماناساتكمالنستخدمعددمشاىداتقميمة,

.منأننستخدمعددثبلثفتراتإبطا قلأ

 
 

 VARالمثمى في نموذج  اإلبطاءاختيار عدد فترات نتائج  إلىيشير ( 03جدول )

VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LIMC LREP LBMX LGDPPC 

 Exogenous variables: C 

Sample: 1990 2016  Included observations: 24 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -60.85703 NA 0.002615 5.404752 5.601095 5.456842 

1 25.69188 137.0358* 7.50e-06* -0.474324 0.507388* -0.213875* 

2 33.33953 9.559563 1.71e-05 0.221706 1.988786 0.690513 

3 60.07495 24.50746 1.01e-05 -0.672912* 1.879538 0.004253 

 *indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 
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الطوييل  األجيلفيي  أميامتجو زمنيي،  أواختيار النموذج األمثل فيما يتعمق بوجود المقاطع الثابت ثالثًا6 
 كالىما أو( VARالقصير )معادلة  أو( CE)معادلة التكامل المشترك 

معادلاةالتكامالالمشاتركأنإلاى(يعرضنتائجاختيارالنموذجاألمثل،حياثتشايرالنتاائج18الجدول)
القصااير(األجال)معادلاةVARالطويال(تحتاويعماىمتجاوزمناايومقطاعثاباتونماوذجاألجال)معادلاة

نوتوجدعبلقةتكاملمشتركواحدة.عمىمقطعثابتفقط.وأ

 

 نتائج اختيار النموذج األمثل وعدد عالقات التكامل المشترك إلىيشير ( 04جدول )

Sample (adjusted): 1992 2016   

Included observations: 25 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: LIMC LREP LBMX LGDPPC    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

Unrestricted CointegrationRank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.837086  79.11044  63.87610  0.0016 

At most 1  0.448399  33.74705  42.91525  0.3002 

At most 2  0.379520  18.87379  25.87211  0.2883 

At most 3  0.242468  6.942228  12.51798  0.3506 

 Trace test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.837086  45.36339  32.11832  0.0007 

At most 1  0.448399  14.87326  25.82321  0.6458 

At most 2  0.379520  11.93156  19.38704  0.4216 

At most 3  0.242468  6.942228  12.51798  0.3506 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 (Vector Error correction model- VECMرابعًا6 اختبار نموذج تصحيح الخطأ )

(Cointegration Equationالطويل)األجلمعادلةنتائجأوال:

لوداللةإحصاائية(REPسعرالصرفالحقيقيالفعال)أنإلى(تشير19)النتائجالمعروضةبالجدول
ماااانالساااامعوكميتياااااالااااوارداتحجاااامعكساااايعمااااىأوساااامبيأثاااار%،ولااااو5عناااادمسااااتوىمعنويااااةميمااااة

الطماابعمااىانخفاااضإلااى%سااتؤدي1بنساابةسااعرالصاارفالحقيقاايالفعااالزيااادةأن،أيوالخاادمات
زيااادةالطماابفاايالسااوقالمحماايمقاسااابالناااتجالمحمااياإلجماااليالشخصااينوأ%.12بنساابةالااواردات

(GDPPCوارتفاااااعقيمااااةالاااادينارالميباااايمقاسااااابالقاااادرةالتنافساااايةلماااادينارالميباااايفاااايالسااااوقالعالميااااة)
(BMX)عمىالتوالي.كذلك399%و22زيادةالطمبعمىالوارداتبنسبةإلى%،ستؤدي1بنسبة%

مننتائجبالمبحثالثانيمنىذاالفصل.إليوالنتائججا تمؤكدةلماتوصل

المقدرة  (Cointegration Equation)الطويل  األجلنتائج اختبار معادلة  إلىيشير ( 05جدول )
(VECMباستخدام نموذج تصحيح الخطأ )

 

Vector Error Correction Estimates 

Sample (adjusted): 1993 2016 

Included observations: 24 after adjustments 

t-statistics in [ ] 

CointegratingEq: LIMC (-1) CointEq1 

LREP (-1) -0.102690 

 [- 1.67494] 

LGDPPC (-1) 0.602687 

 [3.52394] 

LBMX (-1) 3.988237 

 [9.37754] 

@TREND (90) -0.351789 

 [- 8.49931] 

C 28.57462 

 

(VARالقصير)األجلثانيًا:نتائجمعادلة

ماايعناي%،5معناويعنادمساتوىمعنوياة(ECTمعدلتصحيحالخطا )أن(يتضح02منالجدول)
 Not weakly exogenous toلنماوذج)إلاىابالنسابةاضاعيفاخارجياالايسمتغيارالوارداتمتغيرأن

the model.)
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وان,)متغيارًاخارجيااضاعيفًا(تتباعادجزئيااأنبيانااتمتغيارالاوارداتاليمكانأنإلىECTكذلكيشير
وذلااككمااا,الطويااليمكاانحدوثااواألجاالإلااىالقصاايراألجاالالتقاااربماانأوحالااةالتااوازنإلااىالوصااول

تؤكدهإشارةالمتغيرالسالبةوقيمتوالتيتتراوحمابينالصفروالواحدالصحيح.

أوالتقااارببااينالسبلساالالزمنيااةأوتصااحيحالعبلقااةأنإلااىتشاايرECTقيمااةمعاماالتصااحيحالخطااا 
%لكاالفتارةزمنيااة)التقااربالساانوي(57الطويالتكااونبمعادلألجاالاىإلاالقصاايراألجالالمتغياراتماان

المتغياراتأونالنماوذجمااأكدتاوالنظرياةاالقتصاادية.وأالطويال،وىاواألجاليحدثالتوازنفايأنإلى
ذلااكإلااى%ماانالتغيااراتالتاايتحاادثفاايالمتغياارالتااابعكمااايشااير25المسااتقمةيمكنياااتفساايرحااوالي

صحح.معاملالتحديدالم

المقدرة باستخدام نموذج (VAR model)القصير األجلنتائج اختبار معادلة  إلىيشير ( 61جدول )
(VECMتصحيح الخطأ )

Vector Error Correction Estimates 

Sample (adjusted): 1993 2016 

Included observations: 24 after adjustments 

t-statistics in [ ] 

Error Correction: VAR D(LIMC) 

ECT -0.567161 

 [-2.13265] 

D (LIMC (-1))  0.087249 

 [ 0.40526] 

D (LIMC (-2)) -0.019592 

 [-0.07950] 

D (LREP (-1))  0.015857 

 [ 0.10499] 

D (LREP (-2))  0.186437 

 [ 1.22923] 

D (LGDPPC (-1)) -0.418986 

 [-1.63570] 

D (LGDPPC (-2)) -0.184942 

 [-0.71869] 

D (LBMX (-1)) -0.583177 

 [-0.71381] 

D (LBMX (-2))  0.769252 

 [ 1.44049] 

C -0.020103 

 [-0.19429] 

R-squared  0.786966 

Adj. R-squared  0.650016 

F-statistic  5.746369 
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وكمية الواردات مين  األجنبيةاختبار اتجاه السببية بين سعر صرف الدينار الميبي مقابل العمالت ثانيًا6 
 السمع والخدمات

الختبااااراتجااااهالساااببيةلمعبلقاااةباااينساااعرالصااارفاالقتصاااادياألدبمااانأكثاااراالختبااااراتشااايوعًافاااي
،ىاذااالختبااريسامح(Granger causality testاختباارساببيةقرانجار)الحقيقيالفعالوالوارداتىاو

بتحديداتجاهاألثرالمتبادلبينالمتغيرات.

 

لمعالقة بين سعر  (Granger causality testسببية قرانجر )نتائج اختبار  إلىيشير ( 60جدول )
الصرف والواردات

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1990 2016  

Lags: 1   

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
 LREP does not Granger Cause LIMC  26  13.2967 0.0013 

 LIMC does not Granger Cause LREP  7.55711 0.0114 



 Granger causalityاختبااارالسااببيةلجرانجاار)نتااائجإلااى(01تشاايرالنتااائجالمعروضااةبالجاادول)
testإلىاالختبار(.تشيرنتائج(وجوداتجاهسببيةثنائيةBio-direction causalityأيمانساعر،)

سعرالصرف.إلىالواردات،ومنالوارداتإلىالصرف

(،باستخدامطريقةالمربعاتالصغرى0212-1992لتقديرلدالةالوارداتلمفترة)العامةنتائجالتشير
لجوىانسون)(OLSالعادية) أىميةالنسبيةلسعرصرفإلى(،ECMوطريقةنموذجتصحيحالخطأ

الدينارالميبيالحقيقيالفعالمقابلالعمبلتاألجنبيةوالقوةالتنافسيةلوفيتفسيرالتغيراتالتيتحدث
مثلحجم,تمنالسمعوالخدماتفياالقتصادالميبيبالمقارنةببقيةالمتغيراوحجميافيكميةالواردات

السوقوتشوىاتاألسعار.
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الخاتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
سياسااةأثرىا,السايماوالسياسااتاالقتصااديةالمطبقاةفايليبياااساتيدفتىاذهالدراساةمحاولاةقيااسوتتباع

سااعرالصاارفوعبلقتيااابالطماابعمااىالااوارداتماانالساامعوالخاادماتفاايالسااوقالميباايخاابللالفتاارةماان
.م0212إلى1992

ةبااينسااعرالصاارفالحقيقاايلقياااسالعبلقاا,ولتحقيااقذلااكالياادفتاامبنااا نمااوذجقياساايلدالااةالااواردات
لمساوقالميباي،مساتخدمًاالاوارداتمانالسامعمانالسامعوالخادماتالمتدفقاةوكميتياحجمالوارداتالفعال

،أماااسااعرالصاارفالحقيقاايالفعااالفااتماسااتخدامو(dependent variableوالخاادماتكمتغياارتااابع)
مثالضاافةلابعضمانالمتغياراتاألخار،باإلرئيس(main explanatory variableكمتغيرتفسيري)

الناااتجالمحمااياإلجماااليالشخصااي،وقيمااة)القاادرةالتنافسااية(لماادينارالميباايفاايالسااوقالعالميااةومعاادل
مستقمة.(control variablesالتضخم،كمتغيراتتحكمية)

المتمثمااةفاايطريقااةالمربعاااتوالنماااذجواالختباااراتالقياساايةقائااماانالطراىااذهالدراسااةاسااتخدمتعاادد
(واختباااااارالساااااببيةلجرانجااااارECM(ونماااااوذجتصاااااحيحالخطاااااألجوىانساااااون)OLSادياااااة)الصاااااغرىالع

(Granger causality testوذلكلمحصولعمىأفضلالنتائجالتييمكنا)العتمادعميياافايتفساير
فااااياالقتصااااادالميباااايوعبلقتيااااابسااااعرصاااارفالاااادينارالميباااايمقاباااالالعماااابلتوكميتياااااالااااوارداتحجاااام

.األجنبية

 أوال6 النتائج
:اآلتييمكنتمخيصيافي,أىمالنتائجالتيتمالحصولعمييافيىذهالدراسة

جا تالنتائجمتطابقةمعماجا تبوالنظريةاالقتصادية.وىومايؤكدهارتفاعقيمةالدينارالميبي.1
واردات،وبافتراضفيالسوقالعالميةسيؤديإلىتحسنفيوضعاالقتصادالوطنيوانخفاضتكمفةال

ثباتالصادراتفانذلكسيؤديإلىتحسنفيوضعالميزانالتجاريوبالتاليميزانالمدفوعات.

الوارداتالتغيراتالتيتحدثفيحجماألىميةالنسبيةلسعرالصرفالحقيقيالفعالفيتفسير.0
المتغيرتميزبوجودعبلقةعكسيةمنالسمعوالخدمات.وكميتيا وىذاوقويةمعمتغيرالوارداتفيذا

0213ورشاصديقحديدي/شموأحمدالطيبكبلمنيتفقمعدراسة أثر سياسات سعر الصرف ),
أثر تغير سعر الصرف عمى الميزان ),0215ن(ودراسةشيما أمينحديديوآخريالميزان التجاري عمى



91 
 

الحميمالتجاري في السودان(  عبد زاىر  سعر الصرف عمى المؤشرات الكمية)تأثير , 0210 ودراسة
 .(لالقتصاد الفمسطيني

كانيرتبطبعبلقةطردية,بالناتجالمحمياإلجماليالشخصيطمبالسوقالمحميمعبرًاعنوأوحجم.3
 .وكميتيامعحجمالوارداتأيضاوقوية

وجودعبلقةطرديةوقويةبينقيمةالدينارالميبيفيالسوقالعالميةوالطمبعمىالواردات،الذي4.
 لتحسنالقدرةالتنافسيةلبلقتصادالميبي.اتحسنالقدرةالتنافسيةلمدينارالميبييكوندافعأنإلىيشير

الذييعكس5. والخدمات، السمع والوارداتمن التضخم معامل بين وقوية عكسية عبلقة أنوجود
 خسائرفياالقتصادالوطني.إلىالتشوىاتخصوصًافياألسعارستؤدي

2 مقابلإن. المحمية العممة قيمة فتحسن تجاىميا، يمكن ال والواردات الصرف سعر بين العبلقة
وضعاالقتصادالوطني.ففيحالةحدوثانخفاضفيقيمةالعممةفيتحسنلعمبلتاألجنبيةينعكسا

الواردات،السيماإلىالمحميةمقابلالعمبلتاألجنبيةسيؤدي الميبيمستوردارتفاعتكمفة أناالقتصاد
تتدخلالدولةفيمواصاف لم إذا فإلكلأنواعالسمعوالخدمات، نزنةالطمبالكميبالعرضالكمي،
 ئجستكونغيرمرغوبفييا.النتا
العبلقةبينسعرالصرفوالوارداتترتبطبعبلقةتأثيرتبادلمشتركاليمكنإغفاليا،فتحسنإن.7

بللتحسنفيوضعاالقتصادالوطنيمنخقيمةالعممةالمحميةمقابلالعمبلتاألجنبيةينعكسفي
 التجاري. التحسنفياوالتحسنفيالميزان التجاريسيؤديفيالمقابل تحسنفيوضعإلىلميزان

لمحميةمقابلالعمبلتاألجنبيةميزانالمدفوعاتالذيينعكسبشكلغيرمباشرفيارتفاعقيمةالعممةا
الذيتمتأكيدهمننتائجاختبارالسببيةلجرانجر.
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التوصيات6 ثانياً 
صانعيالسياساتبعضالتوصياتبالنسبةإلىاألكاديميةماتايتقدمنتائجىذاالبحثإضافةإلىاإلس

االقتصاديةفيليبيامنأىميا:

صرف .1 أسعار الميبيأىمية وحجمالدينار كمية خبلل من التجاري الميزان في التأثير في ودورىا
 الواردات.

كانتياسةسوا أيستباعامسألةالتوازنالخارجيعندبالحسباناألخذعمىصانعيالقرارالسياسي .0
 فيانكأوتوسعية مباشر تأثير من ليا لما الطمبعمىالصرفاألجنبيوبالتاليبشكلغيرماشية

 اتياالدولية،والقيمةالتنافسيةلعممتياالمحمية.يحتياطالدولةباإلضافةإلىإأرصدةمباشرفيالتأثيرفي
اتالييكميةفياتصحيحالتشوىعمىصانعيالقرارالسياسياتخاذحزمةمناإلجرا اتالتيمنشأني .3

 الميبي, السوقاالقتصاد في األسعار الصرفوتشوىات وأسعار الميبي الدينار قيمة أىميا من التي
 المحميوتنويعاإلنتاجالمحميودعمالقدرةالتنافسيةلبلقتصادالوطني.

 
أخيييراً  عميودراساتوبحوثتبنىأنيمكنأساسدراسةأوليةوىذهالدراسةتعدأنالتنبيولوأود،ما

نتائجأكثردقةشمللتفاديالنواقصوالنقاطالتيلمنتمكنمنتغطيتيالمحصولعمىونماذجأوسعوا
أولسيوأوالتقاريرعناالقتصادالميبي،أواإلحصائياتأوالبياناتأونقصالمراجعوشمواًل،بسبب

 منالباحث.خطأ
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 انًراجع:

 انكتب وانًراجع:أوال: 

 الصاارف ىلااغ متغياارات نمااو    يكلااي ساارارأقياااأ أ اار اخاات ل ,إسممماعٌل بممن قانممة وعٌسممى مهممدي - .2

 .م8225 ,01مجلة الباحث ,الردد , 2102-0791ل قتصاد الجزائري للفترة 

 .م8222, , مجلة جامعة دمشق,سورٌا5العدد, دراسة في الوضع النقدي الدولي الرا ن الٌاس نجمة, - .8

رسمالة ماجسمتٌر فمً أ ر سرر الصرف ىلغ التجارة الخارجية دراسة حالاة الجزائار ,الداوي الٌامنة, , - .2

 م.8222 ,,الجزائر ورقلة-جامعة  قاصدي  العلوم االقتصادٌة ,

مذكرة  راسة حالة الجزائرد دراسة اقتصادية وقياسية أل م محددات سرر الصرفالزهرة بن برٌكة, , - .5

 م.8222 , الجزائر,,جامعة بسكرةقتصادٌةالعلوم االم ,قسماجستٌر

حالة مؤسسة الملح -تقلبات سرر الصرف وتدابير المؤسسة االقتصادية لمواجهتها آ ارالسعٌد عنانً, - .4

 .م8222, الجزائر ,جامعة باتنة ,فرع تسٌٌر المؤسسات مذكرة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة, ,بسكرة

 اْلردن, عمممان , –دار الفكممر  ,النظريااة والسياسااات -االقتصاااد الاادولي,السممٌد متممولً عبممد القممادر,  - .2

 م.8222

، الطبعمة اْلولمى، عممان9 دار الحاممد طرق االقتصااد القياساي: محاضارات وتطبيقاتهاا, الشٌخً محمد - .2

 .م8222للنشر والتوزٌع، 

 .م8222الجزائر , دٌوان المطبوعات الجامعٌة,السادسة الطبعة,تقلبات البنوك ,الطاهر اْلطرش  - .2

 ,السودان سياسات سرر الصرف ىلغ الميزان التجاري في أ ر حمد شمو, رشا محمد صدٌق,الطٌب أ - .2

 .م8222

 جامعمممممة التقلباااااات االقتصاااااادية باااااين السياساااااة المالياااااة والنقدياااااة,, المهمممممر خضمممممٌر عبممممماس, - .22

 م.2222 الرٌاض,السعودٌة,
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دراسممة حالممة الجزائممر  ,التااوازن االقتصاااديا اار التغياارات فااي ساارر الصاارف ىلااغ وبابممة صممال , ,أ- .22

والعلوم التجارٌة وعلموم  معهد العلوم االقتصادٌة مذكرة ماجستٌر فً العلوم التجارٌة, م(2222-8222)

 م.8222-8222 ,,الجزائرالتسٌٌر

سياسة التحريار التادريجي للادينار وانركاسااتها ىلاغ تطاور وضارية مادفوىات بربري محمد أمٌن, - .28

 الجزائمر,, الشملف جامعمة ممذكرة ماجسمتٌر فمً العلموم االقتصمادٌة, ,8222-2222خمالل الفتمرة الجزائر

 م.8225

ممذكرة  , وأ ر ا ىلغ االقتصاد الجزائري-الدوالر و اليورو–تقلبات أسرار الصرف بودري شرٌف, - .22

 .م8222لشلف,ا -جامعة حسٌبة بوعلً ماجستٌر,

 أساااارار الصاااارف ىلااااغ التنميااااة االقتصااااادية,حالةا اااار تقلبااااات بممممن حمممممودة فاطمممممة الزهممممراء,  - .25

 م.8222 ,جامعة الجزائر,,أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة,فرع نقود ومالٌةالجزائر

 (,و6101-0971نسةةعر انصةةرف انحقيقةةي انتةةوازني فةةي انجسا ةةر) دراسةةت قياسةةيت تننِ قننذٗس عيننٜ , - .24

 .أطشٗحح ٍقذٍح ىْٞو شٖادج اىذمت٘سآ فٜ اىعيً٘, جاٍعح أت٘ تنش تيقاٝذ, اىجضائش

انًعةةادالث  إطةةار نًةةار يحةةذداث انطهةةب عهةةر انةةوارداث فةةي  دساسننح جنناس اىْثننٜ تننات٘ جنناس اىْثننٜ,- .22

 .م8222ٌونٌو, مجلة جامعة بخت الرضا العلمٌة, ,  و(6106-و0978اآلنيت)

لتسمٌٌر والعلموم االقتصمادٌة وعلموم ا ,العلومالصرف ىلغ التضخم تأ ير أنظمة أسرار جبوري محمد,- .22

 ,م8222-8228 التجارٌة,الجزائر,

السياساة النقدياة فاي ساوريا وأ ر اا فاي نماو الناات  المحلاي الجماالي خا ل ,جمعة محممد صمال   - .22

 .م8224 ,دمشق دار الرضا للنشر, ,م2111-0791الفترة

حالمممة  أل ااار تغيااار سااارر الصااارف ىلاااغ التجاااارة الخارجياااةدراساااة تحليلياااة قياساااية  حمممراد ممممرٌم, - .22

 .م,8222مذكرة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة,جامعة الجزائر ,م8222-2222الجزائر
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 .م8222, 2عمان, دار البازوري, ط,االقتصاد القياسيحسٌن بخٌت, سحر فوزي,  - .82

 

دار  ,الصرف والموازناة الراماة الص ح االقتصادي في الدول الرربية بين سرر, حمدي عبد العظٌم ,- .82

 .م2222 ,مصر زهراء الشرق للنشر,القاهرة,

 شمركة كاظممة للنشمر,الكوٌت. ,,الطبعمة اْلولمى النظرياات والسياساات النقدياة والمالياةخلٌل سامً, , - .88

 م2228

 2101-0771تأ ير سرر الصرف ىلغ المؤشرات الكلية ل قتصااد الفلساطيني مان زاهر عبد الحلٌم,  - .82

 .غزة م

 . م2222مصر ,الدار المصرٌة للطباعة و النشر, دراسات في االقتصاد الدولي ً حاتم,سامً عقٌق - .85

دار زهممممممران للنشممممممر  ,الماليااااااة الدوليااااااة نظريااااااة وتطبيااااااقسممممممعود جاٌممممممد مشممممممكور العممممممامري,  - .84

 .م8222والتوزٌع,عمان,اْلردن

, مجلمة دراسمات العلموم الجزائاري ر تغير سرر الصرف ىلغ الميزان التجاري أن ,سمٌة زرار وآخرٌ - .82

 .م8222, 8,العدد22اإلدارٌة, مجلد 

 لنٌل شمهادة الماجسمتٌر,جامعة ,مذكرةلنفطيةا تقلبات أسرار الصرف ىلغ الرائدات آ ار, ,سمٌة موري - .82

 م.8222-8222 الجزائر, ان,تلمس

ىلااغ مياازان  الر قااة التبادليااة بااين ساارر الصاارف وساارر الفائاادة وانركاساااتها سمممٌر فخممري نعمممة,- .82

 .م8222البازوري,عمان, اْلردن,  دار ,المدفوىات

دراسمة حالمة  ,تاأ ير تخفايق قيماة الرملاة ىلاغ الميازان التجااري شاوش إخوان سمهام, سالمة نجاح, - .82

 .م8228-2222 ,24-25ص الجزائر.,

الممرٌ  حمود حسن حسنً ,دار ,ترجمة م النقود والتمويل الدوليماكدونال, سً بول هال وود,رونالد - .22

 .م8222,المملكة العربٌة السعودٌة ,للنشر
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-0791 ر تغير سرر الصارف ىلاغ الميازان التجااري فاي الفتارة مان أ  ن,شٌماء أمٌن حدٌدي وآخرٌ - .22

 , دراسة حالة مصر.م2101

 , االقتصادية ا ر تخفيق سرر الصرف ىلغ برق المتغيراتصبحً حسون الساعدي ,إٌاد حماد عبد,- .28

 .م8222 ,22-22ص ,  5وم االقتصادٌة واإلدارٌة,العدداْلنبار للعلمجلة جامعة 

)دراسمة لحالمة م كرة ماجستير ا ر تغيرات سرر الصارف ىلاغ الميازان التجااري, عبد الجلٌل هجٌرة ,- .22

 .م822858222,الجزائر(,جامعة تلسمان, الجزائر

صفاء ,دار الصدمات االقتصاديةوإدارته في ظل  سرر الصرفعبد الحسٌن جلٌل عبد الحسن ألغالبً, , - .25

 م.8222 اْلردن,-للنشر والتوزٌع عمان

التجاري,دراساة حالاة الجزائار  تقلباات أسارار الصارف وانركاسااتها ىلاغ الميازان, عبد العزٌز برنمة,- .24

والعلوم التجارٌمة وعلموم  مذكرة ماجستٌر منشورة,كلٌة العلوم االقتصادٌة ,(م2101-0777خ ل الفترة)

 .م8222ورقلة ,الجزائر -,جامعة قاصدي التسٌٌر

 .م 8222, اإلسكندرٌة,الدار الجامعٌة  , االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ,عبد القادر عطٌة - .22

دٌممموان  , المااادخل إلاااغ السياساااات االقتصاااادية الكلياااة دراساااة تحليلياااة تقييمياااه ,عبمممد المجٌمممد قمممدي  - .22

 م8222 الجزائر ,المطبوعات الجامعٌة , 

 م.2225 لٌبٌا, منشورات الجامعة المفتوحة, ,النقود والمصارفعبد َّللا عقٌل جاسم, , - .22

, مطبعة العانً , بغمداد,  , الطبعة الثانٌة دراسات في النقود والنظرية النقدية, عبد المنعم السٌد علً  - .22

 م.2222 العراق,

 .م2222, جامعة بغداد, العراقالنقود والبنوكعوض فاضل إسماعٌل, ,  – .52

دراسممة حالممة  ا اار ساارر الصاارف ىلااغ مياازان الماادفوىات ,حكممٌم بممو ناصممري,  -عممالء الممدٌن عممماري - .52

 م.8222 رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة,الجزائر. الجزائر,

 م.8222 مصر اإلسكندرٌة , -دار التعلٌم الجامعٌةالدارة المالية الدولية,, ,علً محمد سعد داود- .58
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دراسمة حالمة –تحليلية للر قة  واأل ر المتبادل بين الكتلاة النقدياة وسارر الصارفدراسة فارس هباش,- .52

 مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر , الجزائر. (,م8222-8228(و)م8222-2228الجزائر للفترتٌن)

 .م8225اْلردن , الطبعة اْلولى, دار الوراق للنشر والتوزٌع,التمويل الدوليفلٌ  حسن خلف,  - .55

 منشمورات دار الحسمنٌن, ,الطبعة اْلولمى ,المال والسياستين المالية والنقدية اقتصادياتان علً, ,كنع- .54

 م.2222 دمشق,سورٌا,

دراساة تحليلياة لا اار –النقدياة سياسة الصرف األجنبي وى قتها بالسياساةلحلو موسى بو خاري, , - .52

 لبنان, للطباعة والنشر والتوزٌع بٌروت ,مكتبة حسٌن العصرٌة  , االقتصادية لسياسة الصرف األجنبي

 م.8222

 .م8222, تغير تأ ير سرر الصرف ىلغ الصادرات والواردات في مصرماهر حسن محمد حمد,  - .52

 ,,القاهرةدار غرٌممب للطباعممة والنشممر , النقااود الدوليااة وىمليااات الصاارف األجنبااي ,مممدحت صممادق  - .52

 .م2222,مصر

تطبيقياة  ىرق النقود وسرر الصرف ىلغ النات  المحلي الحقيقي دراساة تأ ير ,محمد الصٌد أحمٌد – .52

جامعممة الزٌتونممة ,  –كلٌممة االقتصمماد والعلمموم السٌاسممٌة (,م2109-0771ىلااغ االقتصاااد الليبااي للفتاارة )

 ترهونة.

 اْلردن,, عمممان , دار صممفاء للنشممر والتوزٌممع,  التموياال الاادولين, ,وآخممرٌموسممى سممعٌد مطممر شممقٌري  .42

 م.8222

 ,دار وتمل للطباعمة والنشمر,أساسيات االست مار الريني والماالين,  نوري محمد ناظم الشتٌوي وآخرٌ - .42

 م.2222,اْلردن , عمان

، خناله دراسةت يحةذداث انطهةب عهةر انةوارداث فةي اًبوديةا(  .Hor , et al، 7102)همور اٌتمال - .48

  .(7102ً-0990اىفتشج)
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 -الرلمية:التقارير والمج ت واألوراق  انيا: 

مصرفليبياالمركزي,أىمالتشريعاتواألخباراالقتصاديةوالماليةفيليبياخبللالنصف-.1
(.11,النشرةاالقتصادية,المجمد0222األولمنعام


 التقارٌر السنوٌة لمصرف لٌبٌا المركزي , ونشرات اقتصادٌة أعداد مختلفة. -.8

فً الجماهٌرٌة العربٌة االشمتراكٌة العظمى,ورقمة مقدممة للمدورة تطور السٌاسة النقدٌة والمصرفٌة  -. 2

 االعتٌادٌمممة الرابعمممة والثالثمممٌن لمجلمممس محمممافظً المصمممارف المركزٌمممة و مؤسسمممات النقمممد العربٌمممة,

 .8222م/22/2طرابلس
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,المجلمممممد اْلول, كلٌمممممة 24المجلمممممة الجامعة,العمممممدد (2119-0772االقتصااااااد الليباااااي خااااا ل الفتااااارة )
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 قائمة المالحق
 

 ( تعريف المتغيرات ومصادر البيانات0ممحق )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Data sources) البياناتمصدر  (Proxyالرمز ) (Variables) المتغيرات
 الواردات من السلع والخدمات

IMC World Bank, World Development Indicators 
(WDI),2019. 

النمممممماتل المحلممممممً اإلجمممممممالً الشخصممممممً 
 باْلسعار الثابتة

GDPPC IMF, World Economic Outlook (WEO), 
October 2019. 

للمممدٌنار اللٌبمممً سمممعر الصمممرف الرسممممً 
 الفترةلمتوسط 

E World Bank, World Development Indicators 
(WDI),2019. 

المممممممرقم القٌاسمممممممً ْلسمممممممعار المممممممواردات 
(8222=222( 

IMWorld Bank, World Development Indicators 
(WDI),2019. 

 الممممرقم القٌاسممممً ْلسممممعار الصممممادرات
(2000=100) 

IXWorld Bank, World Development Indicators 
(WDI),2019. 

التضخم، الرقم القٌاسً ْلسعار المستهلك، 
 (100=2000) متوسط الفترة

CPIIMF, World Economic Outlook (WEO), 
October 2019. 

المعممدل الضمممنً لتحوٌممل القمموة الشممرائٌة 
)العملممة المحلٌممة لكممل واحممد  للممدٌنار اللٌبممً

 دوالر فً السوق اْلمرٌكً(
BMX

IMF, World Economic Outlook (WEO), 
October 2019. 

لمممدٌنار الحقٌقمممً الفعمممال لصمممرف السمممعر 
 اللٌبً 

REP e (IX/IM) 
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(الذييعكستغييرساعرالصارفالرساميفايDVالنتائجبعدإضافةالمتغيرالوىمي)(6 6ممحق رقم )
الاااى1992لمسااانواتمااان،وتاااأثيرهعماااىالطمااابعماااىالاااواردات،والاااذييأخاااذالقيماااةصااافر0220سااانة
.0212الى0220،ويأخذالقيمةواحدلمسنواتمن0221

 

Dependent Variable: LIMC   

Method: Least Squares   

Date: 12/26/19   Time: 20:54   

Sample: 1990 2016   

Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.48589 2.268024 7.709745 0.0000 

LREP -0.663775 0.059462 -11.16297 0.0000 

LGDPPC 1.145848 0.104756 10.93825 0.0000 

LBMX 0.622870 0.180350 3.453672 0.0024 

LCPI -0.997764 0.287510 -3.470366 0.0023 

DV 1.128883 0.204005 5.533606 0.0000 
     
     R-squared 0.970908     Mean dependent var 23.20792 

Adjusted R-squared 0.963981     S.D. dependent var 0.661281 

S.E. of regression 0.125502     Akaike info criterion -1.119853 

Sum squared resid 0.330768     Schwarz criterion -0.831890 

Log likelihood 21.11802     Hannan-Quinn criter. -1.034227 

F-statistic 140.1681     Durbin-Watson stat 1.705885 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.287587     Prob. F(2,19) 0.2989 

Obs*R-squared 3.222672     Prob. Chi-Square(2) 0.1996 
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Series: Residuals

Sample 1990 2016

Observations 27

Mean       6.24e-15

Median   0.004061

Maximum  0.222326

Minimum -0.255288

Std. Dev.   0.112791

Skewness  -0.157355

Kurtosis   2.664532

Jarque-Bera  0.238030

Probability  0.887795


Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.870508     Prob. F(1,24) 0.3601 

Obs*R-squared 0.910042     Prob. Chi-Square(1) 0.3401 
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(CPIاختبااارجااذرالوحاادةلكاالالمتغيااراتباإلضااافةلماارقمالقياساايألسااعارالمسااتيمك)(6 3ممحييق رقييم )
 والذييشيرفيواالختبارالىانوغيرمستقرسوا اعندالمستوىاوبالفرقاالول

 UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

  At Level 

  LIMC LREP LGDPPC LBMX LCPI 

With 
Constant 

t-Statistic -1.2804 -1.2869 -2.2269 -0.1458 -0.1902 

 Prob. 0.6230 0.6200 0.2021 0.9339 0.9282 

  n0 n0 n0 n0 n0 

With 
Constant 
& Trend 

t-Statistic -1.4888 -0.8315 -2.0789 -2.9164 -1.0856 

 Prob. 0.8074 0.9492 0.5329 0.1738 0.9124 

  n0 n0 n0 n0 n0 

Without 
Constant 
& Trend 

t-Statistic 0.1241 -1.2582 -0.3674 -2.7863 2.5098 

 Prob. 0.7132 0.1862 0.5423 0.0073 0.9958 

  n0 n0 n0 *** n0 

 At First Difference 

  d(LIMC) d(LREP) 
d(LGDPP

C) 
d(LBMX) d(LCPI) 

With 
Constant 

t-Statistic -3.9141 -4.0969 -6.1196 -5.9802 -1.4835 

 Prob. 0.0064 0.0042 0.0000 0.0000 0.5252 

  *** *** *** *** n0 

With 
Constant 
& Trend 

t-Statistic -3.8088 -4.2338 -6.0957 -5.8467 -0.9583 

 Prob. 0.0331 0.0136 0.0002 0.0004 0.9323 

  ** ** *** *** n0 

Without 
Constant 
& Trend 

t-Statistic -4.0208 -4.1595 -6.2179 -4.0808 -0.7922 

 Prob. 0.0003 0.0002 0.0000 0.0002 0.3627 

  *** *** *** *** n0 

   UNIT ROOT TEST TABLE (ADF)  

  At Level 

  LIMC LREP LGDPPC LBMX LCPI 

With 
Constant 

t-Statistic -1.2038 -1.1855 -2.2457 -0.2446 0.9206 

 Prob. 0.6570 0.6649 0.1961 0.9205 0.9940 

  n0 n0 n0 n0 n0 

With 
Constant 
& Trend 

t-Statistic -1.4888 -0.7267 -2.0952 -2.9164 -0.7507 

 Prob. 0.8074 0.9600 0.5244 0.1738 0.9572 

  n0 n0 n0 n0 n0 

Without 
Constant 
& Trend 

t-Statistic 0.1241 -1.2028 -0.3674 -2.7863 1.1901 

 Prob. 0.7132 0.2036 0.5423 0.0073 0.9353 

  n0 n0 n0 *** n0 

 At First Difference 

  d(LIMC) d(LREP) 
d(LGDPP

C) 
d(LBMX) d(LCPI) 

With 
Constant 

t-Statistic -3.9141 -4.1017 -6.1196 -5.8213 
-1.4127 
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 Prob. 0.0064 0.0042 0.0000 0.0001 0.5598 

  *** *** *** *** n0 

With 
Constant 
& Trend 

t-Statistic -3.8088 -4.2338 -6.0957 -5.6956 -1.3869 

 Prob. 0.0331 0.0136 0.0002 0.0005 0.8398 

  ** ** *** *** n0 

Without 
Constant 
& Trend 

t-Statistic -4.0208 -4.1638 -6.2179 -4.0918 -0.9284 

 Prob. 0.0003 0.0002 0.0000 0.0002 0.3047 

  *** *** *** *** n0 

Notes: (*) Significant at the 10%; (**) Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and 
(no) Not Significant 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 

، والذي ٌوض  بان Box-Plotsاختبار القٌم المتطرفة للمتغٌرات المستخدمة باستخدام  (16ممحق رقم )

المتغٌر عند  استقرارٌة( ٌعانً من قٌم متطرفة او شاذة والتً احتمالٌا تكون السبب فً عدم CPI)متغٌر 

 المستوى او فً الفرق اْلول.
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