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 السياسة النقدية 
تعددالسياسة ددنلسية ازددنلنددلسسلسدد لسياسة ددةالسهمة ددةتزنلسيطرطددنليسيةدد ل دد ل  ز رددةلزط دد ل

إحدداستلتدد ساسليس ددة  سالسمة ددةتالي وددالسددةلاليهلزط دد لتسددةيالودد السياسة ددنل ةددالي دد لسي  ددنل

سهمة ةتزنلسيط و بنلاليذيكلي  نرةلتةطةد لبةي دااعل ودللسيادس  عليسيدةم غلبطةقسد لسمة دةتالسردغل

يدد يكليسدد لخدد الودد سلسي  ددول ددسةغلتةددةيالسياسة ددنلسية ازددنلسدد لحسدد ل.لنلسية دد تيخ سدد ليودد ل طسدد

لسيط ر مليسية  اليسألواسفليسيطؤش سال

 مفهوم ودور السياسة النقدية
إسلسياسة ددنلسية ازددنل ط ردد ملساتدد للبةوددكلسيةدداسبس لسيةدد لز دد ملبرددةلسي ةددكلسيط  ددلاليوددةم غل

فدذذسل دةسلودافلسيادو نلسية ازدنلازدةتعلسي ود لل.بع ضلسية التطةشسةلسد لحةندنلسيةطدة لسهمة دةتال

سي و ليةم سقلساة زةالس ت عنلس لسياخوليسيعطةينلالفذنرةلت عولذيكل  ل  زقلازدةتعلسيطعد يضل

سية االالأسةلإذسلاغ تلف لت  سضلسي و لسي و لفذنرةلتوسألإيللت  سضل  ضلسية ا
(1)ل

ل. 

يط  لال ودللس دة اسملأتيسالن ازدنلمااعلسي ةكلس:ليوةةكلس لزع فلسياسة نلسية ازنلبأنرةل

سعسةنلسثول ع لسي  غليسهحةسة  لسية االسإليلسس لي طوسةالسياد  لسيط ة حدنلسد لأندولسيةدأ س ل

ف لسألواسفلسية ازنلسي  س نلف ل   لسية اليس ل غلسيةأ س لف لسألواسفلسيةرةئسدنليواييدنلسثدولسيةطد ل

سهمة ةتاليسمةابنلسي  ةينل
(2)

 زفلتغلسية  سلل ولليظس نلسي ةدكلسيط  دلاليس لخ الو سلسيةع.ل

يسية لبط ن رةلزاة س لا غلسياسة نلسية ازنلسيط ئطنلس لخ الس ةعطةال(لتةظسغليإتساعلسهئةطةسل)ل

سألتيسالسية ازنليوةأ س لف لسألواسفلسي  س نلسية لت  سلس ت  نلبط ولساة  لي ةفلف لسألوداسفل

ل.سيةرةئسن

سيةدداخولسيط ةشدد ليسيطةعطددالسدد لم ددولسياددو نل:لزددنلبأنرددةليبطدد ولرخدد ل  فددتلسياسة ددنلسية ا

سية ازنلبرافلسيةأ س ل وللسي عةيسةالسهمة ةتزنل  ل  زقلتقسسد ل د ضلسية د تليت نسدئلسهئةطدةسل

بة ة اسملسسط  نلس لسألتيساليسي  ةئولتع فلب  ةئولسياسة نلسية ازن
(3)

ل.

تطددطولنطسدد لسي دد ساسال:لةلف ددال دد فلسياسة ددنلسية ازددنل وددللإنرددلEinzigأسددةلسهمة ددةتال

يسإلند سسسالسية ازددنلب د فلسيةظدد ل طددةلإذسل ةندتلأودداسفرةلن ازدنلأيلغسدد لن ازددنللسيةد لترددافلإيددلل

سيةأ س لف لسيةظةملسية اا
(4)

يفد ل دسة لود سلسيةع زدفلزط د لس حظدنلسية ادس لسيطدةسولسيد الز دغل.ل

نطسدد لسإلندد سسساليسيةدداسبس لسيةدد لت دد ملبرددةلسياددو نلسية ازددنليوةددأ س لفدد لسيطةقسدد سالسية ازددنليةم سددقل

                                                 
(1)

  Bradley R. Schiller , The Economy Today, MacGraw Hill Irwin , New York , 9
th

 Edition 2003. 

P. 303. 
(2)

  O. Kamerscren E. Klise , Micro Economics " Money and Banking " Ohio , South Western Co. 

1976, P .278. 
(3)

 .852فوزي القيسي ،  النظرية النقدية  ، مصدر سابق ،ص. د 
(4)

 .363، مصدر سابق ، ص 8المنعم السيد علي ، اقتصاديات النقود والمصارف ج عبد.د: نقال عن  
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ودد سليمددالتاقلسهمة ددةتز سل وددللسيةطسسددللبددس ل.أودداسفلسياييددنلسهمة ددةتزنلأيليط سنرددنلسألاسددةال

يسياسة ددنلسية ازددنلبددةيطعةللسي ددسقلتةطثددول.لسعةددلل ددسقلليسعةددلليس دد لسعةسددس ليواسة ددنلسية ازددنا

بط سم نل  ضلسية الس لم ولسياو نلسية ازنليةم سدقلسألوداسفلسهمة دةتزنلسيط غ بدنلالأسدةلسيطعةدلل

سي س دد ليواسة ددنلسية ازددنلفدد لز ددفل ةددالحددايتلسي مةبددنل وددلل طسددنلسية ددالسيط دداالأيلإتساعلسهئةطددةسل

سياسة دنلسإلم س دسنليو  دةللسيم د س ليسةيردةلسد لسنع ة دةاليس دمنللسيط  ف لبدولزطدطولأز دة

 ولل  ضلسية اليسي ود ل وسدئلالي د يكلز دس لسيطعةدللسي س د ليرد السياسة دنلسد لسوةطدةملسياسة دنل

سية ازنلبةياسة نلسيطةيسنالإذلت  ملسياو نلسية ازنلسيطةطثونلبةي ةكلسيط  لالبسطسد لسي عةيسدةالسيطةعو دنل

عةمباسة نلسياز لسي
(1)

ل.لل

سطةل  قلزط  لس حظنلإسلسياسة نلسية ازنلذسال  منلباس ينلسيسرةالسيط  ف ليسي  ةللغس ل

يو لب يكلتطثولسنع ة ةلي ااعلسي ةكلسيط  لال وللسيةأ س ل.لسيط  ف لي  يكلسي  ةللسيم  س ل

ف لبعضلسيطةقس سالسهمة ةتزنليةم سقلأواسفلسعسةنلأيليةسةيالبعضلسألاسةالس لخ ال

 . ةعطةالي ةئوليأتيسالن ازنلس ةو نس
ل:النقدية السياسة واهداف غايات

لسية املتاننليحا لسيةةسسنلسياياليلسيطة اسنلسيايالبس لسية ازنلسياسة نليغةزةالأواسفلت ةوفل

ليسحةسةنةاليأواسفلسيطسةطعةاليلسهمة ةتا لسياةئاع لسهمة ةتزن ف  لسيايالل.سهنةطة  ليسيةظغ

ليواسة نليسحالوافل وللسهمة ةاليلسألواسفلف لسية   ل املنم لسي ةة سنلوةةكلستسةالسةلسزا

لسيعازالاس ةراسفسية  غلأالاسأل عةالس ة  سالف لزةطثولسية ازن يسيع سلفةيايالسيةةسسنلتعوق وسرة

ل.سي  س نليلسيةرةئسنلي ط سةلزط  لسية  زقلبس لسألواسفالس لسألواسف

 :النقدية للسياسة ائيةالنه األهداف

لسية ازنلسيةط زعةالأسلذيكلا اتوةلحس لس لست ة لسموليساتلسألواسفلو الأسلبةي   لسيساز لس ل

ل:سةرةلن   ليلاسألواسفلو الف لسية ةسفليلسية   لحس لس لتة ةز 

 :النقدي االستقرارل

لسه ة  سال املتاؤزلحس لسية ازنلسياسة نلأواسفلأوغلس لسية االسه ة  سالتم سقلوافلزعة  ل

ل.سي طة لسهمة ةتلف لبةيقنلأ  سالإيللسن طةشلأيلت  غلش ولف ل  سءلالسية اا

لانةاليلسيطةظطس ليلسيطانسس لي ةيحلسي طةسس لسيث يعليلسياخولت از لإ ةتعلإيللسية  غلتاؤفس

ليلسيث يعلت از لإ ةتعلإيللتاؤفسلسهن طةشلأسة.لسيثةبةنلسياخ اليأصمةبلسياسئةس لحاةبل وللسأل طةا

                                                 
(1)

 .351عبد المنعم السيد علي ونزار سعد الدين العيسى ، النقود والمصارف واألسواق المالية ، مصدر سابق ،ص. د 
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ليلسيطةظطس لط  نلحاةبل وللسيثةبةنلسياخ اليلسيط ت ةاليأصمةبلسياسئةس لي ةيحلسي طةسس لسياخو

ل.سأل طةالانةا

لتقس لو لسيطاف  ةالسسلسسلسخة اليع قلسيطاة اسنلسألتيسالبس لس :لالمدفوعات ميزان في لتوازنس

لت  سضلن ازنل سة نلإت ةل ل ول ليسيعطو لسيطع يضلسية االسن طةشسن ل ع سي  غلا لب ف  لذيك يزةغ

لسيط ة حنلسيا  لأيتخ ا طوسةا ل :لن سح ل اعلس لسيطاف  ةالسسلسسل وللإزسةبسةلأ  سلو سلزمات...

لف لسياس ينليلسيط سئسنلسي  علت  سض.لسي ةتاسال وللسزسةبسةل سةع سلسطةلسأل عةالساة ىلت  سض

لإيللسألنة سنلسألس ساليسؤالزس بلسيطةيسنلسألياس ل وللسي ةئاعل ع لاف .لسي ساتسالفةة  ضلسيايين

لسيطاف  ةالسسلسسل وللسي  فل ع لتقسس لأل  لبةيةا نلأسة.لسيعسللت  سضل وللزاة السطةلسيايين

لسي ةانسنلأالاف ل ع سي  فلمسطنلت  سضلإيللسيايينلفةوسأل سللين تلحةينلف  لسألنة  ل طوةرة

ليوطاةروكلأاخصلسيط ااعلسياو ليلسيطمو ليوطاةروكلبةيةا نلأغوللسيطاة اتعلسياو لزسعوليو س

لتم قلسية ازنلسياسة نللأسلسي عضلز ىلي.لسي ساتسالت وسوليلسي ةتاسالازةتعلإيللتاؤزلسطةلسألنة  

سياسة نلسيطةيسنلأ ث فعةيسنلف لحةينللت  سلبسةطةلسي  فل ع لتع زغل سة نلإت ةللحةينلف لوةسةلنسةحة

لتطةملز ة ضلسي السيط ة حليذيكلف لظولسيط ر ملسية وساالي مة ةتلاسي  فلإت ةلل سة نل  ةال ع 

ليلسياو لأ عةالتث ستليلسية معةالأ  لإوطةالس ليرةلسي ةسولسه ة اسمليلسألس ساليسؤالإح ا

ل.سي اسةا

لل

ل:تحقيقالنمواالقتصادي

لسيةط لتم سقلف ليماباأسهوةطةمباياسياسة نسية ازنازعة  س أوغأواسفسياسة ةاسهمة ةتزن

لتم سقلوافل وللذيكلم ولسهوةطةمل ةسلحس لاسيثةنسنلسيعةيطسنلسيم بلبعاليذيكلسهمة ةتا

لسعاال وللسيةأ س ليلي تخةالس ت  لسعاالتم سقلو لسية ازنلسياسة نلتياليلاسي ةسونلسيعطةين

لت  لسية لسهن   لس حونلإيللسي ص الزط ةرةلحةللاسهئةطةن لسية   لخ الس لسه ةثطةا

لسيا ز لسي ست لسيةط لط زقل وللسمة ةتزةترة لساة ىلاف لف لسية ازنلسياسة نلس ة اسملزط  لي.

لازةتعل وللسيطاةثط ز لزطس لسطةلسي ةئاعلسعاهالت  سضلط زقل  لسهمة ةتالسيةط 

لاسيةط ليلسيطعسطنلساة ىلاف لف سيةرةزنلسياخ اليازةتعلأ ث ل طةينلت ظسفليبةيةةي لس ةثطةاسترغ

لسي فةءل وللسية ازنلسياسئ علمااعل وللزة مفلذيكلفذسلي مة ةتل وسغل س لوةةكلز  سلحةللي

لسيعسةسنلسياسئ علبةحةسةنةا لسهمة ةتزنلسية و ةال  لسيةةتسنلسي اسةالس ةسعةب. لتةطسل:

:لس سحولأابعنلإيللن م الماطرةلاتياالطةب لذسالسمة ةتزنلبة و ةال ط سرةلف لسهمة ةتزةا

لسمة ةتزةال وللسية و ةالو السثول  ؤتليلاسهن   لإيللعسيع تلاسية رس لاسهن طةشلاسية   

لزط  ليوةةلسية ظسفلسعاهاليلسهمة ةتالسألتسءل ولل  ؤتلسية لسهن طةشلس حونلخةصنلاسيايا
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لت  عسنل سة نلبةنةرةقلسية و ةالير اللسآل ةاسياو سنلت  سفلف لسرغلتيالأتسءلسية ازنليواسة ن

لز ةح رةلسةل ةتعلسية ليلسي يسقلذايعلف لت سسازنلسئةطةنسنلي سة نلاسهن طةشلأيمةالف للسئةطةنسن

ل.س ت عنلن  غلسعاها

ل:النقدية للسياسة الوسيطة األهدافل

ليعامالي س نلسةقس سال وللسيةأ س لخ الس لسيةرةئسنلسألواسفليةم سقلسية ازنلسياو ةالتمةيال

لسيةأ س لتمةيالير سليلايس  نةتئلسي ةملسيطمو لسيةةتجل وللسث لاس ةش علسيةأ س لسياو ةالو المااع

لسي ةملسيطمو لسيةةتجل ولل  ؤتلسةقس سال ول لسألواسفليتع  . لسيطةقس سالتوكل  لسي  س نل

لبعضلتم سقلإيللسي ص اليإتساترةلس سم ةرةلط زقل  لزط  لسية لسية ازن لسألواسفل ولأيلل

ل:زو ليطةلتاةسس لأسلسي  س نلسألواسفلف ليزطة  .لسيةرةئسن

لسيةرةئسنلسألواسفلأيلسيرافلبس ليلبسةرةلساة  عل  منلين تل ليواو ةالبطةلس سم ةرةلإس ةنسن.

ل.سي  فل ع :لسي ةئاعلسعاها:لسية ازنلطعةاسيطس:لف لسألواسفلو التةطثولي.لأتيسالس لسية ازن

 لبنك املركزيلسياسة النقدية لأدوات ا
(لسية  سنليسي طسنلأيلسيعةسنل)لي  لتؤتالسي ة كلسيط  لزنليظةئ رةلتاة املس لسي  ةئول

يسيرافلسةرةلسيةأ س لف لحسغلي و نلسهئةطةسلسيط  ف لاليإسلس ة اسملو السي  ةئولزةع سل ولل

  ضلسية الي وللحسغلسياس يئلسيطموسنلاليبةيةةي لزاة س لسي ةكلسيط  لالس لسيةأ س لب  ز نل

سنلأيلسن طةشسنلحا لسة و ةالسي   لسهمة ةتالسي سو ت  ع
ل(1)

ل

                                                 
(1)

 . 126أكرم حداد ، مشهور مذلول ، النقود والمصارف ، مصدر سابق ،  ص. د 
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 األدوات أو الوسائل الكمية

  سعر إعادة اخلصم 
و لسياع لأيلسي ةئاعلسية لزة ة ةوةلسي ةكلسيط  لالس لسي ة كلسيةسةازنل ةاسةلت  ملل

سألخس علبذ ةتعلخ غلسألياس لسيطةيسنليسيةسةازنلسيعةئاعليرةلياىلسي ةكلسيط  لاليوم  ال ولل

م يضلنازاعلأيلإ ةفسنليبةيةةي لازةتعلس ااترةلف لسةحلسهئةطةس
لل(1)

تيسالسية لس ة استلس لم ولسي ةكلسيط  لالف لسي مةبنل وللسهئةطدةسليتعالو السألتسعلس لأماملسأل

ال دغل د االل   دسونليوادس  عل ودللسهئةطدةسلل1331الي ةسلبةكلإن وة سلأيالس لس ة اسرةل دةمل

1113يف لسي هزةالسيطةماعل ةملل1351اليف لف ناةل ةملل1341ف ل ةمل
(2)

يزةساال طولود ال.لل

مة ةتالف  لساتلسية  غلسث لز  سلت نئلسياسة نلسية ازنلنم لت وسولسألتسعلسناسةسةلس لسي   لسه

سيطع يضلسية االس لأنولسيمالس لسات ةللسأل عةاليسيم ةظل وللمسطنلسية  تلال ةاوةلزعطولسي ةكل

سيط  لال وللاف ل ع السطةلزؤتالإيللسات ةلل و نلسهئةطةسلسيط  ف ليس ل غلسن  دةضلسي ود ل

أسدةلفد لحةيدنلسي  د تلسهمة دةتالتوسدألسيادو نل.ليطعد يضلسية داالسن  ة دة وسئليبةيةةسسنلزةأ  لس

سية ازنلإيللإت ةلل سة نلت  عسنل  ل  زقلت  سضلسعاالسي ةئاعليةطس لسي ة كلسيةسةازدنلفد لسدةحل

سي  يضليوعط سليو سلباياالزةع سل ولل ع لسي ةئاعلسي التم ول وسئلسيط ةافلس ةبولسةمردةل

ط ئرةلسطةلزطس ل وللازةتعل و لسألفد ستليسيطؤ ادةال ودللسهمةد سضلسهئةطةسلسيط  ف لإيلل 

با  لسن  ةضل و نلسي  يضلسيططة حنليرغليس ل غلسيةأ س لفد لحسدغلسيطعد يضلسية دااللسات ة دةل

ف لسهمة ةت
(3)

يسةلتساالسإلشةاعلإيسئلإسل ع لإ ةتعلسي  غلزعطول وللتةظسغل طسنلسهئةطةسلف ل.لل

علبددس لسهتخددةاليسه ددةثطةاالف فدد ل ددع لسي ةددكلزعطددول وددللتطددسس لسيدداسخول دد ل  زددقلسيطاددةيس

سإلتخةاسالألسل و نلسهحة ةظلبةية  تلت  حل ةيسنليي يكلز ولت  سولسياس ينلسد لم دولسيسطرد الال

ي د يكل.ليزماتلسيع سلف لحةينلسن  ةضل دع لسي ةدكل.ليز ولف لسي متلن ائلسيطسولإيللسه ةثطةا

  لسسلسسلسيطاف  ةال  ل  زقلند بلاؤيسلأسد سالأنة سدنلإذسلتاةوغلو السألتسعلف لت مسحلي

 ةسلسسلسسلسيطاف  ةالزعةن لس ل سللأيلت  سضلتاف رةلإيدللسيداسخولفد لحةيدنليند تلفدةئضلفد ل

اؤيسلسألس سا
(4)

يمالتطسلالو السألتسعلبأوطسنلخةصنلف لباسزنلظر اوةلإهلإنرةلف االفسطةلبعال.لل

علسةرةلسنعاسملتأ س وةلف لأيمةالسألاسةالسهمة دةتزنليخةصدنلمااسلس لأوطسةرةليذيكلأل  ةبل ازا

 ةالسسة كلسي ة كلسيةسةازنلهحةسة ةالن ازنلفةئ نلسطةلزة ت ل وللذيكل امليس ئرةلإيدللخ دغل

                                                 
(1)

 . 862ص 1364القيسي ، النظرية النقدية ، مطابع دار التضامن ،مطابع دار التضامن، بغداد  فوزي. د 
(8)

 . 33أم أج دي كوك ، الصيرفة المركزية ، مصدر سابق ،  ص 
(3)

 . 662- 526فوزي القيسي ، النظرية النقدية  مصدر سابق  ص. د 
(4)

 . 142دار الفجر للنشر والتوزيع ،الجزائر،  ص( . ، األهداف ، األدوات المفهوم ) صالح مفتاح ، النقود والسياسة النقدية . د 
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أياسمرةلسيطةيسدنليسهمةد سضلسد لسي ةدكلسيط  دلا
(ل1)

ي د يكلتعةطدالفة وسدنلود السألتسعلبطداىلس ةطدةتل

سيط  لالف لسيم  ال وللسياس يئلسية ازنلالأالبعدامليند تلس دةتالسي ة كلسيةسةازنل وللسي ةكل

أخ ىليواس يئلالو سلف  ل  لإسلسي و ل ودللسي د يضلهلزة مدفل ودللسيةقسد لفد ل دع لسي ةئداعل

ف للبولزعةطال ولل  سسولأخ ىلاليبةيةةي لفذسلي  ل ع لإ ةتعلسي  غلس لم ولسي ةكلسيط  لال

 ازغلسهئةطةسيسسل ةفسةليسعولسي ة كلتمسغل  لت
(2)

إهلإنئلز  للياسة نل ع لسي  غلتأ س لسعة اللل

 ودللسيط ددةافلسيةسةازدنلإذلتدد ىلتودكلسألخسدد علإسلتقسد ل ددع لسي  دغلإزعددةاليردةلبة  سددقل سة ددنل

سعسةددنلفدد لسيةطددة لسهئةطددةن ليسه ددةثطةالسيط دد ف 
(3)

ينسددةحلودد السألتسعلزاددة ن ل دد مةلن ازددنل.ل

  س علبةألياس لسيطةيسنليسثولو السيا  لهلتة ف لف لسي وداسسللسة  اعليو سلزة و لسعةس السةيسن

سيةةسسنلسألس لسي الز وولس لأوطسنلو السي  سونلف لتوكلسيايا
(4)

.
ل

  عمليات السوق املفتوحة: 
س لسي  ةئولسيطرطنلسية لزاةعطورةلسي ةدكلسيط  دلااليإسلتادطسةرةلبةياد  لسيط ة حدنلنةشد نلسد للللل

إنرةليساتلس   اعل وللصةفلسعس لس لسيعط سلفسس الي ولف تلسيداخ الفسردةليأسلز د سل  فدةل

 ليس ةعطوتلو السي  سونلف.لف لسيةعةسولس لسي ةكلسيط  لال ةالبسعئلأيلش سئئليواةاسالسيم  سسنل

اليبطد يالسيدلس لأصد متلتادةعطولل1131إن وة سل   سونلإ ةفسنلتا سطسنلس ل ع لسي  غل دةمل

يزاخولسي ةكلسيط  لالف لسيا  لسية ازنل  ةئ لأيلسطة اليدوياس لسيطةيسدنليخةصدنل.لأتسعلساة ونل

سدنلسياةاسالسيم  سسنلبرافلسيةأ س لف لحسغلسياس يئلياىلسيط ةافلسيةسةازنليف لمااسترةلسهئةطةن

سناسةسةلس لسي   لسهمة ةتاليو وا
(5)

فذذسلسةلأاستلسي ةكلسيط  لالسنةردةقل سة دنلن ازدنلت  دعسنل.لل

وددافرةلتم زددكلسيةطددة لسهمة ددةتالفذنددئلزعطددول وددللشدد سسلسألياس لسيطةيسددنليزدداف لإيددللأصددمةبرةل

االياىلتوكلزةغلإزاس رةلياىلسي ة كلسيةسةازنليبةيةةي ل سلزالسهحةسة  لسية ,شس ةالسام بنل وسئل

سيط ةافليت ت  لمااترةل وللسهئةطدةسلاليود سلسية  د لفد لسهئةطدةسل دسظر لسعدئلأ د لس دة فل

خوقلسهئةطةسلاليزم ولسيع سل ةاسةلزةةرجلسي ةدكلسيط  دلال سة دنلسن طةشدسنلودافرةل د حلنطدةحل

سية  غل  ل  زقلت ودسصلحسدغلسهئةطدةسليت وسدولأ د لس دة فلخودقلسهئةطدةسليسسة دة لسية دال

سئاسيل
(6)

ل
ل.

                                                 
(1)

 . 363نزار سعد الدين العيسى ، مصدر سابق ،  ص. عبد المنعم السيد علي ود .د 
(8)

 .838 - 831محمد عزيز ، النقود والبنوك ،مصدر سابق، ص. د 
(3)

ديين ، ترجمااة طااد عبااد ر منصااور وعبااد الفتاااح عبااد الاارحمن ، دار باااري ساايجل ، النقااود والبنااوك واوقتصاااد، وجهااة نظاار النقاا 
 . 863ص 1326. الرياض-المريخ للنشر

(4)
 . 155ص  1323ناظم محمود نوري الشمري ، النقود والمصارف ،جامعة الموصل،. د 

(5)
 . 123،ص 8008، دار النهضة العربية ،بيروت،   1ط. اقتصاديات النقود والمصارف . محمود عزت غزون . د 

(6)
 . 865 - 864فوزي القيسي ، النظرية النقدية ، مصدر سابق ،  ص. د 
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يتعالو السي  سونلفعةينليعاعلأ  ةبلسةرةلإسلسيط ةتاعلت  سلبسالسي ةكلسيط  لاليوداخ الفد لسياد  ل

سيط ة حنلي س لأيلش سسلسألياس لسيطةيسنلسطةلزسعوئلزةطة لبط يننل ةيسنليوةم غلبةهئةطةسليبةيةةي ل

بةيطع يضلسية االالي  يكلس لسيار ينلسي سةملبرةلف لوايسليس لغس لصدع بنل دةية لت دةح ل

 ةتعلبسةنةالسيةقسس لف ل ع لسي  غلأيلنا نلسهحةسة  
(1)

إهلإسلو السياسة نليغلتد  لنسةحدةل.لل

  س سلف لسي واسسلسيةةسسنلنةسسنلية وفلسيةظةملسيط  ف ليسية االيسمايتزنلسية  الف لسأل د س ل

سيثةن زنليوياس لسيطةيسنلسيم  سسنلأيل املين تلو السأل  س لأص ليي يكليغلتاة املو السألتسعل

 وللن ة ليس  لف لتوكلسي واسس
(2)

ل.

 تغيري نسبة االحتياطي القانوني 
يتطثددولنادد نلسعسةددنلسدد لسي تسئدد لسإلنطةيسددنلتمددة البرددةلسيط ددةافلسيةسةازددنليدداىلسي ةددكلل

م دولسي ةدكلسيط  دلاليز د ملبةقسس ودةلسات ة دةلأيلسن  ة دةلحاد للسيط  لاليتماتلو السيةا نلس 

سي   لسهمة ةتالسي سو 
(3)

يف  ل  لسيرافلسأل ة  ليرد السألتسعليسيطةطثدولبةد فس لحدالأتندلل.ل

س لسياس يئلسية ازنليمطةزنلسيط ت س لالف الأ سفليرةلوافلرخ ليود لتط دس لسي ةدكلسيط  دلالسد ل

تعلزماتلو سلسهحةسة  لبط ن لسي ةن سل طةلو لسيمةالف لسيع س لامةبنليتةظسغل  ضلسية الالي ة

أيلبم غلسيعةتعلأيلسية ةيسال طةلو لسيمةالف لب ز ةنسة
(4)

يمالس دةعطوتلود السي  دسونلأليالسد علسد ل.ل

1133م ولسي ةكلسهحةسة  لسي ااسي ل ةمل
(5)

ل.لل

 لفد لسهمة دةتليزاة املسي ةكلسيط  دلالود السألتسعلفد لظد يفلسألاسدةالالفعةداسةلتظرد

س ننلت  طسنلزعطالسي ةكلسيط  لالإيللاف لو السيةا نليبةيةةي لزدؤ  لفد لحسدغلسهئةطدةسليخودقل

سية دد تلالأسددةلفدد لسدداتلسي  دد تلزددةغلت  ددسضلنادد نلسهحةسددة  لسية دداالسطددةلز فدد لسدد لس ددااعلسي ةدد كل

سألتسعلليتعدالود ا.لسيةسةازنل وللسةحلسي  يضليخودقل طسدنلإ دةفسنلسد لسهئةطدةسلبطد ولس دة ف

أ   لفعةيسنلف لأيمةالسية  غليذيكلألسلتأ س وةل وللسية  تلز  سلبط ولس ةش ليهلزد ت للب د سال

سي ة كلسيةسةازنل طةلو لسيمةالبةيةا نلياسة نل ع لسي  غلاليإسلس ة اسملو السألتسعلهلزمةةقلإيلل

 لسيطةيسدنل طدةلود لأ  س لسةيسنلسة  اعليهلزعةطال وللم ساساللسيسطرد الفد لبسد ليشد سسلسألياس

سيمددةالبةيةادد نليعطوسددةالسيادد  لسيط ة حددنلالإهلإنددئلزعددةبل وددللودد السي  ددسونل  نرددةلتعةسددولسي ةدد كل

                                                 
(1)

 . 836محمد عزيز ، النقود والبنوك  ، مصدر سابق ،  ص. د 
(8)

محمااد صااقر و محمااد معاان ، واقااع وسفاااق السياسااات الماليااة والنقديااة فااي البلاادان الناميااة ، مجلااة تشاارين للدراسااات والبحااو    
 3ص.  8005العدد الثال  ،(.  83) مجلد. سلسلة العلوم اوقتصادية والقانونية  العلمية،

(3)
 . 813محمد زكي شافعي ، مقدمة في النقود والبنوك ، مصدر سابق ،  ص. د 

(4)
 . 335ص 1326مطبعة الديواني، بغداد، 8الجزء األول ، ط. عبد المنعم السيد علي ، اقتصاديات النقود والمصارف . د 

(5)
 . 158صالح مفتاح ، النقود والسياسة النقدية ، مصدر سابق ،  ص. د 
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سيةسةازنلسعةسونليسحاعلبقضلسيةظد ل د لسسة  ردةلفدةئضلن داالأيلهلا د يكلإسلتقسد لود السيةاد نل

بة ةط سالمالز بكل طولسي ة كليمةبوسةرةل وللسإلم سض
(1)

ل.ل

 قلإنئلهلزط  لتمازالأالس لو السألتيسالأ ث لفعةيسنلس لغس ودةلفد لبود  لناةةةجلسطةل 

سألواسفلسية لس ةعطوتلس لأنورةلالفو ولأتسعلسطسلستردةلي س بردةلالف د ل د لإندئلسد لسي د ياال

يإسل.لسيةةاسقلبس ل طولو السألتيسال   ةئولس طونلإيللبع رةليو ص الإيللامةبنلسئةطةنسنلفعةينل

  دةئولز ةد سلبةد ف لشد ي لسعسةدنلسةطثودنلب ند تلأ د س لسةيسدنلين ازدنلسةةظطدنلساىلنسةحلو السي

يسة دد اعلالي دد يكلبة ةطددةتلسي ةدد كلسيةسةازددنل وددللسي ةددكلسيط  ددلالفدد لسيم دد ال وددللسياددس يئل

يسحة ةظرةلبةحةسة  لن اال ةبتليسثولو السيط ي لغس لسة ف علف لسعظغلسي واسسلسيةةسسنلي يكلف ال

ل.أتيسالامةبنلسئةطةنسنلأخ ىلت طول طولو السألتيسالاو لسي مةبنلسية  سنتغلسية نئله ةعطةال

 املصريف  االئتمانالرقابة النوعية على  -2
يز  ددالبرددةلسي مةبددنل وددللسهتسةوددةالسيةدد لتدد اللفسرددةلسيط ددةافلسيةسةازددنلسي دد يضل

تطةدةالنمد لبعدضلسي  ة دةالسيةد للسهئةطدةسيسه ةثطةاسالسيط ةو نليسيردافلسد لذيدكلود لت نسدئل

بأوطسنلإ ة ستسسسنلسعسةنلأيليفقلسية   لغس لسيط غ بلف لم ة دةالأخد ىلسد لخد الس دةعطةال

أ عةالفةئاعلتطسسلزنل ةارسولش ي لح  السيططةاز لسي ةة سنلسإلنةةنسنل وللسي  يضلبةي سةسل

إيللسي  يضلسيططة حنله ةثطةاسالسيع ةاسالأيلش سسلسياةاسالألغ سضلسيط ةابنليو سلبداياال

تالإيللت نسئلسية الإيللمة سالنازاعلت  ولتماس لسي   لسهمة ةتالياف لسعاهالنط لسيةةتجلزؤ

سي  س ليو وا
(2)

ل:يأوغلسألتيسالسية لزاة اسرةلسي ةكلسيط  لالو ل.لل

  للاالئتمانترشيد: 

س ددة استلودد السي  ددسونلفدد لسهمة ددةتسالسي أ ددطةيسنل عدد قليواسددةالسيةدد ليسنرددتلسي ةدد كل

ال وللسي  يضلبا  لنااعلسألس سالالف اليسألبةكلإن وة سلإيدللود السي  دسونليصع بنلسيم  

سيم دصل))لل1131ف لنرةزدنلسي د سلسيثدةس ل طد لال طدةلحداتلسي ةدكلسيط  دلالسأليطدةن ل دةنل

يمطةزنلسيط ةافلسد لسهنرسدةال( Credit Quotas )((للسهئةطةنسن
(3)

يفد لإ دةالود سلسيةد لل.ل

تعلخةصنلب س سنلسيااستليسيطاعلسي   ىليوااستليو سلس لشأنئلس لسي مةبنلزةغلي  لم س السما

ل.لأسلزمالأيلزلزالس لسي و ل وللسهئةطةس

 

                                                 
(1)

 . 363عبد المنعم السيد علي ، النقود والمصارف واألسواق المالية، مصدر سابق، ص. د 
(8)

 . 613ـ618عوض فاضل الدليمي ، النقود والبنوك ، مصدر سابق ،  ص. د 
(3)

 141ص.در سابق وداد يونس يحيى ، النظرية النقدية ، مص. د 
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 :التأثري املباشر 

زعطالسي ةكلسيط  لالإيللسشة س لس سف ةئل وللسي  يضليسية لت داملسد لم دولسي ةد كلسيةسةازدنل

سي  دسونلبعدضلسإلندد سسسالي دد يكلتطدطولود ال.ليد عضلسي  ة دةالأيل داملسيط سف دنليضمد سض

سي ا زنلسية لت  قل ودللسي ةد كلسيةسةازدنلفد لحةيدنل داملسيةلسسردةلبدةي  سنس ليسيةعوسطدةالسيةد ل

تةظغلسيةطة لسيط  ف 
(1)

يتةطثولتوكلسإلن سسسالسيط ةش علبة دةعطةالأ دعةالفةئداعلسة ةزةدنلأيل.ل

ازنلسيمقلبة ة اسالنا نلب  ضلأ عةالخ غلسنة ةئسنل وللسألياس لسيطةيسنلأيلسةحلسي ة كلسيةسة

س لسهحةسة  لسي ةن ن لألن سللسعسةنلس لسي  يض
(2)

 لل

  اإلقناع األدبي : 

زاعللسي ةكلسيط  لالإيللسيةدأ س ل ودللسي ةد كلسيةسةازدنلبة دةعطةالأ دو بلسإلمةدةللسألتبد لأيل

 سة نلسيط ةاحنلبمس لتةاسغلو السياسة ةالسد لسدةلز سد لإيدللتم س دئلسد لأوداسفلاليذيدكل

 اسملن  ذاليوس ةئلية دازغلسية دةئحليسية نسردةال د ل  زدقلإ داستلسيةطد سالسيايازدنلفد لبة ة

سي ددمفليسيطسدد اليي ددةئولسإل دد ملسيط ةو ددنلإلمةددةللسي ةدد كلسيةسةازددنليسيطؤ اددةالسيطةيسددنل

سألخ ىلبذت ةلل سة نلسعسةنلأيلت  سول سة دةالسمداتعلتيسلغس ودة
(3)

إهلإسلود السي  دسونلهلل

إذليددسسلسدد لسياددرولتقسسدد ل ددو كلسي ةدد كلسيةسةازددنل.لذسلت طةرددةلي ددةئولأخدد ىلتةددةجلر ددةاسلإهلإ

يسيطؤ اةالسألخ ىلس لخ السيةرازالسيط ر لأيلسةلت اسئلس لن ةئحليإاشةتسا
(4)

 .ل

 طسددنلين  سددنل)ليزة ددحلسطددةلت دداملإسلسي ةددكلسيط  ددلالزعطددالإيددللإت ددةللي ددةئولس ةو ددنلل

سيةد لود لندلسلسد للسياسة دنلسهمة دةتزنلسيعةسدنلرخد سليةم سقلأواسفلسياسة نلسية ازنلي(ليس ةش عل

بةيما ةسلسيةةة قليسهناسةملبس لسي  ةئولسيطاة اسنلس لنرنليت ئغلسياسة نلسية ازنلس لسياسة ةال

ل.سألخ ىلس لنرنل ةنسن

                      

                                                 
(1)

 . 615عوض فاضل الدليمي ، مصدر سابق ،  ص. د 
(8)

، مطبعاة جامعاة  8عبد المنعم السيد علي ، اقتصادات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية واوشاتراكية واألقطاار النامياة، ج. د 
 . 830ـ 823،  ص 1324الموصل 

(3)
 . 315، مصدر سابق ،  ص محمد زكي شافعي ، مقدمة في النقود والبنوك. د 

(4)
 . 835باري سيجل ، مصدر سابق ،  ص 
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 تطور دور السياسة النقدية يف املدارس االقتصادية
 طةلشدرالود سل.لف لأتبسةالسهمة ةتلف لسي  سلسيةة  ل ط لظر لس  وحلسياسة نلسية ازنل

سي د سلظردد السألاسددةالسهمة ددةتزنليسيططددة ولسية ازددنلسيةد لتعددالأحدداىلسيع سسددولسيةدد لأ ددرطتلفدد ل

ظر التاس ةالسةةظطنلي  ةئولسياسة نلسية ازن
(1)

ل.

إسلتيالسياسة ددنلسية ازددنلفدد لسهمة ددةتلز ةوددفلبددةخة فل  سعددنليت دد السيةظددةملسياسة دد ل

يسهمة ددةتاليو وددالف دد ل دد لإسلت دد الأوطسددنلسياسة ددنلسية ازددنلس ددةةالإيددللسيةظ زددةاليسألف ددةال

سهمة ةتزنلسية لتأخ لبرةلسياياليطعةيسدنلسألاسدةالسهمة دةتزنلسي ةئطدنلي دسةغلتةدةيالتيالسياسة دنل

ل:لف لبعضلسيطاساسلسهمة ةتزنلسي ئساسنلي طةلزأت لسية ازن

 السياسة النقدية يف التحليل الكالسيكي -1
إسلسيةموسولسي   س  لز  دلل ودللس دة اسملسياسة دنلسية ازدنليحداوةلسد لتيسلسيوسد سلإيدلل

سياسة ددنلسيطةيسددنليطعةيسددنلسهخددة هاليسي صدد الإيددللسيةدد ساسلسهمة ددةتالسدد لخدد السفة س ددةال

سي   س سنلسية لتطثوتلبأسلسي و ل وللسية  تلو ل و لسطةقل وللسياو ليسي اسةالسيةد لسيةظ زنل

زط  لسمةةةؤوةلب س  نلسية  تلال طدةلسفة  دتل  دةالسإلنةدةقلباد  ليصد السهمة دةتلإيدللس حودنل

سه ة اسملسيطةسولي  يكل  ةال   نلتداسيالسية د ت
(2)

إذلتؤ دالود السيةظ زدنل ودللإسلسيةقسد لفد ل.لل

)لزؤتالإيللتقس سال  تزدنلتةة د سنلفد لسيطادة ىلسيعدةمليو دعةال(لسيطةقس لسيطاة ول)لية  تل طسنلس

يس ل غلإيللتقس سال  اسنلف لمسطنلسية  ت(لسيطةقس لسيةةب ل
(3)

يزط  لت  سحلذيدكلسي  دغلسي سدةن ل.ل

سآلت 
(4)

ل.ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
(1)

 .33صالح مفتاح ، النقود والسياسة النقدية ، مصدر سابق ،ص. د 
(8)

 .33ص 1325سهير محمد السيد حسن ، النقود والتوازن اوقتصادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية،  .د 
(3) Richard G. Lipsey & Peter O. Steiner , Economics, Op Cit , p 674. 

(4)
 .303ص ،مصدر سابق  ،ناظم محمد نوري الشمري . د 
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ل

ل(ل2-1)لش ول

ل(أ  لسيةقسس لف ل  ضلسية ال وللسيطاة ىلسيعةمليو عةالحا لسيةظ زنلسي   س سن)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لP2إيدلللP1فدذسلسادة ىلسأل دعةال دس ت  لسد للM2إيدلللM1 ةاسةلتلتستل طسنلسية  تلس ل

ل.P3إيلللP1فــــــذسلسأل عةال  فلتة  ضلس للM3إيلللM1س لي ةاسةلتة  ضل طسنلسية  تل

ساتلسي   تليسي اةتلسهمة ةتالزةغلسيوس سلإيلل سة نلت  عسنلسد لخد الازدةتعل د ضلسية دالف  ل

يبةيةةي لزماتلتما لف لسادة زةالسأل دعةالالأسدةلفد لسداتلسية د غلسهمة دةتالف د لود السيمةيدنل

ل.زط  لسيوس سلإيللت وسصل د ضلسية دالسيد ال س  د لإيدللسن  دةضلفد لسيطادة ىلسيعدةمليو دعةا

يالسياسة نلف لتةظسغل  ضلسية  تليةم سقلوافلسه ة  سالفد لسأل دعةالسيد الزعدالي وسئلز  سلت

ل.سيرافلسي حساليواسة نلسية ازنلف لظولسه ة اسملسي ةسو

سطةلهلشكلفسئلإسلسي  يضلسية لمةستل وسرةلسيةظ زنلسية وسازنلتةاغلبعاملسي سمعسنلسن  مدةلل

ف لسيةطة لسهمة دةتالالإهلإسلسية و دةاليسألحداستلس لسفة س رةلس األحسةتلسية  تلأالإنرةلهلتؤ  ل

سهمة ددةتزنلسيةدد لسدد البرددةلسهمة ددةتزةالسيعةيطسددنلأ  ةددتلإسلسية دد تلتوعدد لتياسلفعددةهليسرطددةلفدد ل

سيةأ س لف لسيةطة لسهمة ةتاليإسل   نلتاسيالسية  تلغس ل ةبةنلاليبةيةةي لفذسلسيةقسد لفد ل د  نل

سيدد الز يدداالسيةقسدد لفدد ل دد ضلسية دداسيةدداسيالزط ةرددةلت يسددالن ددسلسيط عدد ال
(1)

 دد يكلتددغلسنة ددةتلودد ال.ل

سيةظ زنلإلوطةيرةل ع لسي ةئاعليس ة ةاالظةو عل سةسنلسةأ  لبع سسدولح س سدنلصد فنليود لسهتخدةال

إسلسيةقسد سالفد ل طسدنلسية د تلذسالأوطسدنلبةيقدنل)ليي  لي طةلت  الند سسلايبةاد سل.ليسه ةثطةال

ةل ودلل دع لسي ةئداعليأالنظ زدنلن ازدنلهلتد   ل دع لسي ةئداعلود ليي  لأوطسةردةلت طد لفد لتأ س سترد

(يساتلنظ زنلن ازن
(2)

ل.

                                                 
(1)

لهب عطا عبد ر ، سرعة تداول النقود وأثرها على فاعلية السياسة النقدية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلياة اإلدار  واوقتصااد  
 .138ص  1338جامعة بغداد، غير منشور  

(8)
 . 833، مصدر سابق ، ص  1عبد المنعم السيد علي ، اقتصاديات النقود والمصارف ج. د: نقال عن  

P3 

P1ل

M 
M3 

P 

M2 M1 

P2ل
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 السياسة النقدية يف التحليل الكينزي -2
موولسي   لسي سةلالس لفة وسنلسياسة دنلسية ازدنلسيةد ل داوةلغسد لسسازدنلفد لس حودنلسي ادةتلل

سياد ولفد لتم سدقلودافلسه دة اسملسهمة ةتالاليمالبس لبأسلسياسة نلسيطةيسنلأ ثد لفة وسدنليأ درول

سي ةسولف  ل  لوافلس ة  سالسأل عةا
(1)

ل.ل

إذلبس لسيةموسولسي سةلالبأنئلزط  لأسلزةم قلسية ساسلسهمة دةتالتيسلسادة ىلسه دة اسملل

أالإسلسهمة ةتلمالز  سلف لحةيدنلتد ساسلفد لسي مدتلسيد ال.لسي ةسولسي ال اال سةللحةينلس ةثةةئسنل

ل.تا تالب ةين

 ددسلسي   ددسكلسيدد ز لسوةطدد سلبةمة ددةتل سةدد لف ددالا ددلل سةددللسوةطةسددئل وددللسهمة ددةتليبعل

سية االي ةسلتموسوئلأ ث لشط هلس لسيةموسولسي   س  لبةيةا نلياسيدنلسي ود ل ودللسية د تلالسعة د سل

إسلسية  تلأتسعلي لسلسي سغلف  ل  ل  نرةلي سونلس ةتينلإذل ة لبث  نلتيسف ليوة  سولسية داالود ل

يزد ىل سةدللإسلسياسة دنلسهمة دةتزنلسي سندد ل.لفد لسيطعدةس اليتسفد لسهحةسدة ليتسفد لسيط دةابنتس

إت ة رةلتةطثولف لتةطسللسي و لسي عدةاليازدةتعلسإلن دة لسه دةر   ليسه دةثطةااليازدةتعلسألند ال

يمددالا ددلل وددللسيع مددنلغسدد لسيط ةشدد علبددس لتقسدد سال دد ضلسية دداليساددة ىلسيةطددة ل.ليسأل ددعةال

ةتالالإذلإسلر ةالسيةقس سالسية ازنلتظر لس لخ ال ع لسي ةئداعلي  مةدئلبةإلن دة لسي ود سهمة 
(2)

.ل

ف وطةل ةسلسي و ل ودللسية د تلأ ثد لس يندنلبةيةاد نليادع لسي ةئداعلفدذسلسهن  دةضلفد ل دع لسي ةئداعل

ز دد سلأمددوليت دد سلازددةتعلسه ددةثطةاليسيدداخولأمددولاليودد سلزعةدد لإسلسياسة ددنلسية ازددنلت دد سلأمددول

ة وسنف
(3)

يسيط ولسيةةي لز  حلسي   ع.
(4)

ل.

ل

لل

                                                 
(1)

 .354عبد المنعم السيد علي ، النقود والمصارف واألسواق المالية ، مصدر سابق ، ص. د 
(2)

  Bradley R. Schiller , The Economy Today, Op Cit. P. 309. 
(3)

 1322اوقتصاااد الكلااي ، النظريااة والسياسااة  ترجمااة محمااد إبااراهيم منصااور، دار المااريخ للنشاار،الرياض،  مايكاال اباادجمان ،  
 .838ص

(4)
 .834المصدر نفسد ص 
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ل

ل(2-2)ش ول

أ  لسيةقس سالف ل  ضلسية ال ولل ع لسي ةئاعلبةفة سضل  ةالسيطاة ىلسيعةمليو عةالحا ل

 سيةظ زنلسي سةلزن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

ل

ية  ضلإسلسي ةكلسيط  لال  نئلسياو نلسية ازنلستسئلإيللازةتعل  ضلسية السي  دط لإيدلل

Ms1يبةفة سضل  ةالسيطاة ىلسيعةمليو عةالالفذسل  ضلسية  تليبةي سطنلسيم س سدنل د فلز ت د لل

يزط دد لس حظددنلإسلسهن  ددةضلفدد ل ددع للr1يإسل ددع لسي ةئدداعل دد فلزددة  ضلإيددلللMs1/P0إيددلل

ل.سي ةئاعل  فلز  سلموس ل وطةل ةسلسي و ل وللسية  تلأ ث لس يننل

إيللإسلسيلزةتعلف لسه ةثطةاليسياخولت  سلموسونلالأالو سلسهن  ةضلسي وسولزؤتالبةيةةسسنلل

يف لحةينل املس ةسةبنل دع لسي ةئداعل.لإسلريسنلسنة ةالأ  لسياسة نلسية ازنلإيللسهمة ةتلت  سلب س نل

فذسلسياسة نلسية ازنلت د سل(ل ةاسةلز  سلسي و ل وللسية التةملسيط يننل)ليوةقس سالف ل  ضلسية ال

(2-3) طةلفد لسيطد و(لفخلسياس ينل)لو السيمةينللغس لفعةينلتطةسةليتاطل
(1)ل

 ةدالازدةتعلسيعد ضل.لل

سية االس لب ةسلسي و ل وللسية  تل وللحةيئلالفذسل ع لسي ةئاعل سأخ لبةهن  ةضلحةللزاة  ل ةال

ييد لزرد للتيندئل ةائد لز  دولسألفد ستلسهحة دةظلبدأس سيرغل ةيطدةلإسل و دنلسهحة ــــدـةظلللrسيطاة ى

 د يكلنةمطدتلسيةظ زدنلسي سةلزدنلفعةيسدنل.لونلأالإسلسيعةئال ودللسألسد سالسيطموسدنلموسدولنداسبةية  تلموس

فدذذسل ةندتلسيةقسد سالفد ل.لسياسة نلسية ازنلس لخ الس يندنلسه دةثطةالبةيةا ـــــــدـنليادع لسي ةئداعل

.لةاليسسليرةلتدأ س ل  سد ل ودللسه دةثط(لخةصنل ةاسةلزةانللإيللساة زةالسة   نل)ل ع لسي ةئاعل

أالإسلسه ةثطةالزةماتلب عول  سسولأخ ىلف  ل د ل دع لسي ةئداعلالفدذسلسياسة دنلسية ازدنللت د سل

 ازطنلسي عةيسنلالأالإسلسيةقس سالف ل  ضلسية الهلتؤتالإيللتقس سالف لسه ةثطةالأيلف لسياخول

                                                 
(1)

  Stephen L. Slavin , Economic Sixth Edition.  McGraw Hill. Irwin, New York,2001, P .350. 
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سةلز د سليزعلىلذيكلحا لسيةموسولسي سةلالإيللحةينلسيةطةؤملسية لتاس  ل ودللسيطادةثط ز ل ةدا

سهمة ةتلف لحةينل اةتلفرغلزطع يسلبأسلسي و ل وللسةةسةترغل عسف
(1)

ل.

ل(2-3)لش ول

لظةو علفخلسياس ين

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 السياسة النقدية يف التحليل النقودي: ثالثا 
إسلظر السألف ةالسي سةلزنلأتىلإيللسنماةالسيةظ زنلسي طسنلسية وسازنلسية لنطأالف لت اس لل

إهلأسلوددد السيةظ زدددنل دددةتاليةةدددأيقلسددد لنازدددالفددد لسسددداسسلسي  ددد ل.لل1121أاسدددنلسي ادددةتلسيعظدددسغل

سهمة ةتالف ل  السياةسةةالس لسي  سلسيعط ز ليي  لب سقنلنازاعلس ةطاال وللسيط دةيس لسيد ز ل

س لم دولسوةد سلف زداسةسل(لل1151ل-1156)ل ل ةس لنط سلف
(2)

إذلبود الف زداسةسلسي  د لسية د تال.ل

س لخ الت ةتزئلبعضلسهنة ةتسالسيط نرنليوةظ زنلسي طسنلسية وسازنليت د ز لتودكلسألف دةالسد ل دامل

ل.سي  يقلس لسيةرجلسي ط ل

سي طسدنليوة د تللين  نلسهن   لسأل ة سنلياىلف زاسةسلت داألسد لت  سدلال ودللإسلسيةظ زدن

و لنظ زنل و ل وللسية  تلييساتلنظ زنلإنةةقلأيلتخدولأيلسادة ىلأ دعةا
(3)

إذل دالإسلسي ود ل.ل

 وللسية  تل أال و ل وللسألص السيطةيسنلهباليأسلزعةطال ودللسيطد ساتلسيطةةحدنليو د تليسيطةطثودنل

س ةاندنل(ليسيادةاساللسأل درغ)لبةيث يعلسي  تزنلي  يكل وللسيع سئالسيطة معنل وللسألص السألخ ىل

يمالس ة املف زاسةسلف د علسيداخولسيداسئغليوةسةبدنل د لسيثد يعلسي  تزدنلال.لبةيعةئالسيطة م ل وللسية  تل

ل.يز ت للسي و ل وللسية  تلبع منل  تزنلس لسياخولسياسئغ
                                                 

(1)
 .131ص ،مصدر سابق  ،صالح مفتاح ، النقود والسياسة النقدية . د 

(2)
  Laurence Harris  , Monetary Theory.  McGraw Hill Book Company, 1985, P .118. 

(3)
 .553عوض فاضل إسماعيل ، مصدر سابق ،ص. د 

r 
Ms Ms1 Ms2  Ms3 

Md 

Md, Ms 
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يمددالأ  ددللسية  تزدد سلتياسلوةسددةليواسة ددنلسية ازددنلالفددةيةقس سالفدد ل دد ضلسية ددالتددةع سل

سإلن ة لسي و ليس ل غلسياخولسي  س لاليبةيةةي لف ال دايسلسياسة دنلسية ازدنلود لأف دولس ةش عل ولل

ي سونلسط ةنليةم سقلسية ظفلسي ةسوليتم سقلسعاالنساليوةط لسهمة ةتاليس ة  سالفد لسيطادة ىل

سيعةمليو عةا
(1)

ل.

يز ىلسية  تز سلبأسل ولس لسةمةلل د ضلي ود لسية د تلزةادطةسلبط يندنل دعس نلتسدةالل

 لسي ةئاعلإهلإسلو سلسألخس ليدئلتدأ س ليس دحل ودللسه دةر كليسه دةثطةالسطدةلزعةد لإسلسي ود ل ع

لشد ول.لفدذذسلست د لسي ةدكلسيط  دلال سة دنلن ازدنلت  دعسن.لسي و ل ةي لسيط يننلبةيةا نلياع لسي ةئاعل

(4-2)
(ل2)

للMs2إيلللMs1س لخ الازةتعل  ضلسية  تلس ل
لل

يدللفذسلسةمةلل د ضلسية دال دسةة ولإ

يزةدةجل د لذيدكلازدةتعلسه دةر كللr2إيدلللr1سيسطس لسؤتزدةلإيدللتةدةمصل  سد لفد ل دع لسي ةئداعلسد ل

ل.y2إيلللy1يسه ةثطةاليبةيةةي لت   لف لسيةةتجلسي  س لس ل

ل

ل(ل2-4)لش ول

لفة وسنلسياسة نلسية ازنليفقلسيةموسولسية  تا

لل

لل

لل

لل

لل

لل

لل

لل

لل

ل

ي وللسي غغلس لت  سللف زاسةسل وللفة وسنلسياسة نلسية ازنلفد لسيطمةفظدنل ودللسيةد ساسل

سية االيسيةأ س لف لساة ىلسيةطة لسهمة ةتالالإهلإنرةلتة  ال وللت ة ؤسالاسةسدنلحةدللت دول

شدر سلل(لل13ل–ل6)ليبما لاأزئلفذسلسهمة ةتلزمةةقلإيللسداعل.لر ةاوةلإيللسيطةقس سالسهمة ةتزنل

                                                 
(1)

 .131ص 1328. ر،الكويت سامي خليل ، النظريات والسياسة النقدية والمالية ، شركة كاظمة للنش. د 
(8)

 .835ص 8008، دار الكتب القطرية ،  6سيف الدين السويدي ،مدخل ألسس اوقتصاد ، ط. د 

y1ل

r1 

r2 

y2 

D 

r 

A 

Ms1 

Md L 

r1 

Ms2 

B r2 

A 

B 
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حايتلسيلزةتعلف ل  ضلسية الي  لز األسيةةتجلبةهات ةللبعا
(1)

يو سلسةلت دةلسية  تزد سلإيدللت ةد لل.

ف  علسي ة اعلسية ازنلبطعاال ة الي ةبتلز   ليوطمةفظنل وللس ة  سالسهمة ةتلباهلس لسه ةطدةتل

ل. وللسية از سالسية لمالت  سلغس لتمس نل

 الفكر الكالسيكي 
أي متلسيطاا نلسي   س سنلسيةد ل دةتالسي  د لسهمة دةتاليقةزدنلسيث  سةدةالسد لسي د سل

سيعط ز لإسلسهمة ةتلف لحةينلت ساسل وللسألغو لسن  مةلس لس ة ةتوةلب ن تلريسنلسيسالسي  سنالإذل

زةعةتالسي و لسي و لب  نلساةط علس لسيع ضلسي ود ليطدةلز ة  د نئلفد لإسلسيعد ضلز ودقل و دةل

.لييدد يكلفددذسلي دد لسهمة ددةتلز دد سل ةددالساددة ىلسه ددة اسملسي ةسددول(لمددةن سل ددةال)ليددئللساددةيزة

يسناددسةسةلسدد لتوددكللسي دد يضلذودد لسي  دد لسي   ددس  لإيددللسه ة ددةتلبمسةتزددنلسية دد تالي وسددئلفرددغل

زة  يسلأالتياليرةلف لتمازالسيطةقس سالسيم س سنلسي وسنل ةياخوليسإلنةدةقليسه دة اسمل
(2)

يألندول.ل

إيللتموسولسية ساسل سةغلتع زفل ولس لسي و لسي و ليسيع ضلسي و ل ولليفقلسيطةظ السي ص ال

ل.سية وساال

 الطلب الكلي -
يزطثولسسط للسياو ليسي اسةالسية لز و رةلسيطسةطد لسد لتد ف لسي غ دنليسي دااعلسيطد سئسنل

سةمةددلليزدد ت للسي ودد لسي ودد لبع مددنل  اددسنلسدد لسيطاددة ىلسيعددةمليو ددعةالي وسددئل ددس  سل.ليرطددةل

(3-1)سي و لسي و ل ةي لسيطسول طةلف لسيط ول
(3)ل

يإسلسهنة دةالسد لن  دنلإيدللأخد ىل ودللود سل.لل

سيطةمةددللزط دد لأسلز ادد ل وددللأ ددةسلتقسدد لسي دد علسيطدد سئسنلبادد  لتقسدد لسيطاددة ىلسيعددةمليو ددعةال

ل.ليبةفة سضل  ةال طسنلسية ـــــــــ تلسيطةاسيينل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
(1)

 .838باري سيجل ، النقود والبنوك ، مصدر سابق ، ص  
(8) 

 . 133ص  1323خزعل البيرماني ، مبادئ اوقتصاد الكلي  ، مكتبة النهضة العربية ، بغداد ، .د
 .862عبد المنعم السيد علي ، النقود والمصارف واألسواق المالية ، مصدر سابق ، ص. د (3)

 سعر الفائدة
Ms0           Ms1 

  

Y2 

roل

r2 

Yo 

r1 

Ms , Md 

  

L1 (Y0, ro ) 

L2 (Y0,r1 ) 
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ل

ل(لل3-1)لش ولل

لسي و لسي و 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ي ةداسةلتةقسد ل طسدنللأسةلإذسلتقس ال طسنلسية  تلفذسلتأ س وةل س  سل ودللسادة ىلسي ود لبأ طودئلا

سية  تلزةقس لساة ىلسي و لسي و لت عةليرةلاليإسلسيلزةتعلأيلسهن  ةضلفد لسي ود لسي ود لزدؤ  لفد ل

(3-ل11)لساة ىلسأل عةالس لتيسلأسلزماتلتقسس سلف لسإلنةةقلسيم س  ل طةلف لسيط ول
(1)ل

ل.لل

ل(ل3-11)لش ولل

لسي   س سنأ  لسيةقس لف لسي و لسي و ل وللسأل عةالحا لسيةظ زنل

ل

ل

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
ل. 403-406عوض فاضل إسماعيل ، النقود والبنوك ، مصدر سابق ، ص.دل(1)

Y1 Y2 

P1 

P2 

Y2 

D 

 المستوى العام لألسعار

Y 

P1 

P2 

D2 

 المستوى العام لألسعار

P 

D 

D1 

 كمية اإلنتاج القومي
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 العرض الكلي-
هلزةأ  لسيع ضلسي و لبةيطاة ىلسيعةمليو عةالفر لس لينرنلنظ لسي   سكل  دةاعل د ل

خللساة سغل ط تال وللسيطم السألف  ليس ل غلفذسلأالتقس لفد لسيطادة ىلسيعدةمليو دعةالزدؤتال

 لفد لحسدغلسإلنةدةقلاليود سلإيللسهنة ةالس لن  نلإيللأخ ىل وللن سلسي للس لتيسلإحداستلتقسسد

(3-ل11)ل طةلف لسيط ولامغل.للزعة لإنئلهلت نال  منلبس لسيع ضلسي و ليساة ىلسأل عةال
(1)ل

ل.

ل

ل(ل3-11)لش ولل

لسيع ضلسي و لف لسيطاا نلسي   س سن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 النظرية الكالسيكية في الطلب على النقود 

لصسقنلسيطعةس ال
(2)

يتطثولو السي سقنلسأل ةسليةظ زدنلسيطعدةس اليزط د لسد ل:.لل

خ يردددةلت ادددس لسيع مدددنلسيةةة ددد سنلسي  تزدددنلبدددس لسية ددد تليسيطادددة ىلسيعدددةمليو دددعةال ودددلل ددد سل

 طسدنلسية د تلفد ل(لM)لإذلإسللMv = PTسهفة س دةالسيةظ زدنلسيادةب نليتةطثدولبطعةتيدنلسية دةتال

سيطاة ىلسيعدةمليو دعةالال(لP)   نلتياسسلسية  تليو ل ةبةنلف لسألسالسي  س لال(لV)سيةاسياليل

(Tل)لحسغلسية ةتالاليمالفا الو السيطعةتينل وللإنرةلسة ةب نلإذلتطثول(MVل)حسغلسإلن ة ل ودلل

(PY)سياو ليسي اسةالسيةرةئسدنلفد لسداعلسمدايتعلاليسيسةند لسآلخد ل
(*)

سي سطدنلسه دطسنل.سيد الزطثدول

فدذسلسيةد ساسلسيةو دةئ لبدس ل د ضلسية د تليسي ود ل(لل3-ل13)ليوةةتجلسي  س اليس دةةةتسلإيدللسيطد ول

سادة ىلسيةد ساسلبدس ل(للA)يتطثدولسية  دنل.ل وسرةلزةع سل وللسيةقس لف لسيطاة ىلسيعةمليو دعةال

                                                 
)1) 

Dominik Salvatore . Op. Cit P.56. 
 .120ناظم محمود الشمري ، النقود والمصارف ، مصدر سابق ،  ص.د (8)

)*(
الذي يمثل كمية السلع والخدمات المنتجة خاالل ماد  معيناة وذلاك لاربط كمياة النقاود بمساتو  اإلنتااج ( Y)بالمتغير ( T)استبدلت  

 MV=PTفأصبحت المعادلة 

Y2 

P3 

P2 

YE 

 المستوى العام لألسعار

 كمية الناتج القومي

PE 
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ي ةدالازدةتعل د ضلسية دال(للP1)ل ةالسياع ل(لMd)يسي طسنلسيط و بنل(لMS1)سي طسنلسيطع ي نل

(ل.للP2)ي ةدالسادة ىلأ دعةالأ ودلل(للA1)فذسلسية ساسلسيسازالز د سل ةدالسيطادة ىل(لMS2)إيلل

أالي  لسية ساسلزةقس ل ةالح  الازةتعلأيلن  ةسلف ل  ضلسية  تل
(1)

ل.ل

ل

ل(ل3-13)لش ول

لسية ساسلف لظولنظ زنل طسنلسية  تل

ل(صسقنلسيطعةس ال)ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل(معادلة كمبردج ) الصيغة الكالسيكية المحدثة ـل

ل:س ةطالو السي سقنلسهمة ةتالسي  زالسةاشةاليتةطثولبةيطعةتينلل

M= KPY 

ل:إذلإسل

= Kل(س و بل   نلتاسيالسية  تل)للللللللللللللللللللل

يز ودقل ودللود السي دسقنلسدةرجلسألاصداعلسية ازدنلسيد الزأخد لبةيماد ةسليظس دنلسية د تل طاددة تلل

ل.يو سطنلبةإل ةفنلي  نرةلي سونليوط ةتينل

يمالا دلالود ال(ل.لسيثةبتل)ليزةم قلسية ساسل ةاسةلزةاةيىلسي و ل وللسية  تلس ل  ضلسية  تل

(ل3-14)لي سقنل وللنةن لسي و ل وللسية  تلف لتمازالسيطاة ىلسية سان لل طةلف لسيط ولس
(2)ل

ل.

ل

                                                 
(1)

 .24-21،ص  8005. ضياء مجيد ، اقتصاديات النقود والبنوك ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية. د 
(8)

 .141-140ص.   1326اوقتصاد الكلي ، وزار  التعليم العالي ، جامعة البصر  عبد السالم ياسين اإلدريسي ، . د 

1 

V 

P1 

P2 

A 

A1 

 عرض وطلب النقود

MS1 

 

العام لألسعارالمستوى   

MS2 

Md 
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ل

ل(ل3-14)لش ولل

لسية ساسلسية االحا لسي سقنلسيطما ن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

ل

سيطعددةس ال)ليحادد لسيةظ زددنلسي سةلزددنلفددذسلسي ودد ل وددللسية دد تلز ندد لإيددلل   ددنلتيسفدد ل

إذلس ة  ل سةللإسلسي و ل وللسية  تليق ضلسيطعةس اليسهحةسدة لتسيدنل(ل.ليسهحةسة ليسيط ةابنل

  تزنليطاة ىلسياخولسية االسي و لالأسةلسي و ل وللسية د تليقد ضلسيط دةابنلفرد لتسيدنل  ادسنل

 ةئاعلالأسةل  ضلسية  تلفة ة  ال ةس لخةانسةليغس لحادةسليوةقسد سالفد ل دع لسي ةئداعليطعاالسي

(1)
ل.ل

ل(ل3-11)لش وللللللللللللللللل(3-ل16)لش ولللللللللللل

لتسينلسي و ل وللسية  تلللل  ضلسية  تللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
 . 133-136سهير محمد السيد حسن ، النقود والتوازن اوقتصادي ، مصدر سابق  ص. د (1)

A 

B 

MS 

 المستوى العام لألسعار

MS 

Md2 

Md1 

ms 

r 

MS 
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سية  تلزةم قلسية ساسل ةال ع لفةئاعلي ةاسةلزوة  لسي و ل وللسية  تلس ل  ضللل

(ل3-13)لسعس ل طةلف لسيط ول
(1)

إذلزطثول  ضلسية  تلخدلل طد تال ودللسيطمد السألف د لبسةطدةل.ل

)لسي ةئاعالي ع لسي ةئاعلسية سان لو ل ع لسي و ل وــــللسية  تلزةقس ل  تزةلس لسياخولي  اسةلس 

r0لي ةال ع لفةئاعلأ وللس ل(لل(r0لل)فذسل طسنلسية  تلسيط و بنلأمولس ل طسنلسية د تلسيطع ي دنلال

أالإسلوةةكلفةئ ةلف ل  ضلسية الي يكلفذسلسألف ستلزعطو سل وللسية وصلس لسية  تلسي ةئ نل  ل

  زقلش سسلسياةاسالسطةلزؤتالإيللسات ةللأ عةالسياةاساليسن  ةضلأ عةالسي ةئاعلبا  لسيع منل

أسددةلإذسل(للr0)لأ ددعةالسياددةاسالإيددللأسلت ددولإيددللسيطاددة ىلسيةدد سان لسيع اددسنلبددس ل ددع لسي ةئدداعلي

فذسلسي و ل وللسية  تلز   ل  ضلسية د تلييد يكل(للr0)لسن  ضل ع لسي ةئاعلإيللساة ىلأمولس ل

فأسلسألف ستلزمةيي سلأسلزع   سلسية صلسيمةصولف لسية  تلبةيعطول ودللبسد لسيادةاسالسطدةلزدؤتال

يود سلزعةد لإندئل(.للr0)ليسات ةلل ع لسي ةئاعلإيدللسيطادة ىلسيةد سان لإيللسن  ةضلأ عةالسياةاسال

إذسليغلزةم قلش  لسية ساسلف لسيا  لسية االفذسل ع لسي ةئاعل سةسئلإيللسيةقس لإيللأسلزةغلتم سدقل

ل.ش  لسية ساس

ل

ل(3-ل13)لش ول

لف ل   لسية اسية ساسل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لللللل

لل

لل

ل

ل

إسلسيةظ زنلسي سةلزنلهلتا  لإيلل ع لسماتليو ةئاعلتيسلسع فدنلسيداخواليسع فدنلسادة ىل

سياخولسماتلبطع فنلسه ةثطةاليو سلباياالزعةطال ولل ع لسي ةئاعليو د سلتدايالسيةظ زدنلسي سةلزدنل

ف لحو نلس  غنلو لسألخ ى
(2)ل

ل.ل

                                                 
 . 846مايكل ابدجمان ،اوقتصاد الكلي ، النظرية والسياسة ، مصدر سابق ، ص  (8)
 . 358صقر أحمد صقر ، مصدر سابق ، ص. د (1)

r1ل

r0 

r 

Md , Ms 

   

r2 

Ms 

L (y,r) 
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 ل
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 ( Lmو  Isمنحىن ) التوازن احلقيقي والتوازن النقدي : املبحث الثاني 
مامل ولس لوس سليوةنا لنط ذنةلت سانسةليةمازالسيع منلبس لسيةقس سالسية ازدنليسيم س سدنلل

أالتمازالسية ساسلف ل ولس لسياد  لسيادوعسنلالتادةيالسهتخدةالسد لسه دةثطةاليفد لسي مدتلن ادئل

ل: و ل وسرةلف لسيا  لسية ازنلي طةلزأت لتاةيال  ضلسية  تلس لسي

 :التوازن يف القطاع احلقيقي -1
ز  ل سةللإنئلس لسيطط  لأسلز  سلسهمة ةتلف لحةينلت ساسلتيسلساة ىلسية ظسفلسي ةسول

ييف ةليةط ذقل سةللزة و لسية ساسلف لسي  ةللسيم س  للتاةيالسيع ضلسي ود ليوادو ليسي داسةال.ل

.لسإلنطةي لس لسي و لسي و لسيطةطثدولبةإلن دة ل ودللسه دةر كليسه دةثطةاللسيطةطثولبةيةةتجلسي  س 

إذلإسلسدةلز ة د لسد ل.لي  يكلزةماتلسية ساسلف لسيا  لسياوع لبةيطاةيسعلبس لسهتخةاليسه دةثطةال

سياخوليس و ل وللش ولستخةالز ة ضلأسلزع ضلبذن ة لس ةثطةاالساةيليئليف لو السيمةينلفدذسل

يالسي ودد لسي ودد سيعدد ضلسي ودد لزاددة
(1)

يمددالا ددلل سةددللفدد لت دداز اليطاددة ىلسيةددةتجلسي ودد ل وددلل..ل

سإلن ة لسه ةثطةااليسإلن ة لسه دةر   لالي وسدئلفدذسلسي ود لسي ود 
()

سد لينردنلنظد الزادةيالل

:لسسط للسإلن ة لسه ةثطةااليسه ةر   لأالإسل
(2)

لل

Y = C + I ---------------- (1) 

ل:سه ةر   لبع منل  تزنلس لسياخولسيم س  لسةطثونلباسينلسه ةر كليز ت للسإلن ة ل

 C = a + by 

لسيطسو=لb ةبتلل=لاللaسياخولال=للyسه ةر كللال:لل Cإذلإسل

س لاسيزنلس ة اسملسيداخولفدذسلمادطةلسد لود سلسيداخولزة دقل(لل1)لي ةالسيةظ لإيللسيطعةتينلل

ل:إسلل وللسه ةر كليسي اغلسآلخ لز  سلساخ سلأا

 Y = C + S ---------------- (2) 

لتطثولسهتخةالSإذلإسل

ل:نم ول ولل(لل2)ليل(لل1)لي ةالتسجلسيطعةتيةس ل

 C + I = Y = C + S --------(3) 

إذلزاالسي  فلسألزط لسد لود السيطعةتيدنل ودللس دة اسسةالسيداخولبسةطدةلزداالسي د فلسألزاد ل ودلل

ل.س  نةالسي و ل وللسياو 

                                                 
 .484خزعل البيرماني ، مبادئ اوقتصاد الكلي ، مصدر سابق ، ص. د (1)
( )

اإلنفاق االستهالكي الخاص ، اإلنفاق االستثماري الخاص ، اإلنفاق الحكومي ) جزء كينز الطلب الكلي إلى أربع مجموعات إنفاقية  

 . تحليل افترض إنه ال توجد مبادالت خارجية وال قطاع حكومي ولتبسيط ال( ، اإلنفاق الخارجي 
بياروت ، المؤسساة الجامعياة .  1سيمون ، أصول اوقتصاد الكلاي ، ترجماة عباد األميار إباراهيم شامس الادين ، ط. برنييد وأ. ب  (8)

 .  135- 134ص. 1332للدراسات والنشر والتوزيع  
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ل:ناة  قلسيطعةتينلسأل ةسليوة ساسلسهمة ةتاليو ل(لل3)ليس لسيطعةتينلل

 I = S 

يزط  لت  سحلذيكلبسةنسةلس لخ السيط ولسهت ل
(1)

لل

ل(لل3-15)لش ول

ل(سيع ضلسي و ليسي و لسي و ل)لسيطاة ىلسية سان ليواخول

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

ل

ل

س لن  نلسألصول ولسية ة لسية لت  ل وللساةفةالسةاةيزنلبس ل(لل45)زطثولسي للسيط   ملبلسيزنل

يسددةلتسملسهمة دةتلزعطدول ةددالسادة ىلسمدولسدد لسإلنةدةقلسيد الزم ددقل.سيطمد از لسألف د ليسيعطد تال

ل.س ة ةالو سلسي للسطث ليوع ضلسي و لسية ظسفلسي ةسولفسط  ل

س دةر كل)لسية لزةعةتال ةاوةلسي و لسي ود ل(للE)ليزةم قلسيطاة ىلسية سان ل ةالسية  نل

فدذسلسي ود ل(للE)لس لسيع ضلسي و لفذذسلسات  لسيداخولإيدللسادة ىلأ ودللسد لسية  دنل(لالس ةثطةال

سطةلزدؤتالإيدللتد س غلسيط دليسلغسد للسي و لز  سلأمولس لسإلنةةقلالأالإسلوةةكلفةئضلف لسإلنةةق

سيط غدد بلفسددئليودد سلزددا  لانددةالسأل طددةالإيددللخ ددضلسإلنةددةقلفدد لسي ةدد سالسي ح ددنلسطددةلزددؤتال

ل.ي  ةقةةسل  لبعضلسي  ىلسيعةسونل

يمالتةاخولسيايينليةا ز لأيلياف للسهمة ةتلنم لسه ة اسملسي ةسول  ل  زقلسإل رةملف ل

تياسلفد لغودقلسي سد علبدس لسي ود ل(لسد لينردنلنظد ل سةدلل)لخسد لسإلن ة لسي  س لإذلزوعد لود سلسأل

ل.يسيع ضلسي وسس ليةم سقلسية ساسلسهمة ةتال

ل

                                                 
عبااد الفتاااح عبااد الاارحمن وعبااد . وقتصاااد الكلااي ، اوختيااار العااام والخاااص ، ترجمااة دجاايمس جااوارتيني ، ريتشااارد اسااتروب ، ا (1)

 . 833-863ص .  1322المنعم محمد ، دار المريخ للنشر ، الرياض 

45 

E 

 فائض في الطلب 

 العرض الكلي

C = a+by 

 C+I  طلب كلي

C + I 

 نقص في الطلب 

 العرض الكلي
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 ( LM) منحىن  (1)التوازن يف السوق النقدي 
ش  لسية ساسلف لسيا  لسية االتعةتالسي و ل وللسية  تلس ل  ضلسية  تلاليإسلسي ود ل

 ةئداعلالبسةطدةل د ضلسية د تلزمداتلسد لم دولسيادو نل وللسية  تلزعةطال ودللسيداخولسية داالي دع لسي

ل:يبةفة سضل  ةالسيطاة ىلسيعةمليو عةالفذسلش  لسية ساسلو ل.لسية ازنل

Ms = L1 ( Y) +  L2 ( r ) 

يو سلزعةد لإسلوةدةكل  مدنلسمداتعلبدس لسادة ىلسيداخولسيم س د لي دع لسي ةئداعلتع د ل د ل

ل: ةآلت ل(للLm)لاليزط  لسشة ة لسيطةمةلل(للLm)لش  لسية ساسليز وقل وسئلسةمةلل

سي و ل وللسية  تليق ضلسيط دةابنليسيد الود ل(لل3-21)لزطثولسيط ب لسأليالس لسيط ول

تسينلف ل ع لسي ةئاعلإذلزأخ لسيطةمةللسيطسولسياةي لالأسةلسيط ب لسيثةن لفس  حلسي س سنلسية لزةغلبردةل

سيطعدةس السم  دةلبد يكلشد  لسيةد ساساليإسللت اسغل  ضلسية  تلبس لأاصاعلسيط ةابنليأاصداع

أزنلن  نل وللسي للسي سصولبس لسم السي و ل وللسية  تليق ضلسيط ةابنليسي و ل وللسية د تل

يق ضلسيطعةس التادةيال طسدنلسية د تليقد ضلسيط دةابنلاسئداسل طسدنلسية د تليقد ضلسيطعدةس ال

يدد لفس  ددحلسيع مددنلبددس لساددة ىلأسددةلسيسددلسلسيثة.ليسيدد الزاددةيالسيطسطدد للسي ودد ليعدد ضلسية دد تل

اليأسدةلسيسدلسل(للok)لسياخولسيم س د ليسي ود ل ودللسية د تليقد ضلسيطعدةس السيةد لزطثوردةلسي دلل

سي سب لفس  حلسية يس ةالسيطط ةنلس لساة ىلسياخولسيم س  لي ع لسي ةئاعليسية لتع  ل  لسية ساسل

ل(.لLm)لف ل   لسية  تليز وقل وسرةلس غلسةمةلل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
 :أنظر  (1)
 .153ضياء مجيد ، اقتصاديات النقود والبنوك ،مصدر سابق ، ص .د   
 .336عبد السالم ياسين ، مصدر سابق ، ص .د   
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ل(ل3-21)لش ول

لسية ساسلف ل   لسية  تل

ل

ل

ل

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ييوةقو ل ولللسي   الف لسيةظ زةس لسية وسازنليسي ةلزنلتغلتط سولنط ذقلز  حلسيةد ساسل

يزمداتلسيداخولي دع لسي ةئداعل.لفد لشد وليسحدال(للLm)ليل(للIs)لسيعةمل  ل  زقلنط لسيطةمةسدس ل

(ل3-21)رنسةلف لساة ىلسية ساسل طةلف لسيط ولامغل
(1)

ل.ل

سيةد لتمداتلسادة ىلسيداخولسيد امليةم سدقل(للE)ل ةدالسية  دنل(للLm)ليل(للIs)لزة ة  لسيطةمةسدةسل

ل(ل.للr0)لل ةال ع لفةئاعللت سان ل(لسية االيسيم س  ل)لسية ساسل وللساة ىلسيا مس ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ل

ل

                                                 
 .  335عبد المنعم السيد علي ونزار سعد الدين ، مصدر سابق ، ص .د (1)

Y 

(3) 

45 
Ma 

Mt 

(2) 

r 

Ls(r) 

(1) 

Lm 

(4) 

Y 

Mt 

K 

Ma Ma0 Ma1 

Ma=L2 (r) 

Ms=Mt+Ma 

Mt1 

Mt0 

Mt1 

Mt0 

Mt=L1(y) 

Ms=L1(y) + L2(r) 

Y1 Y0 

r 

r1 

r0 
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ل

 (ل3-21)لش ول

ل(لLmيللIs)لسةمةلل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

يسطةل  قلن حالإسل ع لسي ةئاعلود لأ ثد لسيطةقسد سالأوطسدنلفد لتم سدقلسيةد ساسلسيعدةملال

ي وسددئلفردد لزعددالللسمدداتسليوةطددة لسهمة ددةتالسدد لخدد اللس ددة  ةبئليوطدداخ ساليتم زورددةلإيددلل

 .س ةثطةاسالسةةسنل

E 

M I 

S L 

r0 

r 

Y 


