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 المقدمة
 

فيمددالا  ددتا ب ددتااكصبددناصل دد ويقيال ا دد اصلقدد قاا لقددكانددالقاصاد ادداللاصلودداللم ا صلقدد  

يددناصلمقادد يابكم ددُا بكددكصبا دد اد دد اصلم   ددال اصلق  يددنا ام ددالوك اصلم   ددال اصلك ل

ام جويددناصلقدد صوي ا صلقت بددال اصاد ادداللبنفا بط دد افدد اوفدد بتا لددتا دد   ااي  دد ا

صلمملينا صلمالجال ا صلم فل ال ا صلمااللحاصلق  ينفا صل  انالوتاف اأغلباصألبيالقاهد ا
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 ج اصل يال ال اصاد اداللبنا صلوقددال اصلطالبجيدناومد اومقيدداصألهدكص ا  صلناصل  اوكاصل

اصلم طااناصل الاوناللك لن.ا ا يف  ا  اد  اصل لفال ا صلم   ال 

ا

 ااأو ا  ااكصبناصل  ويقيال ااكأابتهد ااد صلباوتدالياصد اداللياجكبدكافد  ادد   الدُاوودكا

ااصد ادداللا ددالااددي اصلددك ماافومدد  فافيدد اصلددك ماصلق  يددنااهيمق هددالاولددتاصد ادداللبالوهال اغيددال

(International)صل دد انالوددتاوادد  اصاد ادداللبال اصلق  يددناصل يالوددال اصأل ال ددينافيدد .اا

ااف اصلوال ي ا  بئال دناا  الاوقهمالاا  ل ا البغ بتاوالوا ا9191 ا9191نالقاذلكاجليال

اصلمدد  صلدد ابصااصل  بفالويددنفا ب واللددكاببرددالقاصل ئال ددناصأل  ب يددنا صلددقب او قيددالاصل دد  ا

 صلطاطادددنا  وهدددالاال باصلك لدددنافددد اصل دددكق افددد اصلميدددال اصاد اددداللبنا فدددكاوقدددالما

وي ا صلقت بددددال اصالو فا صلقدددد صلادددد نال ا دددداللطناصاد ادددداللاودددد ا  و دددد تاصاج مدددد

 صضوناصلدك ماصلق  يدنافد ا ضد افقدكصقاصلم دالقا صلد اقا صل دع ي ال ضد اافصاد االلبن

 يال ال او  طا بقالعاصد االلهالا  االلمناصلق  ينالااللحاصلاد نال اصل د اغداليا يدكصقا

ومليالوهالال مقيدداصلد احاولدتانالفدناصاو  دالبص اصلق  يدنا ط  ددنا اداللم ا  م  الود فا

  او ضدنا ا ف ص اامواللجنا االنل فا مالابجو اصاد االلاصل  و ا صلقد والاثنااقكبصو

ااافالدكصاادكب اصلمقال  ن.الألا ال فا ق  عاصلمقالونفا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

 

 

 السياسة النقدية

ا

ا

ه اصإلج صاص اصلم ومك اصلم طق ا  اد  اصل لفال اصلققكبناصلم مثلناف اصل قدكاصلم ند يا

واللجنا الابف أاولتاصاد اداللا د اصقد قا ا إللصب او ضاصلققكا  و اصل الئك ااهك ا

نالل فاللن,ا صل  طُ,ا وكياص  ق صباصأل والب,ا ذلكا د اقدقما لصب ا   صد دناصائ مدالقا

 صل ديف  اوليدد ااال دد طكصياأل ص ا و مدك اولددتاصلقت بددال اصل د اصدديرتال  ددي اصلجالوددبا

كىاادي اصلم ريد ص اصلققكبدنا  دا  pollution of source neutron defااصلوقئقد 

وع ي هددالاولددتااو ددهالاصلدد و ,ال قددكياد صوددكا و فيددناو ددالوكا  طددقا بص ددُاصل يال ددال ا
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 صلقدد صبص اولددتاص دد طكصياصل  ددالئ ا صألل ص اصلمقال دد نال مقيددداصألهددكص ,ا وق ددُاهددقتا

اصألل ص ا لتاد مي :

 صل دد اواددم اوقتدديُاددد  ضاصل ددقكص ,اوقتدديُااالوسااا و واودواا النوةيااة  .9

ناصلم الشددد  ,اصلقادددحا صإلبشددداللاصأللاددد ,اومكبدددكاصائ مدددالقاللم ددد هل ي ,اصل دالاددد

 باصاصائ مالقا صوجالهالو ,ا هقتاصل  الئ اغي ا ل  نا وع ي هالاضويف.

 دددو اصل الئدددك ,ا  دددو اصلطادددُ,ا صل ددد  اا وادددم االكمياااة واودوااالوساااا و  .2

 صلم   حا صاب يالغ اصإلج البي.

 دده لناصق يددالبابم دد ااصلقدد صبا صددق اصل يال ددال اصلمقئمددنا صلمقال دد نااااصوطددالذ ااأقا

 يال ددنا ددالاادداللو ل ا لددتاوت بدد اأ األص اأ ا  دديلنا ويقددن,ا ذلددكالقو اددالمااددي اصألغدد ا

ا دالئ اوك او فد  اااصفكص هالصلقت بنالل يال ال اصلققكبنا اي ا صدويناصل ف يد,ا ذلكا

اصلمكصقلنا لتاأباونا قهال:

امال:اأ له

صاد اداللبنا غيدال ااأ.اوودكلاصلقت بدال افد اهدقصاصلمجدالما صق قفهدالاادالق ق اصلمدكصب 

قال  نال الفناصاد االلبال ا  قئم هالالقدكبص ,ا    الودال ا وفد بامصلقت بنا)صلقم ذج(اصل

ا قا صيناهقتاصاد االلبال .

  دد و ضاصلمكصقلددنا لددتا ق ددناومددالذجاوال ددناااللق دد ناللقت بددال اصلققكبددنا صل يال ددال ا

اصلم ولقنااهالا,ا     قاولتاصلقم اصل الل .

اق ي ينا صلم  ونا  أ.اوت بال اصلقق لاصل ااا

 .صلقت بناصل لوين 

 صلقت بناصلقالو وين 

 وت بنانميناصلقق ل 

ام ضدد عااوهدد ُ و ندد اصلمكصقلددناولددتاوت بددنانميددناصلققدد لان وهددالاصلقت بددناصل دد ا

اصل مثا صل  ا  و ضا لت:

 – Transaction Approach والللددناصل  دداللماا–أ اا:اغ بقددناصلموددال ق ا

Equation of Exchangeبفدق افياد اابغهالاصل   ف د  صل د اصدالا Irving 

Fisherاف ان الا ا)صلق  اصلا صئيناللقق ل(. و ضهالاا

ا:اغ بقناصألبصك اصلققكبنا أ ا والللنانم د لجااCash Balance Approach الويال

:اا هدُاجوق اصد االلاف اجال ونانال   لن قا    ي اهقتاصلقت بنا ب صلهالاهُاأ ال

,ا نيقددددد اRobertson و ددددد قاب اي,اااPigou,اايجددددد ااMarshall البشدددددالما

Keynes.ا

ا .ا كب ناشي الغ ا وت بنانميناصلقق لا)وت بناف بك الق(

اج.اصلمكب ناصله  ين.ا

ا

 (Irving Fisherإرفنج فيشر )معادلة التبادل 

 

صل دد اصددالغهالااThe Equation of Exchange قا والللددناصل  دداللماأ اصلم دداللا ا

وقدددناوقال دد ينا غ لبددنااددي او نددكاولددتا جدد لاا9199صإلباددالئ اصأل  ب دد افيادد ا
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نميددال اصلققدد لاصلمو  ضددنا دد اجهددنا صلم دد  ىاصلودداليا دد اجهددناأقدد ى,ااميددثاب دد قا

للم اللغاصل  الفوتاف او د ب هال,ا بم د او ضديحا جم عاديمناومليال اصلم الللنا  ال بنا

 :   M.V = P.Tذلكا  اهقتاصلموالللناصل بالضينا ولتاصل ج اصل الل ا

ابيثاأق:

ا

او  ضناف المتناا قينا ويقن.:انميناصلققكاصلمMا

ا:اا  وناصل كص ما)وكص ماصلقق ل(.اVا

: T انميناصلم اللا ا  اصل ل ا صلطك ال اصلمط ل ناف او ساصللمتناصل  قين.ا

P .ا:ا    ىاصأل والب

ا

ب ميددن,افهدد ا ذقالي ددتاوت بددناا  ددال ص فدد قاصلموالللددناامثالاددنا  فالاقددناب ددالايناأ الهددقصا

أقاصلموالللددناواددم اولددتاا ذيدد اصل ق ددي  ا و نددكتا  ومددالاصدديرناببالضدديناو  دد اصل مل

(اا ص فناصلوقددناPصلو ص  اصل ميناصل  او  الو ا  الش  ال مكبكا    ىاصأل والباصلواليا)

صلف لبنا صل قال  ينافيمالاادي انميدناصلققد لاصلمو  ضدنا صلم د  ىاصلوداليالأل دوالب,الدقلكا

  = MVPف قااا

ااااا ااااااااا Tاااااااا

(اوقددكا  دد  ىاS(اب  ددال ىا دد اصلودد ضاصلققددكيا)اDا(صلققددكيا ولددتاأ ددال اصلفلددبا

ا(9)اا                                             D = Sصل  صاقا:ااا

(اأقاT.P ا((اب ال ياصلقيمناصلققكبناللم اللا ا صل  او ال يانميدنااDا( امالاأقاصلفلبا

D = P.T                                                        ا(ا2)اا

 امالاأقاصلمو  ضاصلققدكيابمثد اصل دكفداصلققدكياقدقماف د  اا قيدنا ويقدنافهد اب دال يا

ا(3)اا         S = M.Vنميناصلقق لا     اف ا  وناصل كص ما

  = MVP(ااوما اولتاأقااا9ف اصلموالللناا)اS,D االل و ب او ا

ااااا ااااااااا                                                                  Tاااااااا

ا

ا

اV  د ونال بصقااT ولي افد قاومليد افياد اصل ق دي  ا قالصدنافيمدالاب ولددااث دال ا

 اقلكافد قاأياوريد افد ااPصل  اومث انميناصلقق لاصلمو  ضنا صلثالو اااMفل اب قتا اا

Mدد  ابومدد اولددتاوريدد افدد اا Pهدد ااددقلكاوت بددناغيدد ا   ال لددنا ااو فدد  ا لددتاا 

اصلقق لااا ب ا  الش  اصلفلباولت

ا

ا

ااااااااا

ا

ا

 Pا

Y  صلكق 

M 

 مستوى التشغيو الكامو

 اوسعار

m 

P 
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ا

 والللدناصألبصدك اصلققكبدناا هد اا(The Cambridge Equation) والللدنانم د لجا

 ددددكاص ددد  ملهالااMarshallصددديرنانق دددي يناصدددالغهالاصاد اددداللياصل  بدددكا البشدددالما

صاد االلياايج ,ا هقتاصلموالللناو نكاصلوقدنااي اصألبصك اصلققكبناصل  اب غباصألف صلا

 ال ااهالا  اجهنا اي اصلكق ماصل  لبنا  اجهناأق ى,ا اقالاااولتاذلكافد قاو د ناصاب 

ولدددتاشدد صااصل دددل ااصألفددد صلالألغدد صضاصلكصقليدددناأياصإلو ددال  دد اصلددكق ابمددد  فااهددالا

اصا  هقنينا صلطك ال ا و  ناأق ىاوم  فااهالاولتاش  اأص مابأ ا اللين.

لل ريدد ص اصلققكبددناصل دد اا صأل ال دد ووددكاو دد ناصلددكق اهددقتاب ددبابأيا البشددالماصلوال دد ا

ااك بهالاو   اولتاصلقاالغاصاد االلي.

 لقلك,افموالللنانال   لجاو   اصل ري ص اصل  اوف أاولدتاصلم د  ىاصلوداليالأل دوالبا د ا

ب دد قكصقا لددتاو ددساقددقماومليلهددالاصل ريدد ص اصل دد اوفدد أاولددتاودد ضاصلققددكا دد اأوهمددالا

اصل   ض.

اعبصدك اوقكبدنانق د نا د اااالاب  دال  بق با البشالماصاب  ال ا  يد اصألفد صلالدقلكاأيا

لقلهُاصلققكيا  ا  ال انميناصلققكاب لياصلتاصوط دالضاصلدكق اصلققدكيا صلو دساصدميح,ا

 اقلكافعقاصأل ال اللموالللنا" والللناصألبصك اصلققكبن"اوقد ياولدتاصلوقددناادي اصل غ دنا

اف اصاب  ال ااعبصك اوقكبنا  اجهنا صلكق ا  اجهناأق ى.

ا:صلوقدال اصل اللينا هقتاصلموالللنا  اجهنا البشالماو مث اف صلايالغناصل بالضينال

ابيثاأقااL = Mو ال ياصلفلباولتاصلقق لا  او ضهالاأياأقاا .9

ا=او ضاصلقق لا  Mاااااااا

ا=اصلفلباولتاصلقق ل.اLااااااااااا

   وال اصلفلباصلققكيا"صل   ي اصلققكي"اه األغد صضالصقليدنا)صاب  دال ا .2

صا دد هقنيناصلجالببددنا صلك ببددنالألفدد صل(ااااللققددكا دد اأجدد اوم بدد اصلق قددال 

 اااL = L1 + L2 لألغ صضاصلطالصناااللما ماولتاأص ما الليناأياأق:ا

ابيثاأق:

الصقلين.:اأغ صضاL1ااااااا

ا  ي اصلققكياألغ صضا اللين. :اصلL2ااااااا

اL1 = KY قاصل   ي اصلققدكياألغد صضالصقليدنابمثد او د نا د اصلدكق اصلققدكي,ا .3

ابيثاأق:

اصلق  ناصل  اب غباصإلف صلاصاب  ال ااهالااا ب اأبصك اوقكبنا الئلن.ا=اKااااا

ا=اصلكق اصلققكي.اYااااا

  قاصل   ي اصلققكيالألغ صضاصلمالليناب ال ياو  نا  اصلقيمناصلققكبنالألص ما .4

ابيثاأق:اا L2 = KAاصلمالليناصل  ابمل هالاصألف صل,ااااااااااا

اص ماصلماللين.=اومث اصلقيمناصلققكبنالألاAاااااااااااااا

ا=اومث اصلق  نااي اصألبصك اصلققكبناصل  اب غباصألف صلاصاب  ال ااهالااااKااااااااااااا

الألغ صضاصلماللينا.اااااااااااااااااااا

فد اصلموالللددناL2    اا L1صلقيمدناصلققكبدنالألصد مااعجموهدالا ادالل و ب اود ا .5

 اL = KY = KAصل اللين:ااا
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 M = KY + KAوا حااااا M اLا االل و ب او  .6

 ل اص   وكوالاصألبصك اصلققكبناصل  اب غباصألف صلاصاب  ال ااهالاألغ صضا الليدنا .9

ا.M = KYنق  نا  القلهُاصلققكياوا حاصلموالللن:ا

  = MKY = M                 Kاموقتاأقاصل   ي اصلققكياااااا

 Yااا ااااااااااااااااااااااااااااااااا

صألبصددك اصلققكبددن"اب ددال ياصألبصددك اصلققكبددنااأياأقاصلفلددباولددتاصلققدد لا"صلفلددباولددت

الا صااصل ل ا صلطك ال ا    اناف اصلكق اصلققكي.

 لهقصابق ا) البشالم(اأقاصل كب او اصاب  ال ااالألبصدك اصلققكبدناب مثد افد ا و الدهدالاولدتا

شدد صااصل ددل ا صلطددك ال ا أقابغ ددناصألفدد صلافدد اصل طلدد اودد اشدد صااصل ددل ا صلطددك ال ا

ا ُاصوط الضاأ والبهال. ي ليا لتاابالل او ضهالا

ا

و ددال ياو دد نانميددناصلققدد لاصلمو  ضددنا لددتاصلددكق اصلققددكياأ ا قلدد  ااK لمددالانالوددتا

اأياأوهالاو سا    طا  وناصلك بصقانمالاف اا9  وناصلك بصقالألغ صضاصلكقلينا

 Vاا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 د وناودكص ماصلققد لاو بدكاأ ا هدقصابوقد اأقا والللنافيا ا ااأوهالاا ق  انا لدتاصلدكق ا

  = 1Kوقط  او يجنال بالل اأ اصوط الضاصل   ي اصلققكيالألف صل,اأياأقااااااااااا

 Vااااااا     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اM  = Kاا  ف قاا   M = KYف اصلموالللنااااK االل و ب او ا

 Yااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اMV = YأياأقاااااM  =1 وا حاصلموالللنااا

ااااYااااVاااااا ااااااااااااااا

ااااY = Y1P امالاأقاصلكق اصلققكي:اا

اYصل دو ا ادالل و ب اود ا×اأياأقاصلكق اصلق   اصلققدكيا=اصلدكق اصلقد   اصلمقيقد ا

 P MV =ف قاديمناصلموالللناوا حاا1Yاللق مناولتا اااP1MV = Yف قااااا

اY1اااااااااااااااا  اااااااا.ااااااااااااااااا:اومث اصلكق اصلق   ا MVبيثاأقا

أياأقاصلكق اصلققكياب و  ااالبو العاصلم   ىاصلواليالأل والبا نلمالاصبو  اصلدكق اصلققدكيا

ادي اصألبصدك اصلققكبدنا"اصوط  دتاصلق د ناصلمقيقيدنااM"اث ال انميناصلقق لاصلمو  ضدنا

ا صلكق اصلققكي.صلم البنا

ا

 قثواورصدة النقدية  (فيشر)أوجه االختالف والشبه بين معادلة المبادلة ل

وق با والللناصل  اللماما)فيا (ا ج لاوقدناولقالئينااي انميناصلقق لاصلمو  ضدنا .9

 . صلم   ىاصلواليالأل والب,ا هقتاصلوقدناغ لبن

ابصك اصلققكبناما) البشالم(اا ج لاوقدنااي انميناف ابي اوق با والللناصألااااا

اصلقق لا صلكق اصلققكيااميثاو   اصل ري ص اصلققكبناولتابجُاصإلو الجا ُاولتاااا

ااصلم   ىاصلواليالأل والبا بقبفاأقافيا اص   وكاوع ي او ضاصلققكاولتابجُااااا

 صإلو الج.اااا
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فد ا   ودال اود ضاصلققد لاصل  داللما صلم الللدناا مليد اصل ريد ص اصه متا والللدنا .2

    وال اصلفلباولتاصلقق ل.ا  همالم

صلققكبدناا مليد ا   ودال اصلفلدباولدتاصلققد لاا بيثاصه متا والللدناصألبصدكف ا

 صو  دالباصل   دي اصلققدكياودال قاا هدُا أ ال د ا صه مالياأد اام  ودال اصلود ضا

اف اصل ع ي اولتاصلقاالغاصاد االلي.

لفلددباولددتاصلققدد لا صلمودد  ضا قهددالابمددكلصقا و  ددداصلمواللل ددالقافدد اأقاصلوقدددنااددي اص

صل  صاقاصاد االلي,ا هقتاصلوقدنابك بهالاصلم   ىاصلواليالأل والبا  صااندالقاااد ب ا

  الش  اب بافيا اأ اااد ب اغيد ا  الشد  اب دبا دالابقد بتا البشدالم,ا صلدقياب ندكا

 ض ا يال ال اوقكبنا ذلكان قا   قاود ضاا صلم   لنوكيادكب اصلجهال اصلمط انا

ا  صااصلكصقل اصلقالئُاولتاآليناصلفلباولتاصلقق لا و ضهال.صلققكا

ا

   Pigou's Equationمعادلة بيجو 

 

ا ف ب اغ بقناصألبصك اصلققكبدناصلطالصدنا ا) البشدالم(ااPiguoدالياصل   في  باايج ا

ا,افقكاداليااو ضاصل    او اغ بدا ض اصلموالللنا  اجكبك

  = KRPصلق  اصلا صئيناللقق لا=ااااااااااااا

 Mاااا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

او  ناصلكق اصلمقيق اصلقيابم فاولتاش  اوق لا الئلناا×صلكق اصل ل اصلمقيق اا

اصل صيكاصلققكيااااااااااااااااااااااااااااااااا

ابيث:اا

(Pااوو  او اصلق  اصلا صئيناللقق لا ه ا قل  ا)P ا.اموق اصلم   ىاصلواليالأل والبا

(R)ال ل اصلمقيق ا و  اوق اا لونا ويقنا"صلقمح"اب غ هالاصلمج م .صلكق اصا

(K(او  ناصلكق اصلمقيق ا)Rاصلقيابم  فااهالاصلمج م اولتاش  اوق لا"أبصك ا)ا

اوقكبن"اومث اصد فالعا  يف  اولتادكا  اصلم صبلاصلمقيقين.اااااا

(M اوو  او اوكلاصل بكص ا  اصلقق لاصلقالو وينا"اصل صيكاصل ل ا  اصلقق)اا–لا

اصألبصك اصلققكبن"ااااااا

  = c)                                                     -c + h (1 KRPا   

 Mااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا ف اهقتاصلماللناف ق

(c او  ناصلقق لاصلمالض  اصل  اوم  فااهالاصألف صلاولتاص ب)اوق لا.ا

(1 - c.او  ناصألبصك اصل  ابم  فااهالاصألف صلالكىاصل ق ك)ا

(hاو  ناصلقق لا"اا بوهالاصلققكبن"اصل  ابم  فااهالاصألف صلا لتاصل لصئ اصلما فينالهُا)ا

الكىاصل قك.ااااا

(اصلقد  اصلاد صئيناللققد ل,ا ادي اند ا د اP اقلكا ب باهقتاصلوالللدنافد قاصلوقددناادي ا)

(K,Rاو ري اغ لب)ااادي اصلقد  اصلاد صئينا اا و  يال (اP,اأ دالا ذصاص د طك قالا)اM ادي ااPال

الل و ي او اصلم   ىاصلواليالأل والبانمالاه اصلمواللا ,اف قا والللناايج اوا حا

   = MPاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 KRااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

(ا ذلكالا حاصل ريد ص افد اM(او ا)K بجبا قبتناأقاايج ادكاأوفتاأهميناما)

ديمناصلقق ل,ا بوق اذلكاأقاديمناصلقق لا ومالاو  دفاولتاصلفلباولدتاصلققد لا لقب  دال ا

ااالألبصك اصلققكبن.

فدد قاصلموالللددناو مثدد اامقمقددتاا(c(ا)hفدد اصلموالللددناصلمف لددنا)اR,K فدد اباللددنا  ددال ا

اا ابكا  بوق اهقصاأقا   وناصلفلدباولدتاا  Rectangular Hyperbolaو  اببالضيال

صلقق لاوقكان اصلققالغاولتاغ ماصلمقمقتا ومالاو ال ياصل بدك ,ا االل دالل اصوط دالضاصلقد  ا

صلادد صئيناامقددكصباصلقاددفاأومددالابدد ليا لددتاابددالل اصلفلددباولددتاصلققدد لاامقددكصباصل ددوفا

ا,ا بم  اأقاولطصا لتا الابل اف اباللدنا  دال ا صلو ساصمي ادعقاابدالل انميدنااR,Kمال

صلقق لا   او ليا لتا وط الضا قال دبافد اديمدناصلققد لا االل دالل افد قاديمدناصلققد لا دالا

اه ا االصلناف انميناصلقق ل
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 نميددناصلققدد لالصلددنافيمددالاب غددباصألفدد صلاصاب  ددال اادد ا قهددالااالإلضددالفنالمجددُاصألبصددك ا

بددنالددكىاصلم   ددال ا صقاصلمج مدد افدد ابددالماصبو ددالعاصل  ددطُاب غددبافدد اابددالل اصلققك

ا طدقيصاب  ال اااللقق ل,ا هدقصابط لدفا د ادفدالعاوقد ا  د اومد اوقد ا مدالاب دل ا 

اصلق صبص ااو ضاصلققكا   ا ُاصلفلباولي .

ا

 Robertson's Equationمعادلة روبرتسون 

ا

ولتا    ىاصأل دوالبافيمدالاكاصو ما ل قااPigouلُابري اب ا و  قاصل ثي او ا والللنا

اولتاصلقيمناصلا صئيناللقق لا دكاصالياب ا و  قا واللل  انمالابل :اPigouصو مكا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا.ااااااااااااااااااااااااااااااو ضاصلقق لااااااااااااااااااااااااااااااااا=اصأل والب    ىا
اصل  ابكم  فااهالاولتاش  اوق لاTو  نا  اا×ا1ل ق ياللموال ق صلمجُاصااااااااااااااااااااا

ا

 MP                             P = xM = KT                                        اا

 KTااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                                                 
  جم عا الابكا  ىا  ا ل ا قك ال اققما قنا1

 انميناصلقق ل

 صئينااللقق
ا
صلق  اصل

 لا
 

Dm 

P=f(M) 

Dm = f(K , R) 

M3              M1              M2      
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  دد  ىاصأل ددوالبااP صلموالللددناوق دد ااددعقاودد ضاصلققددكابدد   ااادد ب اغ لبددناولددتا

ااد ب ااT ع  اصلمجُاصل دق ياللمودال ق ا ندقلكاو د ناصلققد لاصل د اهد اجد اا د ا ب

او  ين.ا

اا دد افيادد ا) والللددنا  اددقلكافهقددالا فدد اهددقصاصلجالوددباوجددكااددعقاب ا و دد قاأنثدد اد اددال

اصلموال ق اصلققكبن(ا

  = M,    P =  MVPاااااااااااااااااااااا  

ااا  TاااااااااااKTااااااااااااااااااااااا

فهددد ا قلددد  اا(V)لهدددالاو دددساصلموقدددتاأ دددالااT, M, Pقاصلموددداللل ي افددد قااف ددد انددد

Reciprocal  1ااااااااااااااااااااااااااV =   

 Kااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اا دد اصألقددقااوددي اصاو  ددالباأقا والللددنافيادد اووقدد ااالإلو ددال اايقمددالاب ا و دد قا غ وددال

ااالاب  ال .

ا

  Preference Theory  –Keynes Liquidityيولة   نظرية كينز تفضيو الس

ا

وادد حاهددقتاصلقت بددناغ يوددناصلفلددباولددتاصألصدد ماصل ددالئلن,ا وقد هددالااالألصدد ماغيدد ا

صل الئلن,ا  و اصل الئك ,ا و دودال ا ودكا اصألبادالحا صا د ثمالب,ا صل   يدف,ا ااد ب ا

اوال ناوقدناصلقت بناااللفلباصل والم.

ا

لاصاب  دال ااداللث   افد اشد  اوقد لا دالئلناادكااا د ا:اه او  ي اصألف صتفضيو السيولة

اأياش  اغي اوقكيا ث اصألذ وال ,اصل قكص ,اصلقهب..........صلخ.

اا د اد د اصل دلفال اصلققكبدن,ا  ب وجكباصإلشالب ا لتاأقانيق ا  ضاأقاود ضاصلققدكا الا دال

ا دكاد ُانيق ال صف اغلباصلقق لا لتا ق نال صف ا:

ا

A. لصف اصلموال ق اااTransaction 

B. لصف اصاب يالغاPrecaution      

C. لصف اصلم الباناSpeculation  ا

ا ذلكاضم اصلك صماصل اللين:

   Transitions motive      Lt = f(y)ل صف اصلموال ق ا=الصلناصلكق ا

   Precautionary Motive Lp = f(y)ل صف اصاب يالغاا=االصلناصلكق ا

اSpeculative Motive    Ls = f(r)اال صف اصلم البانا=الصلناصلم البان

 Lt + Lp = f(y) = Lt + P بم  اأقاو ُاصلموال ق ا لتاصاب يالغ اف ا ح:اااا

         M = Lt + P + Ls ولي اف قاصلفلباصل ل اللقق لابم  اصيالغ هالانالل الل :ا

             M = f(y,r) ذق,اصلفلباصل ل اللقق لا=الصلناف ا)صلكق ,ا  و اصل الئك (ا

 لتاأقا دو اصل الئدك اصلموقد اب مدكلاا  دودال اصلوال دنالمدالا دي  قاوليد ا دو اا هقصابق ل

اافدد اصل  دد  ا صل الئددك افدد اصلم دد ق  ا مددالابوقدد اأقا ددو اصل الئددك افدد اصلمددكىاصلف بدد ا أب ددال



 91 

صلقاددي  ا  ددي  قاهقددالكاصقدد ق ان يدد اايقهمددال,ا مددالابوقدد اأقانميددناصلققددكاصلمفل اددنااا

اقكبن.بم  اأقاوا  ا وفتالديداف اصل يال ناصلق

ا

 نظرية فريدمان في النقود / مدرسة شيكاغو

 

و ن اوت بناف بدك القافد اصلققد لاولدتاجالودباصلفلدباولدتاصلققد لا   دلمناأقاصألفد صلا

ب غ  قاف اصاب  ال اااللقق لااقكباب قال بااكبجناواللينا  القد لهُا ل د الديسااق د نا

ا,ا أقاصلدكق اا الا ن,ا  قاغلباصلقق لا  اد  اصإلف صلاوقد  ا  ا    ىاصأل والب غ لبدال

صلمقيق اه اصلممكلاصل ئي  اللفلباولدتاصلققد ل,ااالإلضدالفنا لدتاو ل دناصل  صدناصل كبلدنا

االلقق لا صل  اومدكلااالل  دطُ,ا  دو اصل الئدك ا وليد ابم د اأقاو د قاصلو ص د االقب  ال 

,ااP,ا  د  ىاصأل دوالبااY/Pصلممكل اللفلباولتاصلققد لاهد ا  د  ىاصلدكق اصلمقيقد ا

,ا قكصباصلث   اصل ليناصل  ابم  فااهدالافد ااi,ا و اصل الئك اInف اصأل والباا العصابو وكما

ا دكاأشالباف بك القا لتاأقاهقالكاقم ناأش المالقب  ال اااللث   اه :ا ط ل ن.اأش الم

اHuman Capital (H),ابأ اصلمالماصل ا ياBonds (B),اصل قكص ا(M)صلقق لاا

ا,Physical non-human Goods (G)صل ل اصلماللبناغي اصل ا بناا

ا.Equity (E) قكص اصلمل يناا

اولتاصلقق لاف اصلموالللناصل اللين: دكاصالياف بك القالصلناصلفلبا

 ,w, y, u)                                             dp, 1M = f(p,rb,re ,اا

اااP  dtبيث:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

Mاصل ل اولتاصلقق ل:اصلفلباا

P.ا:اصلم   ىاصلواليالأل والب

rbا:ا و افالئك اصل قكص اصل الئك اف اصل   اا

re   ا:ا و افالئك ابق  اصلمل يناصل الئك اف اصل

dp,  1ا:اصلوالئكاصلمقيق القيمنا بك اصلققكا

P   dt 

wا:اصلق  نااي اصلث   اغي اصل ا بنا لتاصلث   اصل ا بن.ا

Yا:اصلكق اا

uاصلمالل ناللث   ل  اومكلاصلمق ونا صل  او   اولتاأذ ص ا و  يق اصل بكص اصلم ري ص اص:اا

ا

 هقتاصلم ري ص انثي  اجكصاا اابم  ا و ف هالا صل يف  اوليهدالا هد ا  كصقلدنافع دوالبا

صل قكص اومكلااقالااولتا و اصل الئك اصل  د اصلواليا صلقياهد اادك بتالصلدنافد اصلود ضا

أقاصلمق ونا  ري او و ا لديسا ا م  األ  ب اهمال:اصلققكي,انمالا أقاومكبكاصلمق وناغي

نم ا صوق اأقال  اف لا ق و  اصلطالصناا اوط لفاو اصوق ب الدق ساصل دلونا ادقلكا

فهدد اأنثدد اووقيددكصاالل ددل اصلمط ل ددنا مددالابوقددكاديال دد اأ ا لبصندد ,اهددقصااالإلضددالفنا لددتاوددكيا

 اودكياددكب اهدقتاباد ا ج لا قيال القيال اصلث   اصل ا بنااا بوهالاصل مينا,ا هقصانل 

صلفلدباولدتاصلققد لااالإلضدالفنا لدتاصقاصلقت بدناأهملدتال با دو ااصلقت بناولتاومكبدك
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ا,ا مالابا ك,ا جالوباو ضاصلققكا صإلد صضصل الئك اف ابالما ف ااأ  تاولتاصل الئك اأب ال

اوجالوناصلقت بناف اوقكبُاو قابقيق الل يال ناصلققكبن.

ا

 المدرسة الهكسية ونظريتها النقدية

 

وط لفاصلمكب ناصله  يناف اغ بهالاللقت بناصلققكبنا د اجالودباصلفلدباولدتاصلققد لااا

او اصلقت بناصل ق بناصل  اوق ُال صف اصلفلباولتاصلقق لا لتا ق نال صف ا ه :

الصف اصلموال ق فا لصف اصاب يالغفا لصف اصلم البان.

ا اقلكاف قاغلباصلققكاصل ل اب  قاامجم عاهقتاصلك صف فابيثاأق:

Lt                         ا لصف اصلموال ق اLt + Lp +Ls = Md                       ااا

Lp                         لصف اصاب يالغااااااLt = f(y), Lp = f(y), Ls = f(r)        ا

Ls                         لصف اصلم البانااااااااLt + p + Ls = Md → Md = f(y,r) 

صله  دددديناأقاهقددددالكا دددد  اوقددددكيابدددد ُافيدددد اودددد صاقاوقددددكاااااااااااافدددد اصلقت بددددناا صإلضددددالفن

 Ms = Md →Ms = Lt+p + Lsصلفلباولتاصلقق لا=او ضاصلقق لاااا

اا  و ضاصلققكاب باهقتاصلقت بنا  ريد اقدالبج ابم مد اصل قدكاصلم ند يا هد ابجمدال

ااف اصلراللبفا ه ااا ب ا  كئينا صلمواللا اصل الليناو ي او ضاص الققكا: ويقال

              M = C + D   و ضاصلققك:ا الاايكاصلقال ا+اصل لصئ اومتاصلفلبا .9

 B = C + Rصلماكبا  اد  اصل قكاصلم ن ي:ا الاايكاصلقال ا+اصاب يالغال ا .2

لصئدد افدد او دد ناأياأقا جمدد عاصاب يالغددال افدد اصل قددكاصلم ندد ياو ددال ياصل   .3

ا = RR = Dr → D                                    صاب يالغ اصاج البيا

  rاااااااا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                                                           RM = CM + D,      D =  

r                                                             

                                                                            RM = CM +  

r                                                                              

ابيثاأق:

Cاصلوملنااي ابكياصلقال فاا:Dاصل لصئ اومتاصلفلبفا:rا:او  ناصاب يالغ اصلققكي

Rاصألبصك اصلققكبنفا:Bاصلماكبا  اد  اصل قكاصلم ن يفا:Mا.:او ضاصلققك

ا

ا

 R = B - CMف قاااا C = CMبيثاأقاااااا R = B – Cنقلكاف قا

                                                     CM –B M = CM +  

 rااااااااااااااااا                         اااااااااااااااا

                             CM –B → rCM +    CM –B M = CM +  

r                            r                                      

Mr = rCM + B – CM  → Mr – rCM + CM = B                    

                                       B         rC + C) = B = M    –M (r اا
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r(1-C) + C                                الوفاصلققك(ااا  ( 

اا        الاباكبتاصل قكاصلم ن يا  اوقكاااااااااا ذقاو ضاصلققكا=اا
اايكياصلقال (ا+ا الاايكياصلقال ا الا–ا9و  ناصاب يالغ ا)اااااااااااااااااااااااا

ا

 (r,c) اقلكابجباصل مثاو ا الاب   اا

ا

 ويمكن تلخيص ما سبق بما يلي  

أقاهقالكاوقدنا  دالو ناادي اود ضاصلققدكا  فل ادال اصل قدكاصلم ند يا)صلققدكا .9

 (.Bصلماكبا

 .ا(C)  الوفاصلققكابو مكاولتابغ ال اصألف صلااالاب  ال اااللققكاصل الئ ا .2

 (.rتاصاب يالغال اصلققكبنالل ق كاصل جالببنا)بو مكا  الوفاصلققكاول .3

 .……y,i,pبو مكاولتاجملنا  اصلو ص  اا(C) الااعبكياصألف صلا .4

ولددتاا–ا(r)ولددتا ددو اصل الئددك اا صل دد اهدد ا و مددك ا–اوو مددكاو دد ناصاب يددالغ  .5

ولدددتا يال دددناصل قدددكااX صائ مدددالقا لدددتاج صودددباصلو ص ددد اصألقددد ىااصإلدددد صض

 صلم ن ي.

صلاددددددد  اصلدددددددكصل اأ اصلوقددددددددناصل الليدددددددن:اااااااااااااااااااوددددددد ضاصلققدددددددكابم ددددددد اأقابعقدددددددقا .6

M= f (B,i,iD,y,V…)                                                          ا

ا

اغ والا وتُاهقتاصلو ص  ااويك او ا لفناصل قكاصلم ن ياف ا  اصل يال ناصلممالبك .

ا

 النظام النقدي ونظام سعر الصرف

 

صلققكبنا  اووكلا صق قفال ابم  اف اصلقتدالياصلققدكيا وتدالياا الابقف داولتاصلقت بال 

ا و اصلا  .

 ولددتاصلدد غُا دد ا جدد لاوتددالياوقددكياودداليفا وتدداليا ددو اصدد  ابادد ققا  جويددنا

   ا ُاصلممل ا صل م ُاا ا اااهدال,اصل  صلناصل  اااب  قيُاصلقاالغاصاد االلياصلواللم ا

ا(9)جك ما:اا2يق اصلجك ماصل الل وجكاصل  الب اف اوالببخاصلقتال ي اصل الاقي اصلقياب 

ا

ا

 الفترة نوع النظام

ا9194ا-ا9991ا.ا ويالباصلقهباصلواللم 9

ا.او و عاصا  ق صباققماف   ا الااي اصلم اي 2

 صل و بُ -أ

 صلو ل ا لتا ويالباصلقهب - 

اصلو ل ا لتاصل و بُ -ج

ا9131ا–ا9199

ا9125ا–ا9199

ا9139ا–ا9125

ا9131ا–ا9139

ا9199ا–ا9145اصلك ابا.اصل و اش  اصلثالاتاامويالب3

                                                 
ا2119و جمنال.فاللحاو كاصلج البافا   م  اا–ت,اج صهالياغ  ل  قا(اصلو لمن,اا ماهي  9)اا2
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  ب الااوم ب اصلوملن -أ

اوتالياا ب  قا  لااصل ول  - 

ا9159ا–ا9145

اا9199ا–ا9159

ا.اوو بُا و اصلا  اامويالباصلك اب4

 فا اصاو ال  -أ

اصلو ل ا لتاصل و بُ - 

ا9194ا–ا9199

ا9194ا–ا9199

ا9194ا-ا9194

ا  قفقناصلمالبكاEMS.اصلقتالياصلققكياصأل ب ا ا5

ااصأللمالو اصل ك  ىاااا

ا9113ا–ا9191

ا9113ا–ا9195اصلل ف اا–.اصو ال اصل كق ااقاصا6

ا.اصاومكصباوم اوجكلاصل و بُاصلواللم 9

   صد نا ص ونا  وكل اصألغ ص  -أ

اصلط الياصلقهالئ ال ث يتاصل و اااللك اب - 

اا-اا9113ااااااا  

ا9119ا–ا9113

ا  ا-ا9119اااااااا

 

ا

ااالإلضدالفن دو اصلاد  اا أوتمدنناأ ضحاصلجك ماصل الاداوودكلا وريد اصألوتمدناصلققكبد

 لتادا ا كلاهقتاصل ري ص ا صلقياااب محالقجالحاصل يال ال اصلققكبنفاأ ابط جهدالاود ا

ضددميناآليددناصل دد  ا)صلودد ضا صلفلددب(فا دديف  ا  ددلفناصل قددكاصلم ندد يا ب ددوهالا

 صلددقيابادد  اوددكياص دد ق صباصا دد ثمالبص ا صأل ددوالبا صل   يددففا بومدد اولددتاصلطلدد ا

الك ماولتا ب اليا يف وهالاولتاصد االلتا ب ُاصل يال ال اصلمقال  ن.اقكب اصد االلبال اص

ا

 الواقع الثاني

ا

بددكاصل دد صاطااددي ا   والودد اصل دد ا ددالوك اوليهددالاصصل ددك ب اصلاددكبكالقد ادداللاصلودداللم ,ا و 

  ب اصاواالا اصل  بوناصلمقهلن,ا صل ف باصلهالئ افد اصلمول  دال ا   دالئ اصلماد ما

ل  اااو لفا  ىاجهدالاانم يد و اام صصد ال اجيدك ,اوليهالا  اش  ال األقتاصلم وكل اص

لي  قاصلواللُاضم ا   الوالوك.ا هقصانل ادكالف ا لتاوف باوتالياصد االليا وجالبيالكبد ا

أقاب د بت,اللكالدنااقصلقكب اولتاوق ب اصأل والباصلواللميناب  الااي يا اعد ا  اذلكا اك 

فدد اضدد طاصأل دد باولددتاوددكيا جدد لاصلقددكب اولددتاصل دديف  ا دد اد دد اصلقتددالياصلودداللم ا

    الويناصل م ُااهالا هقصابقف دااا ب اصن  اولتاصاد االلبال اصلق  يناصل د اااوملدكا

بدد ااا ااددد  افدد اوم مهددال.ا اددقلكافقددطفاصو قلددتاأشدد الماصل جددالب ا دد اصل  ددالئ اصلماللبددنا

ا صلمك لاصإلدليمينا صلجر صفيالا لتاصل قق او  اصلمول  ال اف اف الئهالاصل ص  .

اا اي اصألغ اصلمملينا  الاب ولدااهالا  ا االلحاد  ينا صألغد اصلواللميدنااصلقيافا او  يال

صل ص ددمنالل يال ددال ا صلادد  قاصاد ادداللبناصل دد او مدد كالدديسافدد اصدداللحاصل يال ددال ا

 صلومليال اصلق  يناصلم لقينالل يال ال ا لي تاصالوونالهدالفا هدقصا د اند او الود ا و صبدكا

الليدددنفا صلم دددالج  ااالل دددل اصلماصأل ددد ص فددد ا ودددال ق اصاد اددداللاصلوددداللم ا ددد اقدددقما

صلماقوينفا بكوُاذلدكا جد لاهي دال ا     دال ال ليدنا  ودكل ا  وفالئهدالاصدقبيال ا

    بناو محالهالااالل  غ ا وجال اا يالل اصلك ماصلق  ينا صل كق اف اصلمدكا د اددكبصوهالا

ولتاب ُا يال الوهالفا   قااد البالا يال يناناد غالل وال د ا وهدالفانم   د  اا ب د قا
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صل قميددددناصاد ادددداللبنفاا لصب ك ل اصلم دددد  ل القاودددد اودددد ل اأ دددد باصل قددددكاصلدددد   لاا

بيدثاصو قد ال بهمدالا د اصلاد  فا ااد ب ا  ن بدنفااأ دوالبفا ص  ق صبا صإلد صض

  ن بدددنا ويدددالباصاشددد  صغافددد اصل ودددال قا ددد اصلدددك ماصلم ددد  يك ا لدددتا ويدددالباصلددد م ُا

فد اووالغيد ااصل قكاصلك ل اولتابياللبدناصلقتدالياصل جدالبيان ص صباالاد االلبال اا   هالا

  اصلك ماصلقال ينا صلم م لن,ا وعنيكتاولتاوكيالوُا يال نااكصئ اصلم   بلص اأ اصلقم ا

صلمو مددكاولددتاصل اددكب ا  ددالابددقجُاوقهددالا دد اوددع ي ص اولددتا ددو اصلادد  ا صل الئددك ا

اال دُاا صل د او طدقاصلقد صبصاWTO صلمكب وين,اهقصابقف داولتا قتمناصل جالب اصلك لينا

 د اددكبص اصلدك ماولدتابمالبدنا اداللمهالافد ابدالمابغ دناهدقتاصل   اصلم  اصل  اومكا

صلم قالف ددنااصل أ ددماللينصلددك مافدد اذلددكفا هدد ااددقلكاوجمدد اللمادداللحاصاد ادداللبناللددك ما

 صل دد اهدد افدد ابقيقددناصأل دد الي ددتا ادداللحاصلددك ماامقددكصبا ددالاهدد ا ادداللحاصلادد نال ا

نث ا د اصلدك ما صل  اه ا  اصلق  ااميثاأقا كىاو  ذهالا وع ي هالاف اصلقتالياصلواللم اأ

صلق  ينفا  الاأقاو والبضا اداللحاهدقتاصلاد نال ا  اداللحاصلك لدنافد قاصأل ل بدناودعو ا

اا ب ا   صبك الااللحاصلا نال افولتا  ي اصلمثالمالقكا قوتاصلممل ناصلم مك اف اواليا

اي اصا      ان قاهقالكاض باصم ا  اص  طكص  فافمالانالقا  انقكصاصل د اا9111

  طك تا قتمناصل جدالب اصلواللميدناإلج دالباصلممل دناصلم مدك اأقاصو  ط ج ا  ا قالجمهالا

لمق اصلم   ال ا د اص د طكصياصلمقالغودناأ ااWTOولتابف اصلمت فا نثي صاا الاو كق ا

اا ف ضاصل   ياصلج صئيناولتاصلا نال اصل  ا جك اووم ااف بقناغيد ا ق  لدناأققديدال

اا صل  اف انالفنابالل هالانالقاصلم ُاف اصال الحاصلا نال .أ اغي ا ليمنااي يال

أقاصلمقتمناو  اصلاو اال اصلم  صبك اأ الياصألدفدالباصل د ااااWTO ف ابقيقناوم اا

و  اصلمااللحاصل جالببناأ اااب تالد اندالقاذلدكاولدتاب دال اصلم   دال اصلق  يدناصل د ا

و ددوتاإلوفددالااأ ل بددال الادداللحا دد الوهالا   صغقيهددالفا مددالاب ددوفاصل دديالل ا صلدد م ُا

قكبنا  فالل ناذلكاليسا  اصج ا االلحا و دالوينان ويدنا صلقكب اولتاب ُاصل يال ال اصلق

ب ددالببنفا  ومددالافدد ا وتددُاصلمددالا ا دد اأجدد ا اددلمناقالصددناجددكصااهدد ا اددلمنا

اصلا نال اصلوالا  اللق  يال ا صل  اف اأغل هالاأ  ب ينا أ ب اين.ا

اا%ا91واد  اأنثد ا د ااصلك ماصلقال ينا شد نالوهالا قا جدك ا صل د  اا ج لالمالمنا

 دد  وكا وتددُا ابصااصل جددالب افدد اهددقتاصألدفددالبا دد اأكاا أوددب ددتااالاصألو دد دد ا جمدد عا

فا9113ب  باصلم ال ضدال اصلقهالئيدنافد ال ب اأب غد صياللم ال ضدال اصل جالببدناوداليا

فا د د اصج مدالعا قتمدناصل جدالب اصلواللميدنافد ا9111 ديالو ااصج مدالع هقصا الابا اف ا

 لددتا دد ي يافا أب ددلتا اصب اصلطالبجيددناصأل  ب يددناب ددالئ اا2119صلك بددناودد فم  ا

صلم   دناصأل  ب يدنااادالد  صحوق مافيهالا" ذصالدُابل   دالااWTOلكىاصلك  قي القا هالب  ا

ال اب ض صاو اصلم الوكص اصلمق  بنالهالوي اصل لكب ".اصأل  ب يي ف اصلما  بال اف قا

 فددد اصلمقالاددد فاوممددد اصلاددد نال اصل  ددد ىا اددداللمهالاام ددد باصلمددد وم ص اصل اصببدددناااااااا

اافد ا لاصلق  ينفا وفمحاصلا نال انعو الااف اصل فWTO ما ااب دميال أقاووف ا ضوال

بئيساغ فدناصل جدالب اصلك ليدنااHelmet Maucherصلمقتمنفافقكا وتاهيلمتا  ش ا

ICCشدد ننا ومثدد اأن دد اشدد نال اصلودداللُاصلوددالا  ااأا  هدد ا قتمددناو ددُا دد ونااا

اااأو دالا لدتااGMC,اجق صما  و بااNestle, Bayerللقالبص ا ث ا  قتم د ا ضدوال



 95 

ااف اب مي بيثادالم"اااو بكاأقاو  قاصلطليدناصل د بناللمقتمدنفا ااأقاودكق ااWTOال

ا  ااال اصلطكي".اWTO لتا

 اهددقصاوجددكا اادد ب ا صضددمنادددكب اصلادد نال اصل  يدد  ا  مثليهددالاولددتاصل دديف  اولددتا

أبددكان ددالباصلم دد  لي افدد اشدد ننااJames Enyartصلمقتمددال اصلك ليددنا هددقصا ددالاداللدد ا

Mansatoبئي ددينافدد اصل يمال بددنا"لقددكابددكل اصلاددقالونا ادد لناا"صلادد نناصل بصويددنا

وملد ا االو د الم    قدالااصد د صحصل جالب اصلواللمينفا ب غباف ا بجاللاب ا و جم  ا لتا

 صلم   ال اصألق ىفافقكالو تاصلاقالوال ا وجدالباصل جدالب اصلواللميدنفافد ا ددتا صبدكفا

اا3  اطصاصلم ضا صلف يب"ال باصلم ب 

ا

ا صلم  صبكاللا نال اصلوالا  اللق  يال :اصلوكلاصل  ي ا الواقع الثالث

وو   اصلا نال اصلوالا  اللق  يال اصأللص اصلم   لناو اصل كفقال اصلمالليناصلواللمينادادي  ا

افابققدتا د اققلد ااصألجق  صألج فا صا  ثمالبا اا د بوال صلم الش فا صل  او  وتاو  دوال

فا هقصاصل    ام اصد االلاصلا نال  يف  اهالئلناولتا جم اصاد االلاصل  و اصلقيا كا

مددساايصل مدد ا صلقدد و اصألفقدد ا صلوددال  ل  صدد ا لددتاأقاوم لددكاأن دد ا الئددناشدد نناقك

 دالاب جدال ااا9116 جم عاصألص ماصل  وينفا نالوتا    ليناهقتاصلا نال افد اصلوداليا

(او بلي قال ابا  اصل ي عاصلمملينا صلك لينا صلقياب بكاو اصلمجمد عاصل لد ا9ديم  ا)

ا(او بلي قال اب.5.2)الل جالب اصلواللميناصل اللغ

 غ يوناهدقتاصلاد نال ا ضد اصلمقالف دناولدتاب دال اصل ودال قا صلمادلمناصلقصويدناولدتا

ب ددال اصلماددلمناصلق  يددناللددك ماصل دد اوومدد ااهددالفافهدد او مددثاودد ا  صضدد اصإلو ددالجا

صل قياددناصل دد اومقدددالهددالاأن دد اباددحا صضددمق فا مددالابمدد ُاوليهددالا دالبددنا ادداللمهالا دد ا

  غاصلقالو ويددنا صل يال ددينالممالبددناص دد ثمالبصوهالا كو  ددناصلمطددالغ اصلمط ل ددناا ضدد اصلادد

ا صلم   ال اصلك ليناصل صوينالمااللمهال.اك لهالاصألصلينا

علىىح ومته ىىن ا حكىىة ومتهىى  ابذبفدد بلاهددالبسفقددكاولدددابئدديساصل ابددال اصأل  ب يددنا

 شرمةت  ديرهة الشرمةت هن أجل الشرمةتا.
ا  ن  0222عىة    Davosهريمي بل مليح ىتن يىي هىر هر دايىتس تقةل الرئيس األ

أه  أهحي  لدي هي أن   همن جهةع  رجةل األعهةل العةلهي  هىن  بحىي رريى  هشى رم  
للسحتات العشر القةده   لح السحتات العشرين وتل هة  ريدتن يظكىرتا عليىن العىةل   
ثىى   هنىىتن يىىي هوةتلىى  الىىر هىىنك السىىترو   حمىى   سىى عيعتن بةلعهىىل الجهىىةعي أن 

  غيرتا العةل ا.
شةرلز جيهستن رئيس الجكةز ال حفيني لشرم  الحفظ البريعةحي  احون يي هتقع  تقةل

اجمي اصلم   بال ".يريد  يحون الهرسس  البريعةحي  التويدو ال ي لكة هداال علح 

  مددالا دد داو دد في اصلقدد م:األدديساصل يال ددي قاهددُا دد ابقدد ل قاصألومددالما صل جددالب اادد ا

لمدالاب ولد ت...  قاصلدقيابقد با صلمطففدي اصألومالما صل جالب اه اصل  اوق لاصل يال ديي ا

فا صإلدليميدن يال ناصألبضاه اصلاد نال ا ذلدكالقدكبوهالاولدتاوجدال ااصلمدك لاصلق  يدنا

ا    الوالوهالاصلهالئلناصل  او صلهالا لتا ك اصلق صبا ب ُاصل يال ال .

                                                 
ااوق صقاهقالكاب  اغوالي.ا–ا22فاوكل9111فاو فم  ااNew states Manا3
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هدُا د   ي اشد نال اومقددنفافقالئدباصلد ئيسااصااد فقكانالقان البا لصب اصل ئيساا شا

فانمدالاندالقاندالبماHaliburton  اشد نناصلطدك ال اصلق فيدناهدالل  و قالبكاواق اه ا

ب  ان يدددد اص دددد  صويج اصل يال ددددناذ ا قاددددبان يدددد افدددد اشدددد ننافيليددددبا دددد ببساااااا

Philip Morrisفانمددالاأقا ابدد اصلط صوددنااددال ماهقدد يا9116ا–ا9111 دد اصلوددالياا

لكافا ندقAlcaaجدالاا د اشد نناصأللمقيد ياصلومقددناا Paul Henry O'Neillأ ويد ا

اااMitchellبئيسا   باصل يتاصألاي الإللصب ا صلمي صوينا ي اي ا صبقل ا دكاندالقاوالئ دال

ا.Eli Lilleyل ئيساش ننا

صل  ويددنا هددقصاب نددكاأقاللادد نال اصلومقدددنال بان يدد افدد اب ددُاصل يال ددال اصاد ادداللبنا

لي دتافد اصداللحاصلدك مااصألبيدالق وع ي هالاولتاصلق صبص اصاد االلبن.ا ه اف اغاللبا

 ينفافهقتاصلا نال اهكفهالاصل احافه اااووف اش اا قالاد اشد افافاللمدالماباد  ياصلق 

واالبل اا صإلد صضوقك الا ك  ابئيسا    ناليق  ل الل  في ا صل و ا با  ياصلق  ذفا

وجد  اصلم   دناصل د ابدكب هالاود الفد الب وهدالاا)بدي ا Charles ketatingني قدغا

با  دال اصلمليدالبص اصل د اددكب ا د ا صل  انل تاصلم   دناصأل  ب يدنا لصفود اصل د صئ

فيمدالا ذصاندالقااا( ليدالبا499,6 اا9116ف اواليااصأل  ب يند  ا   باصلممال  ناصلوال نا

أ د اصلملي قا  ق مالئناألفال اباصل  اأوفالهالالممق اقم نا  اأو الااصل د ور  ا

اف ا ل نهُ؟اأجال :ااالل عنيك.

 Nortelق يددقيالادد نناوالئددباصلدد ئيساصل اClive Allenنمددالا أقاددد مانيلددفاألددي ا

Networkا وقددالاابوقدد اا–نقددكصاا– بئدديساصلددكصئ  اصلقالو ويددنافيهددالا)ن وقددالا لددكوالاهقددالكاا

اااأق قت اهقالكفابجبا ااباو اصل قكب قااعوهُابم ل  وقدالفابجدباأقابتد اصلم دالقاجدقصاال

ددالو قا فدق ااادالد  صحلقالالقت ا ه مي ااالل قدالاافيد (.ا هدقصا دالاباد ا د ا لصب ااد شا

ا31صل ق كا ش نال اافالدال اصائ مالقاصل د الومدتااد شا ب اد اادعنث ا د ااغالل تاا 

 دد اا فق ددهُصلددقب اأولقدد صااصأل دد ب يي  ليدد قال ابا صل دد انددالقا دد او الئجهددالاب  ددالقا

ودكلصاا د اصإلجد صاص ااصو ماللتصلممالبناصلقالو ويناصل  ابال صاوليهالا  الصئقيهُفا نقلكا

  لتابمل  اصاو طالاينفا  الاو د  اقلدي اصل ص ينالممالبنا االلحاش نال اصلفالدناصل  ا

اا ويك.ا2191صلم  يكا

 لددُابقددفاوددع ي اهددقتاصلادد نال اولددتاصاد ادداللبال اصلق  يددناصلممليددناادد اص  ددك او دد ا

م اايدد ياصألباوددالاافدد اصل ددالل اوادد ا دد ا دد  م  ا ددالا كددا9112صألبضفاف دد اصلودداليا

صأل  لا  قاو  وقدالاام ااي ياصا قي  صلقيا كاا9199صأل  لا) هقالكاصوهيالباصأل  ص اف ا

صألا ال اصل  ا    هالاصلا نال القجكان اأبالياصأل   عا د لصاا قالدُاب  د باصل د صلافد ا

ا.صلوكبكا  اصألبالي(

ودالج اصلوملدناصلهقردالبياصأل  ب د اصلجق ديناا مقيددابادحااSorosدالياج بجا د ب  ا

يدناولدتااقالئد افد اآلاصإل د  ليق دكبتا ليالبال اباأ  ب د ا د ا  دالبا  اضدكاصلجقيد ا

 وكماصلا  اصأل ب ا فا مالاأج  اا بفالويالاولتاق  اديمناصلجقيد ا قد  جا دقه ا

صلققدكااصب يالغ جقي ا  اا92  اآلينا و اصلا  فا صلقيانلفاف ابيق ان اا بفالو ا

ا.صإل   ليق صلقياق  تااقكاصوجل  صاف الوُاصلجقينا

وهالال ومدالاص د ثقالااجمياصألبضااالد االلبال لمتاوهيالبص اصلمالليناصلم وكل اصل  اأ  الاصا

 ااا9193 لدتاا9199 اا  اصدق اصلاد نال اصلودالا  اللق  يدال اصلومقددنفافمد اأا دنا
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اااالألا دناصلمالليدناصل د ا صكق اصلا نال اصلق طا صد ااا لدتافقالودناصلدك  اند يفا صق  ال دال

  يال الوهالاصلققكبنا صلمالليدنا صل د اادكأ ااصألبضغاللتانالفناصد االلبال ا ومق ال ما

فا أ البهددالادددكا هدد افدد او ددالدُا نل ددتاوادد ص اصل  لي وددال اب ددتاصوقا2119فدد اصلودداليا

ومقدددناهدد ابفمددتاصلمق  ددال اصاد ادداللبنا هددقصانلدد ا دد اصددق ا ددق ا    ددال ا

اصألا دددن الليدددنا لي دددتاشددد نال اوقالببدددنا صل ددد ا كدددميتاا  دددالغناالأل دددال اشددد نال ا

اFreddy macفافد ليا دالكاFannie Maeا  مي هالفا هقتاصلا نال اه افالو ا اليا

فا جقد ا2119وي اصلا ن ي او م اوافاصل ه اصلوقالبياف اأ  ب الاب دتاصلوداليا هال

صل  او دم ابقد  ا اد  ياأ بص اصل هد قاصلوقالببدنا د اقفد ااGinnie Mae اليا

ا.صإلد الغووث الف ا

 ووثدد اهددقتاصلم   ددال اأج دد  ال ماولددتا وددققا فق ددهالا وريدد ا يال ددالوهالا وددكق ا

ماصألقدد ىافدد ا يال ددالوهالا ثدد اصلي وددالقاصددقك  اصلققددكاصلددك ل ا صل قددكاصلددك ل ا صلددك 

أ الاصلك ماصلقال ينافه ا  اصأل ال اليسالهالا يال دال اقالصدنااهدالافهد ال ما    الويال....ا

صد  اومقوهدالفا  دالابجدباأقاوكقد  ا  دالابمددالهدالاأقاا أ دوالب  لقيناأل والباصل الئك فا

اوكاكب...

ااأ  ب الا صلك ماصأل ب اينا صليالافقكاو    ا و  التا  دمتاالقاصل  اوكاصلك ما قا صال

G3صلوماللقناصلثق ن(اا يال ناقالبجينادالئمناولدتاصو  دالبص اوجالببدنفا و ند  اولدتاا(

بمالبناصلمااللحاصاد االلبناصلطالصناومتادقالعاصلم صاولتاصلكبمق صغيدنفا  دالاغد  ا

 ديف اوليهدالا اام كاصلمقيق الهقتاصل يال دال ا صلمكاصلو ص اأااشالهكاولتاذلكفا  الاصلمكا

اصلا نال .

ا  ددد صباللمقيقددا Willard Straight بليدد لا دد  بتاال  ال دد اصأل  ب دد ا ددد ماصلك

وقددك الاابددفاأقاصأل دد ب يي ا"باددقو قاصل يال ددنا دد اصلمددالم"اهددقصا ددالاأنددكتالبددكاشدديق ا

بدي اددالل صاا والئباصل ئيساصأل  ب  اا شفا  جم ونا  اأو دالااصلقد ص اصلجمهد ببي

الجلدبالبمق صغيدناصلم دُاصل  باف اغ  اصلو ص الدُاب د ا د اأجد اصلود صديي ا ا)اعقا

ا.(ومالالق ف ا  الاا ا  اقي ص  فا  لي 

 وجددكااددعقاصل  ددُاصأل ال دد ا صلم جويددنالم نددناصاد ادداللاصل دد و اهدد اصلادد نال اصل دد ا

ولدتا دكىاومقيددااغ وتاصلم   ال المااللمهالافعص متاصل يال ال ااي اصلدك مادالئمدن

صل دد صئبفاو ددثااع ددوالباصلادد  فا  وددكا اصل الئددك فا  مددالا ددسا هددقتاصلمادداللحفا

فااميدددثاأصددد متاهدددقتاصلم   دددال ا صا ددد ي صل صألجددد بفا صل ع يقدددال ا صل ادددكب ا

ااد  اللم   ناصلق  ينااهالفا أصد متا يال د هالاصلققكبدنا صلمالليدنااض صبيا صلا نال ا

اف ب نالهقتاصلا نال ا   ه ونااهال.

ا

 الواقع الرابع 

 يالا غير الملتزمةتزايد سعة االقتراض العالمي، والتجديد اولماني، ونمو التسه 

ا

ااومدالا د دفا اان ي صااجكصاا صو لصاا صضمال شهكاصلقتالياصلمالل ا  ااكصبناصل  ويقيال اواالغال

 د  اومدالاا2111ووداللماا9119صلوداللم فابيدثانالودتافد اصلوداليااصإلد صض و صبكا ونا

نالوتاولي اف اوهالبناصل  ويقيال فا نالوتا د اأهدُا صاد ااصلموداللُالهدقتاصلم بلدناوقلدصا



 99 

دد صضاصل قليكبدناصل د او  اهدالاصلمادالب اصل د انالودتا لد اااد ب اا ديفناومليال اصإل

اط  ا لتا ش ص ا  يف  اصل قكاصلم ن يا  اققماأل صو .و

لددأل بص اصلمالليددناصل ددطمنا دد اصأل ددهُااصإلصددكصبص نمددالاوميدد  اهددقتاصلم بلددنااقمدد ا

ك ا صل ددقكص اصلقالالددنالل  دد بدفا دد اادد  ااصل  ددهيق اغيدد اصلمل  ددنا أل ص ا الليددناجكبدد

ا ا قن.ا نمالاه ا و   ا اا ب اوال ناوق ُاصأل بص اصلماللينا لتاد مي :

 هد اولدكاصأل بص ا  Primary Instrumentsاالقسا  اوول  أدواا مالياة أصالية

 On-Balanceصلمالليددنا) ددقكص فا أ ددهُ(اصل دد اوتهدد ا وددكبجافدد اصددلباصلمي صويددنا

Sheet Instruments وقدكياب طدقاصد ب اا صل  اب  وباولتاص  قنهالابدك  اودكفدا

 االلمقالاد ا ق  ضدال اوقكبدنابماد ا كف وال اوقكبناب كلهالا د اب غدبافد اص  قنهدالفا

أجلهددالاأ اايوهدالفا د صاانالوددتاااالو هدالاوليهدالا د اايوهددالاأ ابادكبهالفا بد ُا غ الاهددالا  دالا

األ ص الب اأ ا ل ين.

 هدد اوقدد لااالقساا  الثاااني  أدواا ماليااة غياار أصاالية مشااتقة ماان العقااود اوصاالية،

 هددد األ ص اقدددالبجاصلمي صويدددناا(Derivatives)ويدددنفا لدددقلكا كدددميتاااللماددد قال اف 

Off-Balance-sheet Instrumentsن وهدددالاااو ددد باأياودددكفداوقدددكيا  دددكئ اا

ااولددتاصألل ص اصألصددلينفااص دد ثمالب)   ددكئ (ا  قا جددك افهدد اضدد يلناجددكصااوكهمدد اديال ددال

(ا و  د قا د اZero-Investmentصا د ثمالبص اصلاد  بنا لهقصانالوتا  او ميالوهالا)

فااااااااااFuture Contract ددددددد اصألل ص فاأهمهدددددددال:اصلوقددددددد لاصلم ددددددد ق لينااصلوكبدددددددكا

فا صلمقالب ددددال اForward Contractsفا صلوقدددد لاصوجلددددناOptions صلطيدددالبص ا

فا هقتاصألل ص اذص ا طالغ اوالليناجكصاان وهالاووم اف ا د اودكياSwaps صلم اللا ا

 لينا وق ياولتاصل قل ال اصل دو بنالدألل ص اصألصدلينافاألوهالا   قUncertaintyصل عنكا

 د ااHedgingصلمام لنااوق لهالفا صلقياأ جكا    ال اودع ي الهدقتاصلوقد لالل مد غا

ااش نال اصل ع ي ال د اود   او  دهالا  طالغ اصل قل ال فا و وباولتاذلكاأقاو م غاأب ال

أل ص ا دد اصلمطددالغ ا االل ددالل اأصددكب األ ص اغ ب هددالافدد اصأل دد ص فافعصدد حاهقددالكا

اا ا داصلما قن. اأصليناأش دا قهالاأل ص ا كميتاصلما قال ا أش داأب ال

 دكاو وباولتاذلكاوكياصلقكب اولتا  صد ناهدقتاصلماد قال ا صل ديف  اوليهدالا صلد م ُا

ا قهال:ااهالا  و فنابجمهالاصلمقيق ا و   اآ البهالالوك اأ  ال 

بدكا د اصلم شد ص اوكيا ج لا ويالبا وي الج لوهالا  كىاقف بوهالفافهقدالكاصلوكاا1/4

اصا ددمينصل دد اب  دددفاوليهددالاصل اددقيففان ددي لناصأللص فا ددو اصل الئددك اصا ددم فاصلقيمددنا

 صل  دينفا دكادال تااهقتاصلمهاليا) ض اأ دسالجد ل اصأللص ا  طالغ هدال(ا ندالا ا د ا

اأهمهال:ا

 Moody's Investor Service(ابودباو دكأا1 دكاصق تاصل قكص ا لدتا)ا

 .C وق ه اا  نااBaا  نا

 Standard & Poor's Corporation(ا1 ددكاصدق تاصل دقكص ا لددتا)ا

 .DDD-D وق ه ا ااAAAبوباو كأاا  نا

 Fich Investors Corporation(ابوباو دكأا91 واقفاصل قكص ا لتا)ا

 .DDD-DD وق ه ااAAAا  نا
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صلمالليناصألصيلنافدعياوادقيفابم د اأقاب يدكافد ااصألل ص  هقتاصل نالا اه ال اقيفا

اصألصلينا)صلما ق (.صألل ص اغي ا

 قا وتددُاهددقتاصألل ص او ددكص ماقددالبجاصل  بصددال اصل  ددمينا صأل دد ص اصل قليكبددنااا2/4

 ف ادالوال اقالضوناللق صوي ا صلوك  ا صل دالانالل لفال اصلمالليناأ اصلقدالئمي اولدتاهدقتا

فا صل د  اصلثاللدث,اOver the Counterصا  ص .افه او كص ماف اصأل  ص اصلم صابدنا

صلقياهد اااللودالل ا دالاب د قاادي ا    د ي ا داللي ي فا صدقاللبداصل مد غاا صل   اصل صا 

Hedging Fundفا اق كاص  ثمالبفا هقتاصلم   ال اااوط  األيابدالاناجكبدنا اا

و م  ااعيالبجنا  اصلا الفينا  طالغ هالاف ان اصألب صماوالليناجدكصاا وفدالماجد اا د ا

ااا ب اغي ا  الش  .اصلمج م اصلمالل ااا ب اديال ينا  الش  ا صاد االلاا    ا

ف ا دقرالف ب ااBarings Merchant Bank كب اف عااNik. Lessonفقكاضالب ا

 مدددالاأقددد اا دددو اصددد  اصلجقيدددناصإل ددد  ليق ا  ددد ا دددُاا9115االلماددد قال افددد اصلوددداليا

االلومق اصألق ى.ا

صلك باصل  ي الل  دفالاا شد نال اصل  دالغنافد اهدقتاصألل ص فا مدالابوقد اأقاهدقتا  3/4

جاصأل  ص اب تاصل د  اصلثاللدثا صل صاد ا اابم د ا و فدنا ج بدال ا العاقالبصألل ص اوكا

ومليناصل ي فا االل الل اف وهالال اوته افد اايدالقاصلمي صويدنا دالان د هالاأ اق دالبوهالفا لمد ا

اصألباالحا نمهالفاأ اصلط الب ا نمهال.

 صل  ا الااصلتاآ البهالا   م  ا صل د اأفل دتاا2119 هقصا الابا اف اصألا ناصلماللينا

لم ال ا د اصلم   دال اصلمالليدناصلومقددنفافقدكاندالقاصلم د با دق اشد نال ا  اج صئهالاص

صلثقدناا   الويدنا وددالل ا  دالغناأفقدك اصاد اداللاصل دد و او صاود ا دكبصود فا أ ل ااميددال ا

اا د اوت بالود ا أل صود اولدتاصلميال ا لدتاصلقتدالياصاد ادالليا صلمدالل ا صلمدالل فا ددكب اأبدال

صد ادداللبال اصل ددالابق الل و يدد اودد ا صددقحا ددالاقدد  ا دد اهددقتاصاد ادداللاصلددقيا كددم ا

 رد ىاصد اداللياا د اصل بالل اصلا ليناصلطاللونااويكصااو ا الاه اقالبجاصل الابق ا  دالالد 

ابقيق ا صلنااالل صد .

 دددكاجقددتاصل ددلفال او صدددباصل  ددمينااالل دديف  ا صلدد م ُااالد ادداللهالاصلقدد   اا وتدديُا

فا صو مدك ا  ضدنافد األ او الصدي ا   والوهدالاصاد اداللبناصألجق   االبنناصا  ثمالبا

صلمالليناغي اصلمل   نفافعصد متاغ ب دناود اصد اداللبالوهالا لدُاا أل صو صلماللينااصأل  ص 

ا  االووكاوم لكاصلقكب اولتا ضد ا يال دالوهالال  د قابالب دناولدتا اداللحاصلاد نال اود

اصلق  يال .

 بفدد اصل  ددالوق ا صلمادداللحاذص ااصو هددالاجددكااددعقاصل صدوددناصل صاوددناايقددتاو مددالا ددلفا

يدنا لدتاأ دساجكبدك اذص اص د ققليناود اصلموفيدال ا صلم و د ص اصلق  يدناصأل ساصلق  

 صاج مالويددنا صل يال ددينا صاد ادداللبنفال طددكيا ادداللحاصلادد نال ا صلم   ددال اصلك ليددنا

 ل   اصلاو اال ا صلو صدي اأ الياصلك ماصلق  ينافد ا ضد ا يال دالوهالاصلمالليدنا صلققكبدنا

تفا ذصاولمقالااعقا  جد لص ا اد  ا وا كاف اوجالوناأياوكصاي ا مليناف اهقصاصاوجال

 ليدددالباال ابفاا أقااشددد ن  ااصإلودددقيااا411و جدددال ااااا9111ل ودددفاافددد ااودددالياا

Time Warner-AOIليالبال ابا و بكا  يودال اا351نالوتاديمنال جهمالاب جال ااا 

ولتا جمالل اصلقالو اصلق   اصلممل الجميد ال مااFord ااGeneral Motorsش ن  ا

 General ااIBMف بقيددنا و بددكاصألصدد ماصلمالليددنالادد نال ا ددالا بصااصلاددم صااصأل
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Electric BPفااالل عنيددكااااصلاددري ااصلددك ماالموتددُااصاد ادداللبناصلقددكبص اااولددتاا 

ابفاللك ماصلق  ينا ااقيالبص اأ ال هالا قالا اهقصاصلج    اصلمقفلداوقالل .
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9. Paul Hirst-Grahame Thompsionفا ددالاصلو لمددنفاصاد ادداللاصلودداللم اا

اصلودكلا قاد بص اوداللُاصلمو فدنفا– ص  الوال اصل م ُ,او جمدنافداللحاو دكاصلج دالبا

 .2119فا   م  اا293بدُا

 

 صل يال دال اصلققكبدنا صلمالليدنفانال مدناللقاد ا صل  جمدنا ال  اقليد فاصلقت بدال ا .2

 .9192 صل  اب فاصل  بتا

 

 ناصلماللينا أهمي هالاااللق د ناللادقالوناصلماد فيناصلهقكوكوالقاصلهقكيا آق  قفا .3

 .9116صلو اينفا قا بص ا وماللاصلماالب اصلو اينفا

 

صإلغدددالباصلقتددد يا صل ف يقدددال اصلومليدددنفاا– ممدددكا فددد فا لصب اصا ددد ثمالبص ا .4

     ناصل بص اللقا ا صل  اب فاومالقاصألبلق.

 

فاا336و ببقالاهي وسفاو جمناصكد ابفال فا قاد بص اوداللُاصلمو فدنفابددُا .5

 .2111ف  صب ا

 

6. Alvin Hanasen, A quid to Keynes, New York, McGraw- 

     Hill Book. Company. Inc.1953. 

 

7. Milton Friedman, The Optimum Quantity of Money.  

    Chicago, Adline, 1969.ا
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