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  : الدراسةمستخلص   

 السياسة النقدية التي ينتهجها     أدوات الدراسة الى التعرف على      هدفت
 في تحقيق االسـتقرار     جاحها ليبيا المركزي، وبيان مدى فاعليتها ون      مصرف
 فقد تم تناول جملـة مـن        لنظريولتحقيق هدف الدراسة في إطارها ا     ، النقدي

الدراسات السابقة التي طالت موضوع الدراسة بالبحث، والوقوف على أهم ما           
تحليلي فقد  أما في اإلطار ال   ، توصلت له من نتائج وما انتهت إليه من توصيات        

تم صياغة نموذج الدراسة في شكل معادلة انحدار بـين متغيـر االحتيـاطي              
 يعبر عن السياسة النقدية، ومتغيري التـضخم وسـعر           فاعالً متغيراًالقانوني  
وقد توصلت الدراسة إلى وجود     ،  عن حالة االستقرار النقدي    معبرينالصرف  

غير أن هذا التأثير يبـدو   سعر الصرف، فيتأثير لسياسة االحتياطي القانوني     
 لنقدية أو ال وجود له إذا تعلق األمر بالتضخم، مما يعني أن السياسة ا             معدوماً

 فـي خلـق اسـتقرار نـسبي         جحالتي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي لم تن      
 يكون الهدف الرئيس عند صياغة السياسة       بأن أوصت الدراسة    وقد، لألسعار

                                                 

  . الجامعة األسمرية اإلسالمية-  كلية االقتصاد والتجارة -  محاضر بقسم التمويل والمصارف - 1

E.Mail: omarbshina@gmail.com 

  . الجامعة األسمرية اإلسالمية-  كلية االقتصاد والتجارة - محاضر بقسم التمويل والمصارف  - 2

E.Mail: aljoundifaraj@gmail.com 

 E.Mail: mohammad.hmouda93@yahoo.com .التمويل والمصارفباحث في مجال  - 3

 E.Mail: Omar09038@gmail.com .باحث في مجال التمويل والمصارف - 4
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 كما خلق حالة االستقرار النقدي،      هدافست هو ا  المركزيالنقدية لمصرف ليبيا    
 دراسة الدراسة إلى االهتمام وتشجيع الدراسات واألبحاث التي من شأنها     دعت

 لم تشملها الدراسة مثل درجة استقاللية مصرف ليبيـا          التيالعوامل األخرى   
 التوصـيات   وتقـديم  ونوعية الموارد البشرية التي يوظفها،       وهيكلة المركزي

 بـه وفـي     المنوطة على قدرته على تحقيق األهداف        إيجاباً عكسين بما   بشأنها
  .مقدمتها تحقيق االستقرار النقدي

  . التضخم- سعر الصرف- االحتياطي القانوني- النقدي االستقرار : مفتاحيةكلمات
 : المقدمة

 أهميـة   االقتـصادية  المصرف المركزي فـي الحيـاة        يؤديه الدور الذي    يكتسي  
 قمة الجهاز المصرفي فقط، بل لكونه المؤسسة التي يمكنهـا           خاصة، ليس لكونه يقف على    

 والهـدف   تكـز  النقدي المر  االستقراربلورة أهداف السياسة النقدية بوضوح، ويمثل تحقيق        
 نجاح المصرف المركزي في تحقيق هذا الهدف، ومن ثـم           ويرتبط، الرئيس لهذه السياسة  

 ذي صلة بالمـصرف المركـزي       هو بجملة متغيرات منها ما      االقتصاديتحقيق التوازن   
ومنها ما  . نفسه على غرار درجة استقالليته، وهيكله ونوعية الموارد البشرية التي يوظفها          

  . وثيق الصلة بالبيئة المصرفية والمجتمعية ودرجة تطورهاهو
 هذه الدراسة لتطرح مدى نجاح المصرف المركزي في         أتي هذا السياق ت   وفي  

 في مستوى األسـعار، وبمـا       االستقرارحافظة على حالة    القيام بأهم وظائفه، وهي الم    
  .االقتصاد في مستوى االستقرارينعكس على حالة 

  : الدراسة أهداف
 .  إبراز دور السياسة النقدية في ليبيا، ومعرفة مدى نجاح اإلجراءات المتخذةمحاولة. 

 . النقدياالستقرار علي فعالية السياسة النقدية في تحقيق التركيز. 

 .النقدي على أدوات ووسائل السياسة النقدية التي أدخلتها ليبيا لتحقيق االستقرار لتعرفا. 
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 : الدراسة أهمية

  :  بالنسبة للعلمالدراسة أهمية
 مـن  المزيـد  وإعطاء العلمية، للمكتبة جديدة بحوث إضافة في الدراسة تسهم  

  .المجال هذا في  للمتخصصينالمعلومات
  : للمجتمع بالنسبة الدراسة أهمية 

 خـالل دراسـة أدواتـه       ن الدور الذي يؤديه المصرف المركزي م      توضيح  
 علـي المجتمـع فـي    نعكسكونه ي، فيهوتأثيرها في النظام النقدي وتحقيق االستقرار    

 فـي  الثقـة  في زيـادة  هم المركزي لدى عامة الناس مما يس   فتحسين صورة المصر  
  . دولة لدى المجتمع و االقتصادي للالماليالنظام المصرفي العام  و

  : ين بالنسبة للباحثالدراسة أهمية
 معرفة جديدة بالدور الذي يؤديـه المـصرف المركـزي لتحقيـق         ين الباحث يزيد  

  . علي تحليل المشكالت البحثيةتهم البحثية وزيادة قدرمهاراتهماالستقرار النقدي  وصقل 
  : الدراسة مشكلة

 المـصارف ذي يمكن ان تضطلع بـه      في طبيعة الدور ال    الدراسة مشكلة   تتمحور  
 بشكل خاص   ليبياوطبيعة هذا الدور في     ،  في بلدانها  النقدي االستقرارالمركزية في تحقيق    

 من تجذر االختالالت وتفاقمها خاصـة ظـاهرة التـضخم           زال وما   ا عانى اقتصاده  تيال
  .  ليبيا المركزيمصرف اعتمدها تي النقدية الصالحاتالجامح على الرغم من اإل

 ليبيـا المركـزي فـي تحقيـق         مصرف يثور سؤال رئيس حول دور       وهنا  
 من خـالل أدواتـه      المصرففهل تمكن   ، االستقرار النقدي خالل الفترة محل الدراسة     

  المختلفة من تحقيق االستقرار النقدي؟ 
 تـدور وتتمحـور     ُأخَـر  من صميم هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية         ويشتق  

  : وهى نهاا في اإلجابة ع ومضمونالً شكالدراسة حولها
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  ليبيا؟في أسعار الصرف في التغير في القانوني االحتياطي أثر سياسة ما -

  ليبيا؟في في معدل التضخم القانوني االحتياطي أثر ما -

  :  الدراسة فرضيات
  : تم اشتقاق الفرضية الرئيسية اآلتيةالدراسة خالل أسئلة من  
  .)  تحقيق االستقرار النقدييف ليبيا المركزي لمصرف يوجد دور ال(
  : اشتقاق الفرضيات الفرعية اآلتيةتم ة خالل الفرضية الرئيسومن  

  . ليبيافي صرف أسعار الفي في التغير القانوني االحتياطي يوجد أثر لسياسة ال -
  . ليبيافي التضخم معدل في القانوني االحتياطي يوجد أثر لسياسة ال

  : الدراسةنموذج
  )1 (شكل
  الدراسة أنموذج

  التابع المتغير                         المستقل المتغير

 
، )م2017وإليـاس ، عقـراوى : (الدراسـات  مـن  مجموعة على باالعتماد الباحثين إعداد :المصدر

  ). مPeter & Masahiro 2012(، )م2015العايب(، )م2016شبيرة(
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  :  السابقةالدراسات
 للمصرف جنبية األ لة دور مزاد العم   علي ركزتم،  2017 إلياسو، راوىعق دراسة -

 الحفاظ علي قيمة الدينار العراقي مـن        و الصرف أسعار استقرار تحقيق في المركزي
 لمواجهة الطلب وهو أسلوب لم يسبق       قتصادخالل التدخل لتوفير الدوالر األمريكي لال     

مرار المزاد في مزاولة أعماله بـشكل        ونتيجة الست  ،التعامل به خالل السنوات السابقة    
 تـأتي أهميـة     لـذا ،  االستقرار التي يشهدها الـسوق     ة في تحقيق حال   أسهممنتظم فقد   

الدراسة من أهمية استقرار سعر الصرف في االقتصاد والذي له دور كبير في الحياة              
االقتصادية واألهداف التي تسعى الدول لتحقيقها لـضمان تـوفير البيئـة المناسـبة              

 فاعـل فـي     بشكل أسهمت مزاد العملة    مبيعاتوتوصلت الدراسة إلى أن     ، الستثمارل
كمـا أن   ،  العراقي ومنـذ بـدء أعمالـه       ديناراستقرار أسعار صرف الدوالر مقابل ال     

 ارتباط االقتصاد العراقي بأسعار النفط وبالتالي حساسيتها المفرطـة لكـل            استمرارية
،  األساس في الحصول علـى الـدوالر       وط ه التقلبات و الصدمات علي اعتبار ان النف      

 السياسية اإلقليمية وهي أحد العوامـل     باألزمة تأثرتوأن  أسعار الصرف في العراق       
 األسـعار   ارتفـاع  التي أدت إلى حالة من عدم االستقرار في أسعار الصرف و           لمهمةا

ـ اً ايجابياً ارتباطهناك وأن،  كانت عليه قبل األزمة   مماإلى مستويات أعلى       ين كـل   ب
وأوصـت الدراسـة    ،  المركزي وقيمة العملة الوطنيـة     المصرفمن مزاد العملة في     

 القطاع المصرفي للمساهمة في السياسة النقدية من خـالل الفـوائض الماليـة              تحفيزب
 مـساهمتها فـي     زيادة التجارية لدعم المشاريع االقتصادية ل     المصارفالموجودة لدى   
 المركـزي علـى كـل    المـصرف لرقابة من قبل  على زيادة ا  والعمل، الناتج المحلي 

 المصارف التجارية التي تـدخل إلـى   ة وخاصالمصرفالمشترين للعملة الصعبة من   
 ومنـع تهريبهـا إلـى       لعراق وذلك للمحافظة على العملة الصعبة داخل ا       لةمزاد العم 

 على تطوير وزيادة مساهمة الصناعات المحلية في الناتج         العملكما أوصت ب  ، الخارج
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 علـى   اظ للتقليل من االعتماد على السلع و الخدمات المستوردة للحف         جماليمحلي اإل ال
  .العملة الصعبة داخل الدولة

 إلى بيان أثر األزمة الماليـة العامـة   هدفتم، Rose  &  Christian2016دراسة -
ـ  إعـادة  في ، المركزية المصارف ودور، م2007-2009  جهودهـا لتعزيـز     ز تركي

 الحديثة و الخبـرة الدوليـة     األدبيات على   الدراسةوقد اعتمدت هذه     ، المالي تقراراالس
 وتوصـلت ،  من مخاطر االستقرار المالي    تخفيف المركزية في ال   المصارفلتقييم دور   

 الفعل على األزمة المالية العالمية أثبتـت أن تعزيـز االسـتقرار             ردالدراسة إلى أن    
وأن المصارف المركزيـة    ، ة المصارف المركزي  لمحافظي قصوى   ةالمالي هو أولوي  

 تـسيطر  المركزية   المصارفوأن  ،  المستقلة على النظام المالي    تهمتشارك علنا بتحليال  
 بينمـا فـي دول      ، على سياسات الحكومة الصغيرة و الكبيرة في بعض الدول         مباشرة

 السياسات النقدية لتخفيف مخاطر االسـتقرار       استخداموأن  ،  لديها دور استشاري   خَرُأ
  .  المركزيةللمصارف إضافية أداةهو المالي 

 تحقيـق   فـي هدفت إلى معرفة مدى فعالية السياسة النقدية        ، م2016 شبيرة   دراسة -
وتحليل العالقة بين المتغيرات االقتصادية الكلية والـسياسة النقديـة    ، النقدياالستقرار  

 ائـر لجز الدراسة إلى أن بنك ا     توصلتو، النهائيالمطبقة من أجل الوصول إلى هدفها       
 إلـى   اإلجباري االحتياطي مركزاً على أداة     المباشرة غيريعتمد على األدوات النقدية     

األمر الذي جعله   ،  وتسهيالت الودائع  ولةجانب األدوات الحديثة كأدوات استرجاع السي     
 فـإن   وبالتـالي ، النقـدي  فائض السيولة مدعماً بذلك االستقرار       في بشكل فعلي    تحكمي

 تحقيـق  فـي م فعالـة  2014-2000 الجزائر خالل الفترة فيمطبقة  السياسة النقدية ال  
 الدراسة بمواصلة العمل على تعزيز استقاللية المـصرف         أوصتو، االستقرار النقدي 

كمـا  ،  وتطوير نظم المعلومات لديه ليمارس سياسته النقدية بصورة فعليـة          المركزي
اصة معـدل إعـادة      وخ المباشرة غير تفعيل أدوات السياسة النقدية      ةأوصت بضرور 
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 استخدام أدوات السياسة النقدية خاصة      فيوالتنويع  ، الخصم وعمليات السوق المفتوحة   
  . الجزائرفيمن خالل تطوير سوق األوراق المالية 

 المـصرف  الضوء علـى خـصوصيات       تسليط، هدفت إلى    م2015 العايب   دراسة -
 الـدور الـذي     إظهارو، المركزي لماله من أهمية بالغة في النظام النقدي والمصرفي        

وتوصلت الدراسـة   ، األسعار  رار المركزي في المحافظة على استق     ف المصر ؤديهي
 في الجزائر، ويعود ذلك إلى السياسات       االقتصادية في المؤشرات    اًإلى أن هناك تحسن   

 وعـودة   االقتصادي تحسن الوضع    في هذا ما كان له أثر إيجابي        دة، المعتم اإلصالحية
داخلي والخارجي، وعرفت سياسة سعر الصرف في الجزائـر عـدة           تحقيق التوازن ال  

ـ       ئرمراحل، حيث أدت الظروف الصعبة التي واجهتها الجزا         ن إلى رفـع الرقابـة ع
وأوصـت  ،  الخارجيـة  االختالالتالصرف، وتطبيق سياسة تخفيض العملة لتصحيح       

حافظة  ومتابعة تطور أسعار الصرف ومحاولة الم      بمراقبة المركزي   المصرفالدراسة  
 التحكم في   خالل وذلك من    األجنبي في استقرار سعر الصرف      التحكمو، استقرارهعلى  

  الت من العم  ة  مجموع  خالل من   األسعار سياسة لتقييم    انتهاج و، قيمة العملة الوطنية  
  .  من التسعير بالدوالر فقطالًالدولية المستقرة بد

 فيمـا يتعلـق     ة المركزي فالمصار إلى تأكيد دور     ت هدف م،Cristea 2014 دراسة -
 وتـسليط  ،باالستقرار المالي في السياق الجديد الذي أوجدته األزمة الماليـة العالميـة           

 سـبيل اسـتقرار     في المصارف المركزية    إجراءات إلى مراجعة    الحاجةالضوء على   
 االسـتقرار  من أجل تعزيز موقف أكثر استباقية للتعامل مع          ، لها أساسياً هدفاًاألسعار  

 واإلشراف على القطاع    لتنظيم ا في المركزية   للمصارف للدور التقليدي    إضافةً ،المالي
 جراءات من المصارف المركزية اتخذت إ     عديد الدراسة إلى أن ال    توصلتو، المصرفي

وأن المصارف المركزية تقوم بتمويـل      ، الماليواسعة من أجل تحقيق استقرار النظام       
وأن السياسة النقديـة    ، نشائها بدايات إ  فيدث  الحكومات أثناء األزمات وهذا ما كان يح      
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 حـين   في،  سنوات وهو ما يتفق مع دورة اقتصادية واحدة        3 إلى   2عادة ما ترسم من     
كما توصلت إلى أن التوسع المفـرط       ، أن االختالالت تتراكم خالل فترة زمنية أطول      

 أوصتو،  الساحة السياسية  في مسؤوليات المصارف المركزية يعني مشاركة أكبر        في
 للسياسة النقدية ألكثر من ثالث سنوات من أجل تحقيق          ىالدراسة بتوسيع النطاق الزمن   

كما يجب العمل على ضمان استقاللية المصارف المركزية من أجل          ، استقرار األسعار 
كما أوصـت   ،  لها األساسضمان التوازن والحفاظ على استقرار األسعار وهو الهدف         

 مع المؤسسات المالية اُألخَر وتبادل المعلومـات        يةركزبضرورة تعاون المصارف الم   
  .  فعالة لمنع وإدارة األزمات المحتملةجراءاتمن أجل اتخاذ إ

 إلى تقديم نظرة عامة حول القضايا المتعلقة بـدور          تم، هدف Martin 2014 دراسة -
من خالل دراسة اسـتقاللية المـصرف       ،  المالي االستقرار النقدية في تحقيق     السياسة

 وصـوالً   المـصرفي  القطاعوكذلك مناقشة المخاطر األخالقية التي تواجه       ، ركزيالم
ومـن ثـم مناقـشة      ،  للمصرف المركزي وهو استقرار األسعار     األساسيإلى الهدف   

 خاص بالتنمية فـي     كلالتحديات التي تواجه المؤسسات المالية عموماً مع االهتمام بش        
 صياغة  فيتواجه المصرف المركزي     التي   التحديات بدراسة وأوصت، منطقة اليورو 

 المخـاطر األخالقيـة فـي       ومناقشة، وهيكلته،  النقدية ومنها درجة استقالليته    ياستهس
 القرارات المصرفية في بيئة يكون فيها االسـتقرار المـالي           اتخاذ أجل   من المصارف

  . المركزيللمصرف اً أساسيهدفاً االقتصادي للوصول إلى  االستقرار شرطا أساسياً
 ليبيـا   ف وفعالية السياسة النقدية لمصر    داء إلى تقييم أ   هدفتم،  2014 دخيل اهللا    راسةد

 ضعف فعاليـة الـسياسة النقديـة لمـصرف ليبيـا            لىالمركزي، وخلصت الدراسة إ   
 عـدم إلمـام المـصرف       لى غير واضحة المعالم واألهداف، إضافة إ      هاالمركزي كون 

 باالقتـصاد نقدية والمتغيرات المستهدفة    المركزي بآليات التفاعل بين أدوات السياسة ال      
 الليبـي   االقتصادي السياسة النقدية في النشاط      تأثيرالليبي، وقد ذهبت الدراسة إلى أن       
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) 1(وأوصت الدراسة بتطوير البيئة المصرفية، ومراجعة القـانون رقـم           ، كان سلبيا 
حريـر  ، ودعت الدراسة إلـى ت     م2012 لسنة) 46( والمعدل بالقانون رقم     2005لسنة

 ووضـع   االقتصاد،األسعار، وترشيد اإلنفاق العام لمعالجة مشكلة فائض السيولة في          
  . واضحة المعالم للسياسة النقديةستراتيجيةإ

 الجزائـر ومعرفـة     في دور السياسة النقدية     برازهدفت إلى إ  ، م2013 جبار دراسة -
 تحقيـق   فـي يـة   والتركيز على فعالية السياسة النقد    ،  المتخذة جراءاتمدى نجاعة اإل  

والتعرف على أدوات ووسائل    ، واالقتصادي النقدي تحقيق االستقرار    وبالتالي، التوازن
 وتوصـلت ،  الكلي االقتصادي أدخلتها الجزائر لتحقيق االستقرار      التيالسياسة النقدية   

 الـدول المتقدمـة     في الدول النامية أقل فعالية منها       فيالدراسة إلى أن السياسة النقدية      
 البد مـن مواصـلة تطبيـق        نجاحهاوإل، الختالالت الهيكلية والمالية والنقدية   بسبب ا 

 الجزائر غير فعالة ولكن     فيكما توصلت إلى أن السياسة النقدية       ،  الالزمة صالحاتاإل
 التحكم بمعدل   في مهمة استطاعت أن تحتل مكانة      والتنظيمي القانونيبعد تهيئة المناخ    

جية والداخلية رغم ضيق السوق النقدية والماليـة        التضخم وتصحيح االختالالت الخار   
والنهـوض  ،  الدراسة بتشجيع الصادرات خارج قطـاع الـنفط        وأوصت،  الجزائر في

،  هـذا المجـال    فـي  والزراعة واالستفادة من خبرات الدول الرائدة        الصناعةبقطاع  
 إصالح المنظومة المـصرفية باعتبارهـا أحـد الركـائز           في سراعواالستكمال واإل 

والعمل على توسيع السوق النقدية وتطويرها وكذلك السوق        ، ساسية للسياسة النقدية  األ
  . المالية وذلك باستخدام التقنيات الحديثة

 إلـى توضـيح دور المـصارف        هـدفت ، مPeter & Masahiro 2012 دراسة -
 تواجـه االقتـصادات     التـي ودراسة التحديات   ، المالي تحقيق االستقرار    في زيةالمرك

 األجنبـي  بسبب نظمها المالية المتخلفة وقابليتها للتأثر بتـدفقات رأس المـال             الناشئة
،  الـدول لك ت في الماليالمتقلب ال سيما التوقف المفاجئ وانعكاس ذلك على االستقرار          
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 الدراسة إلى أن األزمة المالية العالمية أظهرت أن دور المصارف المركزية            توصلتو
حيث تم تقسيم المـسؤولية     ، المالياً لتحقيق االستقرار     العديد من الدول لم يكن كافي      في

وأن هـذه الـدول     ،  بين المصارف المركزية و وزارات المالية      الماليعلى اإلشراف   
تفتقر إلى بنية تحتية مالئمة لضمان الرقابة والتنسيق والتحليـل وتبـادل المعلومـات              

التقليدية لخفض سعر    األدوات   باستخدام الدراسة المصارف المركزية     أوصتو، بينهما
 تقلـيص   ذلـك  فيوإذا لم يكن كافياً فعليها اللجوء إلى أدوات غير تقليدية بما            ، الفائدة

كما أوصت بمنح المصارف المركزية كل الصالحيات وأدوات تحقيـق  ، حجم االئتمان 
 مرناً بحيث   الماليحتى يكون النظام    ، لدول تللك ا  في لضمان النجاح    المالياالستقرار  

 وأن يكون قادراً علـى تجنـب انحـدار          ، تحمل األزمات الداخلية والخارجية    يستطيع
 دور القطاع   أساسيأسعار األصول وتقليص حجم االئتمان الذى يمكن أن يعطل بشكل           

  . بين االدخار واالستثماروسيطاً المصرفي
، هدفت الي دراسة طبيعـة عمـل الـسياسة          م2012 طعمة   آل و المشهداني دراسة -

 النقدية المستخدمة من السلطة النقدية لتحقيـق أهـدافها،        األدواتاقشة أبرز   النقدية ومن 
وتوصلت إلى أن السياسة النقدية غير قادرة على        ،  االستقرار النقدي  ق مدى تحق  يانوب

إحداث االستقرار السعري المطلوب في االقتصاد العراقي كون األخيـر يعـاني مـن       
 و االستثمار واألسواق المحليـة كـسوق        اختالالت هيكلية حقيقية في مجال الصناعة     

 لمعالجة هذه االختالالت إلى تنسيق      لعراق يحتاج ا  ذالعمل و سوق السلع و الخدمات، إ      
 و الـسياسة    ،السياسة الماليـة  ( االقتصادية الكلية اُألخَر     لسياساتو تفعيل و مشاركة ا    

تصاد العراقي مـن    نتيجة للتطورات التي حدثت لالق    ، ) والسياسة اإلنتاجية  ،االستثمارية
 السلطات النقدية فـي     فع د مرخالل تبنيه سياسات التحول نحو اقتصاد السوق، هذا األ        

 المركـزي  المـصرف  عمل السياسة النقدية من خالل مـنح         طارالعراق إلى تغيير إ   
االستقاللية في اتخاذ القرارات وبما ينسجم مع أهداف الـسياسة االقتـصادية العامـة              
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 دور محدد لـسياسة المـصارف       من تحولالمركزي العراقي    المصرف وأن، للدولة
التجارية الخاصة باإلقراض و اإليداعات وأسعار الفائدة إلى دور مراقـب لحركـات             

 تجارية المركزي المصارف ال   لمصرف إذ منح ا   ، واإليداعات وأسعار الفائدة   قراضاإل
حقق أرباحا لهـذه     ي بما للدولةحرية تحديد أسعار الفائدة علي وفق الوضع االقتصادي         

وأوصـت  ، م2004لـسنة   ) 94(المصارف على أثر تشريع قانون المصارف المرقم        
 في البنى التحتية االقتصادية التي يعاني       الهيكلية ختالالتالدراسة بضرورة معالجة اال   

 السياسات االقتصادية الكلية إلى جانب      د جهو تضافر خالل من، منها االقتصاد العراقي  
 اقتصادية قطاعيـة فـي قطـاع الـصناعة       صالحات من أجل إدخال إ    السياسة النقدية 

 من خالل خطة اقتـصادية      ليةوالزراعة والخدمات والصناعات االستخراجية والتحوي    
 صرف الدينار العراقـي     سعر استقرار على   بالعملكما أوصت السلطة النقدية     ، شاملة

 األسس المهمـة    عن طريق مزادات بيع العملة كون استقرار سعر الصرف يمثل أحد          
 كمـا ، الدولـة لجذب االستثمارات األجنبية ودفع عجلة النمو والتطور االقتصادي في          

عليها أن تعمل للسيطرة على الكتلة النقدية الكبيرة عن طريق تحقيق تناسب متـوازن              
 القطاعين الحقيقي   وازن والناتج المحلي اإلجمالي العراقي للوصول لت      ةبين الكتلة النقدي  

 مـن أجـل تنفيـذ       النقدية كما أوصت بالعمل على تطوير األسواق المالية و        ،و النقدي 
 السيما  دية غير المباشرة للسيطرة على حركة المتغيرات االقتصا       جراءاتهاواستيعاب إ 

 في صـياغة    عراقي المركزي ال  المصرف مشاركة   وضرورة، المستوى العام لألسعار  
 اقتـصادية  صالحاتمل على تحقيق إ    الخطط االقتصادية التي تع    ذ وتمويل وتنفي  عدادوإ

سوق النقد وسوق الـسلع والخـدمات وسـوق         (حقيقية في األسواق الثالث الرئيسية        
  ).العمل

 المـصارف  تـوفر اسـتقاللية      أهميـة  تحليل   إليهدفت  ، م2011 الجبوري دراسة -
 يـق  الفاعل في االستقرار النقدي والشامل وتحق      ها ألداء دور  اً ضروري شرطاًالمركزية  
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، وذلك من خالل االستعانة بتجارب بعـض الـدول          دولة السياسة النقدية ألي     فأهدا
 رة من ناحية إدا    المركزية عن الحكومات سواء    مصارفهاالمتباينة في درجة استقاللية     

ذه االستقاللية  ه الهيكل التنظيمي وعلى نحو قد تكون فيه         أوالسياسة النقدية واالئتمانية    
 المركـزي ال تخـضع إلـى        المصرف استقاللية   أن وتوصلت إلى ،  محددة أو مطلقة

 المركزيـة فـي     المـصارف  وظائف   وتعدد،  مختلفة مقياس معين ولكنها تتخذ أشكاالً    
 الداخليـة والخارجيـة   مة النامية وعدم اقتصارها على تحقيق االستقرار في القي        لبلدانا

 وظـائف    في البلدان المتقدمة التي تركز على      ركزية الم المصارفللعملة على عكس    
 المركـزي   المصرف وأن،  الوصول إلى تحقيق تلك الوظائف     جلمحددة ومعينة من أ   

 على أسس آلية السوق من خالل سـعيه لتحقيـق هـدف             ل العم صوب اتجهالعراقي  
أساسي من خالل اعتماده بدرجه كبيرة على األدوات النقدية غيـر المباشـرة، وهـذا            

 حـصول و،  في البلـدان الناميـة      المركزية المصارفالحال مخالف لتوجهات معظم     
 المصرف المركزي العراقي على درجة أعلى من االستقاللية بموجب قانون           المصرف

 المركزيـة حـق     المصارف منحوأوصت الدراسة ب  ، م2004 لسنة   56المركزي رقم   
 بدون شروط تحد مـن فاعليـة        تقلة ما أردناها أن تكون مس     إذا يةتحديد السياسة النقد  
 التـوازن الـداخلي     قيـق  االستقرار النقدي ومحاربة التـضخم وتح      أدواتها في تحقيق  

 مدة  إطالةوبالعمل على   ،  الحكومية وغير الحكومية   أثيرات عن الت  بعادهاوالخارجي وإ 
 يـق  المركزي تحق  المصرف المركزي ألن من الصعوبة على       المصرفتعيين محافظ   

 بهدف تحقيق الهـدف      المزيد من الجهود   بذلوبضرورة  ، استقالليته في األمد القصير   
 علـى المـستوى العـام    المحافظةاألساسي للمصرف المركزي العراقي والمتمثل في  

  .لمباشرة غير االمصرف من خالل التوسع في استخدام أدوات سعار،لأل
 المركزية فـي تحقيـق      المصارفر  دو هدفت إلى معرفة     ،م2009 سعيدان دراسة -

 النقود والسياسة النقديـة، باعتبـار أن    البحث في موضوع الل النقدي من خ   االستقرار
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 وتسوى  الت التي تتم بها المباد    اآللية و االقتصادي، للنشاط   األساسيالنقود هي المحرك    
 مواكـب    غيـر  الجزائـر    فـي  المصرفي القطاع أن إلى وتوصلت، بها المقبوضات 

اسة  الجزائر بأداء سي   مصرف إلى حد ما قيام      أعاق مما المصرفية في العالم     للتطورات
 فـي   أسـهم  أن وجود كتلة نقدية معتبرة خارج الدائرة المـصرفية           انقدية حقيقية، كم  

ضعف سيولة الجهاز المصرفي، وهو ما عاد بالسلب علـى أداء الـسياسة النقديـة،               
 يكـون   أن ب وأوصت،  الحقيقية له  األسعار أيضا في    أثروبروز سوق موازية للصرف     

ربة التضخم والعمل علـى اسـتقرار قيمـة     للسيـاسة النقدية هو محااألساسيالهدف  
 الت للتنبـؤ بمعـد    ة معايير علمية والقيام بالدراسات المستقبلي     اعتماد ضرورةو، العملة

 الت وتجنـب ارتفـاع معـد      االقتـصادي التضخم حتى يتم توفير بيئة مستقرة للنشاط        
لـس   في صياغة السياسة النقدية، بحيث يجب أن يقوم مج   واالستقالل، الالتضخم مستقب 

كمـا  ، فيـذها  علـى تن   اإلشراف و االئتمانيةالنقد والقرض بصياغة السياسة النقدية و       
 القطـاع   هم وفق المعايير العالمية حتى يس     ية مصرف الحات تنفيذ إص  بضرورةأوصت  

 تـشجيع  بهدف زيادة العرض الكلـي و االستثمارالمصرفي في تمويل التنمية وتشجيع      
   . قتصادياالالصادرات مما يسهم في تحقيق النمو 

 إلى توضيح اإلطار العام لدور الرقابـة المـصرفية          هدفت ،م2005 مبارك   دراسة -
 ومحاولة فهم آليات تـدخل      المصارف، على أعمال    اإلشرافيةالذي تمارسه السلطات    

 أداء المركزية في مراقبة النشاط المـصرفي ومتابعـة مختلـف جوانـب              المصارف
ـ  أن إلى الدراسة   وتوصلت، المصارف  المركـزي علـى أعمـال       المـصرف ة   رقاب
 في  االئتمان عموما في تدخله للتأثير على حجم الكتلة النقدية ومسار           تتمثل المصارف

 من خالل استخدام مجموعـة مـن        ، السيطرة على السيولة المصرفية    لكاالقتصاد وكذ 
 تلـك غيـر     مـصلحة  منها ل  شرة المبا الفعاليةاألدوات النقدية التي أثبت الواقع تراجع       

  .  باشرةالم
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 سـورية    في المصرفي إلى دراسة مستجدات العمل      هدفت، م2005  طوقان دراسة -
 المركـزي  دور المـصرف     علـى والوقـوف   ،  ضوء التجارب العربية والعالمية    في

 وزيادة قدرته على المنافسة والتطور لمـا        المصرفيباعتباره المحور الرئيس للقطاع     
، المالية والمصرفية والحفاظ على االستقرار       السياسة النقدي  دارة إ فييقوم به من دور     

وذلك من خالل دراسـة تجربـة     ، لالستمرار قابل   اقتصادي إرساء أسس نمو     وبالتالي
 األردنـي  المركـزي  إلى أن السياسة النقدية للبنك       وتوصلت، األردني المركزي كالبن

ا عزز  فقد تم المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مم        ،  ملموسة نجازاتحققت إ 
 األردن وعـاد بالنتـائج االيجابيـة علـى أداء           فياالستقرار والثقة بمناخ االستثمار     

 إرسـاء   في األردني المركزي باالستفادة من تجربة البنك      وأوصت، األردنياالقتصاد  
 . يتمتع بالمالءة والكفاءةمصرفيسياسة نقدية سليمة وفاعلة وفى بناء جهاز 

 المـصرف المركـزي   داءفت إلى تتبع طبيعة أ وهد) 2004 (الرسول حسب   دراسة -
  والرقابة والتمويل، وصـوالً    صدارمن خالل مساهمته في عرض النقود وعمليات اإل       

 إلى أن عـدم التـوازن عنـد         وتوصلت،  بيان دوره في تحقيق االستقرار النقدي      لىإ
 تفاقم ظاهرة التضخم النقدي، وأن ضـعف الرقابـة علـى            لىاإلصدار النقدي يقود إ   

 مـن   حكومـة  السياسة النقدية، وأن استدانة ال     أدواتاز المصرفي حد من فاعلية      الجه
الجهاز المصرفي أثرت في حجم السيولة النقدية، وفاقمت من ظاهرة التمويل بـالعجز             

وقد أوصت الدراسـة بتنظـيم العمـل        ،  قاد في مجمله إلى تعميق التضخم      ىاألمر الذ 
 وتأصـيل   لمصرفي،دى العاملين بالجهاز ا   المصرفي وتنمية ثقافة التدريب والتطوير ل     

  . االستقرارحداث التوازن ويسهم في إيحقق بما سالميالعمل المصرفي اإل
 : على الدراسات السابقةالتعقيب

 تناولت الدراسات المذكورة أعاله سواء العربية منها واألجنبية، المصرف          لقد  
 النقـدي، وقـد تعرضـت    المركزي والسياسات النقدية ودورهما في تحقيق االستقرار 
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 بهدف تحقيق االستقرار المنـشود، وقـد        جنبيةالدراسات لبعض التجارب العربية واأل    
 ون الموضوع، واستلهم منها الباحث    عنساعدت هذه الدراسات علي أخذ تصور واضح        

الكثير في وضع تصور حول دور المصرف المركزي في تحقيق االستقرار النقـدي             
  . واالقتصادي

 مـن تجـارب سـابقة،       بعةالدراسات سندا قويا للوصول لبدائل نا      هذه   وتبقى  
 وما يمكن استخالصه مـن      ا، فيه ون قد يقع  تي من األخطاء ال   ون يستفيد ينتجعل الباحث 

 بالتعاون مع مؤسسات الدولة     اً ومحوري أساسياً اًالدراسات أن للمصرف المركزي دور    
  . التي يعتمدهاجراءاتواإل االستقرار النقدي من خالل أدواته وسياساته حقيقفي ت

 في تحديد مشكلة الدراسة وتحديد أهدافها ين أفادت الدراسات السابقة الباحثوأخيراً،
  . وفروضهاأسئلتهاو

 : الدراسةمنهجية

 منهجية الدراسة من حيث نوع وطبيعة الدراسـة         توضيح إلى يلى   فيما نهدف  
 تحقيـق   فيلمركزي   المصرف ا  دورمن أجل التعرف على     ، ومجتمع وعينة الدراسة  

  .النقدياالستقرار 
  نوع وطبيعة الدراسة: أوالً

  : الدراسة على منهجين همااعتمدت  
  . والذى يحدد مفردات الدراسة ويقدم معلومات وصفية لهاالوصفي المنهج -
 دور تبين مفردات الدراسة للتعرف علـى        التي الذى يفسر العالقات     التحليلي المنهج -

  . تحقيق االستقرار النقدييف المركزي ليبيا مصرف
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  : مجتمع الدراسة: ثانياً
 لما يمثلـه    ن به الباحثو  اهتموقد  ،  ليبيا المركزي  مصرف الدراسة هو    مجتمع  

 منهم بالمسؤولية بالنظر إلى نـدرة  حساساًإ،  من أهمية بالنسبة للباحثين  يبياالقتصاد الل 
  :تمع الدراسةوفيما يلى نبذة عن مج،  والدراسات في هذا المجالاألبحاث

 للدولـة  بالكامـل  ومملوكـة  مستقلة مالية مؤسسة المركزي ليبيا مصرف إن  
 والقـوانين  المركزي المصرف إنشاء قانون حدد وقد بها النقدية السلطة ويمثل الليبية،
 أهـداف  م2005 لـسنة ) 1 (رقـم  المـصارف  قـانون  آخرها كان والتي له الالحقة

 النمـو  تحقيق على والعمل النقدي االستقرار على المحافظة وهي المركزي المصرف
 مـصرف  إدارة مجلس ويتولى. للدولة العامة السياسة إطار في الوطني االقتصاد في
 بعملياتـه  المتعلقـة  الداخليـة  اللوائح ووضع المصرف أمور تصريف المركزي ليبيا

 المحافظ بونائ رئيساً المحافظ من اإلدارة مجلس ويتكون والمالية، اإلدارية وبالشئون
 للمصرف التنفيذي الرئيس هو المحافظ ويعتبر آخرين، أعضاء وخمسة للرئيس، نائباً
  .اإلدارة مجلس بإشراف العادية شئونه وتصريف إدارته يتولى الذي وهو

 ويقـوم  المركـزي،  ليبيـا  لمصرف العامة اإلدارة مقر طرابلس مدينة وتعد  
 مـن  الدولـة  أنحـاء  جميع في وعهاوفر التجارية للمصارف خدماته بتقديم المصرف

 غريان، مدينة في اإلصدار وأقسام وسبها، وسرت،، بنغازي من كل في فروعه خالل
  .والبيضاء
 عـام  أبريـل  شـهر  مـن  األول في نشاطه المركزي ليبيا مصرف بدأ وقد  

 كانـتْ  وقـد  م،1951 عام في أنشئت التي الليبية النقد لجنة محل بذلك وحل م،1956
 لـه  يكن ولم إسترلينية، بأصول المصدرة العملة تغطية على المحافظة فهوظائ بين من
 الرقابة في أو المصرفي االئتمان أو النقود عرض مراقبة في دور أي نشاطه بداية في

 لتـشمل  المركـزي  ليبيا مصرف صالحيات اتسعتْ الوقت وبمرور المصارف، على
  :التالية المهام
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  .المعدنيةو الورقية العملة وإصدار تنظيم -
  .والخارج الداخل في الليبي النقد استقرار على المحافظة -
  .األجنبية والعمالت الذهب من الدولة احتياطيات إدارة -
 مواجهة يكفل بما والسعر والنوع الحجم حيث من المصرفي االئتمان تنظيم -

  .النقدي واالستقرار االقتصادي للنمو الحقيقية الحاجات
 أو كانتْ دولية المالية أو االقتصادية االضطرابات لمعالجة لالزمةا التدابير اتخاذ -

  .محلية
  .التجارية للمصارف مصرفاً العمل -
 أدائها كفاءة ومراقبة المالية أوضاعها سالمة من والتأكد التجارية المصارف مراقبة -

  .زبائنها حقوق وضمان
  .العامة ومؤسساتها للدولة مالياً ووكيالً مصرفاً العمل -
  .والمالية االقتصادية السياسة وتقييم برسم يتعلق فيما للدولة المشورة تقديم -
  .األجنبي الصرف مراقبة -
  .آخر مركزي مصرف أي بها يقوم ما عادة التي العمليات أو بالمهام القيام -
 تكون دولية اتفاقيات أي أو المصارف قانون بموجب مهام من إليه يسند قد ما -

  .فيه اًطرف الدولة
 ).https://cbl.gov.ly. (الدولة تعقدها التي القروض وإدارة إصدار -

 : الدراسةحدود

  :اآلتي في حدود الدراسة تتمثل  
-2007( الفتـرة مـن عـام       فـي تتمثل الحدود الزمنية للدراسة     : الحدود الزمانية  -أ

2016.(  
  . مصرف ليبيا المركزيعلىتقتصر الدراسة :  الحدود المكانية-ب
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 االحتيـاطي ( النقديـة    السياسةتم اختيار المتغير المستقل وهو      :  الحدود العلمية  -جـ
 سـعر ( النقدي والذى تم قياسه من خالل     االستقرار فيوالمتغير التابع تمثل    ، )القانوني
  ).والتضخم، الصرف

 :التحليل وحدة: ثالثاً

 مـن  عليهـا  الحـصول  تم التي البيانات كانت الدراسة في التحليل وحدة إن  
 تعكـس  والتي الدراسة عينة المركزي ليبيا لمصرف المالية والقوائم السنوية التقارير

 لقيـاس   والتضخم الصرف وأسعار، )القانوني االحتياطي (المستقل المتغير مؤشرات
  ).النقدي االستقرار (التابع المتغير

  :البيانات جمع طرائق: رابعاً
  :التالية المصادر من الدراسة هدف لتحقيق الالزمة  البيانات الباحثون جمع  

  :األولية المصادر -أ
 علـى  الدراسة وتعتمد، للدراسة التطبيقي الجانب تغطى التي المصادر وهى  
 ليبيـا  مـصرف  عن الصادرة السنوية المالية والتقارير النشرات من المستمدة البيانات

  .الدراسة محل المركزي
 :الثانوية المصادر -ب

 الـسابقة  والدراسات األبحاث إلى الرجوع تم للدراسة ظريالن اإلطار لتغطية  
  .الرسمية اإللكترونية والمواقع، بالموضوع الصلة ذات الجامعية والرسائل

  :قياسها وطرق الدراسة متغيرات: خامساً
 سـيتم  المستقل المتغير عن يعبر واحداً رئيساً متغيراً الدراسة نموذج تضمن  

 وهـو  النقـدي  االسـتقرار  تحقيـق  فـي  مركزيال المصرف دور معرفة خالله من
 تستخدمها التي األدوات استخدام من المصرف تمكن عدم ظل في، القانوني االحتياطي
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 ضـيق  بـسبب  أو بالفائدة التعامل منع قانون بفعل سواء، اُألخَر المركزية المصارف
  .السياسي االنقسام بسبب حتى أو، المالي السوق

 التجـاري  المصرف على يجب التي النقود من النسبة تلك هي: القانوني االحتياطي -
 تلـك  فـي  تـصب  التـي  الودائـع  حجـم  من المركزي المصرف لدى بها االحتفاظ

  .المصارف
 أسعار (األسعار استقرار حالة عن ويعبر :)النقدي االستقرار (التابعة المتغيرات -

  :اللخ من قياسه يتم وسوف، )الصرف وأسعار الفائدة وأسعار المنتجات
  .الصرف أسعار -1
  .التضخم -2

  :المستخدمة اإلحصائية األساليب: سادساً
 األسـاليب  اسـتخدام  تـم  الفرضـيات  واختبـار  الدراسة أسئلة على لإلجابة  

  :التالية اإلحصائية
 لوصف، المعياري واالنحراف، الحسابي الوسط حيث من: الوصفي اإلحصاء ـ1

  .والتابع المستقلة الدراسة متغيرات
 الخطى االرتباط اختبار :التالية االختبارات إجراء تم النموذج مالءمة الختبار -2

  .الذاتي االرتباط واختبار، المتعدد
 المـصرف  دور لمعرفـة  وذلك، البسيط االنحدار استخدام تم الفرضيات الختبار -3

  .النقدي االستقرار تحقيق في المركزي
  الفرضيات واختبار البيانات تحليل

 وصـف  عـرض  سـيتم  حيـث  الدراسة، لبيانات االحصائي تحليلال نتناول  
 اختبـار  ثـم  ومـن  الدراسـة،  لنموذج البيانات لمالءمة واختبار الدراسة، لمتغيرات
  .الفرضيات
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  :الدراسة متغيرات وصف: األول المطلب
 أسـعار  القـانوني،  االحتياطي (الدراسة متغيرات الوصفي اإلحصاء يعرض  
 بمـصرف  الخاصـة  السنوية المالية البيانات على عتمادباال وذلك) التضخم الصرف،

  ).2016– 2007 (للفترة المركزي، ليبيا
  :المستقل المتغير: أوال

 :القانوني االحتياطي -1

  المركزي ليبيا مصرف القانوني لالحتياطي الوصفي اإلحصاء): 1 (جدول

 المقياس
 المركزي ليبيا مصرف

 118311.900 الحسابي الوسط

 4030.51149المعياري فاالنحرا

 )م2013 (16712.50 القصوى القيمة

 )م2007 (3138 الدنيا القيمة

–2007 (الدراسة فترة خالل القانوني لالحتياطي وصفاً) 1 (الجدول يعرض  
 وبـانحراف  ،)118311.900 (القـانوني  االحتياطي نسبة متوسط بلغ حيث ،)2016

 م،2013عام) 16712.500 (تسجيلها تم قيمة أكبر وبلغت ،)51149.4030 (معياري
  .م2007 عام) 3138.00 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين في
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  :التابع المتغير: ثانياً

  :الصرف أسعار -1
  المركزي ليبيا مصرف الصرف ألسعار الوصفي اإلحصاء): 2 (جدول

 المقياس
 المركزي ليبيا مصرف

 1.2935 الحسابي الوسط

 0.07398 المعياري االنحراف

 )م2016(1.45 القصوى القيمة

 )م2007(1.23 الدنيا القيمة

–2007 (الدراسـة  فتـرة  خالل الصرف ألسعار وصفاً) 2 (الجدول يعرض  
 ،)1.2935 (المركـزي  ليبيـا  مصرف في الصرف سعر متوسط بلغ حيث ،)2016

 في ً م،2016 عام) 1.45 (تسجيلها تم قيمة أكبر وبلغت ،)0.074 (معياري وبانحراف
  .2007عام) 1.23 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين

  :التضخم -2
  المركزي ليبيا مصرف التضخم لمعدل الوصفي اإلحصاء): 3 (جدول

 المقياس
 المركزي ليبيا مصرف

 8.41% الحسابي الوسط

  %7.60284 المعياري االنحراف
 )م2017%(25.90 القصوى القيمة

 )م2014م،2010م،2009%(2.40 الدنيا القيمة

–2007 (الدراسـة  فتـرة  خالل التضخم لمعدل وصفاً) 3 (الجدول يعرض  
 ،%)8.41 (المركـزي  ليبيـا  مـصرف  في التضخم معدل متوسط بلغ حيث ،)2016



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹“Ç@ð†b¨a@O@ìîãìí2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 120 

 م2017 عام%) 25.90 (تسجيلها تم قيمة أكبر وبلغت ،%)7.60 (معياري وبانحراف
 .ً م2014 م،2010م م،2009 أعوام%) 2.40 (تسجيلها تم قيمة أقل كانت حين في

  :النموذج مالءمة اختبار: الثاني المطلب
 مـن  كل في القانوني االحتياطي أثر لقياس الدراسة نماذج مالءمة مدى الختبار  

  :التالية االختبارات إجراء تم المركزي ليبيا لمصرف التضخم ومعدل الصرف سعر
  :  Autocorrelation الذاتي االرتباط اختبار

 العـشوائية  األخطاء بين عالقة وجود عن عبارة بأنه اتيالذ االرتباط يعرف  
 ويترتـب  الصغرى، المربعات بطريقة المقدر االنحدار نموذج من المحسوبة المتتالية

، موثوقـة  غيـر  النمـوذج  نتائج من تجعل التي القياسية، المشاكل بعض وجوده على
 إحـصائي  اختبـار  دامباسـتخ  االختبار إجراء ويتم ،   عليها االعتماد يمكن ال وبالتالي
 ومقارنته D-W بالرمز له يرمز والذي (Durbin-Watson Test) واتسون–ديربن
 وعدد ،α المعنوية مستوى عند االختبار بهذا الخاص الجدول من مستخرجتين بقيمتين

) األدنى الحد (dl بالرمزين القيمتين لهاتين ويرمز  ،k المتغيرات وعدد n المشاهدات
 وجـود  عـدم  علـى  ذلك دل du من أكبر D-W قيمة كانت فإذا) األعلى الحد (duو

 وجـود  علـى  ذلـك  دل dl من أقل D-W قيمة كانت إذا أما الذاتي، االرتباط مشكلة
 فرضـيات  لجميـع  االختبار هذا نتائج يبين)4 (رقم والجدول الذاتي، االرتباط مشكلة

  :الدراسة
  )4 (جدول

  الذاتي االرتباط مشكلة اختبار 
 النتيجة D1 Du المحسوبة D-W قيمة  فرضيةال النموذج

 ذاتي ارتباط يوجد ال  H01 1.331 .880  1.32  التضخم

 ذاتي ارتباط يوجد  H02 0.515 .880  1.32  الصرف
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 ممـا  du من أكبر H01 الفرضية في التضخم لمتغير D-W قيم نأ نالحظ  
 الخطأ حدود ينب ارتباط وجود عدم أي الذاتي االرتباط مشكلة من النموذج لخلو يشير

  .االنحدار نموذج في العشوائي
 الفرضية في الصرف لمتغير D-W قيم أن فنجد الصرف لنموذج بالنسبة أما  

H02 من أصغر dl وجود أي الذاتي االرتباط مشكلة من النموذج خلو لعدم يشير مما 
 هـذه  معالجـة  يـستلزم  مما االنحدار، نموذج في العشوائي الخطأ حدود بين ارتباط

 كـي  ،العـشوائي  الخطـأ  حدود بين الموجود االرتباط من النموذج وتخليص مشكلةال
  .واالستخدام للدراسة صالحاً النموذج يصبح

  :الذاتي االرتباط مشكلة من البيانات لتخليص الصرف نموذج معالجة
 سعر انحدار نموذج (الثاني النموذج في الذاتي االرتباط مشكلة وجدنا أن بعد  
 وذلك المشكلة هذه من التخلص علينا استوجب فإنه) القانوني تياطياالح على الصرف
  :يلي بما فقمنا الذاتي االرتباط وجود أثر من البيانات لتنقية التكرار طريقة باستخدام

 :حيث  االرتباط لمعامل التقديرية القيمة حساب أي االرتباط معامل حساب �

   = 0.49    أن فوجد    =                            
 :اآلتية الحسابية العمليات اجراء �

           and          
  :إن حيث

       and            
 عمليـة  بعـد  البيانـات  على الحصول وتم البيانات تحويل عملية تمت أن وبعد  
 عن وبالكشف الصرف لسعر االنحدار نموذج إجراء تم ،)2 (الملحق في هي كما التحويل
  :يلي كما النتائج فكانت واتسون دربن إحصاء إيجاد خالل من الذاتي االرتباط مشكلة
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  )5 (جدول
  للبيانات األول التحويل بعد الذاتي االرتباط مشكلة اختبار 

 النتيجة D1 Du  محسوبةال D-W قيمةالفرضية النموذج

  )فاشل االختبار (الحسم عدم منطقة  H02 0.99 .880  1.32  الصرف
 dl من أكبر H02 الفرضية في الصرف سعر لمتغير D-W قيمة أن نالحظ  
 فـشل  إلـى  يـشير  مما لالختبار الحسم عدم منطقة في تقع أنها أي du من وأصغر
ـ  مما عدمه، من المشكلة وجود تحديد في االختبار  المـشكلة  هـذه  معالجـة  ستلزمي
 للدراسـة  صـالحاً  النمـوذج  يصبح كي ،نهائياً الذاتي االرتباط من النموذج وتخليص

 وجـود  أثـر  من البيانات لتنقية أخرى مرة التكرار طريقة باستخدام فتم واالستخدام،
  .الذاتي االرتباط
ـ  البيانات كانت الثانية للمرة البيانات تحويل عملية تمت أن وبعد    عمليـة  دبع
 الـصرف  سـعر  لمتغير االنحدار نموذج إجراء تم ،)3 (الملحق في هي كما التحويل

 فكانـت  واتـسون  دربن إحصاء إيجاد خالل من الذاتي االرتباط مشكلة عن وبالكشف
  :يلي كما النتائج

   )6 (جدول
  للبيانات الثاني التحويل بعد الذاتي االرتباط مشكلة اختبار 

 النتيجة D1 Du  المحسوبة D-W قيمة  الفرضية النموذج

  ذاتي ارتباط يوجد ال  H02 1.403 .880  1.32  الصرف
 du مـن  أكبر H02 الفرضية في الصرف سعر لمتغير D-W قيم ان نالحظ  

 الخطأ حدود بين ارتباط وجود عدم أي الذاتي االرتباط مشكلة من خاٍل النموذج أن أي
 صـالحاً  النمـوذج  يكـون  وبذلك فالصر سعر لمتغير االنحدار نموذج في العشوائي
  .منه عليها المتحصل النتائج على االعتماد ويمكن لالستخدام
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  :الفرضيات اختبار: الثالث المطلب
 إخـضاع  تـم  حيـث  الفرضيات، الختبار عرض الدراسة من الجزء هذا في  
  :يلي كما النتائج كانت وقد البسيط، الخطي االنحدار لتحليل الدراسة فرضيات
  : H01 األولى الرئيسية الفرضية
 لالحتيـاطي ) ≥ 0.05a (داللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال  
  .المركزي ليبيا  لمصرف الصرف سعر في القانوني

  )7 (جدول
  .الصرف سعر على) القانوني االحتياطي (لمتغيرا

 االنحدار معامل

 المتغير

 التابع

R  

 معامل

 االرتباط

R2  

 معامل

 التحديد

F 

 المحسوبة

Sig F*  

 ىمستو

 الداللة
 Β البيان

 الخطأ

 المعياري

T  

 المحسوبة

Sig t*  

 مستوى

 الداللة

 االحتياطي
 القانوني

0.000084- 00.00 2.110- 0.042 
 سعر

 الصرف
0.60 0.36  4.454 0.042 

 ثابت
 االنحدار

0.889  0.193 4.614 0.002 

  (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذا التأثير يكون *
) القـانوني  االحتياطي (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير 

 المحسوبة F قيمة كانت حيث إحصائياً، دال أثر هو) الصرف سعر (التابع المتغير في
 كـان  حـين  في ،0.05 من أقل وهو (Sig=0.042) داللة وبمستوى ،)4.454 (هي

 المـستقل،  والمتغيـر  التابع المتغير بين العالقة لىا فيشير (r=0.60) االرتباط معامل
 من% 63 أن إلى تشير وهي (r2=0.36) كانت التحديد معامل قيمة أن الى باإلضافة

 ،)القانوني االحتياطي (في التباين خالل من تفسيره يمكن) الصرف أسعار (في التباين
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) الـصرف  أسـعار  (في التباين من% 64 بينما ثابتة اُألخَر المتغيرات جميع بقاء مع
  . ُأخَر لمتغيرات يرجع

 أن إلـى  يـشير  هـذا  فإن سالبة كانت القانوني لالحتياطي β قيمة إن وحيث  
  .عكسية عالقة الصرف وسعر القانوني االحتياطي بين العالقة

 في القانوني االحتياطي أثر إلى يشير فهو ) β=(0.889 االنحدار معامل أما  
 وبمـستوى ) -2.110 (هي عنده t قيمة كانت حيث معنوي، أثر وهو الصرف، سعر
 تنص التي البديلة، الفرضية ونقبل العدم فرضية نرفض وعليه ،(Sig=0.042) داللة
 القـانوني  االحتياطي) ≥ α (0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد" :أنه على
  ".المركزي ليبيا مصرف في الصرف سعر في

 الصرف سعر انخفاض في يسهم القانوني تياطياالح زيادة أن على يدل وهذا  
 طريـق  عن المركزي المصرف بتدخالت يفسر ما وهو المركزي، ليبيا مصرف في

 النقـدي،  االسـتقرار  لتحقيق المستخدمة األدوات أحد القانوني االحتياطي بأداة التعديل
  . الصرف أسعار في التحكم وبالتالي

 البـسيط،  االنحدار تحليل استخدام تم ،H02 الثانية الرئيسية الفرضية الختبار  
     داللـة  مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللـة  ذو أثر يوجد ال (: يلي كما النتائج وكانت

)0.05a ≤ (المركزي ليبيا  لمصرف التضخم حجم  في القانوني لالحتياطي(.  
  التضخم حجم في القانوني االحتياطي أثر اختبار نتائج) 8 (جدول

 االنحدار معامل
 المتغير
 التابع

R  
 ملمعا

 االرتباط

R2  
 معامل
 التحديد

F 

 المحسوبة

Sig F*  
 مستوى

 الداللة
 Β البيان

 الخطأ
 المعياري

T  
 المحسوبة

Sig t*  
 الداللة مستوى

 االحتياطي
 القانوني

 حجم 0.900  0.130 0.001 0.0000865
 التضخم

0.046 0.002 0.017 0.900 
 ثابت

 االنحدار
7. 387  8.284  0.892 0.399 

   (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذا التأثير يكون *
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) القـانوني  االحتياطي (المستقل المتغير أثر أن إلى أعاله الجدول نتائج تشير  
 F قيمـة  كانـت  حيـث  إحصائياً، دال غير أثر هو) التضخم حجم (التابع المتغير في

 في ،0.05 من أكبر وهو (Sig F=0.900) داللة وبمستوى ،)0.017 (هي المحسوبة
، المتغيـرات  بـين  العالقـة  إلـى  فيشير  (r=0.046) فقط االرتباط معامل كان حين

 0.002 أن إلـى  تشير وهي (r2=0.002) كانت التحديد معامل قيمة أن الى باإلضافة
 فـي  التبـاين  خالل من تفسيره يمكن) التضخم حجم (في التباين من%) 0.00 تقريباً(
 العالقـة  أن يعنـي  وهذا ثابتة، اُألخر المتغيرات جميع بقاء مع ،)انونيالق االحتياطي(

 عالقـة ) التـضخم  حجم (التابع المتغير و) القانوني االحتياطي (المستقل المتغير بين
  .معدومة تكون تكاد أنها حتى جداً ضعيفة

 االحتيـاطي  أثـر  إلـى  يـشير  فهو ) β = (7.387االنحدار ثابت معامل أما  
 هـي  عنـده  t قيمـة  كانـت  حيث معنوي، غير أثر وهو التضخم، حجم في القانوني

 ونـرفض  العـدم  فرضـية  نقبـل  وعليه ،(Sig=0.933) داللة وبمستوى) 0.892(
 )≥0.05a(مـستوى  عنـد  احـصائية  داللة ذو أثر يوجد ال (:أنه أي البديلة، الفرضية

  .)المركزي ليبيا مصرف في التضخم حجم في القانوني االحتياطي
 التـضخم  حجم في تأثير له ليس القانوني االحتياطي زيادة أن على يدل وهذا  

  .المركزي ليبيا مصرف في
  مـوجزاً  التـالي  الجدول في نستعرض السابقة االختبارات نتائج على وبناء 
  :الدراسة فرضيات اختبار نتائج إلجمالي
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  )9 (جدول
  الفرضيات اختبار نتائج إجمالي

 الفرضية رفض أو قبول الفرضية الرقم

1 

  : H01 األولى الرئيسية الفرضية
 إحـصائية  داللـة  ذو أثر يوجد ال    

ــد ــستوى عن ــة م ) ≥ 0.05a (دالل
ــاطي ــانوني لالحتي ــي الق ــعر ف  س

 .المركزي ليبيا بمصرف الصرف

ــم ــول العــدم فرضــية رفــض ت  وقب
: أنـه  علـى  تنص التي،  البديلة الفرضية

 عنـد  إحـصائية  داللـة  ذو أثـر  يوجد
 لالحتيـاطي ) ≥ 0.05a (داللـة  مستوى
 بمـصرف  الـصرف  سعر في القانوني

 .المركزي ليبيا

2 

  : H02 الثانية الرئيسية الفرضية
 إحـصائية  داللـة  ذو أثر يوجد ال    

ــد ــستوى عن ــة م ) ≥ 0.05a (دالل
ــاطي ــانوني لالحتي ــي الق ــم ف  حج

 .المركزي ليبيا بمصرف التضخم

 تـنص  التـي  العـدم،  فرضية قبول تم
 داللــة ذو أثــر يوجــد ال: أنــه علــى

 0.05a (داللـة  مـستوى  عند إحصائية

ــاطي) ≥ ــانوني لالحتي ــي الق  حجــم ف
 .المركزي ليبيا بمصرف التضخم

  والفرضيات النتائج مناقشة: الرابع المطلب

  :H01 األولى الرئيسية الفرضية
  9 (رقـم  بالجـدول  المدرجة السابقة اإلحصائية االختبارات نتيجة على بناء (

 سـعر  فـي ) القانوني االحتياطي (لمتغير احصائية داللة ذو معنوي ثرأ يوجد أنه تبين
 االحتيـاطي  في فالزيادة عكسية العالقة هذه وكانت المركزي، ليبيا بمصرف الصرف
 ليبيا مصرف إدارة كفاءة على يؤشر وهذا الصرف سعر انخفاض في ستسهم القانوني

 إلـى  للوصـول  الصرف عروس القانوني االحتياطي بين التوازن تحقيق في المركزي
 .النقدي االستقرار

 المركزي ليبيا مصرف ادارة قدرة على جيداً مؤشراً الباحثين رأى في ويعتبر  
 الذهب مخزون ارتفاع في المتمثل القانوني االحتياطي حجم في الزيادة مع التعامل في
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ـ  إلى الدينار قيمة تدهور من الحد إلي يؤدي الذى األمر، الصعبة والعمالت  مـا،  دح
 موازيـة  سوق والدة إلى أدى مما خاصاً، وضعاً السياسية و األمنية للظروف أن غير

  .الدولة خارج تهريبها و الصعبة للعمالت
  : H02 الثانية الرئيسية الفرضية
  9 (رقـم  بالجدول المدرجة السابقة االحصائية االختبارات نتيجة على بناء(، 

 التـضخم،  فـي  القـانوني  لالحتياطي صائيةاح داللة ذو معنوي أثر وجود عدم تبين
 . القانوني االحتياطي خالل من التضخم في التحكم يمكن ال وبالتالي

 في يؤثر ال القانوني االحتياطي أن إلى يشير المؤشر هذا أن الباحثون ويرى  
 خاصة التضخم من الحد في األداة هذه فعالية عدم إلى يشير ما وهو األسعار، استقرار

 المـصارف  تـستخدمها  التي التقليدية لألدوات المركزي ليبيا مصرف دانفق ظل في
  .بالفائدة التعامل إلغاء قانون بعد التقليدية المركزية
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  :تمهيد
 تحقيـق  فـي  المركـزي  ليبيا مصرف دور على التعرف إلى الدراسة هدفت  
 الـصرف  سـعر  فـي  لتأثيرل القانوني االحتياطي استخدام خالل من النقدي االستقرار

 نتائج عرض سيتم ومناقشتها الفرضيات اختبار من االنتهاء وبعد التضخم،  من والحد
  .توصياتها ثم ومن الدراسة

  :النتائج: أوالً
 اإلحـصائي  التحليـل  نتائج عرض سيتم الدراسة هذه نتائج عرض مجال في  

  .الدراسة عينة على تطبيقه تم الذى
  :اإلحصائي التحليل نتائج

 القـانوني  لالحتياطي) ≥ 0.05a (داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد -1
 عكـسية  عالقة وجود النتائج أظهرت فقد، المركزي ليبيا بمصرف الصرف سعر في

، الـصرف  سـعر  انخفاض في يسهم القانوني االحتياطي زيادة إن حيث، بينهما سلبية
 على الحفاظ في  األداة هذه خالل من المركزي ليبيا مصرف نجاح إلى يشير ما وهو
 تقـع  التـي  اُألخَـر  المتغيرات إغفال عدم مع، الدراسة فترة خالل الليبي الدينار قيمة

 الذى األمر، واألمنية السياسية كالظروف المركزي ليبيا مصرف سيطرة نطاق خارج
  . للعمالت موازية سوق ظهور إلى أدى

 القانوني لالحتياطي) ≥ 0.05a (داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -2
 التـضخم  مـن  الحـد  على قادرة تكن لم األداة هذه أن على يدل ما وهو، التضخم في

 المـصارف  تـستخدمها  التـي  التقليدية لألدوات المركزي ليبيا مصرف فقدان نتيجة
  .بالفائدة التعامل إلغاء قانون بعد التقليدية المركزية
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  :التوصيات: ثانياً
  التالية التوصيات اقتراح تم فقد، نتائج من الدراسة إليه توصلت ما على بناء:  

 العمـل  و التضخم من الحد هو المركزي ليبيا لمصرف األساسي الهدف يكون أن -1
 للـسياسة  إدارتـه  فـي  المركزي المصرف كفاءة إن حيث، العملة قيمة استقرار على

 والتـي  لألسـعار،  العام المستوى في راراالستق تحقيق في نجاحه بمدى تقاس النقدية
 للمـصارف  األساسـي  الهـدف  وهو، للتضخم منخفضة معدالت بتسجيل عنها يعبر

 .العالم في المركزية

 إلـى  الوصـول  فـي  تساعده جديدة أدوات واستخدام ابتكار المصرف على يجب -2
 أسـعار  واسـتقر  التـضخم  مـن  الحد من خاللها من يتمكن بحيث النقدي االستقرار
  .اإلسالمي المصرفي النظام طبقت التي الدول تجارب من االستفادة ويمكنه، الصرف

 االهتمـام  خالل من اُألخَر العمالت مقابل الدينار صرف سعر تعزيز على العمل -3
 مـستوى  مـن  الرفع على والعمل والخدمات، والزراعة كالصناعة القطاعات ختلفمب

 سعر ارتفاع وبالتالي، منها الصادرات زيادة إلى يؤدى بما، وخارجياً داخلياً تنافسيتها
  .اُألخر العمالت مقابل الليبي الدينار صرف

 فـي  المؤثرة اُألخَر العوامل على للتعرف واألبحاث الدراسات تشجيع على العمل -4
 اسـتقاللية  درجـة  مثـل  الدراسـة  تشملها لم والتي  المركزي ليبيا مصرف سياسة

 إلى الوصول بهدفوعية الموارد البشرية التي يوظفها       ون وهيكلة، المركزي المصرف
 .النقدي االستقرار إلى والوصول فاعليتها زيادة إلى تؤدى توصيات
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