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هذى استخذام السلطات النقذية في ليبيا ألدوات السياسة النقذية للحذ هن 

 التضخن

 ياسين الرياني السعداوي أ. عبدالكريم   د. الصالحين الفاخري
محاضر بقسم المحاسبة /جامعة 
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مساعد محاضر بقسم التمويل 

 لزاويةوالمصارف/ جامعة ا
 ميتم بالشأن المالي

 
 3مستخمص الدراسة

تيدف الدراسة إلى معرفة مدى استخدام السمطات النقدية في ليبيا ألدوات السياسة    
النقدية لمعالجة التضخم وتبيان ما إذا كانت معدالت التضخم تتغير بتطبيق أدوات 

ون إستبيانا، وبعد تحميل البيانات المجمعة السياسة النقدية، وفي سبيل ذلك تَم توزيع ثالث
بواسطة صحائف اإلستبيان تَم التوصل إلى مجموعة من النتائج أىميا: أن مصرف 
ليبيا المركزي ال يستطيع أن يستخدم أدوات السياسة النقدية عمى الرغم من تمتعو 

لية الميبي نظرًا بإستقاللية كاممة في استخداميا. باإلضافة لغياب فعالية سوق األوراق الما
لمظروف التي تمر بيا البالد. واستنادا إلى النتائج السابقة، اقترحت الدراسة العمل عمى 
استخدام أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية المباشرة وغير المباشرة لمحد من 
قترحت أيضا تفعيل دور سوق األوراق المالية الميبي؛ ليساعد بعممو مصرف  التضخم، وا 

 بيا المركزي عمى استخدام أدوات السياسة النقدية والمتعمقة بالحد من التضخم.لي

Abstract 

   The study aims to find out how to use the monetary authorities in 

Libya for monetary policy tools to address inflation and indicate 

whether inflation changes by applying monetary policy tools. 

Thirty questionnaires were distributed, after analyzing data 

collected by questionnaires, the study got a set of results: despite 

his full independence in use, the Central Bank of Libya cannot use 

monetary policy tools. In addition, the study documents the 

absence of effective Libyan stock market due to the country's 

circumstances. Based on previous results, the study suggests 

working on using the tools of monetary policy- quantitative and 

qualitative direct and indirect- to limit inflation, it also suggests 
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activating the role of Libyan stock market because it helps the 

Central Bank of Libya for using monetary policy tools in order to 

control inflation. 

Keywords: inflation, Libya, monetary, contr 

 

 اإلطار العام لمدراسة 1
 مقدمة 1.1

تحتل السياسة النقدية مكان الصدارة في ىيكل السياسات االقتصادية منذ أمد بعيد، فقد 
عّدىا االقتصاديون التقميديون المحور الرئيس في السياسة االقتصادية، وبذلك كانت 
األداة الرئيسية التي تمّكـن الدولة من إدارة النشاط االقتصادي، ونتيجة لذلك لعبت 

قدية دورًا بارزًا في تحقيق النيضة االقتصادية في كثير من الدول، ما جعميا السياسة الن
تتصدر السياسات االقتصادية الكمية لعدة عقود حتى ظيور النظرية الكينيزية في 
اإلقتصاد عقب انفجار األزمة االقتصادية الكبرى في الثالثينيات من القرن الماضي 

سة التقميدية عن صدارة الفكر االقتصادي في والتي ىّيأت الظروف إلزاحة فكر المدر 
المستويين األكاديمي والتطبيقي لتحتل النظرية االقتصادية الكينيزية مكان الصدارة والتي 

اإلقتصاد من السياسة النقدية، وبذلك  تؤمن بأن السياسة المالية تعد أكثر فاعمية إلدارة
يات واألربعينيات وحتى مطمع تراجع اإلىتمام بالسياسة النقدية في عقدي الثالثين

الخمسينيات من القرن العشرين حين تفاقمت عديد المشاكل والصعوبات الناجمة عن 
 تزايد تدخل الدولة في الحياة االقتصادية.

ال تزال السياسة النقدية تمثل محور السياسة االقتصادية الكمية، عمى الرغم من    
 السياستين النقدية والمالية؛ لمحد من اآلثارظيور وجية نظر ُمطالبة بضرورة المزج بين 

االقتصادية السالبة الناجمة عن المبالغة في تطبيق السياسة النقدية وتحقيق قدر أكبر 
من الفاعمية في التأثير عمى وضع واتجاه النشاط االقتصادي، بل أن استناد البنك 

يما لبرامج اإلصالح والصندوق الدوليين بدرجة أكبر عمى السياسة النقدية عند تصميم
االقتصادي والمالي والنقـدي في معظم الدول النامية قد جعل منيا محور السياسة 

 االقتصادية الكمية، وباألخص في معالجة مشكمة التضخم. 
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 مشكمة الدراسة 1.1

اعتمدت السياسة النقدية كأسموب لتنظيم عرض وتداول النقود، والذي كّرس مبدأ 
ستخدام السياسة النقدية وتحديد أدواتيا واإلشراف عمييا وتقييميا اإلىتمام والتوسع في ا

ومنح إستقاللية لممصرف المركزي في إدارتيا، وىو األمر الذي استدعى ضرورة إدراج 
ضبط العرض النقدي في ُسمم أولويات السياسة النقدية. وفي ظل اإلصالحات 

مة اإلنتقال من إقتصاد ُموّجو إلى االقتصادية والمالية التي شيدتيا ليبيا خاّصًة مع مرح
إقتصاد السوق، ُعرفت ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات ممحوظة مع بداية 
التسعينيات، خاّصًة بعد التحرير الجزئي لسعر صرف الدينار الميبي مقابل العمالت 

م، عرفت إرتفاعا قياسّيًا في 2011م، وفي المرحمة ما بعد 1991-1990األجنبية سنة 
دالت التضخم كنتيجة ألحداث توقف اإلقتصاد المحّمي عن النمو وبعدىا أصبح مع

معدل التضخم في حالة تذبذب وذلك حسب الحالة االقتصادية القائمة، وجمود اإلستمرار 
 في اإلصالحات السائدة.

ىل تستخدم السمطات النقدية في  بناًء عمى ما سبق فإن الدراسة تطرح التساؤل اآلتي:
 رف ليبيا المركزي( أدوات السياسة النقدية لمحد من  التضخم؟ليبيا )مص

 أىمية الدراسة  1.1
تنبع أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو السياسة النقدية، خاصة في 
ظل الظروف االقتصادية التي تشيدىا ليبيا ىذه األيام من عدم قدرة المصارف التجارية 

ممة المحمية من قبل المودعين، وتزايد النقد المتداول بشكل في مواجية الطمب عمى الع
نييار الدينار الميبي  كبير لدى األفراد الطبيعيين واإلعتباريين خارج الجياز المصرفي، وا 

مقابل عمالت أجنبية:كالدوالر األمريكي، واليورو، والجنيو اإلسترليني، األمر الذي 
وأدواتيا وأىميتيا في استقرار األسعار  يستدعي تسميط الضوء عمى السياسة النقدية

 والتحكم في كمية النقد المتداول.
 أىداف الدراسة 1.1

 من األىمية السابقة يمكن تحديد أىداف الدراسة في األتي:
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 .التعريف بالسياسة النقدية وأدواتيا وأىدافيا 
 .تعريف بالتضخم وسياسات إستيدافو 
 ية في ليبيا تستخدم أدوات السياسة النقدية لُمعالجة تبيان ما إذا كانت السمطات النقد

 التضخم.
تستخدم السمطات  تعتمد الدراسة عمى فرضية واحدة مفادىا:3   فرضية الدراسة 1.1

 النقدية في ليبيا أدوات السياسة النقدية لُمعالجة التضخم.
 مجتمع الدراسة 1.1
 يا، وىو مصرف ليبيا المركزي.طبقت الدراسة عمى مسؤول السياسة النقدية في ليب     
 منيجية الدراسة 1.1

بعد استقراء األدب المالي من كتب وبحوث ونشرات تتعمق بموضوع الدراسة، لبناء       
األساس النظري لمدراسة الذي يمد القارئ بالمعرفة الالزمة لفيم نتائج الدراسة وتفسيراتيا، 

ق ىدف الدراسة، واختبار فرضياتيا، تستخدم الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتحقي
ومن ثم اإلجابة عمى تساؤالتيا. ىذا المنيج يقوم عمى وصف وتحديد خصائص الظاىرة 
المدروسة، ويبين العالقة بين متغيرات الدراسة واتجاىاتيا، حتى يمكننا تفسير الوضع 

االستبانة  القائم وتحديد نوع العالقة التي تربط المتغيرات ببعضيا، مستخدمين في ذلك
كأداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة العممية بيدف تصنيف وتحميل وتفسير 

 البيانات، ومن ثم استخالص النتائج واقتراح بعض التوصيات ذات العالقة.
 تقسيمات الدراسة 1.1

الجزء المتبقي من الدراسة ُقسم إلى ثالثة أجزاء، ٌخصص األول منيا لألطار النظري 
سة، حيث تناول مفيوم وأدوات السياسة النقدية، كما تطرق إلى التطور التاريخي لمدرا

الجزء الثاني ترك لتحميل  لمسياسة النقدية في ليبيا وكذلك التعريف بالتضخم وأنواعو.
ومناقشة البيانات المجمعة بواسطة صحف اإلستبيان الموزعة عمى عينة الدراسة، ومن 

ء الثالث و األخير لخص نتائج تحميل البيانات الجز  فرضيات الدراسة. ثم إختبار
قتراح الجيد الممكن بذلو في المستقبل  قتراح بعض التوصيات بالخصوص وا  المجمعة وا 

 فيما يتعمق بموضوع الدراسة.
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 . اإلطار النظري لمدراسة1
وتستخدميا الدولة بجانب  تعد السياسة النقدية إحدى دعائم السياسة االقتصادية العامة،

وسياسة األجور، واألسعار، لمتأثير عمى مستوى  ات األخرى: كالسياسة المالية،السياس
النشاط االقتصادي، وذلك من خالل تأثيرىا عمى المتغيرات المحورية ليذا النشاط: 

 كاإلستثمار، واألسعار، واإلنتاج، والدخل.

 السياسة النقدية 1.1
مد من طرف السمطة النقدية بيدف المباشر الُمتع بأنيا: "التدخلتعّرف السياسة النقدية 

عرض النقود وتوجيو اإلئتمان  التأثير عمى الفعاليات االقتصادية عن طريق تغيير
 طفى)مص واستخدام وسائل الرقابة عمى النشاط اإلئتماني لمبنوك التجارية"

ىي مجموعة اإلجراءات واألدوات التي تعتمدىا  عميو فالسياسة النقدية(. 2000وحسن،
ن خالل السمطات النقدية بيدف التحكم في عرض النقد بما يحقق االستقرار الدولة م

اإلجراءات والتدابير الُمتخذة من  أنيا: "مجموعةكما ُتعّرف أيضا عمى  النقدي لإلقتصاد.
قبل السمطة النقدية الممثمة عادة بالمصرف المركزي أو وزارة المالية لمتأثير في اإلئتمان 

االقتصادية والنقدية وفي ُمقدمتيا النمو االقتصادي واالستقرار  المصرفي تحقيقًا لألىداف
 (2012والشروف،  الشمري)النقدي 

 أنواع السياسة النقدية1.1.1

 توسعية وسياسةتنقسم السياسة النقدية وفقًا لمغرض الذي طبقت من أجمو إلى سياسة 
 إنكماشية.

 سياسة نقدية توسعية -أ 
في حالة وجود ركود )كساد( حيث يعاني اإلقتصاد تنتيج الحكومة سياسة نقدية توسعية 

من اإلنكماش الذي يرفع من معدالت البطالة، وتتمثل ىذه السياسة في زيادة العرض 
النقدي من خالل قيام المصرف المركزي إما بتخفيض سعر الخصم أو تخفيض نسبة 

دوات )األدوات اإلحتياطي القانوني أو الدخول مشتريًا في سوق األوراق المالية، ىذه األ
الكمية لمسياسة النقدية( تزيد من قدرة البنوك عمى منح اإلئتمان وخمق الودائع وبالتالي 
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تزيد من العرض النقدي داخل اإلقتصاد، ويترتب عمى زيادة حجم اإلستثمار زيادة كل 
 من مستوى الناتج والدخل والتوظف.

 سياسة نقدية إنكماشية -ب 
تفاع ممحوظ ومستمر في المستوى العام لألسعار(، ُتستخدم في حالة وجود تضخم )إر 

وتيدف ىذه السياسة لتخفيض العرض النقدي من خالل قيام المصرف المركزي إما 
برفع سعر الخصم أو رفع نسبة اإلحتياطي القانوني أو الدخول بائعًا في سوق األوراق 

لودائع. ولذا المالية. ىذه األدوات تحد من قدرة البنوك عمى منح اإلئتمان وخمق ا
ينخفض العرض النقدي داخل اإلقتصاد، األمر الذي يترتب عميو إرتفاع سعر الفائدة 
ومن ثم إرتفاع حجم اإلستثمار وبالتالي إرتفاع مستوى  كل من الدخل والطمب الكمي، 

 مما يعني إمتصاص القوة الشرائية لممجتمع، وىو ما يحد في النياية من التضخم.

 
 ة النقديةأدوات السياس 1.1.1

تعتمد آلية عمل السياسة النقدية عمى استخدام مجموعة من األدوات الكمية )أدوات غير 
مباشرة(، والنوعية )أدوات مباشرة(، التي يتمكن المصرف المركزي من خالليا من 
دارة حجم اإلئتمان الممنوح و شروطو، وتنظيم سعر  التأثير والسيطرة عمى عرض النقد وا 

المالية والنقدية. وفيما يمي توضيح موجز لكل من  االختالالتن ُمعالجة الفائدة فضاًل ع
 ىذه األدوات:

 ) األدوات غير المباشرة( األدوات الكمية-أ

 سعر إعادة الخصم -1
تعد من أقدم أدوات السياسة النقدية، حيث لجأت إلييا البنوك في القرن التاسع عشر 

عبارة عن سعر الفائدة التي يتقاضاىا وأوائل القرن العشرين، وسعر إعادة الخصم ىو 
المصرف المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم ما لدييا من كمبياالت 
وأذونات الخزينة أو مقابل ما يقدمو ليا من قروض أو ُسمف مضمونة تمثل ىذه 
األوراق. وتيُدف سياسة إعادة الخصم التي يتبعيا المصرف المركزي إلى زيادة التكاليف 
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التي تتكّبدىا البنوك التجارية إذا ما أرادت خصم ما لدييا من كمبياالت أو أذونات 
إعادة الخصم وبالتالي فإنيا ال تشجع البنوك التجارية عمى  الخزينة في حالة رفع سعر

خصم مالدييا من أوراق تجارية ألن تكمفتيا أصبحت عالية، وبيذه الطريقة فإنيا تقمل 
 النقود. من الكمية المعروضة من

أما إذا أراد المصرف المركزي أن تزداد الكمية المعروضة من النقود، فإنو سيعمل عمى 
خفض سعر إعادة الخصم وىذا سيشجع البنوك التجارية أن تستبدل ما لدييا من 

 كمبياالت بنقود لتعيد إقراضيا إلى األفراد فتؤدي إلى خمق نقود جديدة.

 عمميات السوق المفتوحة -1
ة السوق المفتوحة تدخل المصرف المركزي في السوق النقدية ببيع وشراء يقصد بسياس

األوراق المالية والتجارية بصفة عامة والسندات الحكومية بصورة خاصة بيدف التأثير 
عمى اإلئتمان، وعرض النقود حسب الظروف االقتصادية السائدة.وعندما يرغب 

النقدية عارضًا أو بائعًا لألوراق المصرف المركزي في عالج التضخم يتدخل في السوق 
وذلك بيدف إمتصاص قيمتيا النقدية، وتكون في المقابل  ،)كأذون الخزانة  (المالية

البنوك التجارية ىي المشترية ليذه األوراق، وبالتالي تنخفض سيولتيا ومقدرتيا 
اإلقراضية إذا كان غرض المصرف المركزي ىو تقييد اإلئتمان ومحاربة التضخم، 

ندما يقوم المصرف المركزي بشراء ىذه األصول التي تعرضيا البنوك التجارية، وع
فتحصل عمى نقودا مقابميًا مما يرفع من سيولتيا وىو ما يزيد من مقدرتيا اإلقراضية إذا 
كانت رغبة المصرف المركزي ىي التوسع في اإلئتمان. ويتطمب تطبيق ىذه األداة توافر 

وخاصة في البالد التي تسعى لمتنمية، ومن ثم فإن اإللتجاء سوق مالية واسعة وُمنظمة، 
وسبب ذلك، كما يجادل الشافعي iإلى ىذه السياسة أمرًا مستحياًل في معظم األحيان

استخدام األوراق  (، ىو ضيق أو إنعدام األسواق النقدية والمالية، وعدم إنتشار1957)
حدث تقمبات شديدة في أسعار تمك التجارية وأذونات الخزينة مما يجعل ىذه العمميات ت

 األوراق مما يؤدي إلى إىتزاز المراكز المالية لبنوك الدول النامية.
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 نسبة اإلحتياطي القانوني -1

نسبة اإلحتياطي القانوني ىي تمك النسبة التي تُفرض عمى ودائع المصارف التجارية 
نسبة وتحويميا إلى حساب البنك من قبل المصرف المركزي حيث يقوم بإقتطاع تمك ال

التجاري لديو. وتحدد ىذه النسبة وفقًا لمظروف االقتصادية التي تمر بيا الدولة،ويكون 
اليدف المباشر من اإلحتفاظ بيذه الودائع لدى المصرف المركزي ىو ضمان سالمة 
أموال المودعين، حيث ُتستخدم ىذه األموال إلقراض المصارف التي تتعرض ألزمات 

الية أو لنقص السيولة بيدف بقاء مراكزىا المالية سميمة وبالتالي طمأنة المودعين عمى م
أمواليم عمى أن اليدف األخر ليذه الودائع الُمقتطعة كإحتياطي قانوني ىو التأثير عمى 
عرض النقد لدى المصارف التجارية. ففي حاالت اإلنكماش االقتصادي يسعى 

إلحتياطي القانوني بحيث تتوفر لدى المصارف كمية المصرف المركزي لتقميل نسبة ا
أكبر من الودائع التي تستخدميا في منح اإلئتمان وبالتالي التوسع في عرض النقد 
لمخروج من حالة الكساد االقتصادي.إن زيادة عرض النقد ستُقمل بالضرورة تكمفة األموال 

مى نوعية اإلئتمان وُكمفتو عمى أن ُتستخدم وسائل السياسة النقدية النوعية لمتأثير ع
وليس عمى حجمو، وتميز ىذه السياسة بين اإلستعماالت المختمفة لإلئتمان التي ُتمنح 

االقتصادي، أي أن  لقطاعات اإلقتصاد القومي وفقًا ألىميتيا بيدف تحقيق االستقرار
السياسة النقدية ُتمثل مجموعة من األدوات واألساليب التي تيدف إلى تشجيع منح 

إلئتمان نحو اإلستثمارات المنتجة وتحجم توجيو اإلئتمان إلى أنواع معينة من النشاطات ا
كالحد من القروض اإلستيالكية والتضاربية غير الضرورية وتشجيع القروض الموجية 

)الغولي لمصناعة والزراعة والتي تزيد من الطاقة اإلنتاجية، وأىم األساليب النوعية ىي 
 (:2005وعوض اهلل، 

المقترضين من ناحيتين، أحدىما بسبب الُمنافسة التي ستحدث نتيجة زيادة أموال    
المصارف مما يدفع باتجاه تقميل سعر الفائدة لجذب مزيد من المقترضين، والثانية إرتفاع 
تكمفة األموال عمى المصارف التجارية غير أنو الستخدام ىذه السياسة الكثير من 

تكون ىذه السياسة فاعمة بشكل أكبر عنيا في حاالت  المحاذير، ففي حالة التضخم
 الكساد االقتصادي وذلك إلرتفاع الطمب عمى القروض في حالة الكساد.
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 األدوات النوعية )األدوات المباشرة( - ب
 تنظيم اإلئتمان اإلستيالكي -1

إن الرقابة عمى اإلئتمان اإلستيالكي يشمل كيفية سداد القروض ومدة القروض الخاصة 
ء السمع الُمعمرة، وىذه الرقابة تتطمب حد أدنى من المبمغ الذي يجب أن يدفعو بشرا

المشتري ومدة قصوى لمسداد،فرفع المبمغ الذي يجب دفعو )المقدم( يؤدي إلى ىبوط 
اإلئتمان المقدم لشراء السمع اإلستيالكية وكذلك تقصير مدة السداد وزيادة قيمة األقساط 

مان الممنوح ليذا الغرض.طبَّق ىذا النظام خالل الحرب المطموب سدادىا فيقمص اإلئت
العالمية الثانية لُمعالجة الضغوط التضخمية بيدف الحد من الطمب عمى السمع 
اإلستراتيجية، كما إعتمدتو حكومة الرئيس األمريكي )كارتر( في مطمع الثمانينيات كأداة 

نظيم اإلئتمان لألغراض في معالجة التضخم وبموجب ىذا النوع من الرقابة ُيجرى ت
اإلستيالكية عن طريق قواعد معينة لتنظيم البيع بالتقسيط لمسمع اإلستيالكية المعّمرة 

 وأبرز ىذه القواعد ىي:  

  قيام المصرف المركزي بتحديد المبمغ الواجب دفعو ُمقدمًا كجزء من قيمة السمع
ولى الاّلزمة لشراء ىذه المشتراة، ففي حالة رفع المصرف المركزي الدفعة النقدية األ

 السمع يؤدي ذلك إلى خفض طمب اإلئتمان ليذا الغرض.
  تحديد مدة سداد اإلئتمان اإلستيالكي، فإذا قام المصرف المركزي بتقصير مدة

السداد فإن ذلك يؤدي إلى زيادة قيمة القسط الشيري الواجب دفعو، وىذا من شأنو أن 
 .يحد من طمب اإلئتمان من قبل المستيمكين

 اإلقتراض بضمان السندات مع التقيد بيامش الضمان -1

 يسمح لألفراد باإلقتراض من البنوك بضمان السندات بشرط اإللتزام بيامش الضمان
بأنو النسبة من قيمة السندات السوقية والتي يقبل البنك بموجبيا منح قروض  الذي يشير

نار وكان ىامش الضمان ألف دي 100عمى أساسيا، فمو اشترى ُمضارب سندات بقيمة 
ألف دينار، أي أن العميل  40%، فإن المقترض يستطيع أن يقترض فقط 60ىو 

ألف دينار، فإذا أراد المصرف  40يستخدم السندات كضمان لمحصول عمى قرض 
المركزي أن يتبع سياسة إنكماشية لمحد من ىذه القروض فإنو يمجأ إلى رفع ىامش 
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اد أن يتبع سياسة توسعية يمجأ إلى تقميل اليامش إلى % والعكس إذا أر 80الضمان إلى 
 % مثاًل.40

 تحديد حجم اإلئتمان الممنوح لغرض البناء -1

حيث يتم ُىنا وضع حد أقصى لإلئتمان الممنوح لغرض بناء المساكن وتحديد فترة 
إسترجاع تمك القروض، وقد طبقتو بعض البمدان كالواليات المتحدة خالل الحرب 

 لثانية والحرب الكورية لمحد من التضخم.العالمية ا

 اإلغراء األدبي -1

يعتمد البنك في تنفيذ أىداف السياسة النقدية عمى التأثير األدبي والرجاء واإلقناع تجاه 
البنوك التجارية من أجل التعاون لتنفيذ سياسة نقدية معينة، فقد يرجو المصرف المركزي 

داف الُمضاربة، ويتم ذلك من خالل إستدعاء البنوك التجارية بعدم تقديم قروض ألى
المصرف المركزي ُمدراء البنوك التجارية لمتحدث معيم حول تغميب المصمحة الوطنية 
والعامة في قضايا منح التمويل وبالنظر لما يحظى بو المصرف المركزي من إحترام من 

)الدوري  ىتمامقبل البنوك التجارية فإنيا تأخذ ىذه الدعوة والتوجيو بمزيد من اإل
 (.1999والسامرائي، 

 اإلجراءات المباشرة -1

تعد من أكثر األدوات المستخدمة في تنظيم اإلئتمان المصرفي التي يستخدميا المصرف 
المركزي وتشير إلى موافقة المصرف المركزي أو رفضو عمى سياسة إقراضية معينة 

التي تتبع سياسات إئتمانية  لمبنوك التجارية ويصل األمر إلى فرض عقوبات عمى البنوك
 (: 1999)إسماعيل  غير مالئمة، وأىم ىذه اإلجراءات ىي

  رفض المصرف المركزي إعادة خصم األوراق المالية لمبنوك التجارية بإعتباره الممجأ
األخير لإلقراض عندما يرى أن السياسة اإلئتمانية لمبنك التجاري غير ُمنسجمة مع 

ركزي مثل قيامو بمنح القروض لممضاربة في األوراق المالية السياسة النقدية لمبنك الم
 والعقارات واألراضي.
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  رفض المصرف المركزي إقراض البنوك التجارية في حالة تجاوز قروضيا مقدار
 رأسماليا و إحتياطياتيا أو عندما تتجاوز قروضيا الحدود العميا المقررة لإلقراض.

  دىا في أصول سائمة وخالية من المخاطر إجبار البنوك عمى إستثمار جزء من موار
كاإلستثمار في سندات وحواالت الخزينة بيدف تدعيم اإلحتياطيات النقدية لمبنوك 
لزام البنوك بشراء األوراق المالية الحكومية لمدىا  التجارية وزيادة الضمان لممودعين وا 

 بالموارد المالية.
 ا

تصادية لتخفيض سعر الفائدة عمى القروض لتمييز بين أسعار الفائدة وفقًا لمقطاعات االق
الزراعية والصناعية مقارنة بالقروض التجارية والعقارية.وقد استعممت البنوك المركزية 
خميطَا من أدوات السياسة النقدية الكمية )غير المباشرة( والنوعية )المباشرة( وذلك حسب 

مل المصرف المركزي خالل إستع طبيعة الظروف االقتصادية والمالية. ففي األردن مثالً 
تاريخو القصير خميطًا من األدوات المباشرة والغير مباشرة مشّددًا عمى األولى في فترة 
السبعينيات وحتى أواسط الثمانينيات، في حين مزج بينيما في الثمانينيات ثم إنتقل إلى 

صحيح السياسة النقدية الغير مباشرة منذ أوائل التسعينيات بعد أن بدأ برامج الت
االقتصادي التي رّكزت عمى تطبيق الوسائل النقدية غير المباشرة في السيطرة عمى 
اإلئتمان والحد من النمو في عرض النقد وتقويم أسعار الفائدة، حيث إستخدم المصرف 
المركزي سعر إعادة الخصم ونسبة اإلحتياطي اإللزامي وعمميات السوق المفتوحة ممّثمًة 

ي بإصدار شيادات اإليداع وبيعيا لمبنوك التجارية لغرض بقيام المصرف المركز 
إمتصاص السيولة، ولكن المصرف المركزي ظل مستمّرًا في استخدام سياسة نقدية 
مباشرة مثل وضع سقوف إئتمانية منسوبة من رأس مال البنك و/ أو ودائعو واستخدام 

 (.2001)عمي، وسائل اإلغراء األدبي 
 ة القابمة إلعادة الخصم لدى المصرف المركزي وكذلك تحديد نوع األوراق المالي

 األوراق المالية التي تعتبر جزءًا من اإلحتياطي القانوني.
  ،تحديد الحد األقصى لمقروض التي يقبل المصرف المركزي إقراضيا لمبنوك التجارية

 وقد يفرض المصرف المركزي سعر فائدة إضافي عند تجاوز البنوك التجارية ىذا الحد.
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 حديد كفاية رأس المال التي يجب عمى البنوك التجارية أن تفي بيا، وىو يعني أن ت
المصرف المركزي يطمب من البنوك التجارية أن تحتفظ برأس مال ال يقل عن حد معين 
من األصول الُمرجحة بالمخاطر لغرض حماية أموال المودعين من مخاطر اإلئتمان 

 والمخاطر الرأسمالية.
  لة القانونية التي يجب عمى البنوك التجارية اإلحتفاظ بيا كنسبة فرض نسبة السيو

 (.2005)جنيل، من الودائع 
 السياسة النقدية وعالج التضخم واإلنكماش 1.1.1

ُيشير أنصار السياسة النقدية إلى أن اليدف الرئيسي ألي سياسة نقدية مطبقة في أي 
من وجية نظر النقديين ىو  دولة في العالم ىو عالج التضخم )بإعتبار أن التضخم

ظاىرة نقدية( الذي قد يعاني منيا اإلقتصاد القومي أو حالة اإلنكماش وىو عكس الحالة 
األولى، وأن فعالية السياسة النقدية تكمن في مدى قدرة تمك السياسة عمى عالج 
التضخم وىي الحالة األكثر حدوثًا. وعمومًا يمكن توضيح كيف تعالج السياسة النقدية 

 (:2009)عبدالحميد،  كاًل من التضخم واإلنكماش كما يمي

 السياسة النقدية وعالج التضخم - أ
تقوم البنوك المركزية ببيع األوراق المالية الحكومية لمبنوك واألفراد، وبذلك تزداد ديون 

عمى  البنوك التجارية لدى المصرف المركزي ويقل رصيدىا لدى ىذا األخير فتقل قدرتيا
، ويقل خمق النقود فينخفض عرضيا وبالتالي يميل مستوى األسعار أو خمق اإلئتمان

معدل التضخم إلى اإلرتفاع، أما إذا اسُتخِدمت نسبة اإلحتياطي القانوني، فإن المصرف 
ذا اسُتخدم سعر الخصم،  المركزي في ىذه الحالة يرفع من نسبة اإلحتياطي القانوني،وا 

ع سعر الخصم ويترتب عمى كل ذلك إرتفاع فإن المصرف المركزي في ىذه الحالة يرف
كمية النقود وبالتالي إرتفاع عرض النقود )المعروض النقدي( مما يؤدي إلى ىبوط 
المستوى العام لألسعار أو معدل التضخم، ومن ثّم يمكن المحافظة عمى استقرار 

و كما المستوى العام لألسعار بما يتناسب مع تحقيق استقرار معدل زيادة عرض النقود أ
يطمق عميو المعروض النقدي، وبالتالي فإن ىذه السياسة النقدية تجاه التضخم ىو الحد 

أي الحد من خمق النقود وتخفيض المعروض النقدي، وبالتالي يتم  من خمق أدوات نقدية
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الحد من إنفاق األفراد والييئات عمى شراء السمع والخدمات. وُيالحظ أنو في نفس الوقت 
تخفيض عرض النقود بتقميل كمية النقود من خالل تقييد اإلئتمان، يتم الذي يتم فيو 

 أيضًا رفع سعر الفائدة وىو ما يؤدي إلى خفض معدل التضخم النقدي في الغالب.

يرى بعض االقتصاديين أن أي سياسة نقدية ناجحة ىي التي ال تندفع نحو إحداث  
المتوازنة ىي التي تعمل عمى التضخم في مرحمة ما ثم عالجو، بل السياسة النقدية 

الحفاظ أو المحافظة عمى معدل تزايد ثابت لنمو المعروض النقدي، ألن ذلك ىو الذي 
يحقق استقرار مستوى األسعار بإعتبار أن المعروض النقدي ىو المحدد الرئيس لكل من 
المستوى العام لألسعار، ومستوى الناتج القومي والتوظف والعمالة.ويعتقد بعض أخر 
أيضًا أن اإلرتفاع الُمنتظم في معدل نمو عرض النقود سوف ُيخّفض معدل التضخم، 

 وُيحّقق الحد األدنى لمتكاليف المرتبطة بتخفيض معدل التضخم.

 السياسة النقدية وعالج اإلنكماش - ب
تقوم البنوك المركزية بشراء األوراق المالية الحكومية من البنوك واألفراد، وبذلك تقل 

التجارية تجاه المصرف المركزي ويزداد رصيدىا لديو، ونتيجة لذلك فإن  ديون البنوك
مقدرة البنوك التجارية عمى خمق اإلئتمان وخمق النقود تزداد فيزداد عرض النقود، 

 وبالتالي تنتيي حالة اإلنكماش، ويزداد مستوى التشغيل داخل اإلقتصاد القومي.

المصرف المركزي في ىذه الحالة يخفض إذا أستخدمت نسبة اإلحتياطي القانوني، فإن 
ذا أستخدم سعر الخصم فإن المصرف المركزي في ىذه  من نسبة اإلحتياطي القانوني، وا 
الحالة يخفض من سعر الخصم، ويترتب عمى ذلك زيادة كمية النقود، وتزول بالتالي 

اإلتجاه  وبالتالي فإن ىدف السياسة النقدية في حالة اإلنكماش ىو زيادة حالة اإلنكماش،
نحو خمق النقود، وزيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطمب عمى السمع والخدمات 
ألن زيادة كمية النقود يؤدي إلى خفض القوى اإلنكماشية في اإلقتصاد القومي، ويمكن 

إرتفاع مستوى الناتج القومي  وعدم حدوث  أن يؤدي ذلك إلى المحافظة عمى إستمرار
 ة.تقمبات سعرية عنيف
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 أىداف السياسة النقدية 1.1.1

إن أىداف السياسة النقدية التي يرمي إلييا المصرف المركزي ُتمثل نفس توجيات 
فالسياسة النقدية ماىي إال إحدى الُسبل التي تقررىا السياسة  السياسة االقتصادية،

 (.2000)شيوب،  االقتصادية من أجل تحقيق أىداف عمى صعيد الييكل االقتصادي

السياسة النقدية إلى التأثير في عرض النقود إليجاد التوسع أو اإلنكماش في  وتيدف
حجم القوة الشرائية لممجتمع واليدف من زيادة القوة الشرائية لممجتمع ىو تنشيط الطمب 
واإلستثمار، وزيادة اإلنتاج وتخفيض البطالة، وبالعكس يؤدي تخفيض القوة الشرائية إلى 

 تاج.الحد من التوسع في اإلن

( أن السياسة النقدية تيدف إلى تحقيق مستوى مقبول من 1989يفيم من أحمد )
االستقرار النقدي واالقتصادي من خالل تجّنب التغيرات المؤثرة عمى قيمة العممة 
الوطنية داخميًا وخارجيًا والتي تنشأ عن التغيرات في المستوى العام لألسعار والُمساىمة 

صادية ُمناسبة في القطاعات االقتصادية المختمفة بما يحقق في تحقيق معدالت نمو إقت
كما تعمل السياسة النقدية عمى تطوير  زيادة حجم الدخل القومي ونمو اإلنتاج المحمي.

المؤسسات المصرفية والمالية واألسواق التي تتعامل فييا ىذه المؤسسات )السوق المالي 
لوطني، كما ُتساىم في تسريع التنمية والسوق النقدي( وبما يخُدم تطوير اإلقتصاد ا

االقتصادية وذلك بتوفير المناخ المناسب لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية االقتصادية 
واإلجتماعية  في البمدان النامية باإلضافة إلى المساىمة في تحقيق التوازن المطموب في 

مستوى مرتفع  ميزان المدفوعات، وبالتالي فإن السياسة النقدية تسعى إلى تحقيق:
لمعمالة، ومعدل مرتفع لمنمو االقتصادي، واستقرار المستوى العام لألسعار، واستقرار 

عمى الرغم  سعر الفائدة، واستقرار األسواق المالية، واستقرار أسواق الصرف األجنبي.
من أن كثير من األىداف السابقة متناسقة مع بعضيا البعض إاّل أن ىذا التناسق ال 

 استقرار سعرمًا فيدف استقرار المستوى العام لألسعار قد يتعارض مع ىدف يتحقق دائ
الفائدة ومستوى العمالة المرتفع في األجل القصير، فعندما يكون اإلقتصاد في حالة 

ذا أقدم  رواج وبطالة ُمنخفضة فإن التضخم وأسعار الفائدة قد تبدأ في اإلرتفاع، وا 
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المصرف المركزي عمى منع إرتفاع سعر الفائدة من خالل شراء السندات فسوف يرتفع 
 السعر السوقي لمسندات، وبالتالي ينخفض سعر الفائدة السوقي.

من ناحية أخرى فإن عمميات الشراء من السوق المفتوحة ُتسبب زيادة في القاعدة 
النقدي، وىذا قد يرفع معدل إرتفاع المستوى العام لألسعار  النقدية، ومن ثُّم زيادة العرض

أي يثير التضخم، ومن جية أخرى، إذا أراد المصرف المركزي أن يخّفض معدل نمو 
العرض النقدي لكي يمنع التضخم، ففي الفترة القصيرة فإن كالا من سعر الفائدة ومعدل 

صرف المركزي في مواقف صعبة البطالة قد يزيد، فالتعارض بين األىداف قد يضع الم
 )أبوالفتوح، بدون تاريخ(

 التضخم 1.1
ُيعتبر التضخم ظاىرة ومشكمة إقتصادية في آن واحد قد تصيب إقتصاديات البمدان 
النامية والمتقدمة عمى حد سواء، وتكاد تكون ىذه الظاىرة ُمتصفة باإلنتظام  والتكرار في 

يدة ومختمفة وىو ما يؤدي في نياية المطاف حدوثيا، فمقد ارتبطت أسبابيا بعوامل  عد
رتفاع أسعار ُمختمف السمع والخدمات وىذا ما يصاحبو آثار  إلى تغير قيمة العممة وا 

 .جمة عمى المستوى االقتصادي أو اإلجتماعي

لقد كان اإلعتقاد أن التأثير الفّعال عمى التضخم يكون عن طريق السياسة النقدية التي 
كل غير مباشر معتمدة عمى اإلستيدافات الوسيطية مثل الكتمة تؤثر في األسعار بش

النقدية وسعر    الصرف وسعر الفائدة  إاّل أنو ومع بداية التسعينيات تراجعت الكثير 
من الدول المتقدمة والنامية  عن ىذا اإلعتقاد حيث إنتقمت من التركيز عمى تمك 

وسيطية وىو  كمستيدفاتد ذاتيا اإلستيدافات إلى التركيز عمى معدالت التضخم في ح
ما يعرف بسياسة إستيداف التضخم التي تجعل استقرار األسعار في المدى الطويل ىو 

 اليدف النيائي الذي يجب العمل عمى تحقيقو.

 تعريف التضخم1.1.1
يعّرف التضخم بأنو "حركة صعودية لألسعار تتصف باإلستمرار الذاتي الناتجة عن 

ن قدرة العرض، كما أن الزيادة في كمية النقود، والزيادة في تيار فائض الطمب الزائد ع
اإلنفاق النقدي، يؤدي بالنظام  االقتصادي إلى حالة التضخم، وىذا ما يعوض ارتفاع 
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سرعة تداول النقود عن الزيادة في كمية النقود، بحيث يبقى الحجم الكمي لتيار اإلنفاق 
اإلنفاق النقدي تصاحبيا زيادة متناسبة فيعرض النقدي عمى حالو، إاّل أن الزيادة في 

نما تتوفر لمتضخم النقدي  السمع والخدمات بحيث ال تؤدي ىذه الزيادة إلى التضخم وا 
أسباب الوجود إذا لم تصادف الزيادة في تيار اإلنفاق النقدي زيادة مقابمة في العرض 

 (.2011" )الزبيدي، الكمي لمسمع والخدمات
بأّنو "اإلرتفاع المستمر والمتواصل في القيمة الحقيقية لوحدة النقد" كما ُعّرف التضّخم 
(. وُيعّرف التضخم أيضًا بأّنو "ارتفاع غير متوقع في األسعار، 2002)البكري وصافي، 

كما يتولد عن زيادة حجم تيار اإلنفاق النقدي، بنسبة أكبر من الزيادة فيعرض السمع 
 (.1990)الشافعي،  والخدمات"

 سباب التضخمأ1.1.1

وىي  يتفق االقتصاديون عمى أن ىناك أربعة أسباب لحدوث التضخم في اإلقتصاد،
 (:2013)عبداليادي وأخرون، األتي 

 تضخم سحب الطمب - أ
ىو التضخم الناشئ عن زيادة حجم الطمب عمى النقود لمقابمة الزيادة في حجم الطمب 

إرتفاع األسعار بشكل مستمر عمى السمع والخدمات المختمفة، وىذا بدوره سيؤدي إلى 
ومتواصل، ويعود ىذا السبب إلى فكرة أن اإلقتصاد يصل لحالة التوظف واالستخدام 
الكامل، وبالتالي فعند زيادة الطمب عمى السمع والخدمات، فإنو من غير الممكن زيادة 
اإلنتاج لمقابمة ذلك، وذلك لعدم توافر موارد غير مستخدمة أو معطمة يمكن توظيفيا 

اإلرتفاع في األسعار لن يتوقف عند حد معين، ألنو مع الوقت الذي  اإلنتاج وىذالزيادة 
البعض األخر من ذلك، وىذا سيدفع  األسعار يتضررينتفع فيو بعض األفراد من إرتفاع 

ىؤالء األفراد إلى الحفاظ عمى المستوى المعيشي عند حد معين وذلك من خالل تخفيض 
اق اإلستيالكي واإلقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، وبشكل مدخراتيم وزيادة اإلنف

عام يمكن القول أن التضخم بسبب جذب الطمب ينتج عندما يكون الطمب الكمي عمى 
السمع والخدمات أكبر من العرض الكمي لمسمع والخدمات، وعندىا فإن ىناك نقودًا كثيرة 

 ل مستمر.تطارد سمعًا قميمة وبالتالي إرتفاع األسعار بشك
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 تضخم دفع الكمفة - ب
أحيانًا نجد أن بعض المنتجين يرغبون في تحقيق معدالت ربح أعمى، وكذلك قد نجد 
بعض العمال يرغبون في الحصول عمى أجور أعمى عن طريق مطالبات النقابات 

كمو سيعمل عمى رفع تكاليف اإلنتاج، وعندىا سيقوم المنتجين  ذلك وىذاالعمالية بتحقيق 
ر المنتجات لتعويض ذلك اإلرتفاع في التكاليف، وبذلك ينشأ ىذا التضخم برفع أسعا

بسبب تكاليف اإلنتاج، وعندىا سينخفض العرض الكمي من السمع والخدمات، ويمكن 
ُمعالجة ىذا النوع من التضخم عن طريق ربط األجور المدفوعة بإنتاجية العمال، حيث 

عار، مع األخذ في عين اإلعتبار أن األجور يتم رفع األجور بقدر الزيادة المتوقعة لألس
 قد تزداد بسبب زيادة إنتاجية العامل وتحسن كفاءتو.

 التضخم المشترك -ج

يأتي ىذا النوع نتيجة لمسببين المذكورين أعاله معا، بمعنى أن ىذا التضخم يحدث 
فاع بسبب زيادة الطمب عمى السمع والخدمات مع ثبات حجم اإلنتاج، ويرافقو أيضًا إرت

في تكاليف اإلنتاج كاإلرتفاع في األجور وأسعار المواد األولية )الخام( وأسعار الفائدة 
عمى القروض والتسييالت اإلئتمانية وغيرىا من األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع تكمفة 

ىذا  ومتواصل. ولعالجاإلنتاج، وىذا بدوره سيؤدي إلى إرتفاع األسعار بشكل مستمر 
البد من إتباع سياسات تحد من حجم النقود المتداولة بين أيدي النوع من التضخم 

األفراد وبالتالي التخفيف من الزيادة في الطمب عمى السمع والخدمات من جية، ومن 
)عبداليادي وأخرون، جية أخرى العمل عمى زيادة إنتاجية العامل وبالتالي زيادة اإلنتاج 

2013.) 

 التضخم المستورد -د

ضخم بأنو التضخم الناتج عن الزيادة المستمرة في أسعار السمع والخدمات ُيعّرف ىذا الت
النيائية المستوردة من الخارج، حيث أن ىذا النوع يظير بشكل كبير وواضح في 
اإلقتصادات الصغيرة المفتوحة عمى العالم الخارجي، فيذه الدول وخاصة الدول النامية 

السمع والخدمات التي تكون أسعارىا مرتفعة  التي تتميز بإرتفاع وارداتيا، تستورد تمك
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أصاًل في الدول المّصدرة ليا، وبذلك ال يكون ليا القدرة عمى تحديد أسعار تمك السمع 
    .والخدمات، وبالتالي فإنيا تستورد ذلك التضخم كما ىو موجود في العالم الخارجي

والتضخم المستورد، وتجدر المالحظة إلى أن ىناك فرق بين التضخم بسبب التكاليف 
حيث يرى البعض أن إرتفاع أسعار المواد األولية المستوردة من الخارج ىو تضخم 
مستورد، ولكن في الحقيقة أن مثل ىذا الوضع يعد تضخم بسبب دفع التكاليف، حيث 
أن إرتفاع أسعار المواد الخام سيؤدي إلى إرتفاع تكمفة اإلنتاج وبالتالي إرتفاع األسعار، 

ضخم المستورد يطمق عمى إرتفاع أسعار السمع والخدمات النيائية المستوردة من أما الت
الخارج وليس عمى إرتفاع أسعار السمع والخدمات الوسيطة أو األولية التي تستخدم في 

 إنتاج سمع وخدمات أخرى نيائية.  

أن ىناك أربعة أنواع  (2013عبداليادي وأخرون )يجادل      أنواع التضخم1.1.1
 إيجازىا فيما يمي3تضخم يمكن لم

 التضخم األصيل - أ
ىو التضخم الناشئ عن وجود زيادة في اإلنتاج أو العرض الكمي تُقابل تمك الزيادة 
المتحققة في الطمب الكمي، وىذا بدوره ينعكس عمى المستوى العام لألسعار حيث 

 كامل.سيؤدي إلى إرتفاع األسعار حتى لو لم يصل اإلقتصاد إلى حالة التوظف ال

 التضخم الزاحف - ب
ىو التضخم الذي ينتج عن زيادة األسعار بشكل بطيء ومعتدل، أي بمعدل أقل من 

%(، وىذا النوع من التضخم مقبول لدى االقتصاديين حيث أنو ال يشكل أي خطر 15)
التضخم الزاحف بأنو  األخر يعرفعمى التوازن االقتصادي، كما نجد أن البعض 

دة القوة الشرائية بصفة دائمة وبنسبة أكبر من نسبة الزيادة في "التضخم الناتج عن زيا
 عرض السمع وعوامل اإلنتاج خاصة خدمات العمل".

 التضخم المكبوت -ج     

ىو تضخم ناتج عن حالة ُتمنع فييا األسعار من اإلرتفاع عن طريق إتباع سياسات 
األسعار من اإلرتفاع، معينة تتمثل بفرض ضوابط وقيود تحد من اإلنفاق الكمي وتمنع 
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في حين أن ذلك ال يمنع األفراد عن جمع الموجودات النقدية وتحويميا إلى قوة شرائية 
 كبيرة في وقت الحق.

 التضخم الجامح )المفرط(-ه   

وىو ذلك التضخم الذي ترتفع فيو األسعار بمعدالت عالية جدًا في فترة وجيزة نسبيًا، 
نعدام الثقة في النقود من قبل األفراد ويعد ىذا ويرافق تمك الزيادة سرعة تداول  لمنقود، وا 

النوع من أخطر أنواع التضخم نظرًا لعدم قدرة الحكومة والسمطات النقدية عمى السيطرة 
م وعام 1921عميو. ومن األمثمة عمى ىذا النوع من التضخم ما حصل في ألمانيا عام 

ث تضاعفت األسعار مئات م، حي1995م، وكذلك ما حصل في البرازيل عام 1923
 المرات.

ختبار الفرضيات .التحميل والمناقشة 1  وا 

لجمع بيانات الجانب العممي لمدراسة تّم في توزيع ثالثين صحيفة استبيان عمى    
المشاركين المستيدفين من إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي. 

عشَر  ا يحتوي إجمالي اإلستبيان عمى تسعةيحتوي اإلستبيان عمى أربعة أقسام، كم
موزعة عمى أقسامو األربعة. احتوى القسم األول من اإلستبيان عمى المعمومات  سؤاالً 

الشخصية لممشاركين، أما القسم الثاني فتضمن أسئمة تتعمق بمدى استخدام السمطات 
قسم الثالث شمل أسئمة النقدية في ليبيا ألدوات السياسة النقدية لمحد من التضخم، بينما ال

تتعمق بتغيير معدالت التضخم بتطبيق أدوات السياسة النقدية، وترك القسم األخير ألية 
 مالحظات يدونيا المستبين تتعمق بموضوع الدراسة.

خضع اإلستبيان لتقييم قسم المصارف واالستثمار بكمية العموم اإلدارية والمالية 
توزيعو عمى الفئات المستيدفة )أنظر نسخة التطبيقية/ طرابمس، ونال اإلعتماد ل

االستبيان المرفقة في الدراسة(.كانت النسبة المستممة من المشاركين في الدراسة تسعة 
%(. ُتمّثل النسبة المستممة 3%( والفاقد كان فقط استبيانًا واحدًا )97وعشرون استبيانًا )

 المشاركين وقدإستجابة  نسبة عالية إذا ما قورنت بدراسات بحثية أخرى أظيرت قمة
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يكون السبب في ىذا الفارق إلى العالقة الوطيدة لمباحث مع موظفي اإلدارة المستيدفة 
 وحرصو في ُمتابعة إجابات اإلستبيانات ومن ثُم إستالميا في الوقت المحدد.

 
 البيانات الشخصية 1.1

 تصنيف المشاركين في الدراسة حسب العمر 1-1جدول 

 
سنة،  45إلى أقل من  30يتضح أن الفئة العمرية السائدة ىي من 1-3من جدول 

مثمت النسبة الباقية من المشاركين لمفئة العمرية  %، بينما58حيث مثمت النسبة األعمى 
% لمفئة العمرية ألكثر 24.14%، 17.24سنة، األقل نسبة  30إلى أقل من  22من 
 سنة. 45من 

 تصنيف المشاركين في الدراسة حسب المؤىل العممي  1-1جدول 
 دبموم متوسط 

 أو أقل
 اإلجمالي دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم عالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 3% 2 6.9% 10 34.5% 12 41.8% 4 13.8% 29 100% 

%، ىم من 94أن غالبية المشاركين في الدراسة، وىم بنسبة فاقت  2-3يبين جدول 
ستير، حممة المؤىالت الجامعية أو ما يعادليا)دبموم عاٍل، بكالوريوس، ماج

%، كانت لحممة الدبموم المتوسط فأقل. ىذه النتيجة 3.4دكتوراه(،والنسبة الباقية وىي 
 أيضا تزيد من ثقة الباحثون في اإلجابات المقدمة من المشاركين في الدراسة.

 
 

 اإلجمالي فأكثر 11 11أقل من  -13من  13أقل من  -11من  11أقل من 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
3 3% 1 11.11% 11 11.11% 1 11.11% 12 133% 
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 تصنيف المشاركين في الدراسة حسب الخبرة في المجال المصرفي 1  -1جدول 
 10 -5من  سنوات5أقل من 

 سنوات
 اإلجمالي سنة فأكثر 15 سنة 15 -10من 

 النسبة العدد النسبة  العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
4 13.8% 8 27.6% 4 13.8% 13 44.8% 29 100% 
 

%من المشاركين في الدراسة تزيد خبرتيم المصرفية 45أن حوالي  3-3يظير جدول 
سنوات شكمت  10-5المصرفية ما بين سنة، والمستبينين الذين تتراوح خبرتيم  15عن 
 5%، وكانت نسبة المستبينين في الدراسة الذين تقل خبرتيم المصرفية عن 28حوالي

سنة، قد مثمت النسبة األقل وىي 15-10سنوات، والذين خبرتيم تتراوح ما بين 
 % لكل فئة.14حوالي

 تصنيف المشاركين في الدراسة حسب التخصص  1-1جدول 
 اإلجمالي أخرى اقتصاد حاسبةم تمويل ومصارف

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
1 11.1% 11 11% 1 11.1% 1 13.1% 12 133% 
 

% من المشاركين في الدراسة ىم من خريجي كمية 89أن أكثر من  4-3يوضح جدول 
التأىيمية بعمل المصارف اإلقتصاد والتي تعكس العالقة بين المرحمة األكاديمية و 

وخصوصًا التمويل والمصارف والمحاسبة واإلقتصاد. ىذا أيضًا من شأنو الرفع من 
 درجة الثقة لدى الباحثون في إجابات المشاركين في الدراسة.

 تصنيف المشاركين في الدراسة حسب الوظيفة الحالية  1-1جدول 
 اإلجمالي خرىأ رئيس وحدة رئيس قسم نائب مدير إدارة مدير إدارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
3 3% 1 1.1% 1 11.1% 1 1.1% 11 12.1% 12 133% 
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%، ال يشغمون وظائف 80أن غالبية المشاركين،وىم حوالي  5-3تبين إجابات جدول 
%، المستبينين الذين يشغمون 20أكثر من قيادية أو إشرافية، بينما مّثمت النسبة الباقية،

 مواقع قيادية أو إشرافية.

مدى استخدام السمطات النقدية في ليبيا أدوات السياسة النقدية لمحد من  1.1
 التضخم
تحميل إجابات المشاركين في الدراسة فيما يتعمق بمدى استخدام السمطات  1-1جدول 

 وات السياسة النقدية لمحد من التضخمالنقدية في ليبيا )مصرف ليبيا المركزي( ألد
 

 العبارة ر.ت
 اإلجمالي ال نعم

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 
ىل يتمتع مصرف ليبيا المركزي 
باستقاللية كاممة في استخدام 

 أدوات السياسة النقدية؟
11 21.1% 1 1.2% 12 133

% 

1 
ىل يستخدم مصرف ليبيا المركزي 

دة الخصم لمحد سياسة سعر إعا
 من التضخم؟

11 11.1% 11 11.1% 12 133
% 

1 
ىل يستخدم مصرف ليبيا المركزي 
عمميات السوق المفتوحة لمحد 

 من التضخم؟
1 13.1% 11 12.1% 12 

133
% 

1 
ىل يستخدم مصرف ليبيا المركزي 
سياسة تغيير نسبة االحتياطي 

 القانوني لمحد من التضخم؟
11 11.1% 11 11.1% 12 

133
% 

1 
ىل يعمل مصرف ليبيا المركزي 
عمى تخفيض كمفة التمويل 

 لتشجيع االستثمار؟
11 11.1% 11 11.1% 12 133

% 

1 
ىل يحث مصرف ليبيا المركزي 
المصارف التجارية لمتركيز عمى 

 تمويل الصناعات االستيالكية؟
11 11.1% 11 11.1% 12 133

% 

1 
ىل يضع مصرف ليبيا المركزي 

ية لالستثمار حدودًا عميا انتقائ
النقدي إلجبار المصارف التجارية 

11 11.1% 11 11.1% 12 
133
% 
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عمى توسع االئتمان لقطاعات 
 معينة؟

1 

ىل يعطي مصرف ليبيا المركزي 
الحرية لممصارف التجارية في 
استبدال نسبة معينة من متطمبات 
االحتياطي النقدي القانوني ألنواع 
 معينة من القروض واالستثمارات؟

2 11% 13 12% 12 
133
% 

 

 العبارة ر.ت
 ال نعم

اإلجما
 لي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 
ىل يتمتع مصرف ليبيا المركزي 

باستقاللية كاممة في استخدام أدوات 
 السياسة النقدية؟

11 21.1
% 

1 1.2% 12 133
% 

1 
ىل يستخدم مصرف ليبيا المركزي 

دة الخصم لمحد من سياسة سعر إعا
 التضخم؟

11 
11.1

% 11 11.1% 12 
133
% 

1 
ىل يستخدم مصرف ليبيا المركزي 
عمميات السوق المفتوحة لمحد من 

 التضخم؟
1 13.1

% 11 12.1% 12 133
% 

1 
ىل يستخدم مصرف ليبيا المركزي 
سياسة تغيير نسبة االحتياطي 
 القانوني لمحد من التضخم؟

11 11.1
% 

11 11.1% 12 133
% 

1 
ىل يعمل مصرف ليبيا المركزي عمى 
تخفيض كمفة التمويل لتشجيع 

 االستثمار؟
11 11.1

% 
11 11.1% 12 133

% 

1 
ىل يحث مصرف ليبيا المركزي 

المصارف التجارية لمتركيز عمى تمويل 
 الصناعات االستيالكية؟

11 
11.1

% 11 11.1% 12 
133
% 

1 

ىل يضع مصرف ليبيا المركزي حدودًا 
ية لالستثمار النقدي إلجبار عميا انتقائ

المصارف التجارية عمى توسع 
 االئتمان لقطاعات معينة؟

11 11.1
% 

11 11.1% 12 133
% 
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1 

ىل يعطي مصرف ليبيا المركزي 
الحرية لممصارف التجارية في استبدال 
نسبة معينة من متطمبات االحتياطي 
النقدي القانوني ألنواع معينة من 

 القروض واالستثمارات؟

2 11% 13 12% 12 133
% 

أن مصرف ليبيا المركزي يتمتع بإستقاللية كاممة في استخدام 6-3يتضح من جدول 
% من الُمشاركين في الدراسة. 93أدوات السياسة النقدية، وىذا ما أشار إليو أكثر من 

وسبقت اإلشارة أن من أىم الشروط األولية إلستيداف التضخم ىو تمتع المصرف 
ية في استخدامو ألدواتو في التأثير عمى كمية النقود في اإلقتصاد المركزي بإستقالل

وبالتالي التحكم في معدالت التضخم.من الجدول نفسو يتضح أن مصرف ليبيا المركزي 
ال يستخدم سياسة سعر إعادة الخصم لمحد من التضخم وىذا ما أكد عميو أكثر من 

إلى إلغاء التعامل بالفوائد  % من المشتركين في الدراسة. ويرجع السبب في ذلك58
داخل االقتصاد الميبي.مصرف ليبيا المركزي ال يدخل مشتريًا وال بائعًا لألوراق المالية 
لمحد من كمية النقد الُمتداول في اإلقتصاد وبالتالي التأثير في حجم التضخم، وىذا ما 

اب فعالية % من الُمستيدفين في الدراسة. قد يكون السبب في ذلك ىو غي79أقر بو 
سوق األوراق المالية في ليبيا والذي يمكن أن يساعد مصرف ليبيا المركزي في استخدام 
أدواتو لمتأثير في حجم التضخم.الجدول السالف الذكر يبين أن مصرف ليبيا المركزي ال 
يستخدم سياسة تغيير نسبة اإلحتياطي القانوني لمحد من التضخم، ىذا ما وافق عميو 

المستبينين. قد يرجع السبب في ذلك إلى قمة حجم الودائع لدى المصارف ُقرابة ثمثي 
يمكن الدفع  6-3بربط الفقرات السابقة من جدول   التجارية بسبب األوضاع الراىنة.

بأنو عمى الرغم من تمتع مصرف ليبيا المركزي بإستقاللية كاممة في استخدام أدوات 
األدوات، والسبب في ذلك يرجع إلى األوضاع السياسة النقدية إاَل أنو ال يستخدم ىذه 

 االقتصادية الراىنة التي تمر بيا البالد باإلضافة إلى تحريم التعامل بالفائدة.
أكثر من نصف الُمشاركين في الدراسة يرون أن مصرف ليبيا المركزي يعمل عمى 

ا . مصرف ليبي6-3تخفيض كمفة التمويل لتشجيع اإلستثمار، وىذا ما يظيره جدول 
المركزي يحث المصارف الواقعة تحت إشرافو لمتركيز عمى تمويل الصناعات 

% من المشاركين في الدراسة. لعل السبب 50اإلستيالكية وىذا ما أكد عميو أكثر من 
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في ذلك يكون حرص مصرف ليبيا المركزي عمى أن تقابل النقود الخارجة منو ومن 
اعة كانت أو خدمة( وىذه سياسة لمحد المصارف الواقعة تحت إشرافو لصناعة سمع )بض

% من المشتركين يقرون بأن 60يظير أيضًا أن ما يقرب عن  6-3من التضخم.جدول 
مصرف ليبيا المركزي يضع حدودًا عميا إنتقائية لإلستثمار النقدي من أجل إجبار 
المصارف التجارية عمى توسيع اإلئتمان لقطاعات معينة. قد يكون السبب في ذلك ىو 

ص مصرف ليبيا المركزي عمى عدالة توزيع التسييالت والقروض بين القطاعات حر 
االقتصادية اُلمختمفة.مايربو عن ثمثي المستبينين يرون أن مصرف ليبيا المركزي ال 
يعطي الحرية لممصارف التجارية في تغيير نسبة معينة من متطمبات اإلحتياطي النقدي 

 إلستثمارات.القانوني ألنواع معينة من القروض وا

 تتغير معدالت التضخم بتطبيق أدوات السياسة النقدية 1.1

فيما يتعمق بتغيير معدالت التضخم بتطبيق أدوات السياسة النقدية، يتضح من جدول 
% من المشاركين في الدراسة ال يرون أن مصرف ليبيا 60أن ما يقرب عن  3-7

اإلقتصاد الميبي في األجل  المركزي يعمن عن رقم معين يستيدفو لمعدل التضخم في
المتوسط. غير أن ىذا ال يعني، من وجية نظر الباحثون أن مصرف ليبيا المركزي ال 
يستيدف رقم معين لمعدل التضخم. ولعَل سبب التكتم يرجع إلى نية مصرف ليبيا 
المركزي في العمل بأدواتو دون ضغط، ألن إستيداف معدل معين يزيد من ضغط 

 يبيا المركزي في تخفيض ىذا المعدل.العمل عمى مصرف ل

% يقرون بأن اليدف الرئيس 90أغمب المشتركين في الدراسة، وىم بنسبة تقترب من  
لمسياسة النقدية في المدى الطويل ىو استقرار األسعار الذي يعكس بدوره محافظة 

ثمثي المسؤول عمى السياسة النقدية بمعدالت تضخم ثابتة في اإلقتصاد الميبي.أكثر من 
المشاركين في الدراسة يرون أن إستراتيجية السياسة النقدية تعد بمينية من حيث رسم 

حالة إستثنائية وال  الخطط واألىداف، ولعل ما يمر بو اإلقتصاد الميبي في ىذه األيام ىو
يعكس اإلمكانيات المتوفرة لمصرف ليبيا المركزي التي تمكنو من رسم سياسة نقدية بكل 

إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة يؤكدون عمى  7-3شير جدوليُ  إحترافية.
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قدرة مصرف ليبيا المركزي عمى التأثير باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة في 
حالة إنحراف معدل التضخم المستيدف عن قيمتو في المستقبل، ويشير الباحثون إلى 

لية سوق األوراق المالية الميبي الذي أن ىذا التأثير يحدث عمى الرغم من غياب فعا
يساعد بنشاطو مصرف ليبيا المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية، كما سبق 
اإلشارة إلى ذلك.أكثر من شطر المستبينين يرون أن تغيير نسبة اإلحتياطي القانوني من 

ن أنو قبل مصرف ليبيا المركزي يساعد في تغيير معدالت التضخم. وغني عن البيا
يمكن لمصرف ليبيا المركزي أن يستخدم سياسة تغيير نسبة اإلحتياطي القانوني بعيدًا 

 عن وجود سوق أوراق مالية.

تحميل إجابات المشاركين فيما يتعمق بتغير معدالت التضخم بتطبيق أدوات  1-1جدول 
 النقدية السياسة

 ر.ت
 اإلجمالي ال نعم العبارة

النس العدد ةالنسب العدد النسبة العدد 
 بة

1 
ىل يعمن مصرف ليبيا المركزي عن 

أىداف رقمية لمعدل التضخم في األجل 
 المتوسط؟

11 11.1
% 11 11.1

% 12 13
3% 

ىل استقرار األسعار ىو ىدف رئيس  1
12.1 11 لمسياسة النقدية في المدى الطويل؟

% 1 13.1
% 12 13

3% 

1 
ىل إستراتيجية السياسة النقدية تتسم 

في رسم خطط وأىداف بالمينية 
 سياستيا؟

11 
11.2

% 1 
11.1

% 12 
13
3% 

1 
ىل يوجد في ليبيا سوق رأس مال يساعد 

بتداوالتو مصرف ليبيا المركزي في 
 استخدام أدوات السياسة النقدية؟

13 11.1
% 12 11.1

% 12 13
3% 

ىل يقوم مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة  1
11.1 11 ىامش الضمان لدى المصارف التجارية؟

% 11 11.1
% 12 13

3% 

1 
ىل يمزم مصرف ليبيا المركزي المصارف 
التجارية بتحديد حد أقصى لالئتمان 
 الممنوح لغرض المشاريع السكنية؟

11 11.1
% 11 11.1

% 12 13
3% 
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1 

ىل لمصرف ليبيا المركزي القدرة عمى 
التأثير باستخدام أدوات السياسة النقدية 

لتضخم المتاحة في حالة انحراف معدل ا
 المستيدف عن قيمتو في المستقبل؟

11 
11.1

% 11 
11.1

% 12 
13
3% 

1 
ىل يساعد تطبيق سياسة تغيير نسبة 
االحتياطي القانوني في تغيير معدالت 

 التضخم؟
11 11.1

% 
11 11.1

% 
12 13

3% 

ىل يتوافر لممصرف المركزي أدوات فنية  2
 ؟تساعده في التنبؤ بالتضخم المحمي

11 11.1
% 

1 11.1
% 

12 13
3% 

13 
ىل يتوافر لدى مصرف ليبيا المركزي 
كوادر بشرية ليا القدرة عمى تقديم 

 اقتراحات لمحد من التضخم؟
13 12% 2 11% 12 13

3% 

11 
ىل يتم إلزام المصارف التجارية بسياسة 
ُمكافحة غسيل األموال لُمعالجة الوضع 

 االقتصادي والحد من التضخم؟
11 11.1

% 
1 11.1

% 
12 13

3% 

% من المشتركين في الدراسة يقرون 74.4من الجدول السالف الذكر، يتضح أن    
بأن مصرف ليبيا المركزي لديو أدوات فنية لمتنبؤ بالتضخم المحمي، ويرى الباحثون أنو 
و عمى الرغم من أن مصرف ليبيا المركزي لديو أدوات فنية لمتنبؤ بالتضخم المحمي إاّل 

مول لُمعالجتو، ولعل الظروف التي تشيدىا ليبيا في الوقت أنو يقف عاجزًا عن تقديم الح
الراىن ىي السبب الرئيس في ذلك.يتوافر لدى مصرف ليبيا المركزي كوادر بشرية ليا 

% من 69القدرة عمى تقديم إقتراحات لمحد من التضخم وىذا ما يقرون عميو قرابة 
لمحد من التضخم ىو المشاركين في الدراسة. ولعل السبب في غياب ىذه الكوادر 

الوضع االقتصادي الذي يمر بو اإلقتصاد الميبي في الوضع الراىن.الجدول السالف 
الذكر يبين أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بإلزام المصارف التجارية بسياسة ُمكافحة 
غسيل األموال لُمعالجة الوضع االقتصادي الراىن والحد من التضخم، وىذا ما أكد عميو 

من خالل إجابات المشاركين في الدراسة، والتي  % من المستبينين.80أكثر من 
، يبدو أنو في الوضع الراىن ال يستخدم مصرف ليبيا المركزي، 6-3احتواىا جدول 

وىو المسؤول عن وضع  وتنفيذ السياسة النقدية، أدوات السياسة النقدية لمحد من 
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وبالنظر إلى إجابات المشتركين  التضخم. األمر الذي يقود إلى رفض الفرضية األولى.
، يمكن قبول الفرضية الثانية، أي أنو يمكن 7-3في الدراسة والتي تضمنيا جدول 

لمصرف ليبيا المركزي التأثير عمى معدالت التضخم في حالة تطبيق أدوات السياسة 
 النقدية.

 . النتائج1

زعة عمى موظفي من تحميل ومناقشة البيانات المجمعة بواسطة صحف االستبيان المو 
إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يمكن استخالص النتائج 

 اآلتية: 
يتمتع مصرف ليبيا المركزي بإستقاللية كاممة في استخدام أدوات السياسة  .1

 النقدية مع عدم استخدام سياسة سعر إعادة الخصم وذلك إللغاء التعامل بالفائدة.
يبيا المركزي أدواتو بشكل عام لمحد من التضخم كعمميات ال يستخدم مصرف ل .1

السوق المفتوحة ونسبة اإلحتياطي القانوني وذلك لعدم وجود سوق لألوراق المالية نشط 
 وقمة حجم الودائع المصرفية.

ال يعمن مصرف ليبيا المركزي عن معدالت التضخم في اآلجال المتوسطة مع  .1
ومحاولة إستيداف استقرار األسعار في المدى  وجود مينية في رسم سياستيا وخططيا

 الطويل.
يعمل مصرف ليبيا المركزي عمى تخفيض كمفة التمويل لتشجيع اإلستثمار مع  .1

 وضع حدود إنتقائية لإلستثمار لقطاعات معينة.
يتوفر في مصرف ليبيا المركزي كوادر بشرية بإمكانيا العمل عمى الحد من  .1

 التضخم بإقتراحاتيا.
 
 ت.التوصيا1

 تأسيسًا عمى النتائج السابقة، توصي الدراسة باألتي:
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عمى مصرف ليبيا المركزي العمل عمى استخدام أدوات السياسة النقدية الكمية  .1
 والنوعية المباشرة وغير المباشرة لمحد من التضخم.

عمى مصرف ليبيا المركزي العمل عمى تفعيل سوق األوراق المالية ليساعد من رفع  .1
 واستخدام أدوات السياسة النقدية.معدالت النمو 

 
 .دراسات في المستقبل1

يرى الباحثون أن ىذه الدراسة قد تكون عاماًل مساعدًا في إجراء دراسات أخرى تبحث 
 في األتي: 

  الربط بين أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية في التأثير عمى
 معدالت التضخم.

  الميبي ناتج من ضغط الطمب، أم ضغط ما إذا كان التضخم في اإلقتصاد
 التكاليف، أم تضخم مستورد.

 .أثر التضخم النقدي عمى قرارات اإلستثمار في البيئة الميبية 
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