
 ن خلف الزركوشمدرس المادة : م. م علياء حسي
 

1 
  

    النظرية النقدية المادة :                        الكلية : اإلدارة واالقتصاد               

 المرحلة: الرابعة                              القسم : االقتصاد                         

                                          

   نظرية تفضيل السيولة ) المدرسة الكينزية التقليدية ( الموضوع :          

 -تقوم هذه النظرية على االفتراضات الكينزية االتية :
ان التشغغغ يل الكايغغغل ييةغغغل نالغغغة اكغغغتةنادية وذلغغغال وكغغغ   عغغغ م يرونغغغة اال غغغور  -1

 واالكعار .
 االهتيام والتنليل القصير االي   -2
 ان وظيفة النقو  تتيةل وكونها وكيلة لليوا لة ويخزن للقيية  -3

ان هذا االفتغرا  ا   للغى نتي غة يفا هغا ان  ور النقغو  هغو  ور ايغر نيغا   
، ا  ان الت يغغغغرات فغغغغن عغغغغر  النقغغغغو  والهلغغغغ  علغغغغى النقغغغغو  لهغغغغا تغغغغ ةير علغغغغى 

 ، االكتةيار ...............الخ (  اليت يرات النقيقية ) ال خل ، الناتج
وهغغذا يعنغغن عغغ م و غغو  انفصغغاا  غغين القهغغاا النقغغ   والقهغغاا النقيقغغن ، و نغغا  
علغغغى هغغغذه االفتراضغغغات وايرهغغغا وضغغغل كينغغغز نظريتغغغ  اليكغغغيا  نظريغغغة تفضغغغيل 

علغغى ان الهلغغ  علغغى النقغغو  يعتيغغ  علغغى ي يوعغغة يغغن الكغغيولة التغغن تتضغغين 
 العوايل وضينها كعر الفاد   .

ييةغغغل الهلغغغ  علغغغى النقغغغو  ال انغغغ  اليهغغغم فغغغن الكغغغو  النقغغغ  ، وهغغغو الينغغغور و 
الرديكغغن فغغن النظريغغة الك كغغيكية والتغغن تغغر  ين للنقغغو  وظيفغغة وانغغ   فقغغ  هغغن 

 وهنالتوا ا. ييا النظرية الن يةة فتر  ة ةة  وافل يكاكية للهل  على النقو  
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وهذا النوا ين الهلغ  :Transaction Motive الهل  على النقو    افل اليعاي ت 
يكغغتخ م لت هيغغة اليعغغاي ت اليوييغغة )  يغغل وشغغرا  الكغغلل والخغغ يات ( وهغغو يغغن م عغغن 
ع م التوافق الزينن  غين اكغت م الغ خل وانفا،غ  ، نيغا ان الفغر  يكغتلم  خلغ  فغن و،غت 
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01نيا ين عايل التناكغ   1  L

، ي  ين ،ييغغغة عايغغغل التناكغغغ   غغغين 
الهلغغغغ  علغغغغى النقغغغغو  والغغغغ خل  اديغغغغا 

يغغة ،  Pيو وغغة. ووغغافترا  ةوغغات  
فغغغغغغغ ن ت يغغغغغغغر كغغغغغغغي ةر هر يغغغغغغغا علغغغغغغغى 

دوافع الطلب على 
النقود وفق نظرية 

 تفضيل السيولة 

 دافع المضاربة

 دافع االحتياط             
دافع المعامالت    

             

Mtd/P 

Y 

LY 

LY\ 



 ن خلف الزركوشمدرس المادة : م. م علياء حسي
 

3 
  

الع ،غة الهر يغة  غين الغ خل والهلغ   اعغ هالهل  على النقو . ويوضح الركغم ال يغانن 
هغغذا وعنغغ  ت يغغر ي  عايغغل يغغن العوايغغل اليغغ ةر  فغغن   علغغى النقغغو   غغ افل اليوغغا الت.

الهلغ  علغى النقغو   غ افل اليوغغا الت فغ ن الينننغى يغ ور نغغوا نفكغ  للغى يعلغى يو للغغى 
 يكفل كيا يتضح ين الركم.

 
االرصغغ    : يعنغغنPrecautionary Motive الهلغغ  علغغى النقغغو   غغ افل االنتيغغا  

انتفغاظ  النق ية العاهلة التن يرا  االفرا  االنتفاظ  ها ل غر  يوا هغة الت يغرات ا  
الفغغر  وغغالنقو  انتياهغغا وتنكغغوا أ  هغغارم يو ظغغروو يكغغتق لية. ويتغغ ةر هغغذا النغغوا يغغن 

الناكغم،  الهل  وي   شعور الفر  واأيان اليا  . ورام ذلال يظل ال خل هو العايغل
الهلغغغغ  علغغغغى النقغغغغو   غغغغ افعن االنتيغغغغا  واليوغغغغا الت يعغغغغا ، ي  ين:   tdMوعليغغغغ  تيةغغغغل 

     YL
P

M td  
 

 ينشغغغ  هغغغذا النغغغوا يغغغن:Speculation Motiveالهلغغغ  علغغغى النقغغغو   غغغ افل اليضغغغار ة
يقغغغغغوم  الهلغغغغغ  لتنقيغغغغغق الغغغغغر ح و

علغغغغغى يكغغغغغاد ين النقغغغغغو  يخغغغغغزن 
للقييغغغغغغغة، ف غغغغغغغ ال  يغغغغغغغن االنتفغغغغغغغاظ 
والكغغلل والخغغ يات، فغغ ن النظريغغة 
الكنزيغغغغغة تقغغغغغوا وغغغغغ ن ييغغغغغام الفغغغغغر  
اختياران: ليغا ين يكغتةير ييوالغ  
فغغغغغغغغن النقغغغغغغغغو  يو فغغغغغغغغن الكغغغغغغغغن ات 
واأصوا اأخر . وهذه اأخير  

كعر الفاد  . وين هنا نقوا و ن الع ،ة  غين هن نقو  ينخفضة الكيولة، وعلي  تت ةر و
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  الهل  على النقو   غ افل اليضغار ة )التفضغيل النقغ  ( وكغعر الفادغ   ع ،غة عككغية.
لن ارتفاا كعر الفاد   يغ    للغى انخفغا  ،ييغة يو كغعر الكغن ات فيق غل النغاد علغى 

النقغغ  ،  شغغرادها نتغغى يتكغغنى لهغغم  يعهغغا عنغغ  ارتفغغاا ةينهغغا، وعليغغ  يغغنخف  التفضغغيل
 والعكد عن  انخفا  كعر الفاد  .

)(ig
P

M sd  
التفضغغيل النقغغ   وع ،تغغ  وكغغعر الفادغغ  ، يغغل ي نظغغة  ه اعغغ  ويوضغغح الركغغم ال يغغانن

 التالن:
ي   غغغين نغغغالتين شغغغاذتين ايغغغر  iu, iLلن الع ،غغغة  غغغين اليت يغغغرين تننصغغغر  غغغين -1

 ه يعيتين.
يغا ييكغن، والتفضغيل النقغ   يكغاويا الصغفر. ي   يكغون كغعر الفادغ   يعلغى iu عنغ  -2

 ين اأفرا  ال ينتفظون و   نق  كادل  ل يكتةيرون  وكايل  فن الكن ات.
يصغغل كغغعر الفادغغ   للغغى ي نغغى يكغغتو  لغغ  ويكغغون التفضغغيل النقغغ   ال   iL عنغغ  -3

نهغغغادن. ييغغغا يعنغغغن ين اأفغغغرا  يفضغغغلون االنتفغغغاظ والنقغغغ  الكغغغادل وكغغغ   تغغغ نن يكغغغعار 
وعنغغ  هغغذا اليكغغتو  اليتغغ نن يغغن كغغعر الفادغغ    دغ   )يكغغعار الكغغن ات يرتفعغغة  غغ ا(.الفا

 نصل للى يا يعرو وفخ الكيولة )يصي   الكيولة(.
 
وييغغغا تقغغغ م ييكغغغن القغغغوا وغغغ ن الهلغغغ  الكلغغغن علغغغى النقغغغو  يو يغغغا يهلغغغق عليغغغ  كينغغغز    

 "التفضيل النق  " كيكون كالتالن:

sdtdd MMM  
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نغغغغغغواا الة ةغغغغغغة يغغغغغغن عنغغغغغغ   يغغغغغغل اال
الهلغغ  علغغى النقغغو  ننصغغل علغغى 
يغغغغغا يكغغغغغيى والهلغغغغغ  الكلغغغغغن علغغغغغى 
النقو  والذ  يرتو  وع ،ة عككغية 
وكغغغعر الفادغغغ   الغغغذ  ي ينغغغ  الشغغغكل 
،لذ يفكغغغغغغغغغغر ان انخفغغغغغغغغغغا  كغغغغغغغغغغعر 

 الفاد   ي    الى زيا   الهل  على النقو  
Y ال خل 

 
Y2 

                     MDT=f(Y)                                      Y1  

 

 MDT1     MDT2    

 

ين خ ا الشكل اع ه يتضح و و  الع ،ة الهر ية  ين الهل  على النقو  الارا  
اليعاي ت وال خل ، نيا ان الهل  على النقو  الارا  اليعاي ت كان عن  

عن   MDT2ولكن از ا  الى يكتو   Y1عن يا كان ن م ال خل  MDT1اليكتو  
  Y2زيا   ال خل الى 
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