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 تقييم العوامل املؤثرة على سعر الصرف  

 دراسة تطبيقية على مصرف ليبيا املركزي
 د / مصطفى خليفة بلقاسم الجدير

 أستاذ مشارك  بقسم إدارة األعمال
 ليبيا – جامعة طرابلس –كلية االقتصاد 

 

 مقدمة:
 صلوررال  لالقتفررا ة صلوكينررة صرر  صلوري  رراصلعنإحرر    سررع  صلفرر  أليرر   تعتبرر 

، حيررت تعرر  صلتت فرراس ارر  أسررعا  صرر   صلعوررالس ةصس أتويررة  ال ررة  ا تفا تررا صلرر يل 
 اإلضرااة صلتفرا   صلتمرا ف ميورا بين را يمقياسرا لرمر   لعرال ح تة  بط بين صقتفا ياس ص

صلترريص ا صلي رر  لالقتفررا  مررن هررال   القترر   اإنرر  يعتبرر  أ صب تعبرر   ررن حالررة إلررذ ةلرر 
 .1"   صلوفاش ب  الوت ي صس صالقتفا ية صلي ية.صلوفاش ب يصل ي

موررررا يمع  ررررا أشرررر  ترررر   ص  ا  شرررركي ،بيرررر ،صقتفررررا يات مررررن صن تررررا  صلرررر ي  تعرررران  ي 
، يأكثررر  يترري مرررا يعرر    اسرر  اصالنيشرررا  صالقتفررا ف  صالقتفررا ية صل يليرررة  ي صس ررالت

،ررر ل  اررراا ص ت رررار سرررع  صلفررر   ص  نبررر   ي  ضررر  لا مررراس يصلوشررراكي صل ا  يرررة.
لعو ررة صلور يررة  ررى   إلررذ ص ت ررار أسررعا  صلرريص  صس مررن صللرر   ص  نبيررة متابرري متابرري ص

 .صن  اض أسعا  صلفا  صس من صلل   صلور ية 
 

                                                 
 .2007الطاهر لطرش، "تقنيات البنوك "، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
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ارر  حالررة صلب رر صا صلناميررة مررن  يترر ص  ررى   إلررذ صهررتال  شرر يا صلتفررا   صلتمررا ف 
ج يصلتيظرررع ضرررسي ة  لررربا ضرررعع صلتا ررر ب حيرررت تيررريا معررر الس صإلنترررابين رررا ليبيرررا 

صلفررررنايية يوكررررن صال توررررا    ي ررررا ل وناالررررة ارررر  صللرررري  صلعررررالو   التررررال  ال يوكررررن 
صالست ا ب من ميزب صن  اض سع  صلف   صلور   لتر يرز صإلنتراج يتشرمي  صالسرتثوا  

 .2".ص  نب 
 والواردات : فمفهوم كل من سعرا لصر 

 :أوال مفهوم سعر الصرف
سرررع  صلفررر     نررر  يحررر ب صلنتررر  ص  نبررر  أف متررر  ص  بيحررر صس مرررن صلعو رررة يعررر   

 .ةصليطني
 ف عو رر  أ نبيرر  أ ةأمررا سررع  صلفرر   صلرر ف  ررت   وي فرر  صسررتب ص  صلعو ررة صلور يرر

 .3صلذ صلعو ة ص  نبية  ةصللع  صل ف  ت   وي ف  تري ي صلعو ة صلور ي
 عو ة صليطنية.يصا سع  صليح ب  من صلنت  ص  نب   مت   بيح صس من صل

ي،رر ل  يعرر   سررع  صلفرر     ررذ صنرر   وررن  و ررة  يلرر  متيمرر  ارر  شرركي  و ررة 
 .4تي نلفة مفا لة  و تين ي يل  أه   أ

أمررا صلهررات  ص طرر ف ميعرر   سررع  صلفرر     ررذ صنرر   رر   صليحرر صس مررن  و رر  
 .5معينة صليص ا  اع ا ل رفي    ذ يح ه يصح ه من  و   أه   

 ف صلتال : ي وكن ل فاحت صا يض  صلتع  

                                                 
"  2004ار الجامعةة الجديةد ، االزاريطةة، الجزائةر، زينب حسين عوض هللا، "االقتصاد الدولي "، د2

 .44ص
عبةةد الةةرحمن يسةةر، إحمةةد، بيمةةان محةةب زاةةي، االقتصةةاديات الدوليةةة، الةةدار الجامعيةةة، الجزائةةر، 3

 .251، ص2007
 . 400، ص2003بسام حجار، العالقات االقتصادية الدولية، الجزائر، الطبعة األولى، 4
، الطبعةة األولةى، 2007فليج حسن خلف، العالقات االقتصةادية الدوليةة، مسسسةة الةورل، الجزائةر،  5

 .251ص
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سررع  صلفرر   ترري يفررا ب  ررن يحرر صس مررن  و رر  معينررة صلررال   ل رفرري    ررذ 
ي تف  ب ا  و يرة تري ري  و رة أ نبيرة لعو رة مر يرة أي  ،يح ب يصح ب من  و ة أه   

تري رري  و ررة مر يررة متابرري  و رر  أ نبيررة أف سررع   و رر   عو رر  أهرر    ريررت تعتبرر  
 ص يلذ س ع  يصلثانية  ونا ل ا .

 سعر الصرف:إشكال 
 :سعر الصرف االسمي

يحرر صس مررن  و رر  مر يرر   يا إبرر ص   ةيعرر     ررذ صنرر  سررع   و رر  أ نبيررة ب اللرر
ا ري مىشر  يتري  بر ي  صلوقيراي صلر ف يعكر  حفري ة صلتت فرراس  ،صلتري  صلشر صةية ل عو رة

ي ررت  تر  رر  سررع  صلفرر   صالسررو   ،لعو رر  معينرر  ةاررذ ميوررة صلعوررالس ص هرر    النلررف
ه ررا   ي ررا اررذ سرري  صلفرر   اررذ لرضرر   منيررة معينررة إمررا ص ت ررار تفعررا ل عرر ض يصل

 .6سع   و ة معينة ما  ى     ذ صالمتيا   النلفة ل عوالس ص ه   
 سعر الصرف الحقيقي :

لشرر ص   ةيعبرر  سررع  صلفرر   صلرقيترر   ررن صليص رر صس مررن صللرر   ص  نبيررة ص  مرر
يتري سرع  صلفر    ،الرةيتي يقي  صلت   ه   ذ صلونا ،يح ب يصح ب من صلل   صلور ية

 .7 عين صال تفا  ص سعا  اذ صلب     صل ف ي ه
 سعر الصرف الفعلي :

يتري سررع  صسررو   نر  يفررا ب  ررن متيسرط لعرر ب أسررعا  صر    ابتررة ا رري صلقيوررة 
صلرقيقيررة ل عو ررة صليطنيررة  النلررفة  صلعو ررة ص  نبيررة صلررذ صلترر  ب صلشرر صةية ل عو ررة صليطنيررة 

ي رررر     رررذ أسررراي صلتررر  ب تعرررا   صلتررر  ب صلشررر صةية صلنلررربية ارررذ  ، النلرررفة ل يلرررة أ نبيرررة
 .8صل يلتين

                                                 
 . 44، ص2004زينب حسين عوض هللا، االقتصاد الدولي، الجزائر، 6
عةةد، محمةةود ،ةةواب، سةةوز، علةةي نا،ةةد، إسةةص العالقةةات االقتصةةادية الدوليةةة، من،ةةورات العلةةي 7

 . 129، ص2006الحقوقية، بيروت، 
 . 96، ص2003طاهر األطرش، تقلبات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8
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 سعر الصرف التوازني :
صلي ررذ إف سررع  صلفرر   صلترريص ن  يوثرري   ترري سررع  صلفرر   صلوترريص ا لالقتفررا

يترري  ،ترريص ا ملررت ي  لويررزصا صلورر اي اس  نرر ما يكرريا صالقتفررا   نورري  وعرر   طبيعرر 
يئرررة صقتفرررا ية تيررر  م ت  رررة يصا صلفررر ماس  الترررال  سرررع  صلفررر   صلررر ف يلررري  ارررذ ب

 .9صالسوية صلوىقتة تى     ذ سع  صلف   صلرقيت 
 : ثانيا الواردات

إا ت فرريا صلعو ررة صلور يررة يمعرري أسررعا  صلرريص  صس أكثرر  ص ت ا ررا  صه يررا أمررا أا 
يكرريا سررع تا مترري  م  رري   العو ررة ص  نبيررة ميضرري  يا ت يرر  حمرر  صلرريص  صس يصللرري  

ارراا سررع  صلفرر   ص  نبرر  للرر     صليويرراس صلوه يبررة يبرر صل ض ررا ررت  م منرر   ان 
يص ت ار ميورة صلعو رة أي لمري صل يلرة إلرذ  اع را  ،صالست الكية  ى     ذ ،وية صليص  صس

 غيررة تت يرري أيفررا  يص  صت ررا   ررذ صلويررزصا صلتمررا ف  ررى   إلررذ   ررا ب حمرر  صلرريص  صس مررن 
إلرررذ  ةتررن  ا ص سررعا  إضررااصل ررا ج موررا  ز رر  مررن صلوعرر يض صلور رررذ مررن صللرر   ا

ت فيا تي  ة صإلنتاج نتيمة صن  اض تي  ة صليص  صس من صلوريص  صل را  ي ترر   صله را 
  ررذ صلفرر   ص  نبرر   نرر ما تتالقررذ  رفرراس صلوفرر   ن ص  انرراا  ض صلرريص  صس  

 ي رفاس صلولتي   ن صلور يين اصله ا   ذ صليص  صس . 
 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:أوال 
  10( 2016)الدكاش دراسة   

                                                 
عةديل الزائةد فةي درقال يمينة، دراسةة تقلبةات إسةعار الصةرف فةي المةدي القصةير، اختبةار فر ةية الت9

 . 2008دول المغرب العربي ن رسالة ماجستير مالية ودولية، جامعة بلقايد، الجزائر، 
محمود زاهر الدااش، مدي انعااص سعر الصرف الحقيقي للير  السورية على التةوازن االقتصةاد، 10

 . 2016الالي، رسالة ماجستير، دم،ق، سوريا، 
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يت    صل  صسة إل  صليصي  إلذ نتراة  يصقر  سرع  صر   صل ير ب صللري  ة يتري        
يلررات  اررذ ترتيررا صلترريص ا صالقتفررا ف، ي  رر     ترري حقيترر  صي تيرر  حقيترر  يبالتررال

يررر ب يصلونرررات  يصلنوررراةج صلورررر  ب للرررع  صلفررر   صل  سأيضرررا إلرررذ ببيررراا أتورررا لن   رررا
يلرررررات  ارررررذ ترتيرررررا صلتررررريص ا   صللررررري  ة يتررررري تررررري حقيقيرررررا أي تيررررر  حقيتيررررري  الترررررال

 يتيص ت صل  صسة صلذ صلنتاة  صلتالية: ،صالقتفا ف
 فراس سرع  صلفر   ل تر ب طي  رة  -ترتيا تريص ا صالقتفرا  صلي رذ  -صلتنبى صالقتفا ف 

ميررزصا صل رر ماس ا يبالتررال  ترريص ا صلويررزصا صلتمررا ف  رر   -مفررالا صلولررتي   ن يصلوفرر   ن  -
اميزصا صلعو ياس صلما  رة  ي ر يب صلربال . يبالترال  الرع  صلفر   صلولرت    تري تير  حقيتر  

 ل   ى   اذ صلوت ي صس صالقتفا ية صلي ية ي ت    هفا .  يل صل
  11(2013) محمود دراسة 

 -1988صل ا  يرررة ا  ب  صسررة ترر  ي  سرررع  صلفرر     ررذ تمررا ب صلمزصةرر يقرر  قررا 
  يت رر   صل  صسررة إلررذ مناقشررة سررع  صلفرر   صلرر ف يعتبرر  ح تررة صليصرري اررذ 2013

صلعالقرراس صالقتفررا ية صل يليرررة ،يقرر  توث رررت مشررك ة صلفررررت ارر  صإل ا رررة   ررذ ص سرررئ ة 
صلتاليررررة: مرررراتذ صلتهرررري صس صلترررر  طرررر أس   ررررذ تر  رررر  سررررع  صلفرررر   اررررذ صلمو ي  ررررة 

 .  ف    اذ صلويزصا صلتما ف صلمزصة  صلمزصة  ة يما تي ص   ت ي  سع  صلف
بررين صلرر  نا  صلمزصةرر ف يصلرر يال  يتعي ضرر   ايتيصرر ت صل  صسررة إلررذ: ارر  صال تفررا

 لرر ة  وررالس، يصلقيررا  بتعرر  الس حقيقيررة هيكرري صالقتفررا ف ي  ررا ب صلو ينررة اررذ سررع  
 .  صلف  ، يأتفار سياسة ةي صلزحع صلور 

لالقتفا  صلمزصة ف  ةرقيقيصلعوي   ذ تيحي  سع  صلف   ليعك  صلقيوة صل •
 .من هال  صلتضا    ذ سع  صلف   صلويص   

  12  2011  (دراسة الساعدى وعبده

                                                 
الميةةزان التجةةار، فةةي السةةودان، جامعةةة الخرطةةوم، ر،ةةا محمةةود، إيةةر سياسةةة سةةعر الصةةرف علةةى 11

 ، الي االقتصاد والعلوم االجتماعية، رسالة ماجستير. 2013
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ص رر  ت فرريا سررع  صلفرر     ررذ  عررا  2011يتنايلررت   صسررة اصللررا    ي برر ه   
ص مرررريص  اررررذ ب رررر  م تررررا ب،  يصلوت يرررر صس صالقتفررررا ية مرررر  صلت ،يررررز   ررررذ صنتتررررا      

يصستنتمت صل  صسة صا ت فيا ميوة صلعوي  ى   صلذ ترلين حالة صلرلا اس صلما  رة 
يأ صلت صل  ي مي ، ي  ب ص ميص  إلي ا يصل ف  ى   صلذ ت كي ص  ص ب صلنت ية لإلار ص  

 يصلوىسلاس  لبا ص ت ار ص سعا  .
 13(2007دراسة  منصف  ) 

   اسررررتعوا  2007-1990لرررر  نا  صلمزصةرررر ف امرايلررررة مع اررررة سرررر ي  صرررر   ص
، ي،انررت مشررك ة صل  صسررة صلفرررت ارر  مرايلررة بنررا  نورريةج مياسرر  لتب  رر  Varط  تررة 

صلعالقررة بررين سررع  صرر   صلرر  نا  صلمزصةرر ف يصلوت يرر صس صالقتفررا ية حلررا أساسررياس 
ا صلن   ة صالقتفا ية  ع  صالهتال  ا   صل يك ية يصلتر    صل ع ر ، يحلرا صل  صسرة ارإ

تترر    سررع  صلفرر   يعرري  إلررذ صلنورراةج صالقتفررا ية صلقياسررية يصللالسرري صلزمنيررة   ررذ 
ت لررري  صللررر ي  صلعشررريصة   سررريص  صلفررر  ، لررر ل  نمررر  أكثررر  صلنوررراةج اضررر ت للرررع  

 . Varصلف   ت  نواةج صالنر ص  صل صت  
 14(2001دراسة السيد )

بنيرررت تررر ه صل  صسرررة   رررذ طبيعرررة صلعالقرررة برررين صلوت يررر صس اررر  صلن   ررراس صلنت يرررة 
يإشا ب إلذ نتاة  إلذ أا   ض صلنتي  ل  أ   ةص أتوية ،بي ب   ذ سع  صلف  ، ،وا 
 أظ  س صلنتاة  أا أ    صي  صلنت    ذ مع   صلتض   أكب  نلبيًا من أ   صلف  ، 

 
                                                                                                         

السةةاعد،، صةةبحي حةةون، عبةةدم بيةةاد حمةةاد، إيةةر تخعةةيض سةةعر الصةةرف علةةى بعةةض المتغيةةرات 12

االقتصةةادية مةةت الترايةةز علةةةى انتقةةال رسوص األمةةوال فةةي بلةةةدان مختةةار  ، مجلةةة األنبةةار للعلةةةوم 
 . 2011، 7، العدد 4االقتصادية واإلدارية، العرال، المجلد 

(، باسةتعمال 2007-1990معاذ منصف، محاولة نمذجة سةلوك سةعر الصةرف الةدينار الجزائةر،  13

 . 2007، رسالة داتورام، جامعة الجزائر، Varطريقة 
، 183العةةدد موفةةق السةةيد، التطةةورات الحدييةةة للنقريةةة النقديةةة، من،ةةورات بمجلةةة جامعةةة دم،ةةق، 14

 . 2001سوريا، 
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ا  صل اةر ب ار  ترتيرا ص تر ص  صلو  ريب كوا بينت     اا  ية ق ص  ت فيا أسرع

 من صل  صسة، إةص ل   تيصاا  ت ص صس مكو ة ت م صلع ض صلنت ف يصالستو ص  يصلنوي. 
 ثانيُا الدراسات األجنبية :

 
 Aven 15)2014(دراسة  

تنايلررت ترر ه صل  صسررة ص رر  ت فرريا ميوررة صلعو ررة   ررذ  (Aven 2014)  صسررة  
صلنرات  صلور رذ لالقتفرا  صإل يريب  تيصر   صل  صسرة إلفر ا ت فريا ميورة صلعو رة لر  ص رر  
صنيواف   ذ صلنات  صلور رذ صإل ورال  ار  ص  ري صلهي ري  ا ر  ار  ص  ري صلتفري  ، 

بينوررررا صإلن ررررا  يصللياسرررراس صلنت يررررة ل ررررا ص رررر  صيمرررراب    ررررذ صلنررررات  صلوررررري صإل وررررال ، 
  رررذ صلنرررات  صلور رررذ صإل يررريب ، يتى،ررر  صل  صسرررة أا   ،ررراا لررر  ص  ررر  صللررر ب  صلركررريم

صلركيمرررة ص  ييبيرررة ال يوكرررن أا تتررر   صلعو رررة ص  ييبيرررة ترررر   ياترررا  ل عررر ض يصله رررا 
يلين رررا ترررر   اررر  صللررري  لترتيرررا صالسرررتت ص ، يتى،ررر  صل  صسرررة   رررذ أتويرررة صللياسررراس 

     ذ صلنات  صلور ذ صإل وال  .صلنت ية ي ي تا صاليماب
 

 Ratha :16)2010 (دراسة 
أك س ت ه صل  صسة   رذ أا ت فريا صلعو رة ار  صل نر   ( Ratha 2010)  صسة 

ار  ص  ري صلهي ري إف    ل  ص   صنيواشية   ذ ص  ري صلتفري  ي كرن لر  أ را  صيمابيير
   ذ نوي صلنات  صلرقيت  ا  صالقتفا  صل ن ف .  صن  ل  ت  ي  صيماب

                                                 
15Satishandraevkota, (2004), Imact of Exchange Rate Chango of Foreign 

Trade Balance inpal.  
16Aven, Y, (2014), The Effect Currency Devaluation on Output: The case of 

EthopianEonomy, Journal of E onomics and Intertional Finance, Jim 
Juniversity, P. 19. 
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  (2004Devkota  :  )17 
ترر  ي  صلت يرر  اررذ سررع     Satis Chandra Devkota 2004أمررا   صسررة ا

صلف   ا  ميزصا صلتما ب صل ا  ية اذ صلنيفا  يت    صل  صسة إلذ تر    مرا أةص ،راا 
صلت ي  ا  سع  صلف   هفيصا ت فيا صلعو ة تي أاضي صلر ي  لوعالمة صلعمز 
اررر  ميرررزصا صلتمرررا ب صل ا  يرررة يتررر ص صلعمرررز ملرررتو  هفيصرررا مررر  صل نررر ، يقررر  صت ررر س 

ياسراس ارذ أيقرراس م ت  رة، يليرن ت  ررا تر ه صللياسراس  ررا س صلركيمرة صلع  ر  مررن صلل
  ال شي .

يتيصرر ت صل  صسررة صلررذ ت فرريا سررع  صلفرر   لرر  تيرريا ط  تررة نا رررة لتفرريا 
صلعمرررز اررر  صلويرررزصا صلتمرررا ف ل يلرررة صلنيفرررا  لررر ل  أيصرررت صل  صسرررة بز رررا ب صلفرررا  صس 

يصس صلواليرة مرن  است ال  صلويص   صلور ية ، ل  يما ت فيا صليص  صس  اسرت  ص  ص  
هررال    ررا ب ، رررا ب  ص  ص  صلضرر  ب  بنشررا  سياسرررة أحررال  صلرريص  صس لنرررير معررين مرررن 

 صلفنا اس .
 البحث:مشكلة 

 رال ت  مررن أتويررة سررع  صلفرر   ،را صه مررن أ يصس صللياسررة صلنت يررة يل ررا ت  ي صت ررا 
  ارررذ صالقتفرررا  صلي رررذ يترررز ص  تررر ه ص تويرررة مررر    رررا ب صالن ترررا    رررذ صلعرررال ةصليصضرررر

صل يب   الحظ ت   ا يت ب ب سرع  صلفر   ارذ   صل ا   ، ينم  إا صلوتتف  لالقتفا
 صلعو ة صليطنية يت ص ص م  ل  أ ا ه صللالفة   ذ صالقتفا .

سررع  صلفرر      ررذمشررك ة صل  صسررة حرري  تر  رر  صلوت يرر صس صلترر  تررى    يتيوررن
يةلر  مرن هرال  نوريةج " سر فا أي إيما را "  يصتمراه صلتر  ي ي   ة ت  ي  ت ه صلوت ير صس 

 .تر يرررري صالنررررر ص  اسررررت  ص  صلعالقررررة بررررين صلوت يرررر صس  ة  ررررذ   صسررررإحفرررراة  يعورررري 

                                                 
17Ratho, H (2010), Does Develuation work for Inaia2, Economic Bulletin, 3 

(1) PP, 247-264.  
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ما هي العوامل المؤثرة على سعر الصرف في مصرف يصإل ا ة   ذ صلتلا   صلتال : 
 ليبيا المركزي ,
 :ثأهمية البح

مفاشرر  تنفر  أتويرة صلفرررت مرن أتويرة سررع  صلفر   ،وت ير  صقتفررا ف لر  تر  ي  
، ي رررررنعك  ةلررررر  ص  ررررر    رررررذ صالسرررررتت ص  صالقتفرررررا ف    رررررذ صلوىشررررر صس أالقتفرررررا ي

سرع  صلفر      رذيمن ناحية صقتفا ية   صسة صلوت ي صس صلورى  ب يصال توا   ل بال ،
تتوثري أتويرة صلفررت ، ي ت ر ج ب را صل  صسرة صلنتراة  صلتر ح ري  مرن هرال   إلذيصلتيصي 

بتر يري صالنرر ص  شر   صلميصنرا صلتر  تتع را من ناحية إحفاةية ا  مع اة يتيضريا ي 
 ،.صلفليط يصلوتع   يصلت   م 

 البحث:أهداف 
صلررررريص  صس صلتررررر  ترررررى     رررررذ سرررررع  مع ارررررة أ ررررر     ررررر   صلفررررررت إلرررررذ  تر  ررررر  •

 صلف   يتر ي  ا من  ا  

 ليصي  إلذ أاضي سع  صلف   ص .1

 مع اة صلتنبى  لع  صلف   اذ صلولتتبي . .2

سع  صلف   يتر    صلعالقة بين صلوت ي صس صلولتت ة يصلوت ي    ذ صلرفي   .3
 صلتا   " سع  صلف   

 :تالفرضيا
معنررررررررريف اةص  اللرررررررررة إحفررررررررراةية   أ ررررررررر  ي ررررررررر  صل ررررررررر ض صل ةيلررررررررر  ل   صسرررررررررة:   •

   ذ سع  صلف   . ل وت ي صس صالقتفا ية
 يق  قامت صلفاحت بتتلي  ت ص صل  ض إلذ  الث ا يض ا يية يت  :

ل رررريص  صس  معنرررريف اةص  اللررررة إحفرررراةية  أ رررر  ي رررر  صل  ضررررية صل  ييررررة ص يلررررذ:  •
   ذ سع  صلف  .



 

   
         12/5/2019   مصطفى خليفة بلقاسم الجديرد /       تقييم العوامل المؤثرة على سعر الصرف

 842                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

معنررررريف اةص  اللرررررة إحفررررراةية  لوعررررر    أ ررررر  ي ررررر  صل  ضرررررية صل  ييرررررة صلثانيرررررة :  •
 صلتض     ذ سع  صلف  

معنررررريف اةص  اللرررررة إحفررررراةية  ل نرررررات   أ ررررر  ي ررررر  صل  ضرررررية صل  ييرررررة صلثالثرررررة:   •
 صإل وال  بتي  ة  يصمي صل هي صلما  ة   ذ سع  صلف  .صلور   

 البحث:منهج 
تنرررررت   صل  صسرررررة صلورررررن   صلترررررا     اررررر  تمويررررر  صلبيانررررراس يصلوع يمررررراس صلوتع ترررررة 
 ال  صسة يةل  ب ر   صلتتفر  صلترا     للرع  صلفر   يسريت  صلتر يري ار  تر ه صل  صسرة 

 . (spss)بيصسهة ب نام  
 البحث:  مصادر 
 مف   ليبيا صلو ،زف .صلبياناس من صال توا      ت          
 البحث:حدود 

ملررتي اس  يترر  صهتيررا  ترر ه صل ترر ب  ن ررا شرر  س. (1970-2014) حدددود زمنيددة •
سرع     رذا  سع  صلف   ل ل  الب  من مع اة صلوت ي صس صلت  أ ر س  م ت  ة

 صلف   إضااة لت ة صلفريث صلت  يص ت ل  ه صل ت ب.
 . دولة ليبياحدود مكانية •

 البيانات مقيمة بالدينار الليبي )مليون دينار(. •
 الدراسة التطبيقية 

ت ،رررررز تررررر ه صل تررررر ب   رررررذ ميررررراي أ ررررر  صلوت يررررر صس صالقتفرررررا ية ،وت يررررر  ملرررررتتي  •
يمعررر   صلتضررر   ا صلنرررات  صلور ررر  صإل ورررال  بتي  رررة  يصمررري صلررر هي  اصلررريص  صس،

صلما  ررة    رررذ صلوت يررر  صلتررا   اسرررع  صلفررر   ، يقررر  قررا  صلفاحرررت ب  صسرررة  ،ررري 
 بي سيا مت ي      ح ب  است  ص   عا صلوتا ي  صإلحفاةية ي معامي ص تفاا 

Pearson Correlation يي  ا  ل  صسة  القة صلوت ي صس صلولتت ة صلثال ة  الت 
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سرع  صلفر   ا يصسرت    أسرر يب تر يري صالنرر ص  صلفلرريط لوع ارة معني رة ص  رر  
ي، ل  مع اة نلفة ت لي  صلتفا ن ا  صلوت ي  صلتا   مرن قبري صلوت ير  صلولرتتي ا 

 يصالنر ص  صلوتع   لوع اة نويةج صالنر ص .
المقدداييس أوال: دراسددة كددل متميددر مددن المتميددرات االقتصددادبة باسددت دام بعدد  مددن 

 اإلحصائية:
 ( : يوضح المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة1جدول)

 االنحراف المعياري  أكبر قيمة أقل قيمة المدى معامل االختالف٪ المتوسط المتمير

سعر 

 الصرف
0,6059 70,9 1,06 0,28 1,35 .42971  

 11469,93209 43242,90 198,00 43044,90 148,81 7707,6644 الواردات

معدل 

 التض م
5,0444 134,439 39,20 -9,80-  29,40 6,78164 

الناتج 

المحلي 

اإلجمالي 

بتكلفة 

عوامل 

الدخل 

 الجارية

23988,9267 116,405 99339,00 1288,30 100627,30 27924,30341 

 spssالمصدر إعداد الباحث باستخدام برنامج 

 االنتشاري لمتمير سعر الصرف( يبين الشكل 1شكل رقم )
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 Excelالمصدر: إعداد الباحث من برنامج       

 

                            

   نالحرررظ أا سرررع  صلفررر    شرررف  ملرررتت  هرررال  صللرررنيصس  1مرررن صلشررركي  قررر  ا
ح  ت ق زب  الية  2002، يلين  ،اا ا    ا ب ت   مية  حت   ا   1970-1995ا

    صصفا شف  ملتت  هال  صل ت ب ص هي ب .
 ( يبين الشكل االنتشاري لمتغير الواردات2شكل رقم )

 
 Excelالمصدر: إعداد الباحث من برنامج                       
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   نالحررظ  رر ا صلرريص  صس شررف  ملررتت ب هررال  صللررنيصس ص يلرر 2مررن صلشرركي  قرر  ا
يصسررتو س ارر  صلز ررا ب حترر   2002ي ص س  شرركي م ررري  ارر  سررنة   2000-1970ا

 ص س مرر ب أهرر ف حترر   2012 يارر  سررنة  2011  يت ص عررت ارر  سررنة  2010سررنة 
 .2013يص ت أ    ملتيف  ن  سنة 

 ( يبين الشكل االنتشاري لمتمير معدل التض م3شكل رقم )

 
 Excelالمصدر: إعداد الباحث من برنامج                       

  نالحرررظ أا معررر   صلتضررر   مت بررر ب يتيررر  ملرررتت  يليرررن 3مرررن صلشررركي  قررر  ا
 . 2002يأ ن  ملتيف لي  ا  سنة  1978يصي      ملتي ات  ا  سنة 

 
 ( يبين الشكل الناتج المحلى اإلجمالي 4شكل رقم )
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 Excelالمصدر: إعداد الباحث من برنامج                       

  شف  صستت ص  صلنات  صلور ر  صإل ورال  بتي  رة  يصمري 4نالحظ من صلشكي  ق  ا
ار  صل تر ب صلتر  ت ي را ليفري  بليت بر   ،1970-1995اصل هي  ا  ة ا  صل ت ب 
يأ  ر  ملرتيف لر  ار  سرنة    2014سنة ص هير ب سرنة  14 قي ملتيف ل  ا  

2012. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1960197019801990200020102020



 

   
         12/5/2019   مصطفى خليفة بلقاسم الجديرد /       تقييم العوامل المؤثرة على سعر الصرف

 847                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين الشكل االنتشاري لمتغير معدل التضخم5شكل رقم )

 
 Excelالمصدر: إعداد الباحث من برنامج                       

  

ارتبدا   ثانيًا : دراسة السدعر وعالقتدب بدالمتميرات االقتصدادبة باسدت دام معامدل •
 :Pearson Correlationبيرسون 

حاي  صلفاحت ا  ت ه صلمرز    صسرة سرع  صلفر   مرن هرال  صلوت ير صس صلثال رة 
 Pearson اسررت  ص  معامرري ص تفرراا بي سرريا  سررع  صلفرر  لت ي    ررذ  ررا  ي القررت 

Correlationيضرررررا ميورررررة معامررررري ص تفررررراا بي سررررريا يصل اللرررررة 2، صلمررررر ي   قررررر  ا   
 صإلحفاةية صلوناظ ب ليي معامي.

والتغير على  المتغيرات االقتصاديةمعامل ارتباط بيرسون بين  : (2جدول رقم )
 سعر الصرف

 العدد المتغيرات االقتصادية م
معامل ارتباط 

 بيرسون
الداللة 

 اإلحصائية

 * 0.000 0.852 45 الواردات 1

 0.103 2.46- 45 معدل التضخم 2

3 
الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل الدخل 

 الجارية
45 0.884 0.000 * 

 0.05* دال إحصائيا عند مستوى المعنوية 
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سررع  صلفرر  :  تضررا مررن صلبيانرراس صلررريص  ب الت ي    ررذ  القت ررا  رري  صلرريص  صس /1-1
يميورة صل اللرة صإلحفراةية  852ا0  أا ميورة معامري صال تفراا تلرايف 2 الم ي   قر  ا
يحيررت أا ميوررة صل اللررة صإلحفرراةية أصرر   مررن ملررتي  صلوعني ررة  000ا0صلونرراظ ب لرر  

سرع  صلفر  ، الت ي    رذ  القت را  ري  موا       ذ ي ي   القة برين صلريص  صس 5%
 يبوا أا ميوة معامي صال تفاا مي فة موا يشي  إلذ أا ت ه صلعالقة ط  ية.

صلبيانررراس سرررع  صلفررر  :  تضرررا مرررن الت ي    رررذ ي القتررر   ررر معررر   صلتضررر   /1-2
يميورررة صل اللرررة  246ا0-  أا ميورررة معامررري صال تفررراا تلرررايف 5 المررر ي   قررر  ا صلررريص  ب

يحيرت أا ميورة صل اللرة صإلحفراةية أكبر  مرن ملرتي   103ا0صإلحفاةية صلونراظ ب لر  
سرع  يصلت ير    رذ  موا       ذ     ي ي   القة بين مع   صلتض   %5صلوعني ة 
 صلف  .

الت ي    ررذ  القت ررا  رري   وررال  بتي  ررة  يصمرري صلرر هي صلما  ررةصلنررات  صلور رر  صإل /1-3
  أا ميورة معامري صال تفراا 2سع  صلف  :  تضا من صلبياناس صليص  ب  الم ي   ق  ا

يحيت أا ميوة صل اللة  000ا0يميوة صل اللة صإلحفاةية صلوناظ ب ل   884ا0تلايف  
   القرة برين صلنرات  مورا  ر     رذ ي ري  %5صإلحفاةية صصر   مرن ملرتي  صلوعني رة 

سرع  صلفر  ، يبورا أا يصلت ير    رذ  صلور   صإل وال  بتي  ة  يصمري صلر هي صلما  رة
 ميوة معامي صال تفاا مي فة موا يشي  إلذ أا ت ه صلعالقة ط  ية.

ثالثدددًا: دراسدددة تددداثير بعددد  المتميدددرات االقتصدددادبة علدددي سدددعر الصدددرف باسدددت دام 
 :Simple Regressionاالنحدار البسيط 

أسددلوت تحليددل سددعر الصددرف باسددت دام التميددر علددى / الددواردات وأثرهددا علددى  3-1
 Simple regression analysisاالنحدار البسيط 
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 Simple linearالهتفررررررا  صل  ضررررررية نلررررررت    أسرررررر يب تر يرررررري صالنررررررر ص  صلفلرررررريط 
regression   يةلرررر  لوع اررررة أ رررر  صلرررريص  صس اكوت يرررر  ملررررتتي    ررررذ سررررع  صلفرررر 

اكوت يرر  تررا    يةلرر  بتيايررا نورريةج صنرررر ص  صلوت يرر  صلتررا     ررذ صلوت يرر  صلولرررتتي، 
، مررررن ANOVAيالهتفرررا  معني ررررة ا اللررررة  صلنوررريةج نلررررت    أسرررر يب تر يررري صلتفررررا ن 

 ولرتي   F 113.976إحفرا ه صهتفرا  هال  صلبياناس صليص  ب  المر ي  سرم ت ميورة 
، موررررا يشرررري  إلررررذ أا صلنورررريةج صلوياررررا معنرررريف ا ص  000ا0 اF  P-Value اللررررة 

 إحفاةيًا .
لنموذج انحدار المتمير التابع على  (ANOVA)جدول تحليل التباين : (3)جدول 

 المتمير المستقل
مصدر 

 االختالف

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 إحصاءه

 Fاالختبار 

مستوى 

 الداللة
 القرار

 31.947 1 31.947 االنحدار
 دال *0.000 113.976

 280. 43 12.053 البواقي

     44 44.000 اإلجمالي

 0.05*   دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 
 

 ، أا متيسررط م بعرراس 3كوررا  تبررين مررن  رر ي  صلبيانرراس صلرريص  ب  المرر ي   قرر  ا
تلررررايف      Mean Square of Residualصلبرررريصق  أي مررررا يلرررروذ بتفررررا ن صلبرررريصق  

) 280ا0 )0.280M.S.R= يب هرر  صلمرر   ألت بيعرر  ل رر ص صلوترر ص  نرفرري   ررذ ،
، أي مرا يلروذ برر " Standard Error of the Estimateصل هر  صلوسيرا ف ل تتر    

 مقيررررررررررررررراي ل   رررررررررررررررة  قرررررررررررررررة صلقررررررررررررررري  صلوتنبررررررررررررررر  ب رررررررررررررررا،ههررررررررررررررر  صلتتررررررررررررررر   "، تررررررررررررررري 
529.0280.0M.S.RSt.Error يترري مترر ص  صرر ي  نلرربيًا، موررا  ===

       ذ  ي ب صلنويةج صلولت    ا  صلتنبى.
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: بع  اإلحصاءات المتعلقة بنموذج انحدار المتمير التابع على المتمير (4)جدول
 المستقل

 معامل

)ارتباط بيرسون   )r 

 معامل التحديد

( )2R
 

التباين الغير مفسر 

% 

الخطأ المعياري 

 للتقدير

0.852 0.726 0.720 0.5294 

 

إلرررذ ميورررة معامررري ص تفررراا بي سررريا يمعامررري  (4)تشررري  صلنتررراة  صلررريص  ب  المررر ي  
ي،رر ل  معامررري صلتر  ررر   0.852صلتر  رر ، حيرررت سررم ت ميورررة معامررري ص تفرراا بي سررريا 

0.726 
%مرررن صلت يررر  اررر  صليويرررة صلوه يبرررة  لررربا 72.6أف أا معا لرررة صالنرررر ص  ت لررر 

صليص  صس "  ا ب ميوة ت ص صلوقياي ت لر  صمي أه   تي   ي  %4ا27صليص  صس يصلفاق  
% مرررن صلتفا نررراس ت  ررر  إلرررذ مت يررر صس ملرررتت ة 72صلنوررريةج صلوتتررر   مالةررر  "، يأا أا 

 .Random errorأه    اإلضااة إلذ ح  صل ه  صلعشيصة  
يالهتفرا  معني ررة معامرري صنرر ص  صلنورريةج صلوياررا النرر ص  صلوت يرر  صلتررا   اسررع  

ضرررررية صلفررررر      رررررذ صلوت يررررر  صلولرررررتتي اصلررررريص  صس ، قامرررررت صلفاحثرررررة  اهتفرررررا  صل   
 صإلحفاةية صلوناظ ب ل ل ، يت :

0β:H

0β:H

11

10



=

 
، الهتفرررا  صل  ضرررية صإلحفررراةية صللرررا تة، يترفررري tت صلفاحثرررة صهتفرررا  مصسرررت  

  رررررررررذ صلنتررررررررراة  صلو ينرررررررررة  المررررررررر ي ، حيرررررررررت سرررررررررم ت ميورررررررررة إحفرررررررررا ه صالهتفرررررررررا  
676.10TC )يصلقيورررررة صالحتواليرررررة  = ) 0.000676.10TP =  مورررررا يشررررري ،
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إلررذ  رر   قبرري  صل  ضررية صلفرر   ة اارر ض صلعرر   ، ي عنرر  ةلرر  أا صلوت يرر  صلولررتتي 
 س  ل  ت  ي  معنيف   ذ صلوت ي  صلتا   اسع  صلف   اصليص  ص
 
 نتائج تقدير معامالت انحدار المتميرات المستقلة على المتمير التابع :(5)جدول

 المتغير المستقل
 معامالت

 ĵاالنحدار

الخطأ 

 المعياري

Std. 

Error 

قيمة 

 إحصاءه

 Tاالختبار 

القيمة 

 االحتمالية

P-Value 

 Constant) .0.00074 0.079 0.000 1.000 

 *0.000 10.676 0.08 0.852 الواردات

 0.05*   دال إحصائياً عند مستوى المعنوية 
 

 

أا إشرا ب معامرري صالنررر ص   (5) تضرا مررن صلنتراة  صإلحفرراةية صلو ينرة  المرر ي  
  يشري  ةلر  إلرذ أا تر  ي  صلريص  صس اكوت ير  0.582 +اا  صلنويةج صلوياا مي فرة ا

ملرتتي    رذ سرع  صلفر   اكوت ير  ترا    صيمراب ، أف ، ورا ص ت عرت مري  "صلرريص  صس" 
 ص ت عت مي  "سع  صلف  ".

 يب ل  يكيا صلنويةج صلوياا   ذ صلفي ب:

)000.0(

X852.0Y 01=

 
 
 

 نتائج التحليل:
 سع  صلف    ذ  ر صليص  صسل إحفاةيةةصس  اللة ي ي  أ   

يوكررن صررياتة صلوعا لررة صلترر  ترر بط بررين صلوت يرر  صلولررتتي يصلوت يرر  صلتررا   
 كوا    :
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 صليص  صسX 0.852 سع  صلف   = 

مرررن صلوعا لرررة صللرررا تة  تضرررا أا ،ررري   رررا ب  وتررر ص  يحررر ب يصحررر ب اررر  صلررريص  صس 
 ا  سع  صلف   0.852تتلبا ا    ا ب ق  صتا 

 
 نتائج تحليل الفرضية الرئيسية:

قبرري  صل  ضررية صل ةيلررية  زةيررًا يصلترر  تررنم   ررذ ي رري  أ رر   رريت ف ةي  اللررة  .1
ما  ررررة    ررررذ سررررع  إحفرررراةية لررررر اصلنررررات  صلور رررر  صإل وررررال   عيصمرررري صلرررر هي صل

 صلف  .

 اررا صل  ضررية صل ةيلررية  زةيررًا يصلترر  تررنم   ررذ ي رري  أ رر   رريت ف ةي  اللررة  .2
 .صليص  صس ا مع   صلتض      ذ  و ية سع  صلف  اإحفاةية لر 

 : جالنتائ
ال  ي رر  ترر  ي  لوعرر   صلتضرر     رر  سررع  صلفرر   احالررة هاصررة صالقتفررا   •

 يصلتض   ت   القة ط  ية.صل يب    اإا صلعالقة بين سع  صلف   

 ي رر  ترر  ي   شرركي تيرر  مفاشرر  ل وت يرر صس اصلرريص  صس     رر  سررع  صلفرر   ا  •
 أف تى   ت ه صلوت ي صس  ن ط  ا مت ي صس أه ف .

 ي رر  ترر  ي  مفاشرر  ل وت يرر صس اصلنررات  صلور رر  صإل وررال  بتي  ررة  يصمرري صلرر هي  •
صلما  ررة     رر  سررع  صلفرر   ا ي،انررت صتمرراه  القررة سررع  صلفرر    النررات  
صلور   صإل وال  بتي  ة  يصمي صل هي صلما  ة ط  ية ا  النلفة ل نات  صلور   

ة اصلرر ق  صلقياسرر  صإل وررال  صنرر  يلررا     ررذ تر  رر  ملررتي  صلوسيشررة ارر  صل يلرر
 سرررعا  صلولرررت  يين  صلررر ف  يضرررا متررر ص  صلت يررر  اررر  صلتررريب صلشررر صةية ل عو رررة 

 صلور ية سيص  ،اا  ا سعا  صلما  ة أي صهتيا  سنة أساي  
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 التوصيات
م ص عرررررة صلترررر ص صس صلوتع ترررررة  لرررررع   تي ررررا   رررررذ صللررررر هاس صلنت يررررة يصلواليرررررة  .1

صللر هاس صلنت يرة يصلواليرة  قبيمن  ص تيبت ا ت   يتماي  ص هها  صلت  صلف  
مرررن هررال  ص ررر ص    صسررراس يتتيررري  مرر   اعاليرررة يتيامررري  وررري    ررذ حررر  سررريص 

 أ يصس صللياسة صالقتفا ية .

لوعالمرررة معررر الس  يصلتما  رررة صلنت يرررة يصلواليرررة اسضررر ي ب تيحيررر    ررري  صللررر ه .2
 .صلتض   صلو ت عة من هال  صست  ص  صليساةي صلوتاحة

 سرر  سياسررة يصضرررة مررن قبرري صلبنرر  صلو ،ررزف لترتيررا صسررتت ص   صةرر  ارر  سررع   .3
 .صلف   يبوا يضون صقت صب صللع  صلتيص ن  من سع  صلف   صلثابت

 التها راس صالقتفرا ية  تلا     ذ صلن ريض ض ي ب  س  سياساس صقتفا ية .4
تا يرررة مرررن ص ررري   رررا ب صسرررت ال  صلوررريص   صلوتاحرررة يصلوعه رررة اررر  صالقتفرررا  صإلن

 . ي  ا ب مع   صلنوي صالقتفا ف

ط ررا صلرر    صل نرر  يصلوشرري ب مررن صلوىسلرراس صل يليررة ةصس صلشرر ا صالقتفرررا ف  .5
مثي صن ي  صلنت  صل يل  لولا  ب صلوىسلراس صالقتفرا ية صلور يرة   رذ  سر  

تالة  مرررررر  صلت يرررررر صس ارررررر  صلرالررررررة سياسرررررراس صقتفررررررا ية ا سررررررع  صلفرررررر    ترررررر
 صالقتفا ية .

 المقترحات: 
مرر  ص هرر  ارر  صال تفررا  صنعكاسرراس أ مررة اررذ ليبيررا   ررذ صلتضررايا صلواليررة يسررع  

 صلف   نتت   متا   ذ :
يضررررررر  سياسرررررررة نت يرررررررة يصضررررررررة صلورررررررن   يصل   رررررررا صإلسرررررررت صتيمية  وشرررررررا ،ة  •

 صلو تفين يصل ب ص  .
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 ب صلوعررر يض مرررن صلنتررر   ورررا ي ررري   مرررن هرررال  تيحيررر  صللياسررراس صلنت يرررة   رررا •
صلز ا ب اذ صلنات  صلتيم  متليما   ذ سر  ة  ي صا صلنتر  ل رر  مرن صلتضر   

 يصنعكاس  صلل ب      سع  صلف   صلعو ة صلور ية .
إ  ص  صلوز   من صل  صساس يص  راث لتر    سع  صلف   صلرقيت ، يصل ف   •

  صس، يصلولرراتوة اررذ يلررات  اررذ  ارر  صلنورري يت فرريا صلتضرر   يتت يرري صلرريص
 صن  اض صالحتيا اس صلنت ية . 
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 مل ص الدراسة :
ت    مشك ة صل  صسة من هال  مع اة ص   سع  صلف     ذ صليص  صس يمعر   
صلتضرر  ، يصلنررات  صلور ررذ صإل وررال  بتي  ررة  يصمرري صلرر هي صلمررا ف  اررذ ليبيررا، يت رر   

صلرريص  صس صلترر  تررى   مع اررة أ رر     رر   صلفرررت إلررذ  تر  رر  صل  صسررة يشرركي  ةيلرر ، ي
ليصري  إلرذ أاضرري نوريةج مياسر  يوثري  صلررة ص  رذ سرع  صلفر   يتر ي  را مررن  را  

  سع  صلف  ، يمع اة صلتنبى  لع  صلف   اذ صلولتتبي .
تترر    سررع  صلفرر   يتر  رر  صلعالقررة بررين صلوت يرر صس صلولررتت ة    ررذصلرفرري  ي 

صلفررت . ال  ي ر  يمن أت  صلنتاة  صلت  تيصي ل را  يصلوت ي  صلتا   " سع  صلف   ".
ت  ي  لوع   صلتض       سع  صلف   . ي ي   ت  ي   شكي تي  مفاشر  ل وت ير صس 

لرررذ   رررا ب ملرررتي  يصسرررتت ص  سرررع  صلفررر    رررى   صاصلرريص  صس     ررر  سرررع  صلفررر   ا
 مع   صلفا  صس اذ ليبيا، يمن أت  صلتيصياس:

م ص عررررة صلتررر ص صس صلوتع تررررة  لررررع   تي رررا   ررررذ صللررر هاس صلنت يررررة يصلواليرررة  •
صللررر هاس صلنت يررررة  مرررن قبررري ص تيبت رررا تررر   يتمررراي  ص ههرررا  صلتررر  صلفررر  
 . يصلوالية

ع   س  سياسة يصضرة من قبري صلبنر  صلو ،رزف لترتيرا صسرتت ص   صةر  ار  سر •
 .صلف   يبوا يضون صقت صب صللع  صلتيص ن  من سع  صلف   صلثابت

 التها رررررراس  تلررررررا     ررررررذ صلن رررررريض ضرررررر ي ب  سرررررر  سياسرررررراس صقتفررررررا ية •
صالقتفا ية صإلنتا ية من ص ي   را ب صسرت ال  صلوريص   صلوتاحرة يصلوعه رة ار  

 . صالقتفا  ي  ا ب مع   صلنوي صالقتفا ف

 الكلمات المفتاحية :
 –ميرررررزصا صلوررررر اي اس  -صلررررريص  صس   –صلنرررررات  صلور رررررذ صإل ورررررال   –سرررررع  صلفررررر   

تت فراس سرع   –صالستت ص  صالقتفا ف  –صلفهالة  -ت ب  اس سع  صلف    –صلتض   
 صلعو ة صليطنية . –صلف   
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Abstract: 

 

The problem of the study emerged by knowing the impact of 

the exchange rate on imports and the rate of inflation, and the gross 

domestic product at the cost of current income factors in Libya, the 

main objective of the study and also the research is to determine the 

knowledge of the impact of imports that affect the exchange rate and 

its analysis from the year of reaching the best standard model 

representing the exchange rate function, and forecast future exchange 

rates. 

 Obtaining an exchange rate estimate and determine the 

relationship between the independent variables and the dependent 

variable" exchange rate ".  One of the most important findings of the 

research: There is no effect of the rate of inflation on the exchange 

rate, There is an indirect effect of the variables (imports) on the 

exchange rate, The stability of the exchange rate leads to an increase 

in the level of the rate of exports in Libya, The most important 

recommendations are: 

• Monetary and financial authorities should review 

exchange rate decisions and go beyond mistakes made 

by the monetary and financial authorities. 

• To formulate a clear policy by the Central Bank to 

achieve permanent stability in the exchange rate in order 

to ensure the near equilibrium price of the fixed 

exchange rate. 

• The need to formulate economic policies that help to 

promote the productive sectors of the economy in order 

to increase the exploitation of available resources and 

disabled in the economy and increase the rate of 

economic growth. 
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