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صاحب النغسيه 

 

 

اًسفنج فيشس 

 

 ًجمدزطت كامبرد

 

الصيغه السياضيه 

   للنغسيه

 

وعائف النلىد التي 

 حؾترف بها النغسيه

 

النلىد وطيط للخبادل-   

النلىد اداه للياض الليم-   

 

النلىد وطيط للخبادل - 

  النلىد اداه للياض الليم- 

 

مالحغاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  النلىداهفاقجسكص صيغه مؾادله الخبادل ؽلى اطباب 

الؾسض / (ؽلى ماذا ًنفم الناض النلىد)  

 (اإلاؾامالث)الخبادالثالافساد ًحخفغىن باالمىال لغسض - 

 

 اإلاؾامالث بحجم النلىد كميت جسجبط -
 

 ثابذ في اإلادي اللصحر v))مؾدل دوزان النلىد -

 ثابذ في اإلادي اللصحر (y)الناجج الحليلي - 

 مظخلل مخغحر (m) النلىد كميت- 

 جابؿ مخغحر (P)لألطؾاز  الؾام مظخىي - 

 ألاطؾاز مظخىي  شيادة إلى جؤدي النلىد ؽسض في الصياده

النظبه  براث
 

 مؾدل الفائدهالاهخلاد لهره النغسيه انها اهملذ دوز - 

 

 بالنلىد  الاحخفاظجبحث في اطباب 

الطلب /  (إلااذا ًحخفػ الناض بالنلىد)

 

 الدخل بمؾدل النلىد كميت جسجبط- 

 

: جفترض 

جىاشن طىق النلد  / 1

ثباث مؾدل الدوزان في اإلادي اللصحر / 2

 

النظريات التقليديه

صيغة االرصده النقديه صيغة التبادل
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صاحب النغسيه 

 

 

 جىن ماًنازد كيجز

 

 ميلخىن فسيدمان

 

الصيغه السياضيه 

 للنغسيه
 

 

 

وعائف النلىد التي 

 حؾترف بها النغسيه

 

النلىد وطيط للخبادل-   

النلىد اداه للياض الليم-   

اداة لخصن الليم -   

 

 

النلىد وطيط للخبادل - 

  النلىد اداه للياض الليم- 

اداة لخصن الليم - 

 النلىد وطيلت للمدفىؽاث آلاجله- 

 

مالحغاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودوزه في الخاثحر ؽلى الطلبطؾس الفائده بيان اهميه -   

كظم كيجز محدداث الطلب ؽلى النلىد إلي ثالثت دوافؿ، -   

بالدخل مسجبطه >> دافؿ اإلابادالث أو اإلاؾامالث-   

  بالدخل مسجبطه>> للطىازر  (الاحخياط)دافؿ الخحىط - 

طؾس الفائده بــ مسجبطه>>  دافؿ اإلاضازبت-   

  طسدًهبالدخلؽالكه الطلب ؽلى النلىد 

ؽكظيهبظؾس الفائده و  

 اطخخدام من الغاًاث ؽلى بناءا النلىد ؽلى الطلب جفظس

  النلىد

 

(طؾس فائده ومؾدل ازجفاؼ الاطؾاز) و جخمثل في  الاحخفاظ بالنلىدجكلفهبيان اهميه   

الدخل الدائم وهى مؾياز للثروه -   

(الليمه الحاليه للدخىل اإلاخىكؾه في اإلاظخلبل+الدخل الحالي+اإلادخساث)ممثله في   

:ًخىكف الطلب ؽلى النلىد ؽلى ثالثت ؽىامل  

.طسدًتالدخل الدائم والؾالكت بينه والطلب ؽلى النلىد -   

.ؽكظيتوالؾالكت بينها والطلب ؽلى النلىد  (ألاطهم والظنداث)أطؾاز ألاصىل البدًلت -   

ؤلاشباؼ اإلاخحلم من  النلىد هديجت للصسف منها ؽلى اإلاؾامالث والؾالكت بينها والطلب - 

.ؽكظيتؽلى النلىد   

جطلب كما جطلب باقي الاصىل اإلااليه وغحر  الثروه أشكال من شكال النلىد حؾخبر

اإلااليه 

 

النظريات الحديثة

صيغة الطلب على 
االصول

صيغة تفضيل السيولة

  مؿ النغسيه الخلليدًه ؽلى ان  (صيغت جفضيل الظيىله )جخفم النغسيه الحدًثت في الطلب ؽلى النلىد :

وعيفه النلىد كىطيط للخبادل وان الطلب ؽليها مشخم من الطلب الكلي ؽلى الظلؿ والخدماث 

  هى طؾس الفائده.. الاخخالف بحن هغسيه كيجز وهغسيه فيشس فيما ًخؾلم بالؾىامل املحدده للطلب 

 

 

marsella 


