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 تقديــــم

مما الشك فٌه أن االقتصاد الحدٌث ٌعد اقتصاد نقدي فً المقام األول، وهو بذلك  

ٌختلؾ جذرٌا عن نمط االقتصاد الذي كان سائدا فً العصور القدٌمة التً كانت تقوم على 

أساس مبدأ المقاٌضـة، و لم تعرؾ المإسسات المالٌة و النقدٌة التً أصبحت ركنا أساسٌا للنظم 

 حدٌثة.تصادٌــة الاالق

االقتصاد النقدي وسوق محاضرات فً  أن الؽرض من هذه المطبوعة الموسومة بـ:

الوثٌق بٌن المفاهٌم الثالثة النقود، البنوك ، واألسواق المالٌة  الترابطهو دراسة رأس المال 

ك و رؾ األساسٌة فً مجال اقتصادٌات البنواو تلقٌنه المعتهٌئة الطالب ، وكوحدات متكاملة

إلمامه بالجانب النقدي والمصرفً للنشاط االقتصادي لبٌان الدور و .، و األسواق المالٌـةالنقود

الذي تقوم به النقود والمإسسات النقدٌة فً االقتصاد المعاصر والكٌفٌة التً ٌمكنها استخدام هذا 

 الجانب النقدي.

سة نشؤة النقود ، لدراالفصل األول و الثانًوقد جاءت فً سبعـة فصول حٌث خصص 

وتطورها باعتبارها ظاهرة ارتبطت باقتصاد المبادلة، لٌعرض فٌما بعد مفهوم عرض النقود و 

 .وكٌفٌة اإلصدار النقدي...الخ الجهات المسإولة و المتحكمة فٌه

 أن، فقد خصص للنظرٌات المحددة للطلب على النقود، على اعتبار الفصل الثالثأما 

فً وثٌقة  -النظرٌة النقدٌـة -بٌرا فً الفكر االقتصادي، وأصبحتشؽلت حٌزا ك األخٌرةهذه 

 الصلة بالنظرٌة االقتصادٌة العامـة. 

المإسسات النقدٌـة والمالٌة، حٌث اهتم بدراسة مفاهٌم  الفصل الرابعفً حٌن استعرض 

 ووظائؾ البنوك المركزٌة و التجارٌـة، و أهمٌتها.

البنكٌة من حٌث  تات النقدٌة والسٌاساالضوء على السٌاس الفصل الخامسلٌسلط 

 المفهوم و األهداؾ و األدوات.

المإسسات المالٌة الدولٌــة من خالل التطرق لظروؾ  الفصل السادس لٌستعرض

 .وانواعها نشؤتها، ووظائفها وأهمٌتها

سواق المالٌة، ومراحل تطورها الذي تطرق إلى مفهوم األ الفصل السابعوأخٌرا 

 المستخدمة فٌها.  ألدواتا وأهمائفها ووظ

 

 د.بوقموم محمد
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 نقود ونطورها مع اقتصاد المبادلةالفصل األول: نشأة ال
 

     
 .مدخل1.1

لقد مرت النقود فيً تطورهيا عبير التيارٌخ بمراحيل عدٌيدة ، واعتبيرت كؤسياس لتقسيٌم 

 التطور التارٌخً للمجتمعات ، فقد بدأت بمرحلية اقتصياد المقاٌضية واليذي كيان ٌنتشير 

فً المجتمعات البدائٌة ثيم مرحلية  االقتصياد النقيدي  والتيً شيهدت حيٌن ذاك اسيتخدام 

النقييود المعدنٌيية  والورقٌيية ، ثييم بعييد ذلييك  مرحليية االقتصيياد االئتمييانً  وهييً مرحليية  

 .استخدام النقود االئتمانٌة

 ومادمنييا بصييدد  التعييرؾ علييى  النظرٌيية العاميية للنقييود  فتتبييط نشييؤة النقييود وتطورهييا 

كظاهرة  ترتبط باقتصاد  ، تارٌخٌا ال ٌمثل إال خطوة للوصول إلى تعرٌؾ النقود نظرٌا

المبادلة  أي اقتصاد السيوق ال ٌتحقيق إال ابتيدءا مين القيانون األساسيً  لحركية اقتصياد 

المبادلة:قانون القٌمة كؤساس لتحدٌد الثمن، باعتبار هذا األخٌر  التعبٌر النقدي عن قٌمة 

 ج، وباعتبيييار  أن القيييرارات االقتصيييادٌة الخاصييية باالسيييتثمار واالنتيييا مبادلييية السيييلط

والتوزٌييط  وشييراء السييلط بقصييد اسييتهالكها  تتخييذ علييى أسيياس أثمييان السييوق، وتنتهييً  

 .النظام النقدي النقود إلى نظام  خاص لتداولها  فً االقتصاد ٌطلق علٌه  مصطلح

دة مراحييل أساسييٌة ولييذلك سييوؾ  ميين خييالل هييذا التقييدٌم  نالحييظ أن  النقييود مييرت بعيي

ٌخصص هذا الفصل لدراسة  التطور التارٌخً للنقود  مين حٌيث نشيؤتها وتطورهيا ميط 

 اقتصاد المبادلة  من خالل  المباحث التالٌة:

 .نشؤة تطور استعمال النقود 

 .أشكال النقود 

 ."النقود"تعرٌفها، خصائصها، ووظائفها 

 

 

 

 

 

                                                 


ٌّىٓ تؼشٌف إٌظاَ إٌمذي ػٍى أه ِجّىػح اٌمىاػذ اٌمأىٍٔح و االجشاءاخ، اٌتً ٌتُ تىاسطتها اٌسٍطشج ػٍى وٍّح إٌمىد فً   

 جتّغ ِا، و ٌتؤٌف هزا إٌظاَ ِٓ اٌؼٕاصش اٌتاٌٍـــح:ِ

 ودذج إٌمذ 

 اٌتششٌؼاخ و اٌمىأٍٓ إٌّظّح الداء إٌمىد وػٍّها 

 .اٌّؤسساخ و االجهضِح اٌّاٌٍح و إٌمذٌــح 
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 . تطور استعمال النقود1.1

ة التبييادل  بالعدٌييد ميين المراحييل ، فبييدأت  بمرحليية المقاٌضيية ، إال أن هييذا مييرت عملٌيي

النظام  تعرض لعدة صيعوبات  واجهتيه ،وهيو ٌيإدي  عملٌية التبيادل األمير  اليذي أد  

وهييو مييا ٌسييتدعً منييا  ضييرورة فهييم  هييذا النظييام والتعييرؾ علييى  إلييى التخلييً  عنييه ، 

 الصعوبات التً واجهته.

 

 هوم نظام المقاٌضةمف .1.1.1          

نظام المقاٌضة هو النظام القائم على  أساسا تبادل المنتجات بمنتجات بمعنى تبيادل      

وقيد   1السلط بسلط أخر  فضال عن إمكانٌة  تبادل  الخيدماتاالعملا بسيلط أو العكيس

كان هذا النظام  هو السائد  والقائم فً المجتمعات البدائٌية  أي قبيل تطيور  التجيارة و 

الصناعة  واتساع نطاقهماا أي المرحلة التً سبقت الرأسيمالٌة التجارٌية والصيناعٌة  

 وهو ٌشكل مرحلة متطورة  بالنسبة للفرد وللحٌاة االقتصادٌة.

حٌث أدرك الفرد  صعوبات إنتاج كل ماٌحتاج إلٌه  مين السيلط والخيدمات ، كميا أدرك   

مين فيروع اإلنتياج وٌنيت  أهمٌة التخصص ن فؤصيبح كيل فيرد  ٌميارس  فرعيا خياص 

كمٌة  أكبر من حاجته  وٌحصل  على باقً السلط التً ٌحتاجها  من منتجً تلك  السلط 

دون  2أو الخدمات عن طرٌق  مبادلة فائض إنتاجيه  بفيائض  إنتياج وخيدمات انخيرٌن

وجود وسٌط نقدي  وذلك مثل استبدال  القمح بخيروؾ أو خدمية زراعية  مقابلية خدمية 

 ري ...إلخ.

وبفعييل  تطييور العالقييات التجارٌيية لافييراد  واتسيياع نطاقهييا  أد  إلييى ظهييور  االسييولق  

بالمعنى الضٌق، وهذا  بدوره سياهم  فيً زٌيادة المتعياملٌن فيً هيذه  األسيواق  وكانيت  

السييمة الؽالبيية  علييى  التعامييل هييً المقاٌضيية والمبادليية المباشييرة التييً أصييبحت  تعٌييق 

 تجت العدٌد من الصعوبات التً سوؾ نوجزها فٌماٌؤتً.عملٌة وحجم  المبادالت ، فن

 صعوبات المقاٌضة 

ظهر  نظام المقاٌضة عدة صعوبات  فً إتميام عملٌية المبادلية وميا صياحبها مين أ      

 تمثلت فً: ضٌاع الجهد والوقت 

تتوقؾ عملٌة التبادل فً ظل  نظيام : صعوبة تحقٌق التوافق المزدوج بٌن الرغبات (أ

لى ضرورة  توافق رؼبات البائط والمشتري فً أن واحد، إذ على البائط أن المقاٌضة ع

                                                 
، مإسسة شباب الجامعة، االقتصاد النقدي والمصرفً  بٌن النظرٌة والتطبٌق ،  2222أحمد فرٌد مصطفى ، وآخرونا 1
 14إلسكندرٌة، صا
 14، مإسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة، ص  االقتصاد النقدي ، 2222ضٌاء مجدي الموسويا 2
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ٌجد من ٌرؼب فً الحصول  على سلعته أو خدمته  وٌملك فً الوقت نفسه  السيلعة أو 

الخدمة التً ٌرؼب فً الحصول علٌها ومستعد للتنازل  عنها مقابل سلعة ألخر   عند 

سلعة قمح ٌرٌد مبادلتها بسيمك فننيه البيد الطرؾ األول. فمثال لنفترض أن شخصا لدٌه 

 من توافر الشروط التالٌة:

 ،وجود شخص آخر ٌملك السمك 

 ،وجود الرؼبة عند هذا الشخص لمبادلة السمك بالقمح 

  ًميين بييٌن هييإالء األشييخاص طييرؾ ٌطلييب فييً السييمك نسييبة تبييادل مناسييبة فيي

 القمح.

بيدائً قيائم   يط اقتصيادإن هذا النوع من التبادل  ٌكيون ممكنيا  وسيهال فيً ظيل مجتمي

على أساس اإلنتاج  من أجل االكتفاء الذاتً، أما فيً ظيل مجتميط اقتصيادي  قيائم عليى 

التخصص  وتقسٌم العمل  أٌن ٌكون  اإلنتاج بهدؾ  االكتفاء و التبادل  ففً هذه الحالة  

ٌتضاعؾ عدد السلط  فً األسواق وتتسط رقعة  التبادل  وٌصبح التوافق بٌن الرؼبيات 

 التً ٌتمٌز بها نظام المقاٌضة أمرا فً ؼاٌة الصعوبة.

تتمثل الصعوبة الثانٌة  فيً تحدٌيد المعيدل اليذي  ٌيتم غٌاب وحدة مشتركة للقٌاس: (ب

، ففيً بيالقبول  مين طيرؾ البيائط والمشيتري ظيىعلى أساسه التبادل  بيٌن السيلط ، وٌح

بشييكل بسييٌط  وسييهل  نظييام المقاٌضيية  تكييون كييل سييلعة  ال تتحييدد قٌمتهييا  فييً السييوق 

ككمٌيية واحييدة  بييل ٌجييب  أن تتحييدد قٌمتهييا  فييً أشييكال عدٌييدة ميين السييلط والخييدمات ، 

وحتى تتم المبادلة البد من معرفة  النسبة  لكل السلط  والخدمات المعروضة فً السوق  

وهذا أمر فً ؼاٌة االستحالة إذا تعددت السلط والخيدمات، فعليى سيبٌل المثيال  إذا كيان  

نوع من السيلط المعروضية للتبيادل فيً السيوق ، فينن عيدد  معيدالت التبيادل  122هناك 

الواجييب معرفتهييا  ٌسيياوي عييدد التوفٌقييات  الممكيين الحصييول علٌهييا  ميين كييل السييلط 

 المطروحة للتبادل.

وباالختصار الرٌاضً  لهذه العالقة  إلى العبارة التالٌة إذا كانت كيل مجموعية تحتيوي 

 على سلعتٌن :

 
4950

2

12





nn
Cn 

 : تمثل السلط الداخلة فً التبادل. nحٌث أن : 

            C.عدد معدالت التبادل : 
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سيلعة وهيذا  122معدل تبادل لـ 4952إذن سٌكون على الشخص الذي ٌبادل أن ٌعرؾ 

 أمر عسٌر، ولم ٌتم التؽلب على هذه الصعوبة إال بعد ظهور النقد.

نظام المقاٌضة ٌصعب استبدال سلط كبٌرة بسلط صؽٌرة  فً تجزئة السلع: صعوبة (ج

أن ٌحصل  على كمٌة معٌنة مين القميح ، وبميا أن  مثال لو أراد صاحب رأس الؽنم إن 

رأس الؽنم سلعة ؼٌر قابلة للتجزئة، سوؾ ٌتحتم علٌه قبول كمٌة القمح  حتى ولو كان  

ن  صعوبة تجزئة السلط  ؼالبا ما تقؾ عائقا فً حاجة  إلى البعض منه فقط ، وهكذا فن

 أمام  إتمام عملٌة المقاٌضة.

فييً ظييل نظييام المقاٌضيية تكييون أداة  صعععوبة جٌجععاد مقٌععاس للمععدفوةات ا جلععة: (د

صيييعوبة التخيييزٌن   الميييدفوعات انجلييية هيييً السيييلط ، وبميييا إن السيييلط تتمٌيييز  بخاصيييٌة

ت انجلة  عنيدما تعتميد  عليى السيلط  والحفاظ على قٌمتها  فنن وسٌلة الدفط فً المعامال

تكون تلك السلط  عرضة للمخاطر كانخفاض قٌمتها أو مخاطر التليؾ  مميا ٌجعيل احيد 

 طرفً المبادلة  بتحمل الخسارة عند الوفاء بالدٌن.

ٌتضييح ممييا سييبق أن نظييام المقاٌضيية أصييبح ؼٌيير قييادر علييى  أن ٌتماشييى 

الضييروري  وجييود وسييٌط فييً ومتطلبييات التطييور االقتصييادي ، وهكييذا أصييبح ميين 

المبادالت  ٌفصل بٌن عمٌلة البٌط والشيراء  فيً المكيان وفيً الزميان ومين هنيا  دعيت 

 المبادالت إلى ظهور  وسٌلة أخر   تمثلت فً النقود السلعٌة.

 

 النقود السلعٌة .1.1.1

د، تعتبر النقود السلعٌة  إحيد  األشيكال  التيً اقتضياها التطيور التيارٌخً للنقيو         

وذلييك  بعييدما ظهييرت الصييعوبات فييً تطبٌييق نظييام المقاٌضيية، فقييد عرفييت الحضييارات 

القدٌمة النقود كوسٌلة للتقٌٌم والتبيادل  وظهير ذليك فيً الوثيائق التارٌخٌية  والتيً ٌرجيط  

، وكانيت أول  خطيوة للتؽليب عليى 3عام قبيل الميٌالد 422فٌها ظهور النقود  إلى ماقبل 

النيياس  إلييى اسييتخدام  سييلط  معٌنيية تلعييب دور النقييود ، صييعوبات المقاٌضيية أن اهتييد  

وٌعترؾ بؤهمٌتها خاصة فً عملٌة المبادلة بحٌث تتمتط بتفضيٌل عيدد كبٌير مينهم، هيذه 

الملح، مثلا4 النقود السلعٌةالسلط هً أول نقود عرفتها البشرٌة و ٌطلق علٌها مصطلح 

ام، الحدٌد، الخيزؾ...إلخ .  الشاي ، األرز، النحاس ، الذهب ، الفضة، الرصاص، األؼن

ومعنى ذلك أن السلط التً كانت تستخدم كنقيود كانيت لهيا قٌمية  فيً التبيادل مبنٌية عليى 

                                                 
3

 .23ص  مرجع سابق   ، 2222أحمد فرٌد مصطفى  وآخرونا 
 .46، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة  ص  االقتصاد النقدي ، 1998محمد دوٌدارا 4
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سبب أخر ؼٌير  كونهيا وسيٌط للتبيادل وهيو كونهيا شيٌئا نافعيا للمجتميط ككيل. ومين هنيا 

ا : ٌظهر جلٌا العناصر األساسٌة التً كفلت لهذه السلط أن تكون  نقودا وتتمثل فً كونهي

موضط طلب  مزدوج ، تطلب لذاتها  فهً صالحة  إلشيباع الحاجيات بصيورة مباشيرة، 

وتطلب من أجل مبادلتها  بؽٌرها  فهً صالحة  إلشباع الحاجات بصيورة ؼٌير مباشيرة  

 وذلك بؤن تكون وسٌط فً التبادل وأداة  للحصول على ؼٌرها من السلط.

 

 . أشكال النقود1.1

السلط كنقيود كوسيٌط  فيً عملٌية المبادلية  أد  إليى اليتخلص إن استخدام بعض         

ميين بعييض صييعوبات المقاٌضيية مثييل صييعوبة التوافييق المييزدوج بييٌن الرؼبييات، اختفيياء 

صعوبة  نسبة التبادل،إذ أصبحت النقود السيلعٌة  مقٌاسيا للقٌمية وتحضيً بقبيول النياس 

 فً معامالتهم الٌومٌة .

للتخزٌن ، وعدم   ةوبة التجزئة ، وعدم القابلٌأما صعوبات المقاٌضة األخر   مثل صع

إٌجاد وسٌلة للمدفوعات انجلة فلم تتمكن  النقود السلعٌة من  القضياء علٌهيا ، وبالتيالً  

لم تتمكن من لعب دورها  كنقيود، كيل هيذه األسيباب أدت إليى اختٌيار سيلعة أو سيلعتٌن  

النقييود المعدنٌيية  وهييً فييً فقييط ميين النقييود السييلعٌة  السييتعمالها كنقييود  وهكييذا ظهييرت 

حقٌقة األمر نقود سلعٌة تحت ضؽط  تضاعؾ حجيم المبيادالت والرؼبية المسيتمرة فيً 

 تسٌٌرها. 

 

  النقود المعدنٌة...1.1

رأٌنا فٌما سبق كٌؾ تدرجت البشرٌة فً اكتشاؾ خصائص النقود واستعمالها 

لى مرحلة النقود فً المبادالت، فمن مرحلة المقاٌضة إلى مرحلة النقود السلعٌة إ

فالمعادن وخاصة النفٌسة منها  هً التً تتوفر فٌها قبل ؼٌرها تلك الشروط  المعدنٌة،

 التً تجعلها  تقبل  فً التداول قبوال عاما.

تنقسييم النقييود المعدنٌيية إلييى قسييمٌن   النقععود المعدنٌععة فععً التعداول: مجعاالت اسععتخدام أ(

 رئٌسٌن:

 نط عادة من الذهب أو الفضة وتكون قٌمتهيا نقود معدنٌة رئٌسٌة أو كاملة:  تص

االسمٌة كعملة مساوٌة لقٌمتها الحقٌقٌة كمعيدن ، وتكيون لهيا قيوة إبيراء مطلقية  

 أي تستعمل فً الوفاء بالدٌن دون حدود.
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  نقييود معدنٌيية مكمليية أو مسيياعدة: تكييون قٌمتهييا االسييمٌة كنقييد أكبيير ميين قٌمتهييا

 الحقٌقٌة كمعدن وتصنط عادة من البرونز.

ٌؤخذ استخدام النقود المعنٌة فً التداول صورا عدٌدة، فقد ٌقتصر على سيك النقيود مين 

معدن نفٌس واحد، الذهب أو الفضة، وٌكون للقطط المصينوعة منهيا قيوة إبيراء مطلقية، 

وتقييرر حرٌيية السييك لافييراد أو ال تقييرر حسييب األحييوال، وٌكييون قبولهييا فييً التييداول  

إلى جانب  هذه القطط الرئٌسية  قطيط مين معيادن أخير   اختٌارٌا أو إجبارٌا. وقد ٌوجد 

تكون صؽٌرة القٌمة وال ٌكون لها إال قوة إبراء محيدودة ن كميا قيد تسيك القطيط النقدٌية 

من المعدنٌن معا وٌتداوالن جنبا إلى جنبا وتكيون لهميا قيوة إبيراء مطلقية وتتحيدد نسيبة 

 إحداهما إلى انخر.

كون القٌمة االسمٌة  للعملية ، أي القٌمية  القانونٌية التيً وفً تداول النقود المعدنٌة  قد ت

تحددها الدولة  مساوٌة لقٌمتها الحقٌقٌة وهنا تتعادل القٌمتان وٌقال أن العملة جٌيدة، أميا 

إذا كانت القٌمية القانونٌية للعملية أكبير مين قٌمتهيا الحقٌقية  فؤنيه ٌطليق عليى هيذه العملية 

اول  النقود المعدنٌة  على قطط نقدٌية مختلفية إميا مين تد  بالعملة الردٌئة، وإذا ما أحتو

نفس المعدن أو من معدنٌٌن مختلفٌن أحدهما أثمن من األخر  كان هذا النوع من تيداول 

النقود  مجاال لعمل قانون "جرٌشام" وفكرته األساسٌة أن "العملة الردٌئية تطيرد العملية 

ؾ إليى إن تكيون القٌمية الحقٌقٌية وهيو ميا ٌتحقيق إذا أدت  الظيرو 5الجٌدة مين التيداول"

للعملة  كمعدن  أعلى من قٌمتها االسمٌة  كقطعة نقدٌة  ففً هذه الحالة تينخفض القيدرة 

الشرائٌة للنقود وٌكون من مصلحة األفراد تحوٌل قطط العملة الجٌدة إليى معيدن ، ومين 

واختفائهييا ثييم فيينن العمليية الردٌئيية تمٌييل تييدرٌجٌا إلييى طييرد العمليية الجٌييدة ميين التييداول 

 تدرٌجٌا.

 :6تتمٌز النقود المعنٌة بعدة ممٌزات منهخصائص النقود المعدنٌة:  ب(

  خفة الوزن وارتفاع القٌمة: هذه المٌزة تسهل عملٌة نقلها وحملها، ثيم إن هيذٌن

المعييدنٌن النفٌسييٌن  ٌعتبييران ميين أفضييل  السييلط الوسييٌطة للمبييادالت فهييً ال 

نة ، إذا ما قورنت  بالسلط التً استخدمت  فيً تستهلك  بالتبادل ألنها أشٌاء ثمٌ

 النقود السلعٌة.

                                                 
،  االقتصاد النقدي، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت ، لبنان السٌاسً الجزء الثانً دقتصامبادئ اال ،  2221ارمحمد دوٌدا 5
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 .21"، دار الفجر للنشر والتوزٌط، الجزائر ،صاألدوات–األهداف –النقود والسٌاسة النقدٌة"المفهوم  ، 2225صالح مفتاحا 6
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  صالحة للتخزٌن واالدخار: النقود المعدنٌة التً تكون من الذهب والفضة تكون

ؼٌر معرضة للتآكل والتلؾ مط مرور الزمن كما هو الحال مط النقيود السيلعٌة 

 األخر .

 متساوٌة منهيا  ٌكيون لهيا ٌعتبر الذهب والفضة من المعادن المتجانسة فالقطط ال

 قٌمة واحدة ، بحٌث  تكون سهلة  التحدٌد كوسٌلة للدفط ووحدة للحساب.

  قابلٌيية هييذٌن المعييدنٌن للتجزئيية دون تعييرض قٌمتهمييا للتييدهور وميين ثييم فهمييا

 ٌستخدمان فً المبادالت كبٌرة وصؽٌرة الحجم. 

ود المعدنٌية "المعيادن لقد تدرجت البشرٌة فيً اسيتخدام النقي أشكال النقود المعدنٌة:( ج

النفٌسيية" إلييى إن أصييبحت فييً شييكل قطييط نقدٌيية، وعلييى هييذا األسيياس اتخييذت شييكلٌن 

 أساسٌان هما:

كييان النيياس ٌقبلييون النقييود المعدنٌيية بعييد وزنهييا و اختبييار النقععود الموزونععة:  

والمقصود هنا بالعٌار هو مقدار ما تحتوٌه  -عٌارها  فً كل مرة ٌتعاملون  بها

وذليك بحضيور  شخصيٌة بيارزة  تيدعى حاميل  -ٌة من الشوائبمن معادن خال

المٌييزان  الييذي ٌقييوم  بييوزن المعييدن النفييٌس  وذلييك ميين أجييل إثبييات  شييرعٌة 

 ، واثبات للمجتمط أن الدولة حاضرة.7المعامالت ومنط الؽش

أدخلت فٌهيا تعيدٌالت عليى السيبائك النقدٌية حٌيث النقود الحسابٌة المضروبة:  

ء  ووضط علٌها خيتم  رسيمً ٌضيمن وزنهيا  وعٌارهيا قسمت إلى قطط وأجزا

حتى  ال توزن وتختبر فً كل مبادلة، كميا بيدأت السيلطات تفكير فيً  أن تقيوم  

بضمان سك النقود  المعدنٌية حتيى تينمح  ضيمانا للعميالت المعدنٌية المسيكوكة 

والتً تكون مطابقة  للمواصفات  القانونٌة، فلم ٌعد بنمكان األفراد  سك النقيود 

المعدنٌة ، بل تولت الدولية حيق ضيرب النقيود ، وهيو  ميا ٌضيفً علٌهيا طيابط 

اإللزامٌيية فييً التعامييل بقييوة  القييانون، كمييا أنييه اتجيياه نحييو ربييط النقييود بسييٌادة 

الدولييية، وأصيييبحت العملييية  تؤخيييذ فيييً أحيييد وجهٌهيييا صيييورة أو أسيييم أو رميييز 

 لصاحب السلطة.

إصدارها من طرؾ الدولة، ولم ٌعد  وكخالصة لتطور النقود المعدنٌة فقد تم احتكار

األمر فوض كما هو الحال فً النقود المعدنٌة األخر ، ولم ٌترك لافراد اختٌار 

نقودهم، ولكن بتولً الدولة سك النقود، بدأت تتمتط باإللزامٌة وهو ما ٌجعلها تحظى 

 بالقبول العام.

                                                 
 .22نفسه، ص 7
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 النقود الورقٌة .1.1.1
ورات  فيً تيارٌخ النقيود نظيرا للتسيهٌالت الكبٌيرة  تعتبر النقود الورقٌة  من أهم التطي  

، وقد نشؤت النقود الورقٌة فً القرن السابط عشر التً قدمتها فً المعامالت االقتصادٌة

، حٌث كان التجار واألفراد ٌودعون  فائض أموالهم"نقود معدنٌة" لد  الصاؼة ، ولقاء 

ثبات حقيوق التجيار وبياقً حصولهم على هذه الودائط ٌصدر الصاؼة شهادات إٌداع  إل

المودعٌن ، وٌحصلون  على عمولة لقاء احتفاظهم  بهذه الودائط، وفً بداٌة األمر كان 

ٌتوجهون إلى الصاؼة  لسحب ما لدٌهم من  نقود معدنٌة  أو جزء منها  دالتجار واألفرا

  إلتمييام عملٌييات البٌييط والشييراء، وٌقييوم األفييراد انخييرون  مميين تسييلموا هييذه المعييادن

النفٌسة  بدورهم بتسلٌمها إلى  الصاؼة  مقابل أخذ شهادات إٌداع، ثيم تطيورت األميور 

بعد ذلك  فؤصبحت الشهادات تحل محيل  المعيادن ، وٌيتم  الوفياء باليدٌون وااللتزاميات 

بمجرد تظهٌرها. وكنتٌجة لتزاٌد حجم المعامالت وتزاٌد ثقة األفراد فً قدرة مإسسات 

" على االستجابة لطلباتهم وإعطائهم قٌمة شهادات اإلٌداع فً اإلٌداع "صاؼه وصٌارفة

شكل معادن نفٌسة متى تقيدموا لهيا ، تزاٌيد اسيتخدام  الشيهادات الورقٌية  وبيدأ الصياؼة 

لتسييهٌل عملٌيية انتقييال ملكٌيية هييذه الشييهادات   لحاملهععاوالصييٌارفة  ٌصييدرون شييهادات 

ظهٌرها وهً ميا ٌطليق علٌهيا بمجرد الحصول علٌها  بدون أن تكون هناك حاجة إلى ت

. وبدأت هذه األوراق تتيوب عليى النقيود المعدنٌية وليذلك سيمٌت بيالنقود البنكنوتورقة 

النائبيية، وكانييت قٌميية هييذه الشييهادات أو األوراق تسيياوي دائمييا قٌميية اإلٌييداعات الذهبٌيية 

. %122المودعة لد  جهة اإلصدار وهذا ٌعنً إن التؽطٌة المعدنٌة للنقود النائبة كانت 

وٌرجييط الفضييل الكبٌيير فييً تطييور هييذه األوراق إلييى البنييوك التييً سييمحت بتظهٌيير هييذه 

األوراق  ووعدت بدفط قٌمتهيا لمين ٌحملهيا أٌيا كيان بمجيرد تظهٌرهيا. و كيان أول بنيك 

أصيدر   1656م ،وفً سينة 1629اصدر هذه الشهادات الورقٌة هو بنك أمستردام سنة 

التزاميا عليى البنيك وقابلية للتيداول  وتعهيد بيؤداء  بنك  استوكهولم  سندات ورقٌة  تمثيل

قٌمتها  بالنقود المعدنٌة عند الطلب. ومط تطور األحداث وبمرور الزمن تطور وانتشير 

إصييدارها عيين إٌييداع  لوانفصيي اسييتخدام هييذه الشييهادات الورقٌيية علييى مسييتو  البنييوك 

صيم ،  وتيتم النقود لد  البنوك واتجه إلى مينح قيروض تجارٌية فيً صيورة عملٌيات خ

هذه العملٌة بمجر تقدم أحد األفراد إلى البنيك  ومعيه ورقية تجارٌية ٌرٌيد خصيمها حتيى 

، تييدخل فييً - %122دون وجييود ؼطيياء معييدنً بنسييبة - ٌصييدر لييه البنييك  نقييود ورقٌيية

النقود و هنا بدأت  التداول إلى جانب النقود الورقٌة التً سبق إصدارها بؽطاء معدنً ،
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هييور. ولييم ٌصييل المجتمييط  إلييى اعتبييار النقييود  الورقٌيية ملزميية فييً فييً الظ االئتمانٌععة

، حٌث بدأت اليدول تتيدخل فيً الرقابية وتنظيٌم تيداول  19التعامل حتى منتصؾ القرن 

األوراق النقدٌة بواسطة فرض  الطابط القانونً علٌها وأصبحت ملزمة قانونٌا  فً كيل 

اء بالييدٌون، وعلييى الييرؼم ميين هييذه المعييامالت الٌومٌيية ولهييا قييوة إبييراء مطلقيية فييً الوفيي

اإللزامٌة إال أنها  كانت قابلة للتحوٌل إلى ذهيب أو فضية ن ولكين ميط نشيوب  الحيرب 

العالمٌة األولى  وانخفاض األرصدة الذهبٌة للدول  بسبب تزاٌد حجم النفقات العسكرٌة 

نيه  عيدم تم التخلً عن التحوٌل  وفرض السعر اإللزامً للنقود الورقٌة ، والذي نيت  ع

قابلٌيية تحوٌييل هييذه النقييود إلييى ذهييب أو فضيية، وبالتييالً ٌمكيين القييول أن النقييود الورقٌيية  

 تطورت فوصلت إلى مرحلة النقود النهائٌة "أي لٌست وراءها نقود تؽطٌها".

إن النقود الورقٌة  كانت ثمرة تطور طوٌل األجيل، سياعدت  علٌيه عواميل              

 لً: كثٌرة ٌمكن إٌجازها فٌماٌ

خشٌة األفراد على معادنهم النفٌسة، مط قلة الموجود منها بالنسبة لحاجات التعامل،  -   

 وخوؾ المنتجٌن تبعا لذلك من تدهور  اإلثمان.

تيدعٌم ثقية األفييراد فيً البنيوك ، وائتمييانهم عليى معيادنهم النفٌسيية ، وقٌامهيا  بخصييم  - 

 األوراق التجارٌة تٌسٌرا للمبادالت.

ار  ورجييال الصييانعة  للمزٌييد ميين النقييود تحييت تصييرفهم  للقٌييام بنشيياطهم حاجيية التجيي -

 المتزاٌد .

هذه هً النقود الورقٌة بدأت من خلق البنوك التجارٌة وانتهت لتكون فً ٌد بنك إصدار 

ٌطلييق علٌييه البنييك المركييزي ، وٌييتم اإلصييدار  وفقييا لحاجيية المعييامالت وتحييت رقابيية 

لمعدنٌة ن ثم إليى نقيود ائتمانٌية ، ميا لبثيت حتيى تمكنيت الدولة، بدأت نائبة  عن النقود ا

علٌيه  قالبنوك من إبقاء سٌطرتها على النقود من خالل  خلق نوع أخال مين النقيود ٌطلي

 نقود الودائط.أو النقود المصرفٌة أو الكتابٌة.

 

 النقود الكتابٌة .1.1.1

التجارٌة ، وهً عبارة عين تعتبر هذه النقود من النقود الداخلٌة  والتً تنشإها البنوك   

الحسابات  الجارٌة  فً البنوك والتً تستخدم كبدٌل تيام للنقيود ، وليذلك فهيً تيدخل فيً 

تعرٌؾ النقود وتقوم بنفس وظائفها ، إال أنها  تعبر نقود ؼٌر ملموسية  وان كانيت تعبير 

 عنها أداة ملموسة هً الشٌك.

                                                 


 ٔمطاع اٌصٍــح ِاتٍٓ لٍّته إٌمذٌح و لٍّتها اٌتجاسٌـح  أي لٍّتها االسٍّح و لٍّتها وسٍؼح.تتٍّض إٌمىد االئتّأٍح تاالٔفصاي و ا  
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لمعدنٌة، فنن النقود  الكتابٌة قد نشيؤت وكما حدث فً حالة النقود الورقٌة كتطور للنقود ا

كتطور فً أشكال النقود المتداولة، فنٌداع النقود المعدنٌة فً البنوك أد   إلى استخدامها 

الورقٌيية أد  إلييى اسييتخدامها فييً خلييق النقييود  دفييً خلييق النقييود الورقٌيية، وإٌييداع النقييو

النقيود الورقٌية  وتقيدم تعهيدا الكتابٌة، ففً البداٌة كانيت البنيوك تقبيل ودائيط األفيراد مين 

بالدفط  فً شكل قٌود كتابٌة  فً سيجالت البنيك  تبيٌن التيزام  البنيك بيدفط جيزء منهيا أو 

كلها عند الطلب، وٌتم تداول هذه النقود عن طرٌق الشٌك  باعتباره وسٌلة لتداول النقود 

خيذ شيكل شيهادات الكتابٌة. واألمر الجدٌيد فيً النقيود الكتابٌية هيو إن تعهيد البنيك كيان ٌؤ

ورقٌة فً حالة اإلٌداعات مين النقيود المعدنٌية ، وٌؤخيذ  فيً النقيود الكتابٌية  شيكل قٌيود 

كتابٌة فً حساب مفتوح باسم  الميودع للنقيود الورقٌية وبنمكيان العمٌيل  الحصيول عليى 

  نقوده  الورقٌة من البنك الذي أودع  لدٌه النقود متى أراد ذلك، ثم إن هذه النقود الورقٌة

المسحوبة على البنك ستعود كلها وجيزء منهيا  إليى البنيك عين طرٌيق عمٌيل أخير  لدٌيه 

حساب  بالبنك ، وهكذا تتكيرر عملٌية الٌيد الكتيابً  لهيذه الودٌعية  الجدٌيدة باسيم العمٌيل 

مين ضيٌاع للجهيد والوقيت ، فقيد أصيبح بنمكيان   ةالجدٌد، ونظرا لما تتضمنه هيذه العملٌي

بنكييه المتعامييل معييه  أن ٌحييول المبلييػ الييذي ٌرٌييده إلييى حسيياب العمٌييل المييودع أن ٌييؤمر 

شخص آخر ، وبالتالً فالعملٌة  هنا تتم بمجرد  قٌود كتابٌة  ٌجرٌها البنك فيً دفياتره ، 

وٌتم التحوٌل إلى حساب الشخص الثانً عن طرٌق  القٌد فً حسابات العميالء بواسيطة  

وعلى هذا األساس فنن النقود  الكتابٌة  هً  الشٌك الذي ٌمثل أداة لتداول النقود الكتابٌة،

 الجارٌة ذاتها وهذا ٌظهر حقٌقة مفادها أن بدون وجود ودائط ال قٌمة للشٌكات. طالودائ

 

 النقود االلكترونٌــة .1.1.1

صورة وحدات الكترونٌة وتخزن فً مكان امن  ذهً عبارة عن نقود ؼٌر ملموسة، تؤخ

تر الخييياص بالعمٌيييل ٌعيييرؾ باسيييم المحفظييية عليييى "الهيييارد دٌسيييك" لجهييياز الكمبٌيييو

، مط العلم أنه بنمكان العمٌل استعمال هذه المحفظة فً القٌام بمجموعة مين 8ةااللكترونٌ

 العملٌات كالشراء، البٌط، التحوٌل...وؼٌرها.

 

 ".وخصائصها،النقود"تعرٌفها، وظائفها. ..1       

أن هذه األخٌرة على الرؼم من انه  التطور التارٌخً للنقود ٌجد ال محال إن المتامل فً

من الموضوعات األولى التً شؽلت الفكر االقتصادي و استؤثرت لفترات طوٌلة  كانت
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 .2221بنك المركزي المصري، النشرة االقتصادٌة،  
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بالبحث العلمً إال أنه لحد الٌوم ال ٌوجد اتفاق تقرٌبً عما وجب تحدٌده بالمصطلح، 

 لموضوع.ا ذافدنٌا المال و األعمال استخدمته بمعان مختلفة اختلفت بعدد الكتاب عن ه

 

 تعرٌف النقود ...1.1

إن تقيدٌم تعرٌيؾ دقٌيق للنقييود أميرا ليٌس سيهال، ألنييه سيوؾ ٌواجيه الكثٌير ميين 

كميا إن  ،فضاء عمل النقود هً الحٌاة العملٌة ولٌس أميرا مجيردافالعقبات واالختالفات 

أن النقود هً " مجموع  وسائل  بٌنوفٌر   مفهوم النقود دائم التطور والتؽٌر المستمر.

 روبرتسونعلى كامل اإلقلٌم"، أما االقتصادي  تلدفط المستخدمة إلتمام  كل المدفوعاا

كل ما ٌقبل  عموما فً الدفط مقابل السيلط  أو فيً اإلبيراء  مين "   النقود أنهافً فٌر  

جمٌط التزامات األعمال" ، كما عرفت على أنها " كل شًء شاع اسيتعماله  وتيم قبوليه 

ؼٌتون  بؤنها " أداة   هنريأو كؤداة للتقٌٌم" ، وعرفها االقتصادي عموما كوسٌلة  مبادلة 

أو وسييٌلة  تعطييً لحائزهييا بييالمعنى االقتصييادي  قييوة شييرائٌة ، كمييا أنهييا ميين الناحٌيية 

 .9القانونٌة  تمثل أداة لسداد االلتزامات "

 التعرٌفات السابقة للنقود إلى ثالث مداخل أساسٌة هً:هنا ٌمكن أن نصنؾ من 

وحييدة قٌيياس  خل عليى أسيياس أن النقييود مياهً إال ذا المييدهييٌقيوم المعدخل النظععري:  أوال(

، تعكييس قٌميية التبييادل أي أنهييا تعبيير  عيين نسييب التبييادل بييٌن مختلييؾ  السييلط والخييدمات

فؤنصار هذا المدخل  ٌعتبرون أن النقيود سيلعة مثيل السيلط األخير  وهيذا ٌرجيط لسيببٌن 

 اثنٌن:

 ٌرة  مثل بقٌة السلط فهيً تيإدي خيدمات لافيراد مين أن النقود تحتوي على منافط كث

 خالل وظائفها.

  "أن النقود تارٌخٌا مرت بعدة تطورات فبيدأت سيلعة ثيم نقيود معدنٌية "ذهيب وفضية

 تستخدم فً أشٌاء ٌحتاجها األفراد.

 ومن بٌن االنتقادات الموجهة لهذا المدخل  أن :

 ه ٌمثيل نسيبة ضيئٌلة  مين الطلب على السيلط مثيل اليذهب والفضية مين أجيل اسيتعمال

مجموع الطلب ، فلو افترضنا أن البنك المركزي ٌمتنط عن شراء وقبول ذهيب وفضية فينن 

النقود والسبائك الذهبٌة ستخرج إلى السوق  ، وهذا وٌإدي إلى انخفاض سيعر اليذهب  فيً 

 الٌة. السوق وهذا ما ٌإكد أن استعمال الذهب كنقود هو الذي ٌمنحه تلك القٌمة التجارٌة الع
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  هناك فرق بٌن السلعة والنقود فالسلعة شيًء مرؼيوب فٌيه لسيد حاجية تتحيدد قٌمتهيا

بمقدار تلك الحاجة أما النقيود تتحيدد قٌمتهيا بمقيدار ميا تسياوي مين سيلط وخيدمات فهيً بٌيد 

صاحبها من اجل شراء أو تسدٌد دٌن ومن ثيم فليٌس مين الضيروري أن تكيون للنقيود قٌمية 

جن النقعد ٌة السلط األخر  ومن ثم فان النقيود كميا قيال أندرسيون " خاصة بها  مثل بق ةذاتٌ

 .10"حامل حق االختٌار

أصحاب هذا المدخل ٌمٌليون إليى تعرٌيؾ النقيود بوظيائؾ النقيود  المدخل المادي: ثانٌا(

كميا أنهيم اهتميوا بالشيكل  األصلٌة فقط وخاصة وظٌفتا وسيٌط التبيادل و ومقٌياس للقٌمية

  وهيذا الميدخل ألداة القٌعاس والتعداول يالمقابعل المعادأي     ا  المادي الملموس للنقود

 ٌرتكز على:

   ال ٌسييتثنى ميين النقييود أي شييًء بييل ٌشييمل النقييود كييل مييا ٌالقييً قبييوال عامييا لييد

 المجتمط.

  ٌركز هذا التعرٌؾ كذلك على اليوظٌفتٌن األصيلٌتٌن وهميا وسيٌط التبيادل و مقٌياس

 للقٌم.

 ليٌس الخياص  والقبيول فيً جمٌيط الظيروؾ العامية ٌركز كذلك عليى القبيول العيام و

 ولٌس فً الظروؾ االستثنائٌة فقط.

تعرؾ النقود على أساس قٌامها بكيل الوظيائؾ  وبالتيالً  فنيدهم :  العملًثالثا( المدخل 

النقود هيً شيًء ٌكيون أداة للتبيادل ، مقٌياس للقٌمية، مخيزن للقٌمية ومعٌيار للميدفوعات 

لتعرٌيؾ خيرج مين الجانيب النظيري والميادي  إليى الجانيب انجلة من هنا نر  إن هذا ا

ن جمٌط أشكال النقود ٌنبؽً أن  تإدي الوظائؾ  نوبالتالً ف، ٌؾ النقودرالوظٌفً  فً تع

السالفة الذكر ، وأن قبول األفراد ألي شًء ٌإدي هذه الوظائؾ مجتمعية هيو نقيودا وميا 

 .خالؾ ذلك ال ٌعد نقودا

ٌمكيين أن  تإدٌهييا حتييى السييلط  األخيير  مثييل وظٌفيية  ونعتقييد أن بعييض  هييذه الوظييائؾ

مقٌيياس للقييٌم ووظٌفيية مسييتودع للقٌميية  التييً ٌمكيين أن  تييرتبط بييالمعنى  الواسييط للنقييود 

وبالتييالً هنيياك الكثٌيير ميين البييدائل  الن تييإدي هييذه الوظٌفيية وال  فتضيياؾ الودائييط ألجييل

 .تتكون وسٌلة للمبادال
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 وظائف النقود ...1.1      

تبيٌن لنييا ميين تطييور نشييؤة النقييود أنهييا جيياءت للقضيياء علييى صييعوبات المقاٌضيية ميين        

ناحٌية، ولتٌسيٌر عملٌيات التبيادل التيً زاد حجمهييا زٌيادة كبٌيرة مين ناحٌية أخير ، وميين 

ٌمكين جميط وظيائؾ  ،وخالل هذا التطور الذي كان ٌؤتً دائماً لكً ٌلبً حاجات المجتمط

للنقيود،  ًالوظائؾ التقلٌدٌة وتتعلق بيالتطور التيارٌخ القسم األول ٌشملالنقود فً قسمٌن:

تضييمن الوظييائؾ الحدٌثيية للنقييود  والمتعلقيية بتوجبييه النشيياط االقتصييادي ٌت والقسييم الثييانً

 . 11والتؤثٌر على معدل نموه

وظائؾ كل واحيدة منهيا  ةأن للنقود أربع نٌر  بعض االقتصادٌٌ :التقلٌدٌةالوظائف  أ(

 مقاٌضة.تقضً على إحد  صعوبات ال

 كانت صعوبات المقاٌضة سبباً فً ظهور هذه الوظٌفية، : النقود وسٌط  للمبادالت

ولذلك تعتبر أقدم وظٌفة للنقود هً قٌاسها كوسٌط للتبادل، فهً وسٌلة لنقل ملكٌية السيلط 

والخدمات من طرؾ إلى طرؾ وبالتالً فهً اقوة شيرائٌة  تسيه ل التبيادل بيٌن طيرفٌن 

عن طرؾ ثالث على أساس أن أداة التبادل هيذه تحظيى بيالقبول  دون الحاجة إلى البحث

نتييائ  التبييادل بصييورة طبٌعٌيية العييام، وتمكيين ميين حصييول اتقسييٌم العمييل  حتييى تتحقييق 

 وتحولت العملٌة إلى عملٌتٌن منفصلتٌن. ،متواصلة

 .بٌط سلعة            تسدٌد نقودةملٌة بٌع من جهة بواسطة النقود:  -   

 نقود          شراء سلعة.اء من جهة بواسطة النقود: ةملٌة شر -  

، وإنمييا Bفييً حاجية إلييى مبادلتهييا بسييلعة أخيير   Aوليم ٌصييبح صيياحب السييلعة     

أصيبح كييل منهمييا بنمكانييه بٌييط مييا لدٌييه ميين إنتيياج لٌحصييل علييى نقييود ، وأن ٌشييتري مييا 

كميا هيو الحيال ٌرؼب فٌه  بواسطة النقيود، وال تختفيً هيذه السيلعة"النقود" مين التيداول 

بالنسبة للسلط األخر  المستهلكة من التداول، وبالتالً فنن  كل تبادل مباشر لسلعتٌن قيد 

اختفى لصالح  تبادلٌن مقابل النقود، ولقد نجيم عين اسيتخدام النقيود  كوسيٌط فيً التبيادل 

 مجموعة من المزاٌا تتمثل فً :

 ،سهولة التبادل 

 لشرائٌة.زٌادة حرٌة األفراد فً اكتساب القوة ا 

 .زٌادة حجم التداول للنقود 

 فيً كونهيا تسيتخدم كمقٌياس  تتمثيل الوظٌفية الثانٌية للنقيود   :النقود كمقٌاس للقٌمعة

للقٌمة لمختلؾ السلط والخدمات ، ومعنى ذلك  إن النقود تمكن من معرفة ما تمثله  قٌمة 
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اسييتبدال  بييٌن سييلعة معٌنيية بالنسييبة إلييى قييٌم السييلط األخيير  ، أي النقييود تسييتعمل كمعييد 

مختلؾ السلط  وخاصية  بيٌن السيلط الكبٌيرة ؼٌير قابلٌية للتجزئية والسيلط الصيؽٌرة، كميا 

تسييتعمل  النقييود كوحييدة للتحاسييب ، فلكييل دوليية وحييدة نقدٌيية تسييمح  بقٌيياس قييٌم السييلط  

والخدمات فً المجتمط ن وتختلؾ تسمٌة وحدات القٌاس من بلد نخر فنجد الدٌنار ميثال 

اليدوالر األمرٌكيً فيً و.م.أ. واألورو فيً دول االتحياد األوربيً...إلخ ، فً الجزائر و 

وفييً تحلٌلنييا لوظٌفيية النقييود كمقٌيياس للقٌميية نجييد أن النقييود  كوحييدة قٌيياس  تختلييؾ عيين 

وحدات  القٌاس األخر  مثيل المتير ، الؽيرام..إلخ فوحيدات القٌياس هيذه ال تتؽٌير  منيت 

ات مطليق ، اميا النقيود فهيً ال تتمتيط بيذات دولة ألخير  ومين بليد ألخير  بيل تتمتيط بثبي

الثبييات  ولكيين تتؽٌيير قوتهييا الشييرائٌة  وبالتييالً فالعالقيية بٌنهييا  وبييٌن القييٌم االقتصييادٌة 

األخر  ، وكلما كانت النقود ثابتة فً قٌمتها  كلما ازدادت أهمٌة هذه الوظٌفية ، وثبيات 

نفييس المجموعيية  ميين السييلط  قٌميية النقييود  ٌعنييً أن الوحييدة النقدٌيية  تسييمح بشييراء دائمييا

والخدمات  وهذا فً فترة زمنٌة طوٌلة نسبٌا ، لكن الحقٌقة العملٌة تثبت إن  قٌمة المقود 

 فً تؽٌر مستمر، تتدهور قٌمتها فً حالة التضخم وتستقر فً حاالت أخر .

 النقود كذلك وسٌلة لالحتفاظ بالقٌمة ، فهيذا ٌعنيً أن الفيرد   :النقود مستودع للقٌمة

ومين هيذا المنطليق  ، ن له أن ٌحتفظ بالنقود ال ليذاتها وإنميا ألنفاقهيا فيً وقيت ال حيقٌمك

أي أن االحتفيياظ "النقععود هععً الملجععأ المققععت للقععوة الشععرائٌة"،  فقييد قييال فٌردمييان بييؤن

وذلييك  أن الفييرد الييذي  ،بييالنقود  ٌمثييل اختييزان  للقييوة الشييرائٌة  الحاضييرة والمسييتقبلة 

ستطٌط أن ٌسيتخدمها فيً الحصيول عليى حاجاتيه  المسيتقبلٌة  مين فننه ٌ   ٌحتفظ بالنقود

النقعود هعً التعً "سلط وخدمات  أو فيً الوفياء  بالتزاماتيه انجلية وليذلك ذكير كٌنيز أن 

. وألداء هيذه الوظٌفية كميا 12"ربالمسعتقبل  بكونهعا أداة لخدخعا ًتصل الحاضر والماض

طوٌلييية ن لكييين ميييا سييينراه فيييً  ٌنبؽيييً ٌجيييب إن تحيييتفظ النقيييود بقٌمتهيييا النسيييبٌة لفتيييرة

المحاضرات المقبلة  أن ارتفياع أسيعار السيلط والخيدمات المسيتمرة  والمتراكمية  ٌيإدي 

إلى انخفاض قٌمة النقود، ففً حاالت التضخم  قيد ٌلجيا األفيراد  إليى اسيتخدام األصيول 

 الثابتة أو األوراق المالٌة لالحتفاظ بنقودهم. 

 :تعتبيير هييذه الوظٌفيية مكمليية للوظييائؾ السييابقة النقععود أداة للمععدفوةات ا جلععة ،

وعقيود تتضيمن ميدفوعات تسيدد فيً التزاميات  اهيعامالت التً تنتشر حدٌثا ٌنيت  عنفالم

إن نجيياح النقييود فيً القٌييام بوظٌفيية تسيوٌة  المعييامالت انجليية   .المسيتقبل بوحييدات نقدٌية

ئٌة للنقييود ، فيينذا وأدائهييا بشييكل جٌييد  ٌتطلييب  تحقٌييق االسييتقرار النسييبً  للقييوة الشييرا
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ارتفعت  قٌمة النقود فنن ذلك  سٌلحق أضرارا بالمدٌنٌن وفً ذات الوقت ٌكسب الدائنٌن 

أرباحييا ، وعكييس ذلييك  إذا انخفضييت القييوة الشييرائٌة للنقييود فييؤن  ذلييك سييوؾ  ٌجعييل 

المدٌنٌن ٌستفٌدون من  ذلك نتٌجة  لهذا االنخفاض بٌنما ٌلحق أضرارا  باليدائنٌن ، فينذا 

األفيراد حيدوث انخفياض كبٌير فيً القيوة الشيرائٌة للنقيود فينن المتعاقيدٌن ٌفضيلون  توقط

 استخدام أنواع أخر  من النقود التً تتسم بالثبات النسبً فً قٌمتها.

 ( الوظائف الحدٌثة للنقودب

  دوات السٌاسية أتسيتخدم النقيود كيؤداة مين : ةالنقود أداة معن أدوات السٌاسعة النقدٌع

األهداؾ االقتصادٌة، فعن طرٌق النقود ٌمكن للسيلطات النقدٌية أن تيإثر النقدٌة  لتحقٌق 

على مختلؾ الوحدات االقتصيادٌة  وفيً سيبٌل ذليك تعميل هيذه السيلطات عليى اسيتخدام 

ميين أجييل الييتحكم فييً كمٌيية النقييود التييً تحقييق  النقدٌيية ةالنقييود كييؤداة ميين أدوات السٌاسيي

كثييير فعالٌييية وتيييؤثٌر عليييى النشييياط مسيييتو  معيييٌن مييين التيييوازن االقتصيييادي، فيييالنقود أ

االقتصادي ابتداءا من االستهالك، واإلنتاج، العمالة، الدخل ، االدخار واالستثمار...إلخ، 

كما أن الوظٌفة الحدٌثة للنقود تشاركها فٌها متؽٌرات أخير  مثيل سيعر الفائيدة باعتبياره 

 نحو االستثمارات.أٌضا من أدوات السٌاسة النقدٌة وٌستخدم لجلب المدخرات وتوجٌهها 

 :تعتبر النقود عامال من وعوامل اإلنتاج ممثلة فيً  النقود كعامل من ةوامل اإلنتاج

رأسييا المييال فهييذا األخٌيير هييو أداة ضييرورٌة لتحقٌييق العملٌيية اإلنتاجٌيية وٌسييمح بتحقٌييق 

أقصييى إنتاجٌيية ممكنيية  و بؤقييل جهييد ممكيين ، فييالنقود  هنييا تلعييب دورا فعيياال  فييً زٌييادة 

عمل عن طرٌق استخدام الطرق العلمٌة المتقدمة الناتجة عن زٌادة اإلنفاق عليى فعالٌة ال

 األبحاث العلمٌة وكذلك استخدام انالت الحدٌثة.

فً األخٌر ٌنبؽً التؤكٌد على دور النقود كعامل من عوامل اإلنتاج  فهً إن كانت تمنح 

نهيا تمينح للمشييروعات للفيرد القيوة الشيرائٌة للحصييول عليى حاجاتيه ولسيداد التزاماتييه فن

 هامش الضمان الذي ٌمكنها من االستمرار فً نشاطها اإلنتاجً واالستثماري.

  وجود كمٌة من النقود فً البنوك من شؤنها  نإ :البنوكالنقود االحتٌاطٌة لقروض

تمكٌن البنوك من إقراض عمالئها وتٌسٌر عملٌات االئتمان واالقتراض، فينذا كيان ليد  

نوك مبلػ من النقود فننهم ٌستطٌعون على أساسه اسواء أودع فً البنك المتعاملٌن مط الب

 .أم لم ٌودع  أن ٌنالوا قرضاً أو ٌفتح لهم اعتماد
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 .أهمٌة النقود و خصائصها..3.4

تعتبر النقود قوة شرائٌة عامة ، وال ٌمكن فً الوقت الحاضر أن ننكير أهمٌتهيا 

تحقٌق االستقرار النقدي  باعتبارها إحد   كعنصر هام وفعال فً العملٌة اإلنتاجٌة وفً

محييددات التييوازن االقتصييادي، فييالنقود ٌمكيين اعتبارهييا عنصييرا مسييتقال ميين عناصيير 

التقلٌدٌة، وذلك نظرا للدور الهيام اليذي ٌمكين  جاإلنتاج ٌمكن إضافته إلى عناصر االنتا

 .13إن تلعبه النقود فً تحرٌك األنشطة اإلنتاجٌة 

ر الذي تلعبه النقود ال ٌإثر  فقط على مجيال التيوازن اليداخلً  بيل من هنا نجد أن  الدو

ٌمتد أٌضا إلى التوازن  الخارجً وذليك مين  خيالل تؤثٌرهيا  عليى اإلنتياج واالسيتهالك 

 واالستثمار ومن ثم  على هٌكل الصادرات  والواردات.

هنيياك  أمييا فٌمييا ٌتعلييق بخصييائص النقييود ٌمكيين القييول ان للنقييود خصييائص عدٌييدة إال ان

 :14خاصٌتٌن اثنتٌن تمٌزهما عن باقً السلط و الخدمات وهما

للنقود قوة شرائٌة كامنية، بمعنيى أن حاميل النقيد ٌمكنيه اسيتخدام النقيود فيً أي   

، وٌمكنه ان ٌحوز سلط و خدمات فً أي وقت ٌشاء ، و تستمد النقود وقت شاء 

راد المجتميط، كونهيا هذه القوة من القبول العام الذي تحظى به  من قبل جمٌط أفي

 أداة إجبارٌة، بقوة القانون، الن القانون جاء لٌكرس القٌمة اإلجبارٌة للنقد. 

النقود هً السيٌولة الكاملية، ونقيول عين أصيل ميا أنيه سيائل عنيدما تكيون هنياك  

القدرة على تحوٌله إلى شكل من أشكال االنفياق فيً وقيت قصيٌر ودون خسيارة 

 :15  فندكر منها ما ٌلًأما باقً الخصائص األخر تذكر.

 التجانس 

 قابلٌة التجزئة 

 سهولة الحمل و التبدٌل 

 األمان 

 أن ال تتسم بالوفرة و ال بالندرة 

 التمتط بالطلب العام و أن تكون اقتصادٌــة 
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 . النظم النقدٌـــة1.1.1

ٌشمل النظام النقدي جمٌط أنواع النقود فً الدولة كما ٌشمل جمٌط المإسسات التً 

السلطة والمسإولٌة فً خلق النقود وإعدامها باإلضافة إلى كل القوانٌن  تكون لها

 مها.واألنظمة والتعلٌمات واإلجراءات المنظمة لعملٌة خلق  النقود وإعدا

 أوال(خصائص ومكونات النظم النقدٌــة

 :16ٌلً تتمثل خصائص النظام النقدي فً ما

 ًأدوات اقتصادٌة تتخذ  النظام النقدي هو نظام اجتماعً : النظم النقدٌة ه

لتسهٌل اإلنتاج وتبادل المنتجات وهً تعكس بالضرورة وضط االقتصاد الذي وجدت 

تسٌر إال وفقاً له ، فالنظام النقدي فً النظام الرأسمالً ٌختلؾ عن  لخدمته ، بل هً ال

 مثله فً النظام االشتراكً وفً المجتمط اإلسالمً .

  ٌتطور وٌتؽٌر حسب تطيور وتؽٌير النظيام أي  تارٌخً:النظام النقدي هو نظام

 .االقتصادي واالجتماعً الذي ٌنتمً إلٌه 

 أما فٌما ٌتعلق بمكونات النظام النقدي فتتمثل فً:

 النقود المتداولة فً مجتمط ما من حٌث نوعها و شكلها 

 التشرٌعات و التنظٌمات المنظمة ألداء النقود ولوظائفها المختلفة 

 الٌيية التييً تتييولى مهييم اإلصييدار النقييدي و تنظٌمييه و المإسسييات النقدٌيية و الم

 التحكم فٌه.

 ثانٌا( أشكال النظم النقدٌــة

 :ًأخذت النظم النقدٌــة عدة أشكال نوردها فٌما ٌل

قٌمة العملة مقابل معدن  التً تحدد األنظمةوهً احد  النظم النقدٌـة المعدنٌـة: ( أ

بقاعدة الذهب وقد  ماعرؾهذه النظم  أهمعدة معادن ومن  أومعٌن مثل الذهب 

ونظام ، نظام المسكوكات الذهبٌة ونظام السبائك :وهً أشكالثالث  أخذت

 الصرؾ بالذهب.

 :تسك من الذهب  آوالنظام تضرب  فً ظل هذاكانت النقود  نظام المسكوكات

الوحده النقدٌة فٌه تساوي ما تحتوٌه من هذا المعدن وقد  او الفضة مثالً وكانت

، ولكن كثٌر من الدول  األولىالحرب العالمٌة  معمول به الى كان هذا النظام

وكان سبب  أمرٌكاتخلت عنه كانت  دوله وأخربدأت تتخلى عن هذا النظام 
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واتساع التعامل  العالمً من الذهب اإلنتاجتخلٌهم عنه هو محدودٌة 

، وقد العالمً من الذهب اإلنتاجوالمتطلبات النقدٌه التً كان حجمه ٌتجاوز 

 ن هذا النظام ٌتم التعامل به داخلٌاً ودولٌاً اي خارج الدوله وكان ٌتسمكا

  .داخلٌا وخارجٌاً  أٌضافٌه وسهولة التعامل فٌه  األمانبارتفاع درجة 

  لجؤت إلٌها بعض الدول الصناعٌة فً نهاٌة العشرٌنٌات من  : السبائكنظام

د الورقٌة إلى عمالت القرن الماضً. وفقاً لهذه القاعدة ال ٌقبل تحوٌل النقو

 844بلػ ذهبٌة وإنما تحول فقط إلى سبائك ال ٌقل وزنها عن حد أدنى معٌن ا 

وهكذا لم ٌعد ،   5261كٌلو جرام فً فرنسا عام  56و  5269أوقٌة فً إنجلترا عام 

  بنمكان العامة الحصول على قطط ذهبٌة فً مقابل النقود الورقٌة

 :لقاعدة لم تعد النقود الورقٌة تقبل فً ظل هذه ا قاةدة الصرف بالذهب

التحوٌالت إلى قطط أو سبائك ذهبٌة ولكنها تظل قابلة للتحوٌل إلى عمالت 

أجنبٌة تقبل للتحوٌل إلى الذهب. وقد ارتبط سعر العملة الوطنٌة بسعر العملة 

األجنبٌة بمعدل ثابت ٌسمح التحوٌل بٌنهما. ولكن سرعان ما توقؾ تحوٌل 

بالنسبة  –مثالً  – 5275نبٌة بدورها إلى ذهب فً عام هذه العمالت األج

 بالنسبة للدوالر األمرٌكً. 5277للجنٌة اإلسترلٌنً و 

حد األنظمة النقدٌـة التً ٌتم فٌها استخدام معدنٌن أوهو  نظام المعدنٌن: ( ب

 معا كنظام نقدي واحد.كالذهب و الفضة 

للنقد بؤنها نظام ال تعرؾ فً  تعرؾ القاعدة االئتمانٌة النظام الورقً اإللزامً: ج(

ظله وحدة التحاسب النقدٌة بالنسبة لسلعة معٌنة ولكن من الوجهة الفعلٌة تعرؾ 

 بنفسها ، وبالتالً ال ٌصبح النقد األساسً سلعة ذات قٌمة تجارٌة .

  

 خخصة     ...5

الشيًء  من دراستنا لماهٌة النقود ووظٌفتها ٌمكن أن نلخص بالتعرٌؾ التالً، النقيود: هيً

الذي ٌلقى قبوالً عاماً فً التداول، وتستخدم وسيٌطاً للتبيادل ومقٌاسياً للقيٌم ومسيتودعاً لهيا، 

كما تستخدم وسٌلة للمدفوعات انجلة واحتٌاطً لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها 

 التً ذكرناها ولذلك فنن التعرٌؾ الموجز للنقود هو اأن النقيود: هيو كيل ميا تفعليه النقيود 

يدنا بيؤن أي شيًء ٌقيوم بوظٌفية النقيود ٌكيون  فنذا وافقنيا عليى هيذا القيول فنننيا نكيون قيد أك 

بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبٌة والفضٌة واألوراق التً تصيدرها الحكومية، 

واألوراق التييً تصييدرها البنييوك والشييٌكات، وكمبٌيياالت التبييادل وحتييى السييندات ابحسييب 
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وليو أنهيا كلهيا ال تيإدي وظيائؾ النقيود بيذات المسيتو  والكفياءة. وأفضيل اعتبارها نقود  

أنواع النقود هو الذي ٌستطٌط أن ٌإدي وظائفها على أتم وجه، أي أن ٌتمتط بصفة القبيول 

العام بحرٌة تامة، وهنا ٌمكن القول أن العملة ذات القٌمة الموجيودة فٌهيا اكالعملية الذهبٌية 

نقود قبوالً، وتلٌها العمالت التً تتمتط بثقة الجمهيور أكثير مين والفضٌة  هً أكثر أنواع ال

ؼٌرهيا ألسييباب اقتصييادٌة وسٌاسييٌة واجتماعٌيية، وهكيذا حتييى نهاٌيية سلسييلة أدوات التبييادل 

 التً ٌمكن أن تدخل ضمن تعرٌؾ النقود.
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 ةرض النقودالفصل الثانً: 
 
 

 مدخل .1.1

ً الفصل السابق من تعرٌفات للنقود،  وتطورها علب على ضوء ما تم دراسته ف 

التكلم عن مفهوم عرض التارٌخ أهم األشكال التً اتخذتها، سنحاول فً هذا الفصل عن 

 النقود و الكتلة النقدٌة ، وكذا الجهات المسإولة عن عرض النقد.

 

 مفهوم ةرض النقد، والقاةدة النقدٌـة .1.1

 

  .مفهوم ةرض النقد1.1.1

 ،17رض النقد على انه كمٌة النقود المتداولة فً مجمط ما خالل فترة زمنٌة معٌنةٌعرؾ ع

و نعنً بالنقود المتداولــة كافة أشكال النقود التً بحوزة األفراد، أو المإسسات و التً 

تختلؾ أشكالها بمد  التطور االقتصادي و االجتماعً و تطور العادات المصرفٌة فً 

 المجتمعات. 

ا سبق ذكره، ٌتضح جلٌا وجود اختالؾ فً تحدٌد المعنى الشمولً لعرض استقراءا لم

 النقد، وعلٌــه ظهرت عدة مفاهٌم تبعا لذلك.

 M1أوال( ةرض النقود بالمفهوم الضٌق 

ٌشتمل هذا المفهوم على مجموع وسائل الدفط تامة السٌولة، المتداولة فً مجمط ما 

مفهوم النقود الورقٌة والمعدنٌــة الصادرة خالل فترة زمنٌة محددة، وعلٌه ٌتضمن هذا ال

عن البنك المركزي مضاؾ إلٌها الودائط تحت الطلب بالعملة الوطنٌة التً ٌتم تداولها 

 باستخدام الشٌكات الموجودة لد  البنوك التجارٌة و الخزٌنة العامة. 

M1= DD+CC 

 حٌث أن: 

DD:  ٌق الشٌكات.، أي ٌتم السحب منها عن طرودائط تحت الطلب اجارٌة 

CC: عملة فً التداول 
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 M2ثانٌا( ةرض النقد بالمعنى الواسع 

ٌضم هذا المفهوم عرض النقود بالمعنى الضٌق مضاؾ إلٌه الودائط تحت الطلب  

بالعملة الوطنٌة التً ٌستحق علٌها فوائد، الموجودة لد  البنوك التجارٌة و الخزٌنة 

 .السٌولة المحلٌــة مصطلحوٌطلق على هذا المفهوم العمومٌة. 

M2=DD+CC+DDI 

 :حٌث أن

DDI :ودائط تحت الطلب على الدفتر 

 M3ثالثا( ةرض النقد بالمعنى األوسع 

، كل الودائط و سندات الدٌن M2 ٌضم هذا المفهوم باإلضافة إلى مفهوم السٌولة المحلٌــة

اول، وٌطلق علٌه القابلة للتداول بالعمالت األجنبٌة، و التوظٌفات الجل ؼٌر قابلة للتد

 السٌولة المحلٌة اإلجمالٌة.مفهوم 

M3= DD+CC+DDI+TD+B 

 :حٌث أن

TD: .ودائط الجل 

B:  ودائط وسندات الدٌن القابلة للتداول 

M4 18رابعا( ةرض النقد بالمعنى الموسع 
 

مفهوم السٌولة المحلٌة اإلجمالٌة، أوراق الخزٌنة  إلىٌتضمن هذا المفهوم باإلضافة 

بلة للتداول األعوان ؼٌر المالٌٌن الصادرة عن المإسسات، سندات الخزٌنة القا التً بحوزة

 الموجودة بٌد األعوان ؼٌر المالٌٌن.الصادرة عن الدولة و

، على أنها: للكتلة النقدٌــةعلى ضوء ما سبق ذكره ٌمكن أن نصٌػ تعرٌؾ شامل 

طة الجهاز المصرفً و مجموع المتاحات النقدٌة وشبه النقدٌة التً تتم إدارتها بواس

 .19الخزٌنة العامة

 و تضم ماٌلً: المتاحات النقدٌـة 

 األوراق النقدٌة الصادرة من البنك المركزي 

 النقود المساعدة المتداولة 

  الودائط تحت الطلب ، أي النقود الكتابٌة 
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 :تضم األموال شبه النقدٌة مجموع الودائط  األموال الجاهزة شبه النقدٌــة

لخزٌنة  التً ال ٌمكن إدماجها فً التداول بشكل مباشر وفوري المصرفٌة و ا

 ٌلً: وتضم ما الحوالة مثال.وبواسطة كافة أشكال التعامل كالشٌك 

 ودائط تحت الطلب على الدفتر أي التً ٌستحق علٌها فوائد 

 .ودائط الجل 

 

 20القاةدة النقدٌــة .1.1.1    

المركزية المتاحة في فترة محددة: القطع،  كمية النقودتعرف القاعدة النقدية عمى أنيا: 
  .األوراق وموجودات البنوك لدى مؤسسة اإلصدار )البنك المركزي(

كما تعرف بأنيا قاعدة النقود المدارة وتتكون من االحتياطات النقدية المصرفية والعممة 
رقابة بين أيدي الجميور والمنشآت غير المصرفية، وىذه القاعدة النقدية تخضع لتوجيو و 

 .اإلدارة المتمثمة في وزارة المالية والمصرف المركزي
 

 الجهات المسقولة ةن خلق وةرض النقود. 1.1

بعد أن تعرفنا على مفهوم عرض النقود و الكتلة النقدٌة  سنحاول معرفة الجهات 

 المسإولة و المتحكمة فً عرض النقود.

 

 . البنك المركزي1.1.1

ٌدة المتحكمة فً خلق و إصدار النقود، و التً ٌطلق ٌعد البنك المركزي الجهة الوح

النقود الورقٌة، و النقود ، وٌمكن تعرٌؾ النقود القانونٌة بؤنها: علٌها بالنقود القانونٌة

المعدنٌة المساةدة المصدرة من طرف البنك المركزي و التً تمثل الشكل األةلى 

 .21كزي اتجاه االقتصاد ككلللسٌولة التامة و النهائٌة و تمثل التزام البنك المر

النقدي فهو تلك العملٌة التً ٌقوم بموجبها البنك المركزي  باإلصدارأما فٌما ٌتعلق 

النقدٌة  األوراقبوضط نقود قانونٌة بحوزة االقتصاد ككل، وٌتجسد ذلك من خالل طبط 

ل ٌقوم ، و البنك المركزي ال ٌقوم بهذه العملٌة  انطالقا من فراغ ب22ووضعها فً التداول

ذهب وعمالت أجنبٌة، سندات الخزٌنة،  حصوله على إحد  هذه األصول:بها بناءا على 

وهً حق له ، وٌصدر مقابلها نقودا ، اإلصدار النقديو سندات تجارٌة، وتسمى ؼطاء 
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تنازلت  ًقانونٌة بقٌمة هذه  األصول المتحصل علٌها وتعتبر التزاما علٌه اتجاه الجهات الت

 .بنوك،..إلخ  له عنهااحكومة،

ٌمكن القول إذن أن أساس عملٌة اإلصدار النقدي هو حصول البنك المركزي على 

أصول حقٌقٌة و نقدٌة فٌقوم بتنقٌدها، وكل أصل من هذه األصول ٌمثل  وضعا معٌنا 

 لحالة اقتصادٌة معٌنة. بمعنى أن عملٌة خلق النقود ترتكز على نقدٌة الدٌون.

 صل حقٌقً ٌمثل قوة شرائٌة معترؾ بها من أ بالذه ٌعد النقدي: ذهبال

طرؾ جمٌط االقتصادٌٌن، و ٌقوم حائزو الذهب بالتنازل عنه  لصالح البنك 

المركزي فٌصبح ملكا له، وٌعطً مقابل ذلك نقودا قانونٌة إلى هذه الجهة و 

 هنا نقول أن البنك المركزي قد قام بتنقٌد هذا األصل.

 :ألجنبٌة أصل حقٌقً و أن كانت تؤخذ شكل تعد العمالت ا العمخت األجنبٌة

تدفق العمالت األجنبٌة إلى الداخل و إلى الخارج ٌعكس وعلٌه ف ، 23نقدي

عالقة الدولة اقتصادٌا بالعالم الخارجً و هذه العمالت تعتبر قوة شرائٌة 

تستخدم فً الخارج، و عندما ٌقوم حائزوا هذه العمالت  بمبادلتها مقابل قوة 

إلى المإسسات المصرفٌة مقابل قوة شرائٌة وطنٌة  إلى شرائٌة وطنٌة 

المإسسات المصرفٌة هذه المإسسات تتوجه بدورها إلى البنك المركزي 

البنك المركزي قام  أنلمبادلتها أو تحوٌلها مقابل عملة وطنٌة، وهنا نقول 

 .بتنقٌد هذه األصول أي اصدر نقودا قانونٌة مقابل ذلك

  زٌنة العمومٌة بتسٌٌر مٌزانٌة الدولة عن طرٌق تقوم الخالخزٌنة: سندات

بنوك النفقات و االٌرادات، فهً ٌمثل الصندوق المالً للدولة، وتسعى الدولة 

 .إلى تحقٌق التوازن بٌن عناصر المٌزانٌة التً تسٌرها

لكن مط تعاظم دور الدولة  وزٌادة تكالٌفها قد ٌحدث عجز  فً المٌزانٌة وهنا 

البنك المركزي لطلب  االئتمان الالزم  لسد هذا العجز ، تلجؤ الخزٌنة  إلى 

فتقدم له الخزٌنة سندات  تعترؾ فٌها بمدٌونٌتها له تسمى أذونات الخزٌنة، 

وٌقوم البنك المركزي  بتقدٌم مقابل ذلك نقودا قانونٌة لصالح الخزٌنة ، وهنا 

 .نقول بان البنك المركزي قد نقد دٌن الخزٌنة

 ما تحتاج البنوك التجارٌة إلى السٌولة و لم ٌكن بوسعها عند: سندات تجارٌة

الحصول علٌها فننها تلجؤ إلى البنك المركزي للحصول على السٌولة، ولكن 

البنك المركزي ال ٌعطٌها ذلك من دون مقابل، بل ٌطلب منها تقدٌم بعض 
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األصول و تتمثل هذه األصول فً السندات التجارٌة بصفة خاصة، فعندما 

بنك المركزي على هذه السندات تعبر حقا له فٌقوم بتنقٌدها إي  ٌحصل ال

إصدار نقود قانونٌة مقابلها لفائدة النظام البنكً. وتعتبر هذه النقود المصدرة 

 قروض مقدمة لخقتصاد.التزاما علٌه اتجاه هذا النظام و ٌمكن ان نطلق علٌها 

بنك المركزي ٌطلق علٌها إن هذه العملٌة التً ٌقوم بها النظام البنكً تجاه ال

إعادة تموٌل البنوك عن طرٌق عملٌة إعادة الخصم، و سمٌت بذلك الن النظام 

البنكً نفسه قد قام بخصم هذه السندات لفائدة حائزٌها عندما احتاجوا إلى 

 السٌولة، وهو انن ٌعٌد خصمها عندما احتاج هو نفسه ؼلى السٌولة.

 

 . البنوك التجارٌــة1.1.1

بنوك التجارٌة بخلق النقود، إال أنها لٌست قانونٌة كما هو الحال بالنسبة للبنك تقوم ال

المركزي بل نوع أخر من النقود ٌسمى نقود الودائط، وهً نقود ائتمانٌة أي تعتبر دٌنا 

على الجهة التً أصدرتها و حقا لحاملها و ٌتم خلقها من خالل الودائط الجارٌة األولٌة 

 .لدٌها

تتم عملٌة خلق النقود من طرؾ البنوك : نقود بواسطة بنك تجاري واحدأوال( خلق ال

التجارٌة و هً عبارة عن نقود كتابٌة  تظهر من خالل التسجٌالت المحاسبٌة للودائط و 

القروض و هً تعكس تداول األموال باستخدام الشٌكات و لٌس تداولها حقٌقة" نقدوٌة 

لنقود من خالل امتالكه لثالثة أنواع من األصول و ٌمكن للبنك التجاري أن ٌخلق ا الدٌون"

 هً:

 القروض المقدمة لافراد و المإسسات 

 الدٌون على الخارج آو العمالت األجنبٌة 

 ةالدٌون على الخزٌن. 

 متعددة ثانٌا( خلق النقود بواسطة البنوك التجارٌة 

، دج1222نفرض أن احد البنوك التجارٌة اأ  حصل على ودٌعة من شخص تقدر بـ

، من حجم الودٌعة، وتسمى الودٌعة االولٌة. %22وان نسبة االحتٌاطً اإلجباري 

. الودٌعة أساس منح القرض كما أن القروض تخلق الودائعوانطالقا من أن 

وانطالقا من نظرٌة تعدد البنوك فً الجهاز المصرفً أي ٌتكون من عدة بنوك أ، ب، 

 ج...إلخ.
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 كماٌلً: فً مٌزانٌة البنوك الثالثة لٌةٌكون التسجٌل المحاسبً لهذه العم

 مٌزانٌة البنك التجاري )أ(                     

 ألتزامات موجودات

 احتٌاطً اجباري 122

 قروض 522

 ج ودٌعة أولٌة.د1222

 (بمٌزانٌة البنك التجاري )

 احتٌاطً اجباري132

 قروض312

 دج ودٌعة تحت الطلب822

 مٌزانٌة البنك التجاري )ج(

 احتٌاطً اجباري 115

 قروض211

 دج ودٌعة تحت الطلب 642

 

، علٌه 2442نالحظ من المٌزانٌة الثالثة أن حجم الودائط تضاعؾ إلى ماٌقارب 

نستن  بان عرض النقود قد تزاٌد  لحد األن و ان النظام البنكً استطاع أن ٌخلق 

 دج نتٌجة تداول االموال باستخدام الشٌكات. 1442ماٌقمته 

 

 24. الخزٌنة العامة1.1.1

تتدخل الخزٌنة العامة مباشرة فً خلق النقود مثل البنوك التجارٌة، النها بنمكانها ان 

ودائط المإسسات العامة و الخاصة و  وتزٌد من الودائط و تستطٌط جذب الجمهور أ

 ذلك بؤسلوبٌن هما:

 من خالل الحسابات الجارٌة التً ٌمكن فتحها  لد  الخزٌنة العامة 

 الل الحسابات الجارٌة المفتوحة فً مراكز الصكوك البرٌدٌة، الن كل من خ

 بدورها فً حساب خاص بالخزٌنة العامة. عودائط هذه المراكز تود

 

 العناصر المقابلة للكتلة النقدٌــة  1.1

إن العناصر المقابلة للكتلة النقدٌة تمثل مجموع الدٌون العائدة لمصدري النقد وشبه النقد 

وهذا ٌعنً أن للنقود أجزاء مقابلة تفسر سبب  ةسببا أو مصدر للكتلة النقدٌــ التً تكون

 ذلك نستخدم مٌزانٌة مفترضة للبنك المركزي و القطاع المصرفً.إصدارها، ولتوضٌح 
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 أوال( مٌزانٌة البنك المركزي

 االلتزامات الموجودات

 ذهب وعمالت أجنبٌة  DOR 

 قروض للخزٌنة العامة    CTP  

 ة تموٌل االقتصادإعادREF   

 األوراق النقدٌة   B 

 احتٌاطات إجبارٌة    R 

 ثانٌا  مٌزانٌة القطاع المصرفً

 االلتزامات الموجودات

  االحتٌاطات االجبارٌةR 

  قروضC 

  

  الودائط بانواعهاD 

  اعادة تموٌل االقتصادREF 

 بدم  هاتٌن المٌزانٌتٌن نجد:

 مجموع االصول = مجموع الخصوم

ولاالص = ∑ =OD+CTP+REF+C 

 B+RO+D+REFالخصوم=  ∑

 

 بمقابلة الطرفٌن، وبما أنها متطابقة ٌنت  لدٌنا ماٌلً :

 المقابل للكتلة النقدٌةOD+CTP+C=B+Dالكتلة النقدٌة

 وعلٌه تصبح المٌزانٌة الموحدة للجهاز المصرفً على النحو التالً:

 االلتزامات الموجودات

 النقدٌــة العناصر المقابلة للكتلة

 ذهب وعمالت أجنبٌة 

 قروض للخزٌنة 

 قروض لالقتصاد 

 الكتلة النقدٌــة

  الودائط بانواعهاD 

  عملة فً التداولB 
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 الفصل الثالث: النظرٌات المحددة للطلب ةلى النقود

 

 

 .مدخل3.3        

ظييواهر تنشييؽل النظرٌيية النقدٌيية بنظهييار اثيير التؽٌيير فييً كمٌيية النقييود علييى مختلييؾ ال    

االقتصييادٌة وبالييذات علييى مسييتو  األسييعار والييدخل والتشييؽٌل، وقييد كانييت  محييل اهتمييام 

االقتصييادٌٌن منييذ زميين طوٌييل ، لكيين هييذا االهتمييام  لييم ٌتبلييور إال بعييد حييدوث األزميية 

﴾ ، حٌث أن  هذه األزمة  ونتائجها  قلبت رأسا عليى 9111-9191االقتصادٌة  الكبر  ﴿

 التً كانت من األمور المسلم بها.  عقب  عدد كبٌر من الفروض

وتطورت هذه النظرٌية تيدرٌجٌا  لتيتمكن مين مواجهية  التؽٌيرات التيً حيدثت  فيً الواقيط 

العملً، وهً ترتبط ارتباطا وثٌقا  بالنظرٌة االقتصادٌة العامة، فالنشاط  االقتصادي ٌتؤثر  

فيً كمٌتهيا فيً ظيل ظيروؾ بالعدٌد  من العوامل التً تتؽٌر باستمرار ، والنقود  والتؽٌير 

اقتصييادٌة معٌنيية تعييد ميين  ضييمن هييذه العوامييل، هييذا وقييد ظييل  االقتصييادٌون التقلٌييدٌون 

الكالسٌك  والنٌوكالسٌك  فترة زمن  طوٌلة  ٌعطون للنظرٌة النقدٌية  مكانية ثانوٌية ، وليم 

ادٌة تتضح  هذه األهمٌة إال بعد ظهور النظرٌة النقدٌة الحدٌثية فيً أعقياب األزمية االقتصي

 الكبر .

 ٌمكن القول أن األفكار الرئٌسٌة للنظرٌة النقدٌة تدور حول محورٌن أساسٌٌن هما:

 .تحدٌد العوامل المإثرة فً قٌمة النقود وبالتالً فً المستو  العام لاسعار 

  دراسة آثار استخدام النقود واليتحكم فيً عرضيها عليى كيل مين الطليب الفعليً عليى

 الدخل الوطنً واإلنتاج والمستو  العام لاسعار. السلط والخدمات وعلى مستو 

ٌهدؾ فيً  دومن ثم فنن  ما ٌجري تداوله  من آراء حول  استخدام النقود  فً االقتصا    

النهاٌة إلى تحدٌد  ما إذا كان الستخدام النقود  والسٌاسة النقدٌة آثيار اٌجابٌية عليى النشياط 

أن دورها فقط ٌقتصر على اتخاذها كمقٌياس  االقتصادي  وحجم الدخل والتشؽٌل....الخ أم

للقٌمة على وجه حٌادي ال ٌطبط أثاره على حركة اإلنتاج و وزٌيادة اليدخل وأسيعار السيلط 

 والخدمات المتداولة.

 ٌتضح مما سبق أننا سنتطرق لتطور النظرٌة النقدٌة من خالل المباحث التالٌة:

 ٌشر، ومعادلة كمبرٌدج".النظرٌة النقدٌة التقلٌدٌة"  معادلة التبادل لف 
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 ."النظرٌة النقدٌة الحدٌثة " تحلٌل كٌنز 

 "النظرٌة النقدٌة المعاصرة "تحلٌل فرٌدمان. 

 .النظرٌة النقدٌة التقلٌدٌة..2

ٌقصييد بالنظرٌيية النقدٌيية التقلٌدٌيية تلييك النظرٌيية التييً نشييؤت وتطييورت بفعييل جهييود 

والتيً تبليورت فٌميا بعيد  ةسٌكٌاالقتصادٌٌن  فً كل من المدرسة الكالسٌكٌة والنبو كال

 .بنظرٌة كمٌة النقودوأصبحت تعرؾ 

فالتقلٌييدٌون ٌإمنييون أن التييوازن االقتصييادي ٌتحقييق دومييا وبصييورة  تلقائٌيية عنييد مسييتو  

التشؽٌل الكامل ، وأن النقود ماهً إال وسٌط فً التبادل وليٌس لهيا أي تيؤثٌر عليى النشياط 

صييار دورهييا علييى  تسييهٌل العملٌييات االقتصييادٌة  االقتصييادي ممييا  فٌييد حٌيياد  النقييود  واقت

 دون التدخل فٌها أو التؤثٌر علٌها.

 

 أسس النظرٌة النقدٌة التقلٌدٌة ...3.2

والمحللية لعميل  تعبر النظرٌة النقدٌة التقلٌدٌية عين مجموعية مين انراء واألفكيار المفسيرة

 :25ختصار فٌما ٌلًمالً الحر، والتً ٌمكن طرح بعض أسسها القانونٌة باالنظام الرأس

  الحرٌة االقتصادٌة: ونعنً بها حرٌة الفرد فً اختٌار النشاط، والتمليك والعميل

 مما ٌعود بالمنعة الشخصٌة والعامة.

  عدم تدخل الدولة فً النشاط االقتصيادي إال فيً حيدود ضيٌقة سيواء فيً مجيال

 اإلنتاج أو التوزٌط.

 .مبدأ الربح والملكٌة الخاصة  لوسائل اإلنتاج 

 أ المنافسة الحرة.دمب 

   كل ةرض ٌخلق الطلب ةلٌهقانون السوق : قانون ساي لاسواق. 

  مبدأ حٌادٌة النقود: أي أن النقود ماهً إال عربة لنقل القٌم فهً ال تطلب ليذاتها

 السلط. ةوإنما هً وسٌط لمبادل

  مبيييدأ مرونييية جهييياز سيييعر الفائيييدة: تعميييل عليييى تحقٌيييق التيييوازن بيييٌن االدخيييار

 ،فهً جزاء االدخار واالستثمار

 

 26النظرٌة الكمٌة للنقود ...2.2

                                                 
25

 29، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائرـ ص (، محاضرات فً النظرٌات و السٌاسات النقدٌــة2224بلعزوز بن علًا 
26

 12ٔفسه، ص  
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تعد فكرة النظرٌة النقدٌة قدٌمة فقد تعرض لهيا بعيض فالسيفة الٌونيان والروميان، إال أنهيا 

خيالل ميا ٌعيرؾ بثيورة األسيعار، بعيد تيدفق المعيادن النفٌسية مين  91تطورت فيً القيرن 

آنيذاك  إليى البحيث  فيً العالقية بيٌن   ا دفط بالكثٌر من  االقتصادٌٌنأمرٌكا إلى أوربا ، مم

أول  جعون بعودانزٌادة كمٌة النقود  وارتفاع األسعار  نتٌجة تدفق الذهب والفضة، وكيان 

ميين أعطييى مالحظيية مفادهييا أن  الزٌييادة فييً كمٌيية النقييود  المتداوليية  هييً سييبب ارتفيياع  

 األسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائٌة للنقود.

و  دافٌععد هٌععوم رٌيية كمٌيية النقييود فييً شييكلها التقلٌييدي ، فكييانظهييرت نظ 91وفييً القييرن 

قييد الحظييا أن  حجييم المعييامالت  وسييرعة التييداول النقييدي  ال تتييؤثران  بتؽٌييرات   كععانتٌون

كمٌة النقود ، وان كمٌية النقيود ومسيتو  األسيعار ٌتحركيان فيً نفيس االتجياه، إال أن أهيم  

واسيتخدمه فيً تحلٌيل ظياهرة   91ً القيرن في دافٌد رٌكعاردومن اخذ بالتحلٌل  السابق هو 

التضييخم  التييً شييهدتها برٌطانٌييا  فييً ذلييك الوقييت ، وتمكيين وميين بنيياء النمييوذج  الفكييري 

التقلٌدي  حٌث توصل إلى أن  قٌمة النقود  تتناسب  عكسٌا مط كمٌتها باعتبار أن  الزٌيادة 

لنسيبة ، إال أن هيذه إلى الزٌادة فً مستو  األسيعار وبينفس ا  يفً العرض النقدي  ستإد

المعادلة أخذت شكلها النهائً  من خالل معادلية  التبيادل لفٌشير ومعادلية األرصيدة النقدٌية  

 الحاضرة "معادلة كمبرٌدج".

 للنقود ةالكمٌ افتراضات النظرٌة أوال(

االقتصييادي التقلٌييدي، قامييت النظرٌيية الكمٌيية للنقييود فييً بنيياء معادليية التبييادل  وفقييا للتحلٌييل

 :27على االفتراضات التالٌةرٌدج بكممعادلة األرصدة النقدٌة و لفٌشر

 .Tثبات حجم اإلنتاج الفعلً عند مستو  التشؽٌل الكامل  ( ت

ارتباط التؽٌر فً مستو  األسعار بتؽٌٌر كمٌة النقود المعروضة بمعنى اأن أي تؽٌر ب  

ر فزٌادة فً كمٌة النقود المعروضة تنعكس وبنفس المقدار على المستو  العام لاسعا

األول تإدي إلى زٌادة الثانً بنفس القدر والعكس صحٌح  أي إن هناك عالقة طردٌة 

تناسبٌة بٌن عرض النقود واألسعار فالفكر الكالسٌكً ٌجعل المستو  العام لاسعار متؽٌر 

 تابط وسلبً لكمٌة النقود المعروضة ألنه ٌهمل العوامل التالٌة :.

 تكالٌؾ اإلنتاج. ارتفاع األجور وبالتالً زٌادة 

 . أثر الحروب وؼٌرها من العوامل 

                                                 
27

.www.kau.edu.sa 

 السٍىٍحإٌظشٌح اٌى
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ثبات سرعة تداول النقود اٌقصد بها: عدد المرات التً ٌم فٌها تبادل النقود لتسوٌة    ج

 المعامالت والتبادالت االقتصادٌة خالل فترة زمنٌة معٌنة  

 ول النقود على العوامل التالٌة :وتعتمد سرعة تدا

 .درجة كثافة السكان 

 ات المواصالت والنقل .تقدم شبك 

 . تطور العادات فً المجتمط كاالستهالك واالدخار 

 . تقدم النظام المصرفً واألسواق المالٌة 

 االقتصاد الذي ٌتم التعامل فٌه هو اقتصاد مؽلق أي ٌعتمد على العوامل الداخلٌة فٌه .   د

عين كمٌية اسيتخدم فٌشير  صيورة متطيورة  للتعبٌير  :"فٌشعر" شكل معادلعة التبعادل ثانٌا(

النقود وذلك فً شكل معادلة  أطلق علٌها معادلة التبادل ، فقد نظر فٌشر إلى النقود  كؤداة  

لتٌسٌر تبادل السلط والخدمات، وعلى ذلك أوضح أن المستو  العام لاسعار ٌتوقيؾ عليى 

 العالقة بٌن:

 كمٌة النقود المتداولة، -   

 قٌمة مبادلة السلط والخدمات فً السوق. -  

المتداولية ال تتوقيؾ فقيط عليى كمٌتهيا الموجيودة فيً وقيت أضياؾ فٌشير أن كمٌية النقيود و

معٌن، بل أٌضا على سرعة تداولها لؽرض إتميام المبيادالت، وعليى ذليك ركيز فٌشير بيؤن 

التداول النقدي الفعيال ٌتوقيؾ عليى كمٌية النقيود وسيرعة تيداولها، كميا انيه ليم ٌقتصير فيً 

قود األصلٌة  فحسب ولكن أضاؾ إلٌه نقود الودائط  المصرفٌة تحدٌده لكمٌة النقود على الن

التً أصبحت تكل جانبا هاما من النقود المتداولة فً الوقت الحاضر وهكذا ظهرت معادلة 

 التبادل لفٌشر فً الصورة التالٌة:

1..........PTVM  

لعام لاسعار متؽٌر : المستو  اPكمٌة النقود متؽٌر مستقل.                      Mحٌث: 

 تابط

      V                           .سرعة التداول النقديT.حجم المعامالت : 

إن كمٌة النقود مضروبة فً سرعة تداولها تساوي حجم المبادالت مضروب فً المستو  

العام لاسعار  إذ كلما تؽٌرت كمٌة النقود تؽٌر المستو  العام لاسعار وبنفس االتجاه 

. ٌمكن تبٌان العالقة الطردٌة بٌن كمٌة النقود T وV عكس صحٌح، شرط ثبات كل منوال

 التالً:     والمستو  العام لاسعار من واقط أفكار فٌشر بالشكل

 P2إلى  P1المستو  العام لاسعار من  ٌقابلها ارتفاع  2Mإلى  M1زٌادة كمٌة النقود من  
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 :تعرضت النظرٌة النتقادات عدٌدة نوجزها فٌماٌلًنقد معادلة التبادل لفٌشر:   ثالثا(

 تؤخذ النظرٌة النقدٌة التقلٌدٌة بعٌن االعتبار متؽٌرات أخر  كسيعر الفائيدة ميثال  لم

 حٌث اعتبرت هذه األخٌرة  ظاهرة حقٌقٌة.

 ألسعار، إال تقوم معادلة فٌشر على أساس العالقة انلٌة بٌن كمٌة النقود ومستو  ا

، فقييد ترتفييط رفييً مسييتو  األسييعا رإن كمٌيية النقييود لٌسييت العامييل الوحٌييد المييإث

األسعار ألسباب ال عالقة لها  بزٌادة النقود ، كميا أن زٌيادة كمٌية النقيود ال تيإدي  

 بالضرورة  إلى ارتفاع األسعار ، خاصة إذا كانت هناك طاقات معطلة.

 اعتبره ثابتييا أو  متكييافم المرونيية بٌنمييا قييد أهمييل فٌشيير  أثيير الطلييب علييى النقييود فيي

تطلب  النقود لؽٌر دافط  اإلنفاق المباشر، فقد ٌطليب األفيراد النقيود ليذاتها كوسيٌلة 

لالدخار من أجل المستقبل ، فنذا زاد الطلب على النقود معدل اكبر من الزٌادة فً 

 كمٌتها أد  ذلك إلى انخفاض  األسعار بدل من ارتفاعها.

إن االنتقادات التً وجهيت  إليى صيٌاؼة فٌشير   معادلة األرصدة النقدٌة الحاضرة:.رابعا( 

قد أدت إلى إدخال  تعدٌالت  على معادلة  التبيادل  عليى ٌيد ألفرٌيد  مارشيال  وأعضياء 

معادلعة األرصعدة النقدٌعة وعرفت نظرٌة كمٌة النقود بعيد تعيدٌلها باسيم مدرسة كمرٌدج 

 .الحاضرة

النقدٌية الحاضيرة  عليى مفهيوم  معادلية التبيادل لفٌشير فيً وجيود  تقوم معادلة األرصيدة

عالقيية  مباشييرة بييٌن  كمٌيية النقييود ومسييتو   األسييعار إال أن االخييتالؾ  ٌرجييط  إلييى إن 

قد نظرت إلى اإلنفاق من خالل سيرعة تيداول النقيود، أميا  معادلية كمبرٌيدج شر ٌمعادلة ف

، فؤوضيحت  النظرٌية أهمٌية التفضيٌل  فقد نظرت لإلنفياق  مين خيالل الطليب عليى النقيود
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النقدي  الذي ٌمثل  طلب األفراد على النقود لؽرض االحتفياظ بهيا ، باعتبيار أن التؽٌيرات 

فً رؼبة األفراد أو مٌلهم  لالحتفاظ  بؤرصدة نقدٌة  سائلة  ٌإدي إلى التيؤثٌر  عليى حجيم 

 اإلنتاج ثم الدخل  وأخٌرا  المستو  العام لاسعار.

على األسعار من خالل تؽٌير كمٌية النقيود ٌكيون وفيق نظرٌية األرصيدة النقدٌية والتؤثٌر 

تؤثٌرا ؼٌر مباشرا  وعلٌه ٌمكن إعطياء  الصيٌؽة الرٌاضيٌة  لهيذه المعادلية  بيافتراض أن 

مجموع أفردا المجتمط  ٌحتفظون فً فترة زمنٌة معٌنة  بنسبة من الدخل الوطنً  الحقٌقً  

 .Kالنقدي  ونرمز له بالرمز  الذي ٌمكن اصطالحه بالتفضٌل

هيً عالقية عكسيٌة ،حٌيث  Vسيرعة دوران  K ولما كانت العالقة بٌن  التفضٌل النقدي

  أن

V…..02/1 =K 

  تصبح معادلية 21فً المعادلة رقم ا Yباإلنتاج أو الدخل  T تبتعوٌض حجم المعامال

 األرصدة النقدٌة 

03........PYVM  

فنننيا نحصيل عليى الصيٌؽة الرٌاضيٌة  23ميط المعادلية رقيم  22وبمقارنة المعادلية رقيم 

 لمعادلة كمبرٌدج:

04)......(

/

kypM

PYKM




 أي أن

النسيبة التيً ٌرؼيب  kاليدخل الحقٌقيً مين عملٌية اإلنتياج،  فيً وحيدة اليزمن،  yحٌث أن 

فً االحتفياظ بهيا فيً شيكل أرصيدة نقدٌية مين أجيل اإلنفياق. مين المعادلية األخٌيرة  داألفرا

أن  هناك عالقة طردٌة بٌن كمٌة النقيود ومسيتو  العيام لاسيعار بشيرط ثبيات كيل  ٌتضح

ةنعد ثبععات كافععة العوامععل  فأنعه سععٌكون  هنععاك ةخقععة ، وهنيا ٌقييول مارشييال "k و yمين 

 ". طردٌة  ومباشرة بٌن كمٌة النقود والمستوى العام لألسعار

د بتعوٌضه  لحجم المعيامالت  أن التعدٌالت التً أحدثها مارشال  على نظرٌة كمٌة النقو

بالدخل ن وسرعة دوران النقود بالتفضٌل النقيدي  ليم ٌحيدث  شيًء عليى النظرٌية النقدٌية 

التقلٌدٌة، حٌث أن االختالؾ بٌن تحلٌل فٌشر ومارشيال ٌتمثيل فيً اسيتبدال سيرعة دوران 

نفياق ، فاألول كان ٌبحيث عين أسيباب  اإلK بالطلب على النقود التفضٌل النقدي Vالنقود 

هميا بيدالن عين V وk والثانً  كان ٌبحث  عين أسيباب الطليب عليى النقيود ، وبيذلك فينن 

 بعضهما البعض وأن التفضٌل النقدي هو مقلوب سرعة الدوران .
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  الكٌنزٌةالنظرٌة النقدٌة  ...1     

بعييد تعرضيينا لدراسيية  النظرٌيية الكمٌيية للنقييود ، انتهٌنييا إلييى إن هييذه النظرٌيية    

تجييد عالقيية مباشييرة  وتناسييبٌة بييٌن التؽٌيير فييً كمٌيية النقييود  والمسييتو  العييام  حاولييت إن

لاسعار من خالل اعتمادها  على مجموعة من الفروض  والمبياد  أهمهيا افتيراض حالية 

التشؽٌل الكامل لالقتصاد، وان هنياك  ٌيد خفٌية تيدفط  االقتصياد إليى ذليك المسيتو  وتعٌيد 

الخييتالل تلقائٌييا وميين ثييم  فييال داعييً  لتييدخل الدوليية فييً التييوازن لالقتصيياد إذا ماأصييابه  ا

 النشاط االقتصادي.

، 1933-1929لكيين مييط ظهييور أزميية الكسيياد التييً أصييابت االقتصيياد الرأسييمالً فييً الفتييرة 

اإلنتاجٌية  نتٌجية ضيعؾ  الطليب الكليً عين العيرض الكليً، مميا أد    ةحٌث توقفت الدالي

عدٌد منها  نتٌجية الخسيائر التيً لحقيت بهيا فيؤد  إلى ؼلق  المإسسات اإلنتاجٌة وإفالس ال

ذلك إلى ضعؾ دافط االستثمار فكانت نتٌجة تسرٌح العمال ، انتشار البطالة ، حٌث قدرت 

، أما األسيعار  1926سنة   %2وكانت ال تتعد  نسبتها فً أوربا  %25بـ  1933فً نهاٌة 

و ميياثر علييى أربيياح خييالل سيينوات األزميية  وهيي  %62فعرفييت انخفاضييا كبٌييرا  تجيياوز 

المستثمرٌن  وبالتالً على دخل كافة أفراد المجتمط، ولم بنته العلم من منحة أزمية الكسياد 

حتى دخل فً حيرب عالمٌية ثانٌية قضيت عليى البنيى التحتٌية  لالقتصياد األوربيً  والعليم 

بصفة عامة  مخلفة بذلك وضعا اجتماعٌيا  واقتصيادٌا سيٌئا للؽاٌية ، وفيً خضيم ذليك كليه  

قييؾ التحلٌييل التقلٌييدي عيياجزا  عيين تفسييٌر  وعييالج هييذه األزميية  التييً حلييت باالقتصيياد و

العالمً، وظهرت إلى الوجود مدرسة فكرٌة  اقتصادٌة  رأسمالٌة كن رائدها  كٌنز قاميت 

على مجموعة من  القواعد والنظرٌات فً شكل تحلٌل  ٌكاد ٌكون مناقض لنظرٌات الفكر 

من دراسة التؽٌر فً األسعار نتٌجة التؽٌر فيً كمٌية النقيود   التقلٌدي  حٌث حول االهتمام

إلى االهتمام  بسلوك النقود وأثره عليى مختليؾ النشياطات االقتصيادٌة عليى أساسيا تحلٌيل 

 كلً شامل للمتؽٌرات االقتصادٌة.

 

 نظرٌة التقلٌدٌـةكٌنز للانتقادات .1.1.1

أساسٌتٌن هما البطالة و النقود، ولكن ن ركز كٌنز فً انتقاداته للنظرٌة التقلٌدٌة حول نقطتٌ

  :28مفاهٌمه تقودنا إلى البحث فً نقاط اختالفه وتناقضاته مط الكالسٌك فً أربط اتجاهات
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خطييؤ كبٌييرا عنييدما رفضييوا وجييود  اارتكبييو ًأن الكالسييٌكز ٌيير  كٌنيي مشععكل البطالععة: ( أ

لقد أظهرت بطالة الٌد العاملة العتقادهم أن من ٌبحث عن عمل سوؾ ٌجده بسهولة، و

الوقييائط االقتصادٌـييـة خطييا هييذا الفييرض بييدلٌل أن برٌطانٌييا و كييل الييدول الرأسييمالٌة 

عرفت ظاهرة البطالة بداٌة القرن العشيرٌن تعاظميت أثنياء فتيرة األزمية االقتصادٌيـة، 

 لذلك ٌبحث كٌنز عن وسائل محاربة البطالة والوصول إلى مرحلة التشؽٌل الكامل.

التقلٌيدٌون فيً اعتبياراتهم النقيود وليم ٌعطوهيا أي اهتميام بيل  ليم ٌيدخل مشكلة النقود: ( ب

لها دور محاٌد وإنها مجرد حجاب ٌخفً الحقٌقة، وان ال شًء أكثير تفاهية اعتقدوا أن 

من النقود، الن البضائط تبيادل ببضيائط، و ٌير  كٌنيز أن هيذا هيو الخطيؤ الثيانً اليذي 

لنقود، الن للنقود دور إٌجيابً نظيرا ارتكبه الكالسٌك إذ لٌس هناك مكانة تفوق مكانة ا

لتعلق الناس بها و نظيرا البتؽيائهم الحصيول علٌهيا رؼبية اسيتعمالها فيً المسيتقبل، أو 

 الكتنازها فهً اداة فً التحلٌل االقتصادي من الخطؤ تناسٌها.

ٌهتمييون بالحٌيياة االقتصييادٌة ميين خييالل  كييان الكالسييٌكاطععار النظععرة االقتصادٌععـة:  ج( 

راد فهيييذه األخٌيييرة هيييً التيييً تيييتحكم فيييً التيييوازن االقتصيييادي، وفيييً تصيييرفات األفييي

االختٌارات المتعلقة باإلنتاج، االستهالك، أما كٌنز فٌر  من األصح توجٌه نظيرة كلٌية 

شمولٌة ومباشرة لمجموع النشاط االقتصادي، فهو إذن ٌهيتم بالتحلٌيل الكليً للمعطٌيات 

الظواهر العامة التً ٌستخدمها فيً تحلٌليه االقتصادٌة، ولم ٌول اهتما كبٌر للجزئٌات، ف

تدور حول المجامٌط، كحجم التشؽٌل الكامل، اليدخل اليوطنً، الطليب الكليً ، العيرض 

 .الكلً ...ألخ

ٌرفض الكالسٌك تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي، أما كٌنيز فٌير  أن  د( تدخل الدولة:

خدام الكامييل، و الرفييط ميين للدوليية دور أساسييً فييً الحٌيياة االقتصييادٌة لضييمان االسييت

الطلب...إلخ. ومعنى هذا أن كٌنزٌير  ضيرورة تيدخل الدولية لعيالج االزميات التيً قيد 

تعترض االقتصاد الوطنً، فعمل على تحدٌد معالم السٌاسة النقدٌة الجدٌيدة التيً ٌنبؽيً 

ان تتبط حتى ٌصل االقتصاد إلى التوظٌؾ الكامل و ٌتحقق التيوازن لليدخل اليوطنً، و 

ضرورة تدخل الدول عن طرٌق السٌاسة المالٌية و الرفيط مين مسيتو    ج ذلك ٌرلعال

االنفيياق العمييومً و السٌاسيية النقدٌيية ميين خييالل زٌييادة المعييروض النقييدي أو مييا ٌسييمى 

 بسٌاسة النقود الرخٌصة.
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 فرضٌات التحلٌل الكٌنزي...1.1

ت  عيدم صيحة التحلٌيل قام كٌنز بتحلٌل ودراسة ألسباب األزمة  واسيتخلص منهيا ميا ٌثبي 

األزمية ، واليذي كيان ٌعتميد عليى فرضيٌة  تحقٌيق  ثالذي كان سيائدا  حتيى حيدو التقلٌدي

العمالة التامة  بصورة تلقائٌة  فً ظل المنافسة التامة وفيً ظيل  اقتصياد  ٌقيوم عليى مبيدأ  

د إن كل عرض ٌخلق الطلب المناسيب علٌيه  وأن األسيعار  ال تتؽٌير إال بتؽٌير كمٌية النقيو

تختليؾ  تماميا عليى فرضيٌات  تالمعروضة. أما التحلٌيل  الكٌنيزي فقيد قيام  عليى فرضيٌا

 :29ًالتقلٌدٌٌن وٌمكن إٌجازها فٌما ٌل

  " تفضععٌل السععٌولةوجييه كٌنييز اهتمامييه إلييى دراسيية الطلييب علييى النقييود لييذاتها  "

موضييحا  أن األفييراد  قييد ٌطلبييون  النقييود وٌفضييلون االحتفيياظ بهييا  ألسييباب معٌنيية  

 االحتٌاط. –المضاربة  –همها : المعامالت أ

   جيياء بالنظرٌيية العاميية للتوظٌييؾ، إذ تعييال  كييل مسييتوٌات التشييؽٌل، بٌنمييا تعنييى

النظرٌيية الكالسييٌكٌة بدراسيية حاليية خاصيية هييً حاليية التشييؽٌل الكامييل وتييإمن بؤنهييا 

ث الحالة العامة ، أما النظرٌة العامة  جاءت لتفسر  التضخم كميا تفسير البطالية  حٌي

أن كييل منهمييا ٌيينجم علييى أساسييا تؽٌيير الطالييب الكلييً الفعييال فحٌنمييا ٌكييون  الطلييب 

 ضعٌفا تكون بطالة وحٌنما ٌزٌد ٌحدث تضخما.

   اهييتم بالتحلٌييل الكلييً للمعطٌييات  االقتصييادٌة ولييم ٌييول اهتمييا  كبٌييرا للجزئٌييات

شيؽٌل فالظواهر العامة التً ٌستخدمها  فً تحلٌله  تدور حول المجيامٌط ، كحجيم الت

 العام، الدخل الوطنً ، اإلنتاج الوطنً...إلخ. 

  رفض تحلٌله لاوضاع  قانون "ساي" وبٌن عيدم  وجيود قيوانٌن طبٌعٌية  تعميل

على إعيادة التيوازن الكليً  كلميا حيدث اخيتالل، كميا نياد   بضيرورة تيدخل الدولية  

ٌيية  لعييالج األزمييات التييً قييد تعتييرض  االقتصيياد الييوطنً  عيين طرٌييق السٌاسيية النقد

والسٌاسيية المالٌيية بزٌييادة المعييروض النقييدي أو ماٌسييمى بسٌاسيية النقييود الرخٌصيية 

والتموٌل بالتضخم وعلٌيه ٌير  إن  التشيؽٌل الكاميل  ال ٌتحقيق بصيفة دائمية ، وأي 

زٌادة فً كمٌة النقود سوؾ تإدي فً النهاٌة إلى حدوث زٌادة فً  مستوٌات النيات  

 نتاج والتً تيإدي تيدرٌجٌا إليى ارتفياع األسيعار والتشؽٌل ومن ثم ارتفاع تكالٌؾ اإل

 وٌمكن توضٌح ذلك من خالل الشكل التالً:
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 (: أثر الزٌادة فً كمٌة النقود1-1الشكل رقم )

 

 

 

  اهتم كٌنز بفكرة الطلب الكلً الفعال لتفسٌر  أسباب عدم  التوازن التً وقط فٌهيا

  ت  عنهييا ميين انخفيياض  فييً األسييعارالنظييام  الرأسييمالً فييً أزميية الكسيياد  ومييا نيي

فهيو ٌير  أن حجييم  اإلنتياج والتشيؽٌل  واليدخل ٌتوقيؾ بالدرجيية ،  وانتشيار البطالية

عنصيرٌن  اثنيٌن  األولى  على حجم الطلب الكليً  الفعيال فهيذا األخٌير  ٌتكيون مين

هما الطلب على السلط االستهالكٌة  والطلب على السلط االسيتثمارٌة فياألول ٌتوقيؾ 

لطلب على عواميل ذاتٌية و نفسيٌة أميا الطليب عليى السيلط االسيتثمارٌة  ٌتوقيؾ فٌه ا

عليى الكفاٌية الحدٌية ليرأس الميال وسيعر الفائيدة،  وهكيذا ٌتضيمن تحلٌيل كٌنيز ألثيير 

كمٌيية النقييود علييى مسييتو  األسييعار دراسيية انثييار ؼٌيير المباشييرة   ًالتؽٌييرات فيي

الفعيال وانعكياس هيذا األخٌير  لتؽٌرات كمٌة لنقود من خيالل تؽٌيرات الطليب الكليً 

 .على سعر الفائدة 

 

ٌقصيد تفضيٌل السيٌولة  اليدافط   :"تفضعٌل السعٌولة"الطلب ةلعى النقعود ةنعد كٌنز...1.1

الذي ٌحمل الفيرد  عليى االحتفياظ  بيالثروة فيً  شيكل نقيود سيائلة  وٌعبير  عنهيا باليدوافط 

ٌييازة أرصييدة نقدٌيية  ٌرجييط  النفسييٌة  للسييٌولة،  وهييً أن رؼبيية األعييوان االقتصييادٌة فييً ح

لكون النقود بمثابة األصل األكثر  سٌولة ، وٌرجط كٌنز الطلب على النقود لثالث أؼراض 

 :30هً

ٌقصد بدافط المعامالت أن األفراد ٌطلبون نقوداً من أجل إتمام  دافع المعامخت: 

عالقة معامالت التبادل التً تعتمد على الدخل ، وأقر كٌنز من خالل هذا الدافط بال

اإلٌجابٌة بٌن هذا الجزء من الطلب على النقود وبٌن دخل الفرد ، فالمرء بحاجة 

لالحتفاظ بمبلػ من المال من أجل دفط فواتٌر مستحقة علٌه ، أو من أجل شراء 

احتٌاجاته الٌومٌة من المحالت التجارٌة ، وبالرؼم من أن هذا الجزء من الطلب 

تحقٌقه لو أنه احتفظ بمثل هذا المبلػ فً أصول ٌفقد الفرد عائداً كان من الممكن 
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 ساجغ فً رٌه: 

 ْ.25ص مرجع سبق ذكره، (،  طاسق ِذّذ خًٍٍ األػشج)د.ط 

 ( ًٍِشجغ ٌاتك، ص 2224تٍؼضوص تٓ ػ ،)53. 

زٌادة ةرض 

 النقود

انخفاض 

 ةسعر الفائد

زٌادة 

 االستثمار

زٌادة الناتج 

 لالتشغٌو

ارتفاع تكالٌف  ارتفاع االسعار

 التشغٌل
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تحقق عوائد ، فنن المرء مضطراً للتضحٌة بهذا إذا أراد إتمام تبادالت ٌتطلب القٌام 

 بها استخدام النقود .

وٌقصد بهذا الدافط أن األفراد ٌحتفظون بكمٌة من النقود من  :دافع االحتٌاط 

رض أنماط االستهالك المعتادة لدٌهم أجل تفادي تقلبات قد تطرأ فً دخولهم مما ٌع

للتقلب ، كما أن هذه الكمٌة توفر متكؤ ٌستخدم فً الحاالت الطارئة التً ٌكون المرء 

فٌها بحاجة إلى نقود متوفرة لدٌه ، فعلى سبٌل المثال ٌحتفظ األفراد بالمبالػ لدٌهم 

م من القٌام بؽرض قٌامهم بشراء سلط لم ٌخططوا مسبقاً لشرائها أو من أجل تمكٌنه

بواجبهم تجاه ضٌوؾ ؼٌر متوقعٌن ، وبما أن التزامات األفراد وقدرتهم على 

الشراء مرتبطة بدخولهم فلقد رأ  كٌنز أن هذا الجانب من الطلب على النقود ٌعتمد 

 اٌجابٌاً على الدخل .

المضييياربة عنيييد كٌنيييز  هيييً إجيييراء توقعيييات  عليييى ارتفييياع    دافعععع المضعععاربة: 

األصول المالٌة ومن ثم إجراء  توقعيات  عليى تؽٌير   ىلفائدة علوانخفاض  سعر ا

قٌميية هييذه األصييول ، فييالنقود التييً ٌحييتفظ بهييا لؽييرض  المضيياربة  ترجييط إلييى  

وظٌفة النقود كمخزن للقٌمة ، فياألفراد ٌحتفظيون  بؤرصيدة نقدٌية  سيائلة بيالبنوك  

ٌير فيً سيعر األوراق انتظارا  للفرص السانحة  التً تحقق لهم أرباحا  نتٌجة التؽ

المالٌيية  فييً البورصييات ، حٌييث  ترتفييط قٌمتهييا  وتيينخفض  وفقييا لتؽٌييرات أسييعار 

 الفائدة  فً السوق النقدي. 

إن الطليب عليى النقيود بيدافط المضياربة سييٌكون شيدٌد المرونية لسيعر الفائيدة انظير الشييكل 

ضياربة وبيٌن الموالً: حٌث تقوم عالقية عكسيٌة بيٌن دالية الطليب عليى النقيود لؽيرض الم

 سعر الفائدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٕذٕى اٌطٍة ػٍى إٌمىد 

 ٌغشض اٌّضاستح

 فخ اٌسٍىٌح 

R

R

R

M 
M1 M0 

M2 

R 
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أمييوال التييً  لنالحييظ انييه عنييد مسييتو  مرتفييط لسييعر الفائييدة ٌتجييه األفييراد إلييى اسييتثمار كيي

بحوزتهم فً شراء أسهم وسندات  زمن ثم ٌكون الطلب على النقود  عدٌم المرونية فٌعبير 

كيون  سيعر الفائيدة مينخفض جيدا  عنه  بخط مستقٌم موازي للمحيور الرأسيً، أميا عنيدما ٌ

ٌفضل األعوان االقتصيادٌٌن  االحتفياظ بيؤموالهم فيً شيكل  سيائل    R2كما هو الحال عند 

فٌكون الطلب عندئذ مرن مرونة ال متناهٌة بالنسبة لسعر الفائدة وٌعبير عنيه بخيط مسيتقٌم 

ل  أي فائدة من  موازي للمحور األفقً وٌبٌن هذا الخط انه  ال ٌجد األفراد  ورجال األعما

فع  استثمار أرصدتهم  السائلة فً شراء  السيندات وهيً الحالية  التيً عبير عنهيا كٌنيز بيـ 

 .السٌولة

بمقارنيية النظرٌيية الكٌنزٌيية بنظرٌيية  كمٌيية النقييود نجييد إن النظييرٌتٌن تنتهٌييان  إلييى أن   

 ا  ٌتمثل فً: ؼٌر أن الفارق بٌنهمالزٌادة فً كمٌة النقود  تإدي إلى الزٌادة فً األسعار  

  نظرٌة الكمٌة تصل على تلك النتٌجة  من خالل التؤثٌر  المباشر لكمٌة النقود على

األسعار  فً مرحلة التداول وتبادل السلط بٌنما تستعٌن نظرٌة كٌنز  بطرٌقة ؼٌر 

مباشييرة  بييالنظر إلييى النقييود  كييؤي سييلعة  لهييا عييرض وطلييب  وأن قٌميية النقييود  

الطلييب  الخاصييٌن بهييا ميين خييالل مراحييل اإلنتيياج تتوقييؾ علييى تفاعييل العييرض و

 واالستثمار وتطورات الطلب الكلً الفعال.

  تمٌييز  نظرٌيية  كٌنييز ٌيين مرحليية التشييؽٌل الكامييل ومرحليية مقابييل التشييؽٌل الكامييل

للمييوارد ، حٌييث تييإدي الزٌييادة  فييً كمٌيية النقييود  إلييى ارتفيياع األسييعار فقييط  فييً 

انٌييية فالتوسيييط النقيييدي ٌمكييين أن ٌييينعكس المرحلييية االوليييً  أميييا فيييً  المرحلييية الث

 ٌاالٌجاب على التشؽٌل فقط دون االسعار.

 

 . النظرٌة النقدٌــة المعاصرة..1

" جعلتيه ٌقيؾ عياجزا 33-29إن تركٌز كٌنز على تحلٌل األزمة االقتصادٌة العالمٌة "

الحييرب  أعقبييتالحلييول  و المقترحييات أو حتييى تفسييٌر لظيياهرة التضييخم التييً  إٌجييادعلييى 

عالمٌة األولى، التً سادت جنبا إلى جنب مط ظاهرة الركيود االقتصيادي،  ومين ثيم عبير ال

 ةعلى محدودٌة النظرٌة الكٌنزٌة باعتبارها ؼٌر قادرة عليى معالجيالكثٌر من االقتصادٌٌن 

األزمييات االقتصييادٌة فييً المييد  الطوٌييل األميير الييذي أد  إلييى ظهييور الفكيير االقتصييادي 

التً تعرضت لها الو.م األمرٌكٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة إلى  المعاصر لمعالجة األزمة

نهاٌييية الخمسيييٌنٌات، و التيييً تمثليييت فيييً معاٌشييية البطالييية و التضيييخم إال أن طابعهيييا كيييان 
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تضخمٌا، حٌث صاحب هذه الظاهرة ارتفاع فً األسعار مط ارتفاع فً معدالت البطالية و 

 عار و مستوٌات البطالة.هً ظاهرة تناقض العالقة بٌن األجور و األس

 

 الكٌنزٌةنظرٌة النقدٌون للانتقادات ...1.1

 :ٌمكن إٌجازها فً ثالثة نقاط أساسٌة هً

  انتقد النقدٌون المعاصرون نظرة الكٌنزٌٌن للتضخم فهم  ٌرون أن التضخم ظاهرة

الحقٌقٌية،  باألسيبابحقٌقٌة ناجمة عن الزٌادة فً الطلب الكليً الفعيال، وٌفسيرونه 

بييييررون حييييدوث الفجييييوات التضييييخمٌة بالتصييييرفات الحقٌقٌيييية للعناصيييير حٌييييث ٌ

 االقتصادٌــة. كما ان عالجه ٌتم عن طرٌق التؤثٌر فً المتؽٌرات الحقٌقٌة.

أما النقدٌون فٌرون أن التضخم ظاهرة نقدٌة أساسا، وٌجيد مصيدره فيً نميو كمٌية 

متؽٌييير ، كميييا اعتقيييد وان النقيييود هيييً الاإلنتييياجالنقيييود بسيييرعة اكبييير مييين نميييو 

هيً  اإلنتياجاالقتصادي، وان التقلبات الدورٌة فيً  طتقلبات النشااالستراتٌجً فً 

 للتؽٌرات النقدٌة.نتٌجة 

  شكك النقدٌون فً فعالٌة وكفاءة السٌاسة المالٌة، وبٌنيوا أنهيا تيإدي فقيط إليى أثيار

توزٌعٌييية بيييٌن القطييياع العيييام و الخييياص، نظيييرا الن الزٌيييادة فيييً النفقيييات العامييية 

ؼالبا بانخفاض فً الطلب الخاص بنفس القدر، و على العكس مين ذليك  تصطحب

ٌنظر النقدٌون إلى السٌاسة النقدٌة على اساس أنها األداة القوٌة و الفعالة فً مجال 

 تحقٌق االستقرار االقتصادي.

  لم ٌقبل النقدٌون فرضٌة عدم ثبات االقتصاد الرأسمالً، بيل اعتقيدوا عليى العكيس

عد ثابتيا و مسيتقرا، وانيه ٌتحميل الصيدمات الخارجٌية التيً تتجيه ان نظام السوق ٌ

 إلى إبعاد االقتصاد عن وضعه التوازنً الخاص بالتشؽٌل الكامل.

 

 .فرضٌات النظرٌة النقدٌة المعاصرة..1.1

لقد حاول فرٌدمان  صٌاؼة النظرٌة الكمٌة فً صورة جدٌدة، أطليق علٌهيا النظرٌية 

حاولة أرادت اإلفادة من التقدم الذي تحقيق مين نقيد النظرٌية النقدٌة المعاصرة، فهً بذلك م

وتعٌد كذلك األهمٌة للسٌاسة النقدٌة، فالنظرٌية الكمٌية وفقيا لفرٌيدمان  هيً نظرٌية  ةالتقلٌدٌ

للطلييب علييى النقييود تقييوم علييى مجموعيية ميين الفييروض التييً تتعلييق بكمٌيية األرصييدة التييً 

تحلٌل الطليب عليى النقيود بطرٌقية أكثير  ترؼب العناصر االقتصادٌة بها، و ذلك من خالل

 ٌنزي.كاتساعا من التحلٌل التقلٌدي و التحلٌل ال
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ة و تحدٌييد مفهييوم الثييروة و ٌعتقييد فرٌييدمان ان دوافييط الطلييب  علييى النقييود تتطلييب دراسيي

 بالثروة فً صورة سائلة.البدٌلة لالحتفاظ  األخر ر و العوائد من األشكال االسعا

  جٌجازها ةلى النحو التالً: : ٌمكن31فرضٌات النظرٌة 

 استقالل كمٌة النقود على الطلب علٌها 

 استقرار دالة الطلب على النقود وأهمٌتها 

 رفض فكرة مصٌدة السٌولة عند بناء دالة الطلب على النقود 

  ٌتوقؾ الطلب عليى النقيود عليى نفيس االعتبيارات التيً تحكيم ظياهرة الطليب

 على السلط والخدمات.

  ٌخضط الطلب على النقود للمتؽٌرات التالٌة:: للطلب ةلى النقودالعوامل المحددة 

 أن الثروة الكلٌة هً عبارة عن كل مصادر ٌر  فرٌدمان : الثروة الكلٌـة

الدخل، فالثروة إذن هً المخزون و الدخل هو التدفقات الناتجة عن هذه 

العٌنٌة الثروة، فالنقود هً جزء من الثروة، كذلك األصول المالٌة و النقدٌة و 

.، وفً تقدٌره للثروة ٌدر دخال عد من الثروة ذن فكل ماإوحتى البشرٌة. 

، وٌتحدد الدخل الكلٌة استخدم فرٌدمان مصطلح الدخل الدائم كبدٌل للثروة

التالٌة: الثروة واذواق المستهلكٌن، معدل الفائدة، فضال عن  رالدائم بالعناص

لى النقود ٌرتبط بتوزٌط هٌكل توزٌط السكان حسب السن، وان الطلب ع

المختلفة وان هذا التوزٌط ٌتم وفقا للعائد الذي ٌحققه كل  إشكالهاالثروة على 

 و على المفاضلة بٌنهم. األصولهذه  أنواعنوع من 

  األسعار و العوائد من األشكال األخر  البدٌلة لالحتفاظ بالثروة، إذ ٌقوم

للمنفعة التً ٌحصل علٌها  الفرد بتوزٌط ثروته على األصول المختلفة وفقا

 منها، وهذه المنفعة تتحد بالدخل انتً من هذه األصول.

  العوامل التً ٌمكن أن تإثر فً األذواق و ترتٌب األفضلٌات لد  الحائزٌن

 على الثروة.

 

 من األصول المختلفة المكونة للثروة ة. العوائد المتوقع..1.1

 :32للثروة هً ةونٌمٌز فرٌدمان بٌن خمسة أنواع من األصول الك

 .النقود باعتبارها المحدد األول لهذه الثروة باعتبارها أصل نقدي 

                                                 
31

 65، ص (، مرجع سابق2224تٍؼضوص تٓ ػًٍ ) 


 اٌذخً اٌذائُ هى اٌمٍّح اٌّتىلؼح ٌٍذخً اٌّتىلغ اٌذصىي ػٍٍه ِٓ وساء اٌثشوج فً األجً اٌطىًٌ  
32

   147ص، ِؤسح شثاب اٌجاِؼح ٌٍٕشش،النقىد والتىازن االقتصادي( ، 2222أدّذ فشٌذ ِصطفى وسهٍش ِذّذ اٌسٍذ دسٓ)
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  سندات . –األصول المالٌة اأسهم 

  وؼٌرها . –األراضً  –األصول الحقٌقة االعقارات 

 ل رأس المال البشري االمتمثل فً الطاقة على العمل والتً تترجم فً الدخو

 العمل .المتحققة من 

ذه الثروة بما ٌفقده المحتفظون بها من عائدات مضحى بها فً صورة وتقاس ه     

عائد مضحى به فً صورة فائدة على السنداتا
bR أو ربح مضحى به فً صورة عائد ،  

على األسهم ا
sR ،  وما ٌمكن أن ٌفقده المحتفظون بثروتهم فً شكل انخفاض فً قوتها

 ٌة نتٌجة للتضخم الشرائ

وٌقاس بمعدل التضخم المتوقط أو معدل االرتفاع المتوقط فً األسعار خالل  فترة من 

وٌعبر عنه بالرمز: ا الزمن 
pdt

dp 1
 .  

Hأما فٌما ٌتعلق  النسبة بٌن الثروة البشرٌة وؼٌر البشرٌة و ٌرمز لها بالرمز: ا

تؽٌر النسبة بٌن هذٌن لنسبة ٌمكن أن تإثر على مستو  الدخل الدائم و   ٌمكن أن ٌإدي

  كلما زاد الطلب الحقٌقً Hالمتوقط فً المد  أو األجل الطوٌل، و كلما زادت النسبة ا

 .33على النقود

ٌمكن أن اخذ فً اعتباراته المتؽٌرات التً تمثل العوائد التً  أنفرٌدمان بعد  الج وأخٌرا

تدرها األصول المختلفة المكونة للثروة ، إلى األخذ بعٌن االعتبار الجانب الكٌفً للثروة، 

حٌث ان الفرد او العنصر االقتصادي ال ٌوزع كل ثروته بٌن مختلؾ األصول المكونة لها 

اعتبارات تتعلق باألذواق و ٌرمز لها تبعا لعوائدها فقط، بل ٌحكمه أٌضا فً هذا الصدد 

 . U: ارمزبال

 :وعلٌه فدالة الطلب على النقود عند فٌردمان تؤخذ الصٌؽة التالٌة

),,,
1

,,( UHY
pdt

dp
RRf

p

M
psb  

 حٌث أن: 

P

M

 على النقود عند فرٌدمان.  الحقٌقً : دالة الطلب

bR .عائد على السندات : 

                                                 
33

 . 382ص.ٕشش، األسدْ، ، داس صهشاْ ٌٍالنقىد و المصارف و النظرية النقدية ،(1999)ٔاظُ ِذّذ ٔىسي اٌشّشي  
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sR .عائد على األسهم : 

pdt

dp 1


 : معدل التضخم  

pY
 : الدخل الدائم  

H .النسبة بٌن الثروة البشرٌة وؼٌر البشرٌة : 

U المإثرة فً أذواق وتفضٌالت األفراد. ل: العوام 

 

 خخصة الفصل. ..2

  ء ما سبق ٌمكن تسجٌل المالحظات التالٌـة:على ضو

   فرٌدمان ٌر  أن الطلب على النقود ال ٌعتمد إال على الدخل الدائم ، فً حٌن أن

 الجاري.كٌنز استخدم الدخل 

  ٌر  دوراً لسعر الفائدة للتؤثٌر فً الطلب على النقود ، وهو ما  أن فرٌدمان ال

كٌنز فننه أضاؾ سعر الفائدة كؤهم محدد افترضه فٌشر فً نظرٌته الكالسٌكٌة ، أما 

 للطلب على النقود من خالل دافط المضاربة .

  نزٌة أن درجة دوران النقود لٌست ثابتة بل أنها تتؽٌر طبقاً ٌتر  النظرٌة الك

للتؽٌرات فً سعر الفائدة ، أما النظرٌة النقدٌة فتر  فً استقرار الطلب على النقود 

لنقود ، وٌترتب على استقرار درجة دوران النقود أن استقراراً فً درجة دوران ا

 التؽٌرات فً عرض النقود هً التً تحدد حجم النشاط االقتصادي.

   رأ  كٌنز أن التقلبات فً سعر الفائدة تإدي إلى تقلبات فً الطلب على النقود من

ة أجل المضاربة ومن ثم فً دالة الطلب على النقود . من جانب آخر ٌلعب سعر الفائد

 دور فً دالة الطلب على النقود التً اقترحها فرٌدمان .
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 : المقسسات النقدٌــة و المالٌـةالفصل الرابع

 

 

 .مدخل1.1

تعييد المإسسييات المالٌيية عصييب االقتصيياد ومحركييه الرئٌسييً كونهييا تعمييل علييى جمييط 

إنكيار اليدور  األموال المدخرة محاولية تنمٌتهيا وتسيهل تيداولها وتخطيط السيتثمارها، وال ٌمكين

االٌجابً الذي ٌلعبه النشاط المصرفً فً الخدمات والتموٌل واالستثمار وفً مختلؾ النشاطات 

المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، فالمصارؾ الٌوم تنظم عالئق المجتمط وتسهل عملٌة التعامل 

النشيياط بييٌن األفييراد والمجتمعييات وتعمييل كوسييٌط مييالً ٌيينظم األدوار االقتصييادٌة الطييراؾ 

 االقتصادي المختلفة .

 البنوك المركزٌـة و البنوك التجارٌـة. الوساطة المالٌة، وعلٌه سنتاول فً هذا الفصل

 

 . الوساطـة المالٌــة1.1

 من تقدمه ما بفضل ذلك و المالً، النظام مكونات ضمن هامة مكانة المالٌة الوساطة تحتل

 فئة فوجود النظام، هذا تفعٌل فً أدوار من أٌضا به تقوم ما و تنشٌطه، على تساعد خدمات

 نقص و المبادالت حجم كبر مط خاصة و الضرورٌة األمور من كان المالٌة الوساطة تمثل

 بٌن أي التعامل أطراؾ رؼبات بٌن بالتوفٌق الفئة هذه تقوم المعلوماتٌة،حٌث و المعرفة

 المالً الفائض صحابأ أمام فضاء تمثل فهً وبالتالً األموال، رإوس عارضً و طالبً

 المالً الذٌن لدٌهم حاجة للتموٌل. العجز أصحاب أمام و فوائضهم، لتوظٌؾ

 

 34. مفهوم الوساطة المالٌة 1.1.1

ٌمكن تعرٌؾ الوسٌط المالً بؤنه مإسسة تتوسط  أوال( مفهوم الوساطة المالٌة:

و  اإلقراضلعملٌة  حفالوساطة المالٌة تسمبٌن المقترضٌن النهائٌٌن و الدائنٌن النهائٌٌن .

إلى معاملتٌن منفصلتٌن عن بعضها تماماً كما تفعل النقود حٌن تفصل  قسمان تن االقتراض

.ٌفترض الوسٌط المالً من  االعتٌادٌةبٌن عملتً البٌط و الشراء فً معامالت المبادلة 

ئٌٌن ، و إلى المدنٌن النها باإلقراضالدائنٌن النهائٌٌن ، و من ثم فً عملٌة منفصلة ٌقوم 

وعلٌه ٌمكن القول بؤن الوساطة هكذا تتضمن عملٌة الوساطة مبادلة ثنائٌة من الحقوق ، 

هً تلك الهٌئات التً تسمح بتحوٌل عالقة التموٌل المباشرة المالٌة تعنً فً جوهرها تلك 

                                                 
34

 14ص-25ص 1، ط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائربنكٌة ت(، تقنٌا2221الطاهر لطرشا58لتفاصٌل أكثر أنظر  
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فهً تخلق قناة جدٌدة تمر عبرها  ,بٌن المقرضٌن والمقترضٌن إلى عالقة ؼٌر مباشرة

 ن وحدات الفائض المالٌة إلى وحدات العجز المالً.ماألموال 

 لالقتصادألجهزة الوساطة المالٌة فً الوظائؾ التً تإدٌها  االقتصادٌةو تنعكس األهمٌة 

 الوطنً فهً :

  تقوم بتحوٌل األموال ممن ٌملكها و ٌرؼب فً استثمارها إلى من ٌكون راؼباً و

 الؽرض.لهذا  الستعمالهمستعداً 

 و ذلك من خالل نقل األموال ممن  االقتصادالمال فً  رأسالمتراكم من  تساهم فً نمو

على سلط استهالكٌة إلى من ٌرؼب فً استثمارها فً سلط  إنفاقهاال ٌرؼبون فً 

 انتاجٌة .

   ًذاتها.جاذبٌة من النقود  أكثرتوفر للجمهور موجودات أو حقوقا ه 

 

 . أهمٌة الوساطة المالٌة1.1.1

لمالٌة فً اقتصاد الٌوم بعد ضرورة حٌوٌة لكونها قد سمحت إن وجود الوساطة ا

 بنٌجاد حلول للعدٌد من المشكالت المرتبطة بالتموٌل وٌمكن تسجٌل أهمٌة الوساطة المالٌة

 بالنسبة لكافة األطراؾ كما ٌلً:

 ًمصداقٌة الوسٌط المالً مضمونة ، فؤموال  : تعدبالنسبة ألصحاب الفائض المال

 ة كماالحفظ وهو ماال ٌتوفر دائما فً حالة عالقة التموٌل المباشرالمودع هً دائمة 

ٌعفً وجود الوساطة المالٌة أصحاب الفائض المالً من إنفاق الوقت والجهد فً 

البحث عن المقترضٌن المحتملٌن فهم ٌعرفون مسبقا الجهات التً ٌودعون فٌها 

المالً مخاطر  ٌتجنب صاحب الفائض -ضؾ إلى ذلك أنها أموالهم فً أي وقت 

 عدم التسدٌد التً تكون كبٌرة فً حالة اإلقراض المباشر

 ًالمقترض مشقة البحث عن الوساطة المالٌة تجنب  : بالنسبة ألصحاب العجز المال

أصحاب الفوائض المالٌة ، فالوساطة المالٌة باعتبارها هٌئة قرض تكون مستعدة 

المالٌة األموال الالزمة بشكل كاؾ وفر الوساطة كما ت. دائما لتقدٌم مثل هذا الدعم

وفً الوقت المناسب ألصحاب العجز المالً وهً تحقق هذه العملٌة نظرا لما تتوفر 

وجود الوساطة فأن  ضؾ إلى ذلك. علٌه من أموال ضخمة تجمعها بطرٌقة مستمرة

المالٌة ٌسمح  بتوفٌر قروض بتكالٌؾ أقل نسبٌا فعالقة التموٌل المباشرة تدفط 

 .ن إلى فرض فوائد مرتفعةالمقرضٌ
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 :تستفٌد أوال من الفائدة على القروض وتعتبر هذه  بالنسبة للوساطة المالٌة ذاتها

ستعمال موارد ؼٌر مكلفة باإلضافة إلى ا . الفائدة من المداخٌل التً تعظم عائداتها

كما  فً الؽالب ، فالودائط الجارٌة هً الجزء الؽالب فً موارد الوساطة المالٌة

 .الحصول على ودائط للوساطة المالٌة بتوسٌط قدرتها على منح القروض ٌسمح

 

 . البنك المركزي1.1

المإسسات المالٌة و المصرفٌة فً الدولـة، حٌث ٌشكل أساسا  أهمٌعد البنك المركزي من 

النظام النقدي و المالً فً كل العالم، فبواسطته تتمكن الدول من تنفٌذ السٌاسات النقدٌـة و 

تدعم السٌاسة االقتصادٌـة للحكومات، لذلك فهو ٌلعب دورا  أنٌـة التً من شانها المال

وتنفٌذها و ٌسهر على حسن سٌر  الدولةوتنفٌذ السٌاسة النقدٌة فً  صٌاؼةحاسما فً مجال 

 النظام االئتمانً بشكل عام.

 

 البنك المركزي نشأة...1.1

 األساسٌةللنظام المصرفً، كونه القاعدة المإسسات المكونة  أهمالبنك المركزي من ٌعد      

 حكومة.النقدي و المالً فً كل الدول، وأداة ضرورٌة لتنفٌذ السٌاسة االقتصادٌة للللهٌكل 

 البنوك المركزٌة فً باد  األمر كبنوك تجارٌة ثم أضٌفت لها وظائؾ جدٌدة،لقد نشؤت 

األولى، وبعد ذلك  وحتى الحرب العالمٌة 19أطلق علٌها بنك اإلصدار خالل القرن 

وكان ٌقتصر دور هذا األخٌر فً ذلك الوقت على إصدار ، استبدل بالبنك المركزي

قٌمة النقد فً المبادالت الخارجٌة، وبعد ذلك أصبح ٌتولى  والمحافظة على ثبات تالبنكنو

وبنك انجلترا من بٌن أول البنوك  وكان بنك ستوكهولم بالسوٌد 35أٌضا تنظٌم االئتمان

، ومط نهاٌة  1694زٌة التً تؤسست فً بداٌة منتصؾ القرن السابط عشر أي عام المرك

الحرب العالمٌة األولى ونظام البنوك المركزٌة فً انتشار مستمر حتى لم ٌعد ٌخلو من 

وجود بنك مركزي، وقد حدث ذلك إما عن طرٌق تحوٌل بنوك تجارٌة كبٌرة كانت تقوم 

إعطائها الصبؽة القانونٌة بواسطة إصدار  ببعض وظائؾ البنك المركزي عن طرٌق

 التشرٌعات، وبلدان أخر  قامت بننشاء بنوك مركزٌة جدٌدة.

 

                                                 
35

 .217، ص1993، لبنان، ، الدار الجامعٌةاالقتصاد النقديمجدي محمد شهاب،  
   وتؤسس  1868كبنك تجاري ثم أعٌد تنظٌمه كبنك للدولة عام  1656ستوكهولم: هو أقدم البنوك المركزٌة نشؤة  حٌث تؤسس عام ،

 .1822بنك فرنسا 
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 وخصائصه . تعرٌف البنك المركزي..1.1

رٌؾ مط عاقدم بعض االقتصادٌٌن تعارٌؾ مختلفة للبنوك المركزٌــة، ترتبط تلك الت

 :36تعارٌؾ الشائعة نوجز ماٌلًهذه ال أهمالوظائؾ التً تقوم بها البنوك المركزٌة، ومن 

 النظام المصرفً الذي ٌوجد فٌه مصرؾ واحد له السلطة  :تعرٌف فٌرا سمٌث "

 الكاملة على إصدار النقود"

 عرؾ البنك المركزي بؤنه "البنك الذي ٌتحكم فً االئتمان وٌنظمه : تعرٌف شاو" . 

  هٌكل النقدي و البنك المركزي هو البنك الذي ٌقنن و ٌحدد ال إن :دي كوكتعرٌف

المصرفً بحٌث ٌحقق أكبر منفعة لالقتصاد الوطنً ، من خالل قٌامه بوظائؾ 

متعددة، كتقنٌن العملة ، و القٌام بندارة العملٌات المالٌة الخاصة بالحكومة، احتفاظه 

باالحتٌاطات النقدٌــة للبنوك التجارٌة، ادارة احتٌاطات الدولة من العملة االجنبٌة، 

ة البنوك التجارٌة من خالل إعادة خصم االوراق التجارٌة، و قٌامه  بدور قٌامه  بخدم

المقرض للبنوك التجارٌة و إنجاز أعمال المقاصة بٌن البنوك التجارٌة و القٌام 

بالتنظٌم و التحكم فً االئتمان بما ٌتالءم و متطلبات االقتصاد الوطنً و تحقٌق 

 أهداؾ السٌاسة النقدٌـة.

نقدٌـة عامة تابعة  البنك المركزي مإسسـةللتعارٌؾ السباقة ٌمكن القول ان استقراءا       

الهٌئة التً تتولى إصدار  للدولة ، ٌحتـل مركـز الصـدارة فً الجهـاز المصـرفً ، و هـو

و ٌوكـل إلٌـه  , البنكنوت و تضمن بوسائل شـتى سالمـة أسـس النظـام المصـرفً

هذه السٌاسـة من تؤثٌرات  ـة فً الدولـة ، بها ٌترتـب علىاإلشراؾ علـى السٌاسـة االئتمانٌ

 . هامة فً النظامـٌن االقتصادي و االجتماعً

 تدعٌم فً وظٌفتها تنحصر، واعتبارها فً ربحال تضط ال منشؤة وعلٌه فالبنك المركزي 

 الجهاز حركة تنظٌم خالل من، للمجتمط االقتصادي النظام تدعٌم ثم ومن، النقدي النظام

 تآالمنش جمٌط ظلها فً تعمل التً والسٌاسات القواعد رسم وضط طرٌق عن، لمصرفًا

 .عام كمبدأ للدولة مملوكاً  ٌكون نأ ٌجب الكبٌرة ولخطورته، وانسجام تناسق فً المصرفٌة

  خصائص البنوك المركزٌــة 

 :37هناك عدة خصائص ٌتصؾ بها البنك المركزي من أهمها

                                                 
36

 هساجغ فً رٌ . 

اٌتراك للطباعة و النشر و التوزٌط،   ،اإلسخمٌةدور البنك المركزي فً جةادة تجدٌد السٌولة فً البنوك  ،  2229حدةاراٌس 
 .117القاهرة ص
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 قدٌة ذات ملكٌة عامة، فالدولة هً التً تتولى البنوك المركزٌة مإسسات ن

ادارتها و اإلشراؾ علٌها من خالل القوانٌن و التشرٌعات التً تسنها و التً 

تحدد بموجبها أؼراضها وواجباها و تشترك مط الحكومة فً رسم السٌاسة 

 النقدٌة،  وتنفذ هذه السٌاسة عن طرٌق التدخل التوجٌه و المراقبة.

 رة، فضال عن الوظائؾ التً ٌقوم بها، و له قدرة خلق ٌشؽل مركز الصدا

 .وتدمٌر النقود القانونٌة

 ة إلى أصول نقدٌةٌٌتمتط البنك المركزي بقدرة تحوٌل األصول الحقٌق. 

  ٌقوم البنك المركزي بتنظٌم النشاط المصرفً باعتباره مإسسة عامة، كما

من خاللها دور تشارك الحكومة فً رسم السٌاسة النقدٌة للبالد، وتنفٌذ 

 .المراقب والموجه

 النقود القانونٌة وٌلبً االحتٌاجات المالٌة للحكومة رٌقوم بنصدا. 

  ٌقوم البنك المركزي بمراقبة البنوك التجارٌة على نحو ٌسمح للدولة بمباشرة

 .سٌاستها النقدٌة

 

 ائف البنك المركزيظ. و..1.1

نظام النقدي للدولة واإلشراؾ على ٌهدؾ البنك المركزي فً المقام األول إلى تدعٌم ال

األوجه المختلفة للنشاط المصرفً ، وفً سبٌل ذلك فهو ٌقوم بمجموعة من الوظائؾ 

 تتمثل فً: األساسٌة

ٌنفرد البنك المركزي بحق إصدار النقود القانونٌة، و ٌرجط السبب فً  :أوال( بنك جصدار

 :38ذلك للعوامل التالٌـة

 لسائدة فً المجتمط وان اختلفت فئاتها .ٌإد  إلى توحٌد نوع النقود ا 

  إضفاء صفة اإللزام على النقود النات  من توحٌد جهة اإلصدار ٌإد  إلى نوع من

 االستقرار فً التعامل .

  توحٌد اإلصدار فً جهة واحدة ٌجعلها قادرة على التحكم فً عرض النقود وتؽٌٌر

 كمٌتها بما ٌتناسب مط األوضاع االقتصادٌة .

                                                 
.e.imamm.com://wwwhttp
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  هة ؼٌر حكومٌة محددة تعمل على إال تكون هذه أداة فً ٌد السلطة الحاكمة تخصٌص ج 

  تقدٌم ضمان أكبر ضد اإلنفراد فً إصدار أوراق النقد الذي قد ٌنت  عن تعدد بنوك

 اإلصدار.
علماً أنه إذا كان إصدار أوراق البنكنوت هو من اختصاص البنك المركزي وحده ، فنن 

ود على نشاطه فً هذا الخصوص ، بحٌث تضمن عدم الدولة عادة ما تضط عدة قٌ

 اإلسراؾ فً الكمٌات المصدرة بما ٌهدد باختالل التوازن الداخلً والخارجً .
 ٌقوم إصدار البنك المركزي للنقود على مجموعة من القواعد  :أنظمة اإلصدار

  التً تحكم تلك العملٌة وهذه القواعد تكون احد النظم انتٌة :

 لذهبً الكاملنظام الؽطاء ا 

 نظام اإلصدار الجزئً الوثٌق  

  ًنظام الؽطاء الذهب 

  نظام الحد األقصى لإلصدار 
 نظام اإلصدار الحر 

ٌقوم البنك المركزي بوظٌفة بنك الحكومة فهو : ثانٌا( بنك الحكومة و مستشارها المالً   

 ما.وكٌل الحكومة ومستشارها فً الشئون النقدٌة والمالٌة بل واالقتصادٌة عمو

بتحصٌل إٌراداتها  ٌقوم البنك المركزي باالحتفاظ باألرصدة النقدٌة للحكومة ،كما 

كما وٌحتفظ بحسابات المصالح والمإسسات الحكومٌة ، فالحكومة تضط وصرؾ نفقاتها 

أموالها فٌه ، ولهذا أهمٌة كبٌرة فً النظام بصفة عامة ألن ذلك ٌإدي إلى نتائ  تختلؾ 

 ترتب على احتفاظ الحكومة بحساباتها فً البنوك التجارٌة .تماماً عن تلك التً ت

حكومٌة وأذون الخزانة نٌابة وٌقوم بوصفه وكٌل بنصدار القروض العامة وبٌط السندات ال

ى تنظٌم استهالك وسداد ، واإلشراؾ على عملٌة االكتتاب ، وٌتعد  ذلك إلعنها

ودفط فوائد وسداد قٌمة القروض ، وعموماً ٌتولى البنك كل ما ٌتعلق بنصدار الكوبونات

 نٌابة عن الحكومة .

هذا وٌمثل مستشاراً للحكومة فً الشئون المالٌة والنقدٌة فٌمد الحكومة بالمعلومات 

 . 39والنصائح الالزمة التخاذ القرارات والسٌاسات االقتصادٌة

ألنها تعد هذه الوظٌفة من أهم وظائؾ البنك المركزي نظرا : ثالثا( أخر ملجا لإلقراض

تعمل على استقرار الجهاز المصرفً و خصوصا فً فترات األزمات، وعادة ما ارتبطت 
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 .81، ص بق ذكرهمرجع ساطاسق ِذّذ خًٍٍ األػشج)د، ط، ْ(،  
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الخصم،  و بموجب هذه الوظٌفة ٌتدخل البنك  إعادةهذه الوظٌفة بالوظٌفة الخاصة بسعر 

المركزي لتدعٌم الجهاز المصرفً عن طرٌق تقدٌم القروض و التسهٌالت االئتمانٌة 

 تضت الضرورة لذلك وهذا بطرٌقة مباشرة او ؼٌر مباشرة.للبنوك التجارٌة كلما اق

ٌقوم البن المركزي بمهمة مراقبة االئتمان عند إقرار رابعا( تنظٌم ومراقبة االئتمان: 

السٌاسة النقدٌة و تنفٌذها من اجل السٌطرة على حجم الكتلة النقدٌة أوتحدٌد أثرها على 

 مستو  األسعار و حجم النشاط االقتصادي.

والمقاصة هً عملٌة تصفٌة للشٌكات التً تتلقاها  ا( البنك المركزي بنك مقاصة:خامس

 تحصٌلها لحسابهم من البنوك األخر  .البنوك من عمالئها بقصد 

 من بؤعلى المحلٌة العملة تقٌٌم إلى المركزي البنك ؤٌلج قدسادسا( موزانة سعر الصرف:

 بهدؾ واسط نطاق على خارجٌة مدفوعات لسداد مضطراً  ٌكون عندما الحقٌقً سعرها

 وفقاً  ٌتحدد الذي السعر هو: محلٌة عملة ألي الحقٌقً السعراالمدفوعات هذه عبم من التخفٌؾ

 عندما الحقٌقً سعرها من قلؤب المحلٌة العملة لتقٌٌم ؤٌلج قدكما  . والطلب العرض لقو 

 بهدؾ المحلٌة عملةال لتثبٌت ؤٌلج قد .صادراتها وزٌادة الدولة منتجات تروٌ  فً ٌرؼب

 .سعرها على أتطر تقلبات أي تجنب

 

  ةك التجارٌوالبن. ..1     

هذه األهمٌة من  دبارزة فً االقتصادٌات الوطنٌة، وتزدا ةتحتل البنوك التجارٌة مكان 

 والتحوالت العمٌقة التً ٌشهدها المحٌط المالً الدولً. تٌوم نخر بفعل التطورا

ة البنكٌة فً جمط األموال من مصادرها المختلفة وتوجٌهها ٌتمثل الوجه األول للوظٌف

نحو أفضل االستعماالت الممكنة، أما الوجه الثانً فٌتمثل فً إعادة توظٌؾ هذه الموارد 

وفق أفضل الصٌػ الممكنة.هذه الوظٌفة جعلت من البنوك التجارٌة وسٌط مالً أساسً 

ت االستثمار والتموٌل، مما ٌإدي وضروري فً تحرٌك ودفط عجلة التنمٌة وتوسٌط مجاال

 بنا إلى محاولة معرفة المعنى الحقٌقً للبنوك التجارٌة.
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 ةك التجارٌوللبن لنشاة السٌاق التارٌخً...1.1

، تعرٌفيه، السيمات هسنتعرض فً هذا البند إلى البنك التجاري من حٌيث نشيؤته، تطيور

 الممٌزة لنشاطه وأهم الوظائؾ التً ٌقوم بها. 

 اوتطوره ةك التجارٌونشأة البن أوال(     

ترتقييً البييداٌات األولييى للعملٌييات البنكٌيية إلييى عهييد بابييل فييً األلييؾ الرابييط قبييل        

الودائيط،  ظالمٌالد، وترجط العملٌات البنكٌة التً تزاولها البنوك حيدٌثا كتبيادل العميالت، حفي

 40القروض إلى عهد اإلؼرٌق. حومن

ك التجارٌة إلى أن األفيراد فيً الماضيً كيانوا ٌودعيون وٌشٌر التطور التارٌخً للبنو   

أمييوالهم لييد  الصيياؼة، مقابييل الحصييول علييى شييهادات اإلٌييداع إلثبييات حقييوقهم، وٌحصييل 

الصاؼة مقابل ذلك على عمولة نظٌر احتفاظهم باألموال المودعة لدٌهم، وعلى هذا األساس 

 ل الودائط.فالبنوك التجارٌة ورثت عن الصاؼة أو الصٌارفة وظٌفة قبو

حيق  يوبفعل توسط نطاق المبادالت التجارٌة توسط استخدام األفراد لشهادات اإلٌيداع، أ

نقل الملكٌة، ومن ثم فالبنوك التجارٌة ورثت عن الصٌارفة وظٌفة استخدام الشٌكات للسحب 

على الودائط. ومط مرور الزمن الحظ الصٌارفة أن نسيبة كبٌيرة مين أميوال الميودعٌن تبقيى 

هم فً شكل سيٌولة عاطلية، فجياءت فكيرة توظٌفهيا وتقيدٌمها لافيراد مقابيل الحصيول بحوزت

على فائدة، أي أن البنوك التجارٌة ورثت عن الصٌارفة وظٌفية تقيدٌم القيروض مقابيل سيعر 

 الفائدة.

البنوك التجارٌة هو خلقها لوظٌفة جدٌيدة ٌطليق  زأما فً العصر الحدٌث فنن أهم ما ٌمٌ 

ط، إذ بنمكييان البنييوك أن تقييدم قروضييا تفييوق قٌمتهييا بكثٌيير قٌميية األمييوال علٌهييا خلييق الودائيي

 المودعة لدٌها.

استقراءا للتارٌخ البنكً ٌمكن القيول أن البنيوك التجارٌية اسيتمدت تسيمٌتها مين وظٌفية   

تقييدٌم القييروض القصييٌرة األجييل للتجييار، حتييى تمكيينهم ميين التسييدٌد واالسييتمرار فييً تنفٌييذ 

كن مط التطور الصيناعً والتكنوليوجً وبيروز أهمٌية اليدور البنكيً فيً أعمالهم التجارٌة، ل

عملٌات البنوك لتشمل تقدٌم القروض المتوسطة والطوٌلة األجل لتموٌل  تاالقتصاد ، توسع

 إلى جانب القروض قصٌرة األجل.  ةالمشارٌط االستثمارٌ

 

 

                                                 
 24،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر،ص محاضرات فً اقتصاد البنوك  ،2222اًالقز وٌن شاكر  .42
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  تعرٌف البنك  ثانٌا(    

 ( التعرٌف اللغويأ

ٌقصييد بهييا  ، والتييًبععانكولكلميية بنييك إلييى الكلميية اإلٌطالٌيية  ٌرجييط األصييل التييارٌخً 

المصطبة التً ٌجلس علٌها الصرافون لتصرٌؾ وتحوٌل العملة. ثم تطور المعنيى بعيد ذليك 

األخٌير أصيبحت الكلمية تعنيً  ًلٌقصد به المنضدة التً ٌتم فوقها عيد وتبيادل العميالت، وفي

 41لمتاجرة بالنقود.المكان الذي توجد فٌه تلك المنضدة وتجر  فٌه ا

صٌارفة هً  ةبدلها بدنانٌر سواها، وكلم يأما بالعربٌة فٌقال صرؾ وصارؾ الدنانٌر أ

جمييط الصييراؾ والصييرفً، وتعنييً بٌيياع النقييود بنقييود ؼٌرهييا، وكلميية الصييرافة هييً مهنيية 

الصراؾ، أما مصرؾ فهً كلمة مستحدثة تعنً المإسسة المالٌة التيً تتعياطى اإلقيراض و 

 .42االقتراض

 قتصاديالتعرٌف اال (ب

البنيوك التجارٌية بتعيدد األفكيار االقتصيادٌة وبياختالؾ األنظمية البنكٌية،  ؾتعددت تعارٌ

صعب إٌجاد تعرٌؾ اقتصادي جامط للبنوك التجارٌة، وهذا راجط لكون نشاطات البنوك  امم

لتيً تتؤثر وتخضط لقوانٌن وتشرٌعات اليدول المتواجيدة بهيا، ومين ثيم فينن التشيرٌعات هيً ا

الذٌن تطرقوا إلى تعرٌؾ البنوك التجارٌية  بتحدد تعرٌؾ البنوك التجارٌة، ومن أشهر الكتا

 نجد.

 عليى أنهيا: "مإسسية مهمتهيا  ةعرفيت البنيوك التجارٌي ًٌخراز ٌعيدل فرٌيدة التي

شيكل  ًاألساسٌة والعادٌة الحصول من الجمهور عليى األميوال فيً شيكل ودائيط وفي

 43لحسابها الخاص فً عملٌة الخصم أو القرض أو عملٌات مالٌة". اأخر، تستخدمه

  أمييا منٌيير إبييراهٌم هنييدي فقييد عييرؾ البنييوك التجارٌيية علييى أنهييا: " نييوع ميين

 كالمإسسييات المالٌيية التييً ٌرتكييز نشيياطها فييً قبييول الودائييط وميينح االئتمييان، والبنيي

 نفائضيية، وبييٌ التجيياري بهييذا المفهييوم ٌعتبيير وسييٌطا بييٌن أولئييك الييذٌن لييدٌهم أمييوال

 44أولئك الذٌن ٌحتاجون لتلك األموال".

  وٌر  أحمد ؼنيٌم أن البنيوك التجارٌية عبيارة عين: "مإسسية مالٌية متخصصية

وظٌفتها الرئٌسٌة الوساطة المالٌة، وتعنً هذه الوظٌفة قٌام البنيك بتعبئية الميدخرات 

عيات التيً القطا ًمن األفراد والقطاعيات االقتصيادٌة المختلفية داخيل المجتميط، وهي

                                                 
 .24المرجط السابق ،  ص41 

42
 ؾالعربً المنجد فعل صر سالقامو 
 62 ص،  رالمطبوعات الجامعٌة، الجزائ ن، دٌواتقنٌات وسٌاسات التسٌٌر المصرفً،  2222ٌخراز ٌعدل فرٌدةا .43
 5، المكتب العربً الحدٌث، اإلسكندرٌة، ص، جدارة البنوك التجارٌة(2223. منٌر إبراهٌم هنديا44
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تتوافر لدٌها فوائض نقدٌة، ثيم توجٌيه هيذه الميدخرات إليى مين ٌحتاجهيا مين األفيراد 

والقطاعييات االقتصييادٌة المختلفيية والتييً تحتيياج لهييذه األمييوال المييدخرة لاؼييراض 

45اإلنتاجٌة واالستثمارٌة والشخصٌة المختلفة".
 

هً تلك القناة التً تمر عبرها إذا تؤملنا التعارٌؾ السابقة  ٌتبٌن لنا أن البنوك التجارٌة 

عن ؼٌرها  هازاألموال من وحدات الفائض المالً إلى وحدات العجز المالً، وأهم ما ٌمٌ

من المإسسات المالٌة هو قٌامها بتقدٌم نوعٌن من الخدمات هما: قبول الودائط وتقدٌم 

 .القروض المختلفة ألصحاب األعمال والشركات واألفراد وؼٌرهم

 ف القانونً:التعرٌ (ج   

-92مين قيانون النقيد والقيرضا 114عرؾ المشرع الجزائري البنوك من خالل الميادة   

بؤنها"أشخاص معنوٌة مهمتها العادٌة واألساسٌة إجراء العملٌات المنصيوص علٌهيا فيً   12

". وتتضمن هذه العملٌيات تلقيً األميوال مين الجمهيور فيً شيكل ودائيط،  113و112المادتٌن 

 ووضط وإدارة وسائل الدفط.القرض  تعملٌا

 46السمات الممٌزة لنشاط البنوك التجارٌة. ..1.1

عملٌيية  رال تعتبيي كتقييدم البنييوك التجارٌيية خييدماتها البنكٌيية للجهييور دون تمٌٌييز، لييذل      

سيمات أخير  ٌنبؽيً معرفتهيا  كهنا لالوساطة المالٌة هً السمة الوحٌدة للبنوك التجارٌة، ب

كٌل السٌاسيات الخاصية باألنشيطة الرئٌسيٌة التيً تمارسيها البنيوك، لما لها من تؤثٌر على تش

سيٌتم التطيرق إليى كيل  ًواألمان وفٌما ٌيؤت ة: السٌولة، الربحًٌوتتمثل هذه السمات أساسا ف

 منها:

: ٌتمثييل الجانييب األكبيير ميين مصييارٌؾ البنييك فييً تكييالٌؾ ثابتيية هييً الفوائييد الربحٌععـة(أ

نيوك التجارٌية مين أكثير المإسسيات تعرضيا وتيؤثرا بآثيار تعيد الب االمدفوعة على الودائط، لذ

عنهيا  بمعٌنية ٌترتي ةبنسيب ةالرفط المالً، وهذا ٌعنً أن الزٌادة فً إٌرادات البنيوك التجارٌي

أي أن انخفاض اإلٌرادات بنسبة معٌنية ٌترتيب عنهيا  سزٌادة فً األرباح بنسبة أكبر، والعك

تضيً مين إدارة البنيك التجياري السيعً لزٌيادة انخفاض األرباح بنسيبة أكبير. األمير اليذي ٌق

 اإلٌرادات وتجنب حدوث انخفاض فٌها.

                                                 
، مطابط المستقبل، مصر، الطبعة جطار استراتٌجٌة شاملة بالبنك ًقرارات االئتمان والتموٌل ف ةصناة،  1999ؼنٌما أحمد .45

 .6الثانٌة ص
 . 12، صبق ذكرهس عمرج ، 2223منٌر إبراهٌم هنديا.46
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: تشيكل الودائييط التيً تسيتحق عنييد الطليب الجانيب األكبيير مين ميوارد البنييك السعٌولة (ب

المالٌة، لذا ٌنبؽً على البنك التجاري أن ٌكون مستعدا للوفاء بهيا فيً أٌية لحظية. وتعيد هيذه 

التً تمٌز البنوك التجارٌة عن باقً المإسسات، فتوفر السٌولة  الخاصٌة من أهم الخصائص

بالبنك تعنً ثقة المودعٌن، وبمجرد تسرب إشاعة عن عدم تيوفر سيٌولة كافٌية بالبنيك كفٌلية 

بييؤن تزعييزع ثقيية المييودعٌن وتييدفعهم لسييحب ودائعهييم فجييؤة ممييا قييد ٌعييرض البنييك لخطيير 

 اإلفالس.

التركٌز على ضرورة إلتزام البنك التجاري بالنسبة : ٌقصد باألمان االهتمام واألمـان (ج

حماٌيية المييودعٌن ميين المخيياطر التييً قييد ٌتعرضييون لهييا بسييبب  دالمحييددة لييرأس المييال، قصيي

 انخفاض محتمل فً جودة بعض عناصر األصول الممولة من طرؾ البنك. 

ٌتسييم رأسييمال البنييك التجيياري بالصييؽر، إذ ال تزٌييد نسييبته إلييى صييافً األصييول عيين    

مميا ٌفسير صييؽر هيامش األمييان بالنسيبة للميودعٌن، الييذٌن ٌعتميد البنييك عليى أمييوالهم  .12%

ميا  ااستٌعاب خسائر تزٌيد عين رأس ماليه، فينذ هكمصدر لالستثمار، فالبنك التجاري ال ٌمكن

هذه الخسائر عن تلك النسبة فننها تؤخذ جزءا من أموال المودعٌن، والنتٌجة فً أسوء  تزاد

 ار إفالس البنك التجاري.الحاالت هً إشه

من خالل الخصائص التيً تيم التطيرق إلٌهيا اتضيح أن إدارة البنيك التجياري تسيعى      

 إلى:

  ،تحقٌق أقصى ربحٌة من خالل زٌادة اإلٌرادات طالما أن الجزء األكبر من التكيالٌؾ ثابيت

 وأي انخفاض فً اإلٌرادات ٌترتب عنه انخفاض أكبر فً األرباح.

 نقص شدٌد فً السٌولة لما لذلك من تؤثٌر على ثقة المودعٌن.تجنب التعرض ل 

 .تحقٌق أكبر قدر ممكن من األمان للمودعٌن 

 

 . وظائف البنوك التجارٌة..1.1

البنوك التجارٌة مإسسات مالٌة ائتمانٌة تسعى لجلب أكبير قيدر ممكين مين المتعياملٌن    

وأهداؾ الربحٌة، السٌولة و األمان،  بتقدٌم أنواع شتى من الخدمات، بما ٌتوافق  ناالقتصادٌٌ

، الرٌادة فً تخفيٌض التكيالٌؾ زسعٌا منها لخلق موقط استراتٌجً ٌعتمد على التمٌز، التمرك

 و كسب ثقة العمالء ورضاهم.

 رتإدي البنوك التجارٌة عموما جملة من الخدمات نذكر منها على سبٌل المثال ال الحص

 ماٌلً:
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 ألجييل  طودائييط تحييت الطلييب، ودائيي للها مثييقبييول الودائييط علييى مختلييؾ أشييكا

 والودائط االدخارٌة.

  تسيياهم فييً تنشييٌط االقتصيياد الييوطنً وتموٌييل المشييارٌط التنموٌيية ميين خييالل

 اإلقراض وفق صٌػ مختلفة.

  تقيييدٌم التموٌيييل القصيييٌر والمتوسيييط والطوٌيييل األجيييل للعميييالء تحيييت أهيييداؾ

 الربحٌة، السٌولة واألمان.

 جال دراسات الجدو  االقتصادٌة والتقنٌة.تقدم خدمات استشارٌة فً م 

 .التعامل باألوراق المالٌة والتجارٌة والعمالت األجنبٌة بٌعا وشراءا 

 .تؤجٌر خزائن حدٌدٌة لعمالئها مقابل عمولة محددة 

 .التعامل باإلعتمادات المستندٌة لتسهٌل عملٌات التجارة الخارجٌة 

وتنوع األنشطة  ةختالؾ المناطق الجؽرافٌتتخذ البنوك التجارٌة عدة أشكال تختلؾ با   

 :47التً تقدمها، فقد تكون

: هً منشيآت مالٌية ٌمتلكهيا أشيخاص طبٌعٌيون أو البنوك التجارٌة ذات الفرع الواحد (أ

معنوٌيييون، ٌقتصييير عملهيييا عليييى منطقييية صيييؽٌرة الحجيييم تباشييير فٌهيييا عملٌاتهيييا وخيييدماتها 

 اإلدارة والقرار. البنكٌة.وتتمتط هذه البنوك بالحرٌـة واستقاللٌة

: تظهير هيذه البنيوك فيً شيكل شيركات مسياهمة لهيا البنوك التجارٌة متعددة الفروع (ب

فييروع عييدة فييً مختلييؾ أرجيياء العييالم، ٌتمتييط كييل فييرع بنييوع ميين االسييتقالل فييً اإلدارة 

والتسييٌٌر، وتختلييؾ هييذه الفييروع فييً نوعٌيية الخييدمات البنكٌيية المقدميية، بحٌييث تحصييل علييى 

متعييددة ومين قطاعيات اقتصيادٌة مختلفية، وٌعتبير هييذا  ةة مين منياطق جؽرافٌيالميوارد المالٌي

 الشكل من البنوك األكثر انتشارا فً العالم. 

بالشيركات القابضية حٌيث تقيوم  ن: هذه البنوك أشبه ما تكيومجموةة البنوك التجارٌة(ج

هيا مجموعة من الشركات بننشاء عيدة بنيوك وشيركات مالٌية وتمتليك رأسيمالها وتشيرؾ علٌ

 وتحدد وترسم سٌاستها المالٌة واالستثمارٌة وتحدد أعمالها وأنشطتها بطرٌقة ؼٌر مباشرة. 

: نشييؤ هييذا النييوع ميين البنييوك نتٌجيية ازدٌيياد حجييم البنييوك التجارٌيية بنععوك السخسععل (د

، وتقوم البنوك بفتح سلسلة من ةوتضخٌمها مط زٌادة حجم العمل وتنوع المشارٌط االستثمارٌ

اطق مختلفية لتؽطٌية المنياطق الجؽرافٌية.وتتمٌز هيذه السالسيل بالتكاميل فٌمييا الفيروع فيً مني

 فً التموٌل واالستثمار والمشارٌط رؼم أنها منفصلة إدارٌا وتسٌٌرا. ابٌنه
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، 2221منتييوري قسيينطٌنة  ة، جامعيي16، مجليية العلييوم اإلنسييانٌة، العييدد العمععل المصععرفً وحكمععه الشععرةً ، 2221محمييد بيياونًا 
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ظهرت هذه البنوك نتٌجة لعلوم االتصال وااللكترونٌك واإلعيالم  البنوك االلكترونٌة: (ه

ا عبير شيبكة االنترنٌيت وخطيوط االتصيال انليً انلً، فؤصبحت هذه البنوك تإدي خيدماته

 عبر مختلؾ أرجاء العالم.

 48ةك اإلسالميوالبن ...4.4  

ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة خاصة فٌما ٌتعلق بتحرٌم  هك تخضط جمٌط معامالتهوبن هً

ك من قبٌل تكالٌؾ وإدٌها البنة المفروضة، وتعتبر الزكاة التً تالتعامل بالربا وأداء الزكا

بؤحكام الشرٌعة،  اك هٌئة للرقابة الشرعٌة تتولى مشطابقة معامالتهونتاج، وتششكل بالبناإل

ٌشحدد النظام األساسً للبن  ك كٌفٌة تشكٌل هذه الهٌئة وكٌفٌة ممارستها لعملها.وو

 فً ماٌلً: اوتتمثل نشاطاته

  قبول الودائط من خالل: فتح حسابات الودائط الجارٌة. فتح حسابات
 الستثمار أموالها فٌما تجٌزه الشرٌعة اإلسالمٌة.استثمارٌة 

  ًاالستثمار: فً األوراق المالٌة التً تشصدرها الشركات التً تعمل وفقا

عن طرٌق المساهمة فً وكذا االستثمار  ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 المشروعات جزئٌاً أو كلٌاً. 

  :لشرعٌة بالمضاربة اأو عن طرٌق  فً األرباح.بالمشاركة التموٌل

االتموٌل من جانب البنك والعمل من جانب العمٌل وتحدد حصة الربح لكل 

المرابحة بنضافة نسبة ربح أو تاخذ شكل  منهما  ولٌست فائدة محددة مسبقاً.

 على ثمن أصل البضاعة وبٌعها نقداً أو باألجل.

 .حفظ األمانات 

 ات التً شراء وبٌط األوراق المالٌة لحساب الؽٌر بشرط أن تكون الشرك

 أصدرتها تعمل وفقاً ألحكام الشرٌعة.

  تحصٌل األموال نٌابة عن العمالء فٌما عدا خصم الكمبٌاالت الذي ال

 تجٌزه الشرٌعة اإلسالمٌة.

 .متلكات العمالء نٌابة عنهم  إدارة مش

                                                 
.e.imamm.com://wwwhttp.
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االِاَ ِذّذ تٓ سؼىد، اٌٍّىح اٌؼشتٍح  د و اٌؼٍىَ االداسٌح، جاِؼح ػثذ اٌؼضٌض اٌؼٕضي، ِختصش اداسج إٌّشآخ اٌّاٌٍح، وٍٍح االلتصا

 اٌسؼىدٌح.
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 التً ال تتعارض مط  النصح واإلرشاد فً المسائل المالٌة وؼٌرها تقدٌم

 أحكام الشرٌعة.

 

 .خخصـة2.1

التجارٌة مكانة بارزة فً االقتصاد ، وٌرتبط المركزٌة وٌتضح مما سبق أن للبنوك      

تطورها بوجود بٌئة وتنظٌم اقتصادي مالئم ٌتٌح للبنك الحرٌة فً الحركة واستقاللٌة 

القرار. وتتمثل الوظٌفة األساسٌة للبنوك التجارٌة فً كٌفٌة توظٌؾ مواردها المالٌة 

ت االستثمار والتموٌل، وتختلؾ هذه التوصٌفات من حٌث طبٌعتها وتوجٌهها نحو مجاال

 ومدتها باختالؾ حجم التموٌل وأشكاله التً ٌتخذها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 الفصل الخامس: السٌاسة النقدٌة و السٌاسات البنكٌة

 

 . مدخل1.2

تنطوي السٌاسة االقتصادٌة على مجموعة من السٌاسات المكونة لها االسٌاسة 

...الخ ، وتعتبر السٌاسة النقدٌة و ....ٌة، السٌاسة النقدٌة، السٌاسة الصناعٌة، المال

البنكٌة من أهمها نظرا لما نالته من اهتمام من طرؾ المحللٌن االقتصادٌٌن  تالسٌاسا

وهذا لتؤثٌرها على حجم النشاط االقتصادي واالئتمانً وما تحدثه من آثار على 

 االستثمارات 

لسٌاسات تبنى بصفة خاصة على مد  قدرة الجهاز البنكً على إن فعالٌة هذه ا

تعبئة أكبر قدر من الودائط و الموارد  بحٌث ٌكون حجم التسرب النقدي فً أدنى 

  .مستوٌاته

 

 . السٌاسة النقدٌـة1.2

تشكل السٌاسة النقدٌة جزءا هاما من أجزاء أو أسالٌب السٌاسة االقتصادٌة العامة، 

التجارٌة من أجل التؤثٌر على مستو  النشاط ى جانب السٌاسة المالٌة  وتستخدمها الدولة إل

االقتصادي و ذلك من خالل تؤثٌرها على المتؽٌرات األساسٌة للنشاط االقتصادي 

 كاالستثمار، االستهالك، الدخل ..إلخ.

 
 .فهااوأهد . مفهوم السٌاسة النقدٌــة1.1.2    

قدٌة من مدرسة إلى أخر  و كٌفٌة تحدٌد تعددت التعارٌؾ حول مفهوم السٌاسة الن

االقتصادٌة، ذلك ألن لها دور فعال ومحرك للدورة المالٌة و تنظٌم  ةموقعها من السٌاس

 الكتلة النقدٌة.

 أوال( مفهوم السٌاسة النقدٌـة    

للسٌاسة النقدٌــة معنٌان حٌث تعرؾ بالمعنى الضٌق بانها "مجموعة    

لسلطات النقدٌـة لمراقبة عرض النقد بقصد تحقٌق أهداؾ اإلجراءات التً تستخدمها ا

 .49اقتصادٌـة معٌنة"

                                                 
 .224، الدار الجامعٌة، مصر، ص مقدمة فً النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة ، 2224أحمد محمد مندورا 49
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أما بالمعنى الواسط  فتشمل جمٌط التنظٌمات النقدٌـة و المصرفٌة لما لها من دور 

مإثر فً مراقبة حجم النقد المتٌسر فً النظام االقتصادي، وهً بذلك تشتمل على جمٌط 

مة و البنك المركزي و الخزٌنة بقصد التؤثٌر على التً تتخذ من قبل الحكو اإلجراءات

 .50مقدار و توفٌر االئتمان و استعمال النقد

 أهداف  السٌاسة النقدٌــة ثانٌا(

 تهدؾ السٌاسة النقدٌـة إلى تحقٌق  جملة من األهداؾ نوجز منها ماٌلً:     

 تحقٌق مستو  مقبول من االستقرار النقدي و االقتصادي 

 ٌمعتبرة فً مختلؾ القطاعات  يق معدالت نمو اقتصادالمساهمة فً تحق

 ، و المصحوب بالعمالة االقتصادٌـة

 .إحكام الرقابة على االئتمان المصرفً بما ٌتالءم و الوضط االقتصادي القائم 

 .المساهمة فً تحقٌق توازن فً مٌزان المدفوعات 

  ًتتعامل فٌها المساهمة فً تطوٌر المإسسات المالٌة و المصرفٌة و األسواق الت

 هذه المإسسات.

 .تعبئة المدخرات و الموارد المالٌة الالزمة لتموٌل المشارٌط االستثمارٌة 

 

 النقدٌة ةالسٌاس.أدوات 1.1.2

ٌقصد بها القواعد واألسس التً تفرض على البنك التجاري من مصادر خارجٌة سواء     

المركزي، هدفها التؤثٌر كانت أعراؾ مسلم بها فً المجال المصرفً أو كانت من البنك 

،  51على مقدار االئتمان الكلً المقدم إلى المجتمط بصرؾ النظر عن مجاالت استخدامه

البنك المركزي فً مثل  لو اقتصادٌة وعادة ما ٌتدخ ةوذلك من أجل تحقٌق أهداؾ نقدٌ

هذه الحالة باعتباره المصمم والمشرؾ على تنفٌذ أهداؾ السٌاسة االئتمانٌة والنقدٌة 

بوسائل المراقبة الكمٌة والكٌفٌة على االئتمان، وٌمكن  ؾمستخدما فً ذلك ما ٌعر

 توضٌحها من خالل الشكل التالً:

 

 

 

 

                                                 
 .182، ص ذكره (، مرجع سبق2225اكرم حداد، مشهور هذلولا 50

 .157الثانٌة، ص ة، الطبعةالمعارؾ، اإلسكندرٌ ة، منشؤقتصادٌات االئتمان المصرفًا ، 2222. محمد كمال خلٌل الحمزاويا51 
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 (: ٌوضح ادوات السٌاسة النقدٌــة1-2شكل)

  

 

 

 

  أوال( األدوات الكمٌة

 ضوك التجارٌة، بؽإلى التؤثٌر على حجم االئتمان البنكً فً البن األدواتهذه تهدؾ 

فً التيؤثٌر وتتمثل آلٌة عمل األدوات الكمٌة  52النظر عن المجاالت واألنشطة الموجه إلٌها

النقدٌة المتوفرة ليد  النظيام البنكيً والتيً تكيون فيً صيورة نقيود  تعلى حجم االحتٌاطٌا

 قانونٌة أو أرصدة دائنية ليد  البنيك المركيزي وميا ٌينجم عنيه مين آثيار عليى الحجيم الكليً

 مالكمٌة على حج ةالرقاب المركزيحقق البنك بما لقروض البنوك التجارٌة و استثماراتها. ٌ

نوجزهيا فٌميا  مين خيالل إتبياع جملية مين السٌاسيات ةالقروض التً تمنحها البنوك التجارٌي

  : 53ٌلً

ٌقصيد بسيعر إعيادة الخصيم سيعر الفائيدة التيً ٌحصيل  سٌاسة سعر جةعادة الخصعم: ( أ

مقابييل تقييدٌم القييروض للبنييوك التجارٌيية ومقابييل خصييمه ليياوراق علٌهييا البنييك المركييزي 

التجارٌة التً تقيدمها هيذه األخٌيرة، والعالقية بيٌن سيعر إعيادة الخصيم وسيعر الفائيدة عليى 

تفسير سٌاسية البنيك المركيزي  ةالقروض التً تمنحها البنيوك التجارٌية هيً عالقية طير دٌي

فالبنك المركيزي ٌعتميد سٌاسية انكماشيٌة اتجاه منح االئتمان"سٌاسية توسيعٌة أو انكماشيٌة".

رفط تكلفة  ذعندما ٌالحظ أن حجم االئتمان البنكً زاد عن المستو  المطلوب، فٌقرر عندئ

فعيل  دحصول البنوك التجارٌة على القروض منه من خالل رفط سعر إعادة الخصم، وكير

عار الفائيدة عليى تعمل البنوك التجارٌة على نقل هذا العبء إلى عمالئها من خالل رفط أسي

االقتيراض فيً تليك الفتيرة، وٌتحقيق  تٌإدي إلى انخفاض معدال االقروض التً تقدمها مم

العكس عندما ٌتجه البنيك المركيزي إليى تشيجٌط االئتميان حٌيث ٌعميل عليى تخفيٌض سيعر 
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 . 51األمل، بٌروت ، ص ط، مطاباقتصادٌات النقود والمال ، 1994زٌنب حسٌن عوض هللاا.
 .233، لٌبٌا ، صي، الجامعة المفتوحة، بنؽازالنقود والمصارف ، 1994. عقٌل جاسم عبد هللاا53
  

 أدوات السٌاسة النقدٌـة

 أدوات كٌفٌة أدوات كمٌة

 صم سٌاسة سعر إعادة الخ

 سٌاسة السوق المفتوحة

 سٌاسة االحتٌاطً القانونً

 سٌاسة تقٌٌد أسعار الفائدة

 إعادة الخصم التمٌٌزي 

 تحدٌد السقوؾ االئتمانٌة 
 النسبٌة والمطلقة 
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البنوك التجارٌية إليى تخفيٌض معيدالت الفائيدة عليى القيروض التيً  طإعادة الخصم مما ٌدف

 تمنحها. 

ٌشٌر مصطلح السوق المفتوحة إليى المصيطلح األنجليو   اسة السوق المفتوحة:سٌ  ( ب

" اليذي ٌهيتم بحركية السيٌولة البنكٌية، وحسيب هيذا المصيطلح Open marketسكسونً" 

تكون السوق مفتوحة فً حالة واحيدة وهيً عنيدما ٌيدخل البنيك المركيزي بائعيا أو مشيترٌا 

فٌمييا عييدا ذلييك. ٌسييتخدم البنييك المركييزي هييذه ليياوراق المالٌيية أو التجارٌيية وتعتبيير مؽلقيية 

عين طرٌيق إجيراء عملٌيات شيراء وبٌيط ألوراق  كالسٌاسة للتؤثٌر على حجم االئتمان، وذل

مالٌة وتجارٌة فً السوق النقدي والمالً، والهيدؾ األساسيً مين هيذه السٌاسية هيو التيؤثٌر 

ط حجيم االئتميان بحسيب النقدٌة للبنوك التجارٌية مين أجيل تقٌٌيد أو توسيٌ تعلى االحتٌاطٌا

األهداؾ والظروؾ االقتصادٌة، وٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من انثار التً تينجم عين تنفٌيذ 

.54وهما انثار الكمٌة وانثار السعرٌة عملٌات السوق المفتوحة:
 

عندما ٌدخل البنك المركزي إلى السوق بائعا أو مشترٌا لاوراق ا ثار الكمٌة:  

نن السييٌولة الكلٌيية المتييوفرة لالقتصيياد سييوؾ تيينخفض أو تييزداد المالٌيية أو التجارٌيية فيي

حسب نوع العملٌة التً ٌجرٌها البنك المركزي فً السوق المفتوحية، فينذا تيم التعاميل 

مط البنوك التجارٌة بٌعا أو شراءا فنن ذلك سوؾ ٌإدي إلى زٌادة أو خفض إمكانٌات 

 خلق المزٌد من النقود.هذه البنوك فً منح القروض وبالتالً إمكانٌاتها فً 

: ٌإدي تدخل البنك المركزي فً السوق المفتوحة إلى تؽٌٌر فً ا ثار السعرٌة 

سعر التوازن فً السوق، فينذا تيدخل بائعيا لياوراق المالٌية ميثال فيؤن ذليك ٌيإدي إليى 

خفض سعر هذه األوراق المعروضة فً السوق، والعكس صحٌح وٌنعكس أثير سيعر 

الفائدة فً السيوق النقدٌية بحٌيث ترتفيط أسيعار الفائيدة عنيدما  تلك األوراق على أسعار

ٌدخل البنك المركزي مشترٌا وتنخفض عندما ٌدخل بائعا وٌنت  عن ذلك التؤثٌر عليى 

 تكلفة القروض التً تحصل علٌها مختلؾ القطاعات االقتصادٌة.

حيد األدنيى ٌمثيل االحتٌياطً القيانونً ال  سٌاسة تعدٌل نسعبة االحتٌعاطً القعانونً:ج( 

الذي ٌتوجيب عليى البنيك التجياري أن ٌحيتفظ بيه مين نقدٌية مقابيل ودائعيه مين أجيل حماٌية 

حقوق المودعٌن وضمان السٌولة بالبنيك. ٌمكين  توضيٌح سٌاسية االحتٌياطً القيانونً مين 

 خالل الجدول التالً:
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 الئتمانةلى قدرة البنوك التجارٌة فً منح ا(: تأثٌر االحتاٌطً القانونً 1-2جدول رقم )

  

 

 

ٌتضح من خالل الجدول أعاله أن قدرة البنك التجاري فً تقدٌم القروض تتوقؾ وتتناسب 

النقدي.، وطالما أن البنك المركزي هو الذي ٌتحكم  ًالقانونٌة لالحتٌاطعكسٌا مط النسبة 

فً هذه النسبة وٌحددها فننه ٌمكن أن ٌستخدمها فً التؤثٌر على حجم االئتمان البنكً، 

فرفعه لهذه النسبة تعنً زٌادة الحد األدنى لالحتٌاطً الذي ٌتعٌن على البنوك التجارٌة 

قلٌل من سٌولة البنك التجاري وتجمٌد جزء كبٌر من احتٌاطه االحتفاظ به قانونا، قصد الت

النقدي وبالتالً تقٌٌد قدرته فً منح القروض، والعكس عندما ٌخفض البنك المركزي فً 

نسبة االحتٌاطً القانونً فمعنى ذلك حصول البنك التجاري على الؽطاء القانونً النقدي 

 الالزم لقٌامه بعملٌات االئتمان.

 وات الكٌفٌةثانٌا( األد

توجٌييه القييروض البنكٌيية إلييى صييور معٌنيية ميين االسييتخدامات هييذه االدوات إلييى تهييدؾ  

المرؼوب فٌها من طرؾ البنك المركزي، وذلك بالتمٌٌز فً السعر أو مد  توافر االئتمان 

المختلفة التً ٌراد استخدامه فٌها، من هنيا كيان محيل الرقابية الكٌفٌية  لبٌن وجوه االستعما

فيً تحقٌيق التفرقية بيٌن القيروض  -الرقابية الكٌفٌية-هدفها ىمان البنكً ذاته، وٌتجلهو االئت

النظر عن االحتٌاطً النقدي للبنيوك التجارٌية. وتتخيذ الرقابية الكٌفٌية عيدة أشيكال  ؾبصر

 :55وأسالٌب نذكر منها

 .تحدٌد أسعار فائدة مختلفة حسب نوع القروض 

 تحدٌد حصص متنوعة لكل نوع من أنواع القروض. 

 .التمٌٌز بٌن القروض حسب األصل المقدم كضمان 

 .تحدٌد آجال استحقاق القروض المختلفة طبقا ألوجه استخدام القرض 

  الحصيول عليى موافقية البنيك المركيزي بالنسيبة للقيروض التيً تمنحهيا البنييوك

 التجارٌة والتً تتجاوز قٌمتها مقدار معٌن.    

                                                 
55
 .159، صمرجع سابق  ،1994زٌنب حسٌن عوض هللا ا. 

 الحد األدنى لنسبة لخحتٌاطً القانونً 

 التخفٌض فً النسبة الزٌادة فً النسبة

 + - السٌولة بالبنك التجاري

 + ـ قدرة البنك التجاري ةلى منح االئتمان
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التييً ٌسييتخدمهما البنييك المركييزي فييً تنظييٌم  نوعٌيية األدوات الكمٌيية و الباإلضييافة إلييى        

االئتمان البنكً بما ٌتوافق وأهدافه النقدٌة واالئتمانٌية،  ٌمكين للبنيك المركيزي أن ٌسيتخدم 

 وفً نفس الوقت األسالٌب واإلجراءات األخر  التً ٌراها ضيرورٌة وتحقيق ليه ميا ٌصيب

 إلى بلوؼه من أهداؾ من بٌنها:

: حٌث تلجؤ البنيوك المركزٌية فيً 56ٌة مطلقة أو نسبٌةتحدٌد السقوف االئتمان 

حجم االئتمان فً فترة معٌنة، أما  ال ٌتعداهالحالة األولى إلى تحدٌد حد أقصى ٌجب أن 

متؽٌيير مصييرفً معييٌن مثييل إجمييالً  ىفييً الحاليية الثانٌيية فٌييتم تحدٌييد نسييبة االئتمييان إليي

 الودائط إلى مجموع المٌزانٌة. 

علييى اسييتخدام بعييض  لبنكٌععة فععً بعععض الععدولقععد تععنص بعععض التشععرٌعات ا 

األدوات األخر  للرقابة على االئتميان محاولية منهيا لضيبط التوسيط االسيتثماري للبنيك 

الميإر  فيً  11-23مين األمير رقيم  74التجاري ففً الجزائير ميثال تينص الميادة رقيم 

أن المتعلق بالنقد والقيرض عليى أنيه"ٌمكن للبنيوك والمإسسيات المالٌية  2223أوت 26

أن تتعد  هذه المساهمات بالنسيبة للبنيوك الحيدود  زتؤخذ مساهمات وتحوزها، وال ٌجو

 التً رسمها مجلس النقد والقرض".

 أدوات السٌاسة النقدٌـة ألٌة ةمل .1.1.2

السٌاسة النقدٌة أهدافا بعٌدة المد  تإثر على المستو  االقتصادي  أهداؾتعتبر   

 ٌظهر الأدوات السٌاسة النقدٌة على هذه األهداؾ  قد بشكل عام، وهذا ٌعنً أن استخدام 

بصورة سرٌعة أو مباشرة  و بالتالً ٌصبح الحكم على كفاءة السٌاسة النقدٌة و فعالٌتها 

حكما ؼٌر صحٌح و لذلك تسعى السلطة النقدٌة للتؤثٌر على أهداؾ وسٌطة تتمٌز 

على األهداؾ  تؤثٌرهاكن اختبار السٌاسة النقدٌة و بالمقابل ٌم ألدواتاستجابتها السرٌعة 

 األدواتهذه  أهمالنهائٌة لهذه السٌاسة، وٌعتبر عرض النقد و أسعار الفائدة  طوٌلة األجل 

 ما الكلٌة أو البنوكالقاعدة النقدٌة و احتٌاطات  أداءعلٌها ٌجب التؤثٌر مسبقا على  للتؤثٌرو 

 .و الشكل الموالً ٌوضح ذلك. 57األداء بؤهداؾٌسمى 

 

 

 

                                                 
 .172، صسابق عمرج ، 2222محمد كمال خلٌل الحمزاوي ا..56
 .184، ص مرجع سابق ، 2225اكرم حداد، مشهور هذلولا .57
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 (: آلٌة ةمل أدوات السٌاسة النقدٌـة1-2) مل رقالشك

 

  

 

 

 

 

 

 . السٌاسات البنكٌــة1.2

"مجموعة المبياد  والمفياهٌم التيً تضيعها اإلدارة العلٌيا لكيً  البنكٌة تالسٌاساب ٌقصد

تهتييدي بهييا مختلييؾ المسييتوٌات اإلدارٌيية عنييد وضييط البييرام  واإلجييراءات، وٌسترشييد بهييا 

ارات عند البت فً الطلبات، وٌلتزم بها المنفذون عند بحث تلك الطلبات وبعيد متخذوا القر

  58بشؤنها". تاتخاذ القرارا

المسيار الييذي ٌيتم تبنٌييه لتحقٌيق أهيداؾ معٌنيية مين خييالل  فنعنييً بهيا باإلسيتراتٌجٌةأميا 

األمثل لهيا "خطيط وأنشيطة المنظمية التيً ٌيتم وضيعها  ؾمجموعة من السٌاسات، والتعرٌ

تضمن خلق درجة من التطابق بٌن رسالة المنظمية وأهيدافها ، وبيٌن هيذه الرسيالة بطرٌقة 

 59والبٌئة التً تعمل بها بصورة فعالة وذات كفاءة عالٌة."

 . جستراتٌجٌة جدارة الخصوم فً البنوك التجارٌة1.1.2

البنك التجاري كؽٌره من المإسسات االقتصادٌة األخر ، رؼم اختالفه عنها من حٌث 

نشاطه إال أن له نفس مصادر التموٌل. وٌطلق عليى إدارة هيذه المصيادر اصيطالح طبٌعة 

إدارة الخصوم، وتمثل مفرداتها مصادر األموال التً ٌستخدمها البنيك فيً تموٌيل أصيوله، 

وٌقط على عاتق هذه اإلدارة مسإولٌة تنمٌية الميوارد مين أجيل تحقٌيق المزٌيد مين األربياح 

 رً للبنك حتى ٌتمكن من المحافظة على عمالئه واالستمراوالمحافظة على المركز التنافس

 فً ممارسة النشاط.

 

 

 

                                                 
58

 .227ص همرجع سبق ذكر،  2223ا. منٌر إبراهٌم هندي
 .2، ص1993العربً الحدٌث اإلسكندرٌة ب، المكتوحاالت تطبٌقٌة ماإلدارة االستراتٌجٌة، مفاهٌ ، 1993االسٌد. إسماعٌل محمد 59

 أدوات  السياسة النقدية
 

 األهداف األولية

 المؤشرات

 اهداف وسيطة

 األهداف النهائية
 ّٔى إٌمىد-

 اجّاًٌ االئتّاْ-

 ِؼذالخ اٌفائذج-

 سؼش اٌخصُ-

 االدتٍاطً اٌمأىًٔ-

 ػٍٍّاخ اٌسىق-
 اٌّفتىدح

 إٌمذٌح سؼش اٌفائذج فً اٌسىق-

 االدتٍاطاخ اٌذشج-

 اٌماػذج إٌمذٌح-

 ا-

 ّٔى التصادي -

 ِذاستح اٌتضخُ-

 ػّاٌح واٍِح -
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 ستراتٌجٌة تنمٌة الموارد المالٌةجأوال( 

وتحلٌييل  ةالبنكٌيية اإلطييار العييام لعملٌيية تنظييٌم األفكييار ودراسيي تتعييد االسييتراتٌجٌا    

ٌيزة لالسيتفادة مين السيتخدام الكفياءة المم ًالفرص المتاحة فً البٌئية المالٌية والبنكٌية والسيع

 الموارد المتاحة للبنك.

تمثل الودائط أهم الموارد المالٌة للبنك التجاري، ومن ثم تعد من ضمن أعماله التً ٌقوم بها  

 وٌسعى إلى تطوٌرها من خالل وضط سٌاسات من أجل تنمٌتها وتتمثل هذه السٌاسات فً:

 سٌاسة تنمٌة الودائط األولٌة. 

 سٌاسة تنمٌة رأس المال. 

 سٌاسة الحصول على القروض. 

 سٌاسة تنمٌة الودائع األولٌة:    (1

ٌقصد بالودائط األولٌية تليك الودائيط التيً حصيل علٌهيا البنيك مين العميالء، إميا نقيدا أو     

األفييراد أو الهٌئييات بوضييعه فييً البنييوك  مبشيٌكات وٌمكيين تعرٌييؾ الودٌعيية بؤنها"كييل مييا ٌقيو

وٌلعب البعد الزمنيً دورا  60حفظ أو التوظٌؾ".على سبٌل ال ةبصفة مإقتة قصٌرة أو طوٌل

ميد  التوظٌفيات  رالودٌعية بالنسيبة للميودع، وتقيدٌ ةمهما للؽاٌية فيً تحدٌيد مسيتو  مردودٌي

هييذا األسيياس فالودٌعيية تؤخييذ عييدة أشييكال فقييد  ىلهييذه األمييوال بالنسييبة للبنييك، وعليي ةالالزميي

 :61تكون

 :"عميالء وٌكيون القصيد هيً حسيابات ٌيتم فتحهيا لل ودائع تحت الطلب "جارٌة

منها استٌعاب عملٌاتهم الٌومٌة من قبض ودفط وما إلى ذلك، وتمثل نسبة هامة 

 من مجموع ودائط البنك وتعنى بؤهمٌة بالؽة.

 هذا النيوع مين الودائيط ٌوضيط فيً البنيك لميدة زمنٌية معٌنية وال الودائع ألجل :

دائيط أنهيا تمكين السحب منها قبيل انتهياء الميدة المحيددة،  ومٌيزة هيذه الو زٌجو

البنك من التصرؾ فً هذه الودائط واستعمالها فيً أؼيراض وأعميال مصيرفٌة 

ٌستفٌد منها، ولهذا فهو ٌعطً علٌها فوائد معٌنة تتناسب ميط الميدة الموضيوعة 

 للمودعٌٌن وكسب ثقتهم.  اخاللها تشجٌع

   :هيً حسيابات ٌييتم فتحهيا لافيراد لتشيجٌعهم عليى االدخييارالودائعع االدخارٌعة 

 مقابل فائدة معٌنة تدفط للمودع فً أوقات معٌنة مسبقا.

                                                 
 62 .

 .25، ص مرجع سبق ذكره 2225الطاهر لطرشا
الجامعٌية،  ررٌية، اليداالتجعا كنعووالب ةالمقسسعات المالٌعة، البورصع ، السٌدة عبيد الفتياح عبيد السيالم، 1998محمد الصالح الحناويا.61 
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  :نتٌجة  نٌختلؾ هذا النوع عن الودائط األخر  ألنه ال ٌكو  الودائع االئتمانٌة

إٌداع حقٌقً، بل هو ناِشم عن فتح حسابات ائتمانٌة والقٌام بعملٌات اإلقراض، 

محاسييبٌة  وتعييرؾ هييذه الودائييط بالكتابٌيية ألنهييا ناتجيية عيين مجييرد تسييجٌالت

 لحركات األموال داخل البنك.

 .62ٌمكن تنمٌة الودائط األولٌة باستخدام سٌاسة المنافسة السعرٌة والمنافسة ؼٌر السعرٌة

 السعرٌة ةسٌاسة المنافس 

تهتم هذه السٌاسة بالجوانب السعرٌة للمنتجات والخدمات البنكٌية دون تؽٌٌير فٌهيا أو فيً     

 لى هذا النوع من السٌاسات نتٌجة لعدة عوامل:البنك ع دوسائل تقدٌمها، وٌعتم

 ةرفط القٌود على أسعار الفائد. 

 .صعوبة الحصول على األموال 

  المنافسة القوٌة من أدوات سوق المال والمإسسيات المالٌية األخير  مميا قيد

ٌحفز المودع على تحوٌل أمواله إليى مجياالت أخير  خيارج نطياق الودائيط 

 البنكٌة.

  البنكٌة.عدم تمٌز المنتجات 

  وجييود فييرص اسييتثمارٌة مربحيية تؽطييً سييعر الفائييدة الممنييوح ميين طييرؾ

 البنك.

وعلييى الييرؼم ميين االعتييراؾ بؤهمٌيية سٌاسيية المنافسيية السييعرٌة فييً معظييم مجيياالت النشيياط 

االقتصادي، إال أن التشرٌعات تضط قٌودا على تلك المنافسة ومين أمثلتهيا منيط الفوائيد عليى 

 الودائط الجارٌة.

 منافسة غٌر السعرٌةسٌاسة ال: 

تقوم هذه السٌاسية عليى مبيدأ جيودة الخيدمات البنكٌية المقدمية، نظيرا للتبياٌن الكبٌير بيٌن    

 البنوك من حٌث تكلفة تقدٌم الخدمة وجودتها إضافة إلى مد  تكاملها.

ولتسلٌط الضوء على هذه السٌاسة سوؾ نعرض أبرز الخيدمات التيً ٌمكين أن ٌسيتخدمها 

 د أكبر من الودائط والتً تتمثل فً: البنك فً جذب عد

: تعتبير عملٌية تحصيٌل مسيتحقات الميودعٌن مين تحصٌل مستحقات المعودةٌن 

أهييم الخييدمات التييً ٌمكيين أن تمثييل مجيياال للمنافسيية بييٌن البنييوك لجييذب الودائييط 

 نهييذه المنافسيية علييى أسيياس السييرعة فييً تحصييٌل مسييتحقات العمٌييل ميي موتقييو

 حملها العمٌل من جهة أخر .جهة، ومصارٌؾ التحصٌل التً ٌت

                                                 
  .116، ص2222 نوائل للنشر األرد ر، داجدارة البنوك ، 2222فالح حسن الحسٌنً، مإٌد عبد الرحمن الدوريا. 62
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ممكين مين الودائيط كلميا اتسيمت إجيراءات  دتزداد قدرة البنك على المنافسة لجيذب أكبير عيد

 التحصٌل بالسرعة، وكلما انخفضت المصارٌؾ التً ٌتحملها العمٌل.

: تتوقييؾ سٌاسيية المنافسيية فييً مجييال سييداد المييدفوعات علييى سععداد المععدفوةات 

 ثالث عناصر أساسٌة:

  البنيييك لقبيييول فكيييرة سيييداد المطاليييب المسيييتحقة عليييى العمٌيييل اسيييتعداد

 بمقتضى فواتٌر.

  مد  استعداد البنك للسماح للعمٌل بتحرٌر شٌكات بدون رصٌد ضيمن

 حدود متفق علٌها.

 .نسبة المصارٌؾ التً ٌتحملها العمٌل فً مقابل تلك الخدمات 

قيدرة البنيك  تتوقؾ سٌاسة المنافسة فً هذه الحالة عليى ميد  التمٌز والتمركز: 

فييً تطييوٌر منتجييات وخييدمات ٌنظيير إلٌهييا علييى أنهييا متمٌييزة ميين خييالل جعييل 

ليه مين حٌيث المنتجيات  لالزبون ٌشعر أنه ٌتعامل بخصوصيٌة ميط بنيك ال مثٌي

 والخدمات التً ٌقدمها.

أما التمركز فٌقصد به التركٌز على تقدٌم تشكٌلة معٌنة من المنتجات والخدمات 

اطق الجؽرافٌية التيً ٌمكين خيدمتها بكفياءة وبكلفية والتخصص بالعميل فيً المني

 منخفضة.

تعتمد سٌاسية المنافسية فيً هيذا المجيال  جدارة محفظة األوراق المالٌة للعمخء: 

علييى مييد  كفيياءة البنييك فييً تنفٌييذ تعلٌمييات المييودعٌن الخاصيية بشييراء وبٌييط 

ر، األوراق المالٌة، وبما ٌحقق لهيم أكبير قيدر ممكين مين األربياح وأقيل الخسيائ

باإلضافة إلى نسبة العمولة التً ٌحصل علٌها البنك مقارنة بنسبة العمولة التيً 

 أنه لجؤ لجهات أخر  لتنفٌذ العملٌة. وٌنبؽً على العمٌل دفعها ل

االعتميياد هييو اتفيياق بييٌن البنييك فععتح اإلةتمععادات وجصععدار خطابععات الضععمان:  

ن محييدد فييً والعمٌييل ٌعطييً لهييذا األخٌيير حييق االقتييراض فييً حييدود مبلييػ معييٌ

من البنك بقبول دفط مبلػ  63االتفاق، فً حٌن خطابات الضمان هً تعهد كتابً

 معٌن نٌابة عن العمٌل خالل الفترة المحددة فً خطابات الضمان.

تزداد قدرة البنك على جذب الودائط كلما توسط فً سٌاسة فتح االعتمادات، إصدار خطابات 

 علٌها البنك مقابل تقدٌم هذه الخدمات. الضمان وكلما انخفضت العمولة التً ٌحصل
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لجذب الودائط، على اعتبار أن الفوائد على الودائط  ةسٌاسة المنافسة السعرٌة ال تعتبر مجدٌ 

الجارٌة ؼٌير مسيموح بهيا قانونيا، كميا أن الفوائيد عليى بياقً الودائيط قيد تكيون متقاربية بيٌن 

ة فً هذا المجال نظيرا للتبياٌن الواضيح البنوك.أما سٌاسة المنافسة ؼٌر السعرٌة فتبدو مالئم

 بٌن البنوك من حٌث قدرتها على تقدٌم خدمات جٌدة بؤسعار تنافسٌة. 

 سٌاسة تنمٌة رأس المال  (1 

ٌقصد بيرأس الميال فيً البنيك التجياري، األميوال التيً ٌضيعها المإسسيون إلنشياء    

أو ٌنخفض سيعرها فيً  البنك إذ ٌكون عادة فً شكل حصص أسهم متساوٌة القٌمة قد ٌرتفط

السيوق المالً.تلجيؤ البنيوك التجارٌية إليى تنمٌية رأس مالهيا إميا عين طرٌيق أسيلوب التموٌيل 

 الداخلً أو عن طرٌق أسلوب التموٌل الخارجً.

"طرٌقة احتجاز األرباح": تعمد البنوك التجارٌة إلى احتجاز  أسلوب التموٌل الداخلً: أ(

المال إذا زاد حجمها، وٌترتب عن هذه العملٌة ارتفاع نسبة من األرباح وإضافتها إلى رأس 

القٌمة السوقٌة لاسهم العادٌة فهً بذلك تمثل تدعٌما وحماٌية ألميوال الميودعٌن خاصية وأن 

تعيادل  تإجراء توزٌعات حتيى ٌكيون ليد  البنيك احتٌاطيا مبعض التشرٌعات تنص على عد

وب احتجياز األربياح ٌسياهم فيً بنياء على األقل قٌمة رأس المال.وتجدر اإلشارة إلى أن أسل

 لمتطلبات االحتٌاطً القانونً. طالقدرة االستثمارٌة للبنك التجاري ألنه ال ٌخض

: ٌتمثييل هييذا األسييلوب فييً إصييدار أسييهم جدٌييدة لالكتتيياب أسععلوب التموٌععل الخععارجً ب(

 والتً تؤخذ الصور التالٌة:

 س البنك.االكتتاب فً األسهم العادٌة الجدٌدة بواسطة مودعً نف 

 .االكتتاب فً األسهم العادٌة الجدٌدة بواسطة مودعً بنك أخر 

  االكتتاب فً األسهم العادٌة الجدٌدة بواسطة مكتنزٌن متواجدٌن داخل أو خارج

 البالد.

 سٌاسة الحصول ةلى القروض: (1

 تلجؤ البنوك التجارٌة من أجل تنمٌة مواردها المالٌة إلى االقتراض الذي قد ٌكون من: 

تتمٌز األموال المقترضة من البنوك التجارٌة بصفة عامية بكونهيا ال  البنوك التجارٌة: (أ

ٌعنً أن معدل الفائدة الذي ٌدفعه البنك على هذه  اتخضط لمتطلبات االحتٌاطً القانونً، وهذ

القييروض قييد ٌقتييرب ميين معييدل الفائييدة علييى الودائييط. وتؤخييذ صييفة االقتييراض ميين البنييوك 

 لتالٌة:التجارٌة الصور ا

 .ًاقتراض الفائض االحتٌاط 
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  االقتراض بمقتضى اتفاق إعادة الشراء حٌث ٌقوم البنك ببٌط أوراق مالٌة لبنيك

آخر على أن ٌقوم البنك البائط بنعادة شراء تلك األوراق فٌميا بعيد بسيعر متفيق 

 علٌه مسبقا.

 .شراء شهادات اإلٌداع التً ٌصدرها بنك ما بواسطة بنك آخر 

تلجييؤ البنييوك التجارٌيية إلييى االقتييراض ميين البنييك  مععن البنععك المركععزي:االقتععراض  ب(

المركيزي عنيدما ال تتيوفر ليدٌها سيٌولة كافٌيية لمواجهية متطلباتهيا، وهيذه القيروض عيادة مييا 

اعتبييار أن هييذه األمييوال المقترضيية ال تخضييط  ىتكييون قصييٌرة األجييل وفوائييدها مرتفعيية عليي

 ها تزٌد فً القدرة االستثمارٌة للبنوك التجارٌة. ثم فنن نلمتطلبات االحتٌاطً القانونً، وم

 وترجط البنوك التجارٌة إلى البنك المركزي فً الحاالت التالٌة:

 .ًمواجهة العجز فً االحتٌاط 

 .مواجهة الحاالت الطارئة 

 .مواجهة االحتٌاجات الموسمٌة 

بنك التجاري من أجل تدعٌم قدراته االستثمارٌة ٌلجؤ ال االقتراض من السوق المالٌة: (ج

إلى االقتراض من السوق المالً ألنها تمثل درع واقً ألموال المودعٌن، وذلك على أسياس 

أنهييا ؼٌيير مضييمونة بييؤي أصييل ميين أصييول البنييك وقييد تؤخييذ هييذه القييروض إحييد  الفئتييٌن 

 التالٌتٌن:

 :االقتراض بواسطة سندات طوٌلة األجيل بتيرخٌص أو بؽٌير تيرخٌص  الفئة األولى

 كزي.من البنك المر

 :بموجب اتفاق ٌتضمن قٌمة القرض، معدل الفائيدة و تيارٌخ  ضاالقترا الفئة الثانٌة

 االستحقاق.

ٌتكون سوق الدوالر األوربً من بنوك كبر   األوروبً: راالقتراض من سوق الدوال (د

أنهيا تقبيل  ىفً لنيدن وبعيض اليدول األوربٌية األخير  ٌقتصير تعاملهيا عليى اليدوالر، بمعني

بيذلك تعيد مصيدرا البيؤس بيه ٌمكين  ًنح القيروض باليدوالر األمرٌكيً فقيط، فهيالودائط وتمي

 للبنوك أن تلجؤ لالقتراض منه.

 64استراتٌجٌة ال تتطلب موارد مالٌة ثانٌا(

تطور النشاط االقتصادي وتشابكت قنواتيه وتعيددت فيً السينوات األخٌيرة، هيذا التطيور 

تنمٌة مواردها المالٌة وتخصٌصها نحو  البنوك التجارٌة فً مجال تبظالله على سٌاسا ىألق
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التً  ضوالجدل المطروح هنا هل ٌرفض البنك طلبات االقترا أفضل المجاالت االستثمارٌة.

 تفوق قٌمتها طاقته االقراضٌة أم ال؟

 هناك العدٌد من السٌاسات التً ٌتبعها البنك لمواجهة مثل هذه الحالة أهمها:

 لسداد.إدخال تعدٌالت على سٌاسة اإلقراض وا 

 .المشاركة فً تموٌل القرض 

 أخر  لتلبٌة احتٌاجاتهم. لتوجٌه العمالء إلى بدائ 

 سٌاسة تعدٌل خطة اإلقراض والسداد أ(

للمفاضيلة بٌنهيا نيذكر منهيا عليى  لوفقا لهذه السٌاسة ٌقترح البنك على العمٌل عيدة بيدائ 

 المثال ال الحصر ماٌلً:  لسبٌ

 ط تناسب ظروؾ الطرفٌن.تقدٌم قرض مشروط السداد على أقسا 

 بنقراضه ، كؤن ٌقوم االمساعدة فً إعادة تخطٌط موارد العمٌل المالٌة واستخداماته

ٌطلق على هذا النوع من ذا المطلوب على أن ٌتم تمدٌد فترة القرض. ل المبلػ نصؾ

 القروض بالقروض المتعاقبة.

 سٌاسة المشاركة فً تموٌل القروض ب(

ل البنك التجاري بالبنوك األخر  وٌتفاوض معهم من أجل وفقا لهذه السٌاسة ٌتص   

طلبه العمٌل، وعند االتفاق فنن البنوك المشاركة تقتسم  يالمشاركة فً تموٌل القرض الذ

إلى التكالٌؾ والمخاطر التً قد تنجم عن عملٌة  ةالعائد الذي ٌدره القرض، باإلضاف

ا إتاحة الفرصة لالستجابة لطلب اإلقراض. وتحقق هذه السٌاسة مزاٌا عدة للبنك أهمه

 تموٌل القرض. ةالعمٌل مط إمكانٌة توزٌط المخاطر على األطراؾ المشتركة فً عملٌ

 :سٌاسة توجٌه العمخء جلى وسائل بدٌلة ج(

تقتضً هذه السٌاسة إقناع العمٌل بالعدول عن فكرة معٌنة من خالل طرح بدائل    

 االحصول على قرض لشراء تجهٌزات اإلنتاج، فهنممكنة، فمثال عندما ٌتقدم العمٌل بطلب 

ٌمكن للبنك إقناع العمٌل بفكرة االستئجار بدال من الشراء وقد أخذت الوالٌات المتحدة 

1963األمرٌكٌة بفكرة التؤجٌر إبتداءا من سنة 
65. 

 

 

                                                 
65

 177ص مرجع سابق،  2223اإبراهٌم هندي منٌر.
 



71 

 

 : 66استراتٌجٌة تخصٌص الموارد المالٌةثالثا(  

األموال المتاحة للبنك على  طالتخصٌص* على مبدأ توزٌ ةتعتمد استراتٌجٌ   

وتعظٌم  ناالستخدامات المختلفة بطرٌقة تضمن التوفٌق بٌن االحتٌاجات من السٌولة، األما

الربحٌة وتحكم عملٌة التخصٌص بالدرجة األولى أهداؾ البنك والقدرة على إنجازها 

 وتحقٌقها ضمن اإلطار الزمنً المحدد لها.

  موارده المالٌة هً: صلتخصٌ تتاح أمام إدارة البنك ثالث مداخل

 مدخل مجمط األموال. 

 مدخل التخصٌص المعدل. 

 مدخل بحوث العملٌات. 

 : ٌمكن توضٌح هذا المدخل من خالل الشكل التالً:مدخل مجمع األموال أ(

 البنك وفقا لمدخل مجمع األموال دتخصٌص موار (:1-2)الشكل رقم
 استخدام األموال                                                      مصادر األموال

 

 

 

 

 

 

 

 

  269ص ، االردن1ط، مإسسة الوراق، جدارة المصارف ، 2222حمزة محمود الزبٌديا المصدر  

ٌتضح من خالل الشكل أعاله أن هذا المدخل ٌستند على فكرة أساسٌة هً تجمٌط    

ة ،وإعادة توزٌعها على االستخدامات األموال التً تم الحصول علٌها من مصادرها المختلف

، وٌتطلب هذا المدخل من إدارة البنك تحدٌد متطلبات السٌولة، ومن ثم تحدٌد معدل ةالمختلف

 ٌلً: مراعاة األسبقٌات فً عملٌة التخصٌص وتتحدد هذه األسبقٌات كما طالعائد المطلوب م
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األوراق المالٌة، القروض والتسلٌفات،  ً*ٌقصد بالتخصٌص العملٌة التً ٌتم وفقها توجٌه األموال إلى بنود النقدٌة، االستثمار ف
 األخر . لواألصو

 

 ودائع جارٌة

 ألجــل ودائع

 ودائع التوفٌـر

 رأس المـال

 قــــروض

 مجمع األموال

 قانونٌة تاحتٌاطا

 نوٌةثا تاحتٌاطا

 وائتمانات قروض

 استثمارات مالٌة

 موجودات ثابتة
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 .االحتٌاطات القانونٌة 

 .االحتٌاطات الثانوٌة 

 مانات.القروض واالئت 

 .االستثمارات المالٌة 

 .الموجودات الثابتة 

 توضٌح هذا المدخل بالشكل التالً: ٌتم: 67مدخل التخصٌص المعدلب( 

 البنك وفقا لمدخل التخصٌص المعدل  د: تخصٌص موار(1-2)الشكل رقم

 استخدام األموال                                            مصادر األموال       
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على  لٌستند هذا المدخل على مبدأ التخصٌص من كل مصدر من مصادر األموا

حد  لبنود االستخدام والتوظٌؾ المختلفة، مط مراعاة الربط بٌن المصدر واالحتٌاجات من 

 ث:السٌولة والتوظٌؾ حٌ

  تخصص الودائط الجارٌة إلى كل من االحتٌاطات األولٌة والثانوٌة وكذلك

 .واالئتمانالقروض 

 األولٌة والثانوٌة والقروض  تمن االحتٌاطا لتخصص ودائط التوفٌر إلى ك

 .واالئتمان

  تخصص ودائط ألجل إلى كل من االحتٌاطات األولٌة والثانوٌة والقروض

 ة.واالستثمارات المالٌ واالئتمان
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  ٌخصص رأس المال إلى كل من الموجودات الثابتة والقروض والسلؾ

 واالستثمارات المالٌة.

 68مدخل بحوث العملٌات ج(

 ةٌستخدم مدخل بحوث العملٌات فً المجاالت البنكٌة بوصفه وسٌلة علمٌة دقٌق   

الٌب تمكن من إدارة الموارد المالٌة بكفاءة ودقة، وٌعد أسلوب البرمجة الخطٌة أحد األس

المهمة ضمن مدخل بحوث العملٌات، ومن خالل استخدامه فً مجال التخصٌص ٌمكن أن 

استخدام أسلوب  دٌحقق أهداؾ مرضٌة فً مجال تعظٌم األرباح وتخفٌض التكالٌؾ، وٌستن

على أوجه االستخدامات البنكٌة إلى بناء  -simplex méthode-البرمجة الخطٌة وخاصة 

 وإدارٌة. ةظل وجود محددات قانونٌة ومالٌة، تسوٌقٌ محفظة استثمارٌة محددة فً

 

 ةك التجارٌوة جدارة األصول فً البنجستراتٌجٌ.1.1.2

ٌولً البنك عناٌة هامة إلدارة األصول، ذلك أن مفرداتها تمثل أهم مجاالت    

 االستثمار التً توجه إلٌه موارده، والتً تؤخذ شكل القروض واألوراق المالٌة.

فً دراستنا إلدارة األصول عرض لمحة موجزة عن سٌاسة اإلقراض  سنحاول       

المتبعة من طرؾ البنك التجاري والتً سٌخصص لها مبحث فً الفصل الثانً، نتبعه 

 بعرض لسٌاسة االستثمار فً األوراق المالٌة.

 مفهوم سٌاسة اإلقراض فً البنك التجاري أوال(

واألسيالٌب  األسيسجمـوعة القواعيد وم التجارٌة بنوكفً السٌاسة اإلقراض بٌقصد 

بشكل منضبـط، وٌمكـن إخضـاعه للرقابـة  اإلقراضوظٌفة  69التً من خاللها ٌمارس البنك

البنيك هيذه  ٌميارسخيالل مراجعتهيا مقارنية بياألداء الفعليً حيٌن  نوتصحـٌح المسيارات، مي

فييـة منييـح وظٌ  هييً: الوظٌفييـة هييذهتطلييق علييـى المصييطلحات التييً الوظٌفيية. ولعييـل أشـهييـر 

 االئتمان. أو التموٌل أو القروض

فيً سٌاسية االقيراض  مو قبل التطرق إليى الكٌفٌية التيً ٌيتم مين خاللهيا تحدٌيد معيال

القيرض وأهييم مزاٌياه  بالنسييبة  ؾتعرٌيي إليى فننيه ٌتعييٌن التطيرق ولييو بنٌجياز،البنيك التجاري

  .للمقرضٌن و المقترضٌن على السواء

البنكٌة عملٌة التحوٌل أو التنازل المإقت  بالقروض ٌقصد( تعرٌف القرض وأهمٌتـه: أ

لرأس المال من طرؾ متعامل اقتصادياالبنك  نخر ٌستؽله فً نشاط إنتاجً أو استهالكً 
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ٌكيون مقيدم  ًخالل فترة محددة، مقابل حصول البنيك عليى عائيد ميادي متفيق علٌيه، وبالتيال

أميا مين ، 70ن الناحٌية االقتصيادٌةالقرض قد حرم نفسه مإقتيا مين ذليك المبليػ الميالً هيذا مي

القانونٌة فالقرض هو عالقة شخصٌة إدارٌة بٌن المقدم والمستفٌد من القرض نشيؤت  الناحٌة

بموجب اتفاقٌة بٌن الطرفٌن والتً ٌحتمل فٌها عنصر الثقة من طرؾ مقدم القيرض وٌتعهيد 

 فٌها بتقدٌم قٌمة مالٌة للمقترض ألجل محدد. 
  

المإر   11-23من األمر رقم  68 القرض من خالل المادة رقمالمشرع الجزائري عرؾ 

بؤنه" كل عمل لقاء عوض، ٌضط بموجبه شخص ما أو ٌعد بوضط  2223أوت  26فً 

أموال تحت تصرؾ شخص آخر أو ٌؤخذ بموجبه لصالح الشخص األخر التزاما بالتوقٌط 

 كالضمان االحتٌاطً أو الكفالة أو الضمان".

بالؽة تبرز فً كونها تمثل جانبا هاما من وظائؾ البنوك التجارٌة،  أهمٌة للقروض البنكٌة

بل محورا أساسٌا لعملها. وتكاد تكون الحاجة إلى القروض كبٌرة للؽالبٌة العظمى من 

األفراد وأصحاب المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة وؼٌرها من القطاعات االقتصادٌة، 

اقتصادٌة تعتمد فً نشاطها على مواردها  حٌث نادرا ما نجد فً الحٌاة العملٌة مإسسات

تحقق القروض البنكٌة الكثٌر من المزاٌا للمإسسات ، ومن هذا المنطلق الذاتٌة فقط

 .المقترضة

تختلؾ السٌاسة االقراضٌة من بنك نخر، : هٌكل السٌاسة االقراضٌة وأهمٌتها  (ب

تخصصه...الخ.  لله، ومجا، ورأسماالتنظٌمً، حجمه هباختالؾ أهدافه اإلستراتٌجٌة، وهٌكل

 ًسٌاسية موحيدة لإلقيراض ليد  البنيوك التجارٌية، ؼٌير أن هيذا ال ٌنفي بوهو ميا ٌبيرر ؼٌيا

ضرورة وجود سٌاسة إقراض مكتوبة على مستو  كل بنك تجاري، تظهر فيً شيكل كتٌيب 

الموحييدة  ةٌحييدد الهٌكييل العييام للسٌاسيية االقراضييٌة الهييدؾ ميين ورائهييا هييو ضييمان المعالجيي

أو خيوؾ  دمن العمل دون تيرد معامل الثقة لموظفً البنك بما ٌمكنه رلقرض، توفٌلطلبات ا

المرونية الكافٌية والسيرٌعة فيً معالجية طلبيات اإلقيراض  رمن الوقيوع فيً األخطياء، وتيوفٌ

دون الرجوع إلى المسيتوٌات العلٌيا للبنيك طالميا أن هيذا ٌيدخل فيً نطياق السيلطة المفوضية 

 :71راضٌة العناصر التالٌةٌتضمن هٌكل السٌاسة االقلهم.

 ٌجيييب أن تحيييدد سٌاسييية  :"االعتبيييارات القانونٌييية" حجعععم األمعععوال المتاحعععة لإلقعععراض

 طاإلقييراض فييً البنييك التجيياري حجييم القييروض التييً ٌمكيين أن ٌقييدمها البنييك، والشييرو

والقٌود القانونٌة للتوسط أو االنكماش فً مجيال مينح القيروض مين أجيل تفيادي التبياٌن 

                                                 
، صعرفً فعً البنعوك التجارٌعةدراسات فً محاسبة التكلٌف: قٌاس تكلة مخاطر االئتمان الم ، 2222.محمد محمود عبد ربه محمدا70

  .42الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، ص 
  .215ص ،مرجع سبق ذكره ، 2223.منٌر ابراهٌم هنٌديا71



75 

 

ك الخاصة والقيوانٌن المتضيمنة للعميل البنكيً االضيوابط التيً ٌفرضيها بٌن سٌاسة البن

 البنك المركزي . 

 :ٌقصد بها تحدٌد الميد  اليذي ٌيذهب إلٌيه البنيك التجياري فيً تنوٌيط   تشكٌلة القروض

استثماراته، من خيالل تحدٌيد نوعٌية وحجيم القيروض التيً ٌقيدمها البنيك وٌتعاميل فٌهيا 

وأهدافييه  هالبنييك، قدراتيي مالمجتمييط، حجيي ًمييان فييعلييى ضييوء حجييم الطلييب علييى االئت

 اإلستراتٌجٌة.

 ٌنبؽً أن تحدد سٌاسة اإلقراض حيدود ومجياالت االختصياص مستوٌات اتخاذ القرار :

 ةللمستوٌات اإلدارٌة المخول لها البت فً طلبات االقتراض، بما ٌضمن تحقٌق السيرع

 فً اتخاذ القرارات وربح الوقت.

 :تيينص سٌاسيية اإلقييراض فييً البنييك التجيياري علييى الحييد  ٌفتييرض أن شععروط اإلقععراض

األقصى لقٌمة القرض الذي ٌمكن أن ٌقدمه البنك، الطرق البدٌلة التً ٌمكن إتباعها فً 

تموٌل القرض عندما تتجاوز قٌمته الحد األقصى المنصوص علٌه فً سٌاسة اإلقراض 

لبنيييك بالنسيييبة تحدٌيييد الميييد  اليييذي ٌقبليييه ا وفيييً تموٌيييل القيييرض،  ةكسٌاسييية المشيييارك

 للضمانات وأنواعها وشروطها، والعالقة التنظٌمٌة بٌن البنك والعمٌل.

 :ٌقصد به الوقوؾ على المشاكل التيً قيد تواجيه العمٌيل وتيإثر عليى   متابعة القروض

قدرتييه فييً السييداد، وٌفتييرض أن تيينص هييذه السٌاسيية علييى الخطييوات الواجييب إتباعهييا 

 لضمان مستحقات البنك.

 ٌنبؽً أن تنص سٌاسية اإلقيراض فيً البنيك التجياري عليى التكيالٌؾ  :تكالٌف القروض

التً ٌتحملها العمٌل سواء بالنسبة ألسعار الفائدة والمصارٌؾ والعموالت األخر ، كما 

 أنه ٌجب تقدٌر مخاطر القرض وعدم السداد وتؤثٌراتها على سعر الفائدة.

 وط التيً ٌنبؽيً توفرهيا ٌقصيد بهيا تعٌيٌن الشير  ةلٌعه: لمعاٌٌر منح القرض والحصعو

للحصول على القرض، إلى جانب تحدٌد الملفات والوثائق الالزمية لتكيوٌن مليؾ طليب 

 القرض وتدرج هذه المسائل وتدون فً كتٌب ٌطلق علٌه دلٌل الحصول على القرض.  

 ضوابط اإلقراض فً البنوك التجارٌةثانٌا( 

م لضوابط محددة ٌطبقها الجهاز تخضط سٌاسة اإلقراض أو التموٌل فً جمٌط أنحاء العال

 علٌها بالضوابط الداخلٌة لالئتمان.   حالبنكً وٌراقبها البنك المركزي وهً ما اصطل

  :أشييهر منظوميية ائتمانٌيية لقٌييت  سععافن سععٌز تعييد منظومييةالضععوابط العامععة لإلقععراض

عمٌيل الطبقياً لهيا ٌقيوم البنيك كميانح ائتميان بدراسية القبول لد  محللً ومانحً االئتمان، و
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المقتييرح كمقتييرض ميين زاوٌيية شخصييٌته، قدرتييه، رأسييماله، ضييماناته المقدميية، الظييروؾ 

 .72ًاالقتصادٌة، المنافسة وعالقة المقترض االئتمان

:  ٌنصييب جييوهر هييذه الدراسيية حييول االنطبيياع عيين العمٌييل ودرجيية ثقيية الشخصـععـٌة  أ

نشيياطه ومييد   المسييتو  الشخصييً ومسييتو  ىواطمئنييان المحلييل االئتمييانً إلييى سييمعته عليي

 رؼبته فً الوفاء بالتزاماته قبل انخرٌن "المقترضٌن".

ٌرتكز هذا النوع من الدراسة على مد  قدرة العمٌل المقترض على تحقٌق  القـــدرة:( ب

اليدخل وبالتيالً قدرتيه عليى تؽطٌية القييرض أو سيداده، وميد  تيوافر الخبيرة والكفياءة الفنٌيية 

 رض.واإلدارٌة والمالءة المالٌة للمقت

 ىٌقصد به دراسة مد  مالءة العمٌل المقترض وقدرة حقوق ملكٌته علي رأس المال:ـ( ج

تؽطٌة القرض الممنوح فً حالة تعثره أو تدهور أحواله المالٌة، ومن ثم إمكانٌة اسيتعادة 

 مستحقات البنك فً أسوء الظروؾ.

ٌرتكز هذا ٌشكل الضمان نقطة محورٌة فً مختلؾ عملٌات منح القروض.  الضمـان: (د

النيوع مين التحلٌيل عليى دراسية وتقٌيٌم نيوع األصيول التيً ٌقبلهيا البنيك فيً مقابيل تقييدٌم 

ٌحصييل البنييك علييى ضييمانات كافٌيية تإهلييه  نالقييرض للعمٌييل،  وٌقصييد بهييا ضييرورة أ

فيً  ؾما سبق وأن منحه فً صيورة قيروض للعمٌيل مين خيالل قٌاميه بالتصير دالستردا

ٌييل وذلييك بتسييٌٌل هييذه الضييمانات والحصييول علييى هييذه الضييمانات فييً حاليية تعثيير العم

مستحقاته. "ونظرا ألهمٌة هذا البند سينقوم بتحلٌيل وافيً ليه فيً المبحيث الثيانً مين هيذا 

 الفصل".

ٌقصد بها قٌام المحلل االئتمانً بدراسة المنا  العيام لالقتصياد الظروف االقتصادٌة:  (هـ

تناسيب نشياط العمٌيل ميط   وميدالذي ٌعمل فٌيه كيل مين البنيك والعمٌيل طاليب القيرض، 

مجتميط ميا خيالل  ً. على سبٌل المثال الركود السيٌاحً فياالتجاه االقتصادي العام السائد

 البنك على تموٌل المشارٌط السٌاحٌة. طفترة زمنٌة معٌنة ال ٌشج

هً الجهيود التيً ٌبيذلها البنيك التجياري خيالل عملٌية مينح االئتميان، حتيى  المنافسة:( و

العمالء الجٌدٌن و المتمٌزٌن من البنوك المنافسة و محاولة الحفاظ على  ٌعمل على جذب

 عمالئه الجٌدٌن و عدم السماح بانتقال بعض العمالء إلى تلك البنوك.

                                                 
.
، مجليية الرٌييادي، نحععو انشععاء هٌئععة لتظععٌم وتطععوٌر المنشععأت الصععغرى والصععغٌرة و المتوسععطة فععً األردن ، 2227ي اادالرٌيي 72

 .27صفٌة، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، مصراألكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة  و ال
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هييً عالقيية المقتييرض مييط البنييوك األخيير ، أو ميياهً  :ةةخقععة المقتععرض االئتمانٌعع( ن

مييط هييذه ل فتييرة تعاملييه ؾ كييان أداإه خييالطبٌعيية عالقاتييه مييط المإسسييات المالٌيية و كٌيي

 الجهات، أي ماهو التارٌخ االئتمانً للمإسسة.

 سة االستثمار فً األوراق المالٌةسٌا ثالثا(

ٌقصد بسٌاسة االستثمار فً األوراق المالٌة المخصصات المالٌة الموجهة إلى محفظة 

تصؾ أنها  راألوراق المالٌة التً ٌهدؾ البنك إلى تحقٌق عائد من ورائها،على اعتبا

الطرٌق الذي ٌسلكه البنك فً اتخاذ القرارات الخاصة باختٌار األوراق المالٌة ومقدار 

. وتتضمن سٌاسة االستثمار فً رفً اختٌار الوقت المالئم لالستثما كاالستثمار فٌها، وكذل

 :ًاألوراق المالٌة خمس خطوات نوجزها فٌما ٌل

 ت، المخصصااالستثمارٌةالبنك  أهداؾوتتضمن تحدٌد  :وضع سٌاسة االستثمار 

البنك من العملٌة  ؾالمالٌة، موق قفً األورا التً ٌمكن توجٌهها لالستثمارالمالٌة 

 .االستثمارٌة

  مداخل كثٌرة لتحلٌل األوراق المالٌة وإن كان معظمها توجد : 73تحلٌل األوراق المالٌة

 ٌقط فً مجموعة واحدة من المجموعتٌن التالٌتٌن:

وٌقوم به مجموعة من المتخصصٌن ٌطلق  :لتحلٌل الفنً: االمجموةة األولى

علٌهم اسم المحللٌن الفنٌٌن وٌتضمن دراسة أسعار األسهم السوقٌة فً محاولة 

 للتنبإ بتحركات السعر فً المستقبل ألسهم شركة معٌنة.

وتقوم به مجموعة من المتخصصٌن ٌطلق :التحلٌل األساسً :المجموةة الثانٌة

األساسٌٌن وٌبدأ هذا التحلٌل ابتداءا من افتراض أن القٌمة  علٌهم اسم المحللٌن

الذاتٌة " ألي أصل مالً تتساو  مط القٌمة الحالٌة لجمٌط التدفقات "الحقٌقٌة  

 أن ٌحصل علٌها. البنكالنقدٌة التً ٌتوقط 

تتضمن هذه الخطوة بناء محفظة : فً األوراق المالٌة بناء محفظة االستثمار أ( 

هدؾ التعرؾ على األصول الواجب االستثمار فٌها مط تحدٌد النسب من االستثمار ب

   التً توضط فً كل أصل وهنا تظهر أهمٌة العناصر التالٌة: مخصصات البنك المالٌة

 .وٌرتكز على تحركات السعر لاسهم الفردٌة االنتقاء:

                                                 
73

 .راجط فً ذلك:

 القاهرةالجامعٌة ر، الداالفنً واألساسً لألوراق المالٌة لالتحلٌ ، 2222طارق عبد العال ا ،. 
*
حقٌيق ميثال ٌمسيكها البنيك بهيدؾ ت تالمحفظة االستثمارٌة أداة مكونة مين مجموعية أصيول مالٌية كاألسيهم وؼٌرهيا أو حقٌقٌية عقيارا 

خالل تنوٌط األصول المسيتثمر بهيا، وتنمٌية قٌمتهيا السيوقٌة للحصيول عليى أربياح رأسيمالٌة  نعائد عند مستو  مقبول من المخاطر م
 اإلحتفاض بتلك األصول.  ةإلى جانب األرباح اإلٌرادٌة التً ٌمكن الحصول علٌها نتٌج
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ذات مط األصول  التنبإ بؤسعار األسهم العادٌة بصورة عامة وبالمقارنةٌركز على  :التوقٌت

  ابت.العائد الث

 : ٌركز على بناء محفظة   تشتمل على تشكٌلة من االوراق المالٌة. التنوٌع    

تمثل هذه الخطوة فً المراجعة الدورٌة وعلى فترات متقاربة ت مراجعة المحفظة: ب(

قد أن المحفظة قد ال تستمر فً أن تكون مثالٌة و على اعتبارللخطوات الثالث السابقة، 

ٌكون من األفضل بناء محفظة جدٌدة ببٌط األوراق المالٌة وشراء أوراق أخر .وٌتوقؾ هذا 

القرار على عدة عوامل أهمها تكلفة العملٌات المرتبطة بنجراء هذه التؽٌٌرات باإلضافة إلى 

 حجم التعدٌالت المتوقعة فً شكل المحفظة المعدلة.

طر اخماءة المحفظة من ناحٌة العائد والتحدٌد كفٌقصد بها  تقٌٌم أداء المحفظة: ج(

طر وتحدٌد اخموعلى هذا األساس ال بد من تنمٌة المقاٌٌس المناسبة للعائد وال ا،المصاحبة له

 األنماط والمعاٌٌر التً ٌتم القٌاس على أساسها.
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 الفصل السادس: المقسسات المالٌة الدولٌة

 

 

 مدخل .1.3

الدولً ٌصور لنيا حقٌقية التطيورات والتجيارب التيً صيادفتها  إن حاضر النظام النقدي

       ت  اإجييراءنميياذج التوسييط الرأسييمالً عبيير مراحييل تارٌخٌيية معٌنيية، اقتضييت كييل مرحليية 

تعدٌالت فً انلٌات النقدٌة لتكون أكثر استجابة لمتطلبات العالقات التجارٌية والنقدٌية بيٌن و

 الدول.

 

 مقسسات المالٌة الدولٌةلنشأة ال ًالسٌاق التارٌخ .2.6

ميين أجييل فهييم طبٌعيية النظييام النقييدي الييدولً الييراهن ال بييد ميين االطييالع علييى الظييروؾ 

االقتصادٌة والسٌاسٌة السائدة قبل الحرب العالمٌة الثانٌة، وصوال الى اللحظة التارٌخٌة التً 

قتصيادي تمخضت عنها اتفاقٌة برٌتن ودز، هيذه األخٌيرة التيً حيددت معيالم سيٌر النظيام اال

الرأسمالً الذي ارتكز على دعامتٌن أساسٌتٌن، األولى تتمثل فً  إنشياء  نظيام نقيدي دوليً  

ٌتم إدارته بواسطة صندوق النقد الدولً فً حٌن  تتجسد الثانٌة فيً إقامية نظيام ميالً دوليً  

 ٌتولى إدارته البنك الدولً.

 

 األنظمة النقدٌة السابقة لنظام بروتن وودز:. 1.1.3

نظام الذهب ثالثة أشكال رئٌسة تتمثل فً: نظام المسكوكات الذهبٌة، نظام  اتخذ

 السبائك الذهبٌة، نظام الصرؾ بالذهب.

ساد النظام األول فً المملكة المتحدة وعددا كبٌرا من الدول، لكنه لم ٌكن متبعا بشكل 

عنه بعد  عام فً أوربـا إلى ؼاٌة الربط األخٌر من القرن التاسط عشر. وقد تم التخلً

الحرب العالمٌة األولى، حٌث عانت اقتصادٌات العالم من حاالت التضخم النقدي، مما دفعها 

للتفكٌر فً العودة إلى نظام الذهب الذي ٌقود إلى استقرار العمالت، و منه ظهر نظام جدٌد 

اولة أطلق علٌه اسم "السبائك الذهبٌة"، و فً ظل هذا النظام لم ٌعد الذهب هو العملة المتد

 بٌن الجمهور بل استعملت النقود الورقٌة و المعدنٌة المساعدة بدٌال لها فً المبادالت.

بفعل تطور المبادالت الدولٌية وسيٌادة حالية الخيوؾ مين نيدرة اليذهب، تيم إنشياء قاعيدة  

جدٌدة تمثلت فً "قاعدة الصرؾ بالذهب"، فً ظله تم اختٌار بعض العمالت الدولٌية تيدعى 

لمركزٌة"، حٌث تفضٌل الجنٌه اإلسترلٌنً و الدوالر األمرٌكً كمقٌاس للقٌمة بـ:"العمالت ا



82 

 

فييً المبييادالت الدولٌيية، فؤصييبحت بييذلك العمليية النقدٌيية العالمٌيية ثنائٌيية القطييب  ،إذ ٌقييوم هييذا 

النظام على سعر صرؾ ثابت، حٌث ٌتم  تثبٌت الدوالر بداللة الذهب، أما العمالت األخر  

دوالر، هيذا األخٌير اليذي أصيبح ٌلعيب دور الوسيٌط ميابٌن اليذهب وبياقً فقد تثبتت بداللة ال

أعليى أو أقيل مين القيٌم االسيمٌة المثبتية، وٌعتبير  1%العمالت، مط السماح بهامش للتؽٌٌر بـ

الهييدؾ الرئٌسييً لهييذه القاعييدة هييو المحافظيية علييى االحتٌاطييات الذهبٌيية، إلييى جانييب تييؤمٌن 

زاٌد حجم المضاربة بسبب ال مركزٌة مالٌة الدولة، إلى حاجات التداول من النقود، لكن مط ت

، فهجرت معظم 1929جانب تضخم الكتلة النقدٌة، أد  إلى حدوث أزمة الكساد العظٌم عام 

الدول قاعدة الذهب وسمحت بانخفاض قٌمة عمالتها، و فرض قٌود عليى الصيرؾ باسيتثناء 

 دول أوربا الؽربٌة التً تمسكت بقاعدة الذهب.

نجحت قاعدة الذهب نسبٌا على المستو  الداخلً فً استقرار أسعار الصرؾ،           

والحفاظ على القٌمة االقتصادٌة للنقود، و توفٌر أدوات دفط جدٌدة وهً النقود الورقٌة 

والنقود االئتمانٌة من خالل ربطها نظرٌا بالذهب األمر الذي أد  إلى زٌادة حجم السٌولة 

 تعاش األسواق النقدٌة و المالٌة .التً تساهم فً تحقٌق ان

أما على المستو  الخارجً ساعدت على استقرار و نمو التجارة الدولٌة من خالل قٌام  

نظام الذهب بتحقٌق االستقرار النسبً لمستوٌات األسعار الدولٌة فً األجل الطوٌل، اتساع 

 و تطور حجم التجارة الدولٌة و اتساع حرٌة انتقال رإوس األموال. 

استقراءا للمسار التارٌخً لهذا النظام نجد أن انهٌاره كان نتٌجة لتظافر عوامل عدٌدة 

اساسها  عدم رسم سٌاسة اقتصادٌة و نقدٌة داخلٌة وفقا للتوافق بٌن مستوٌات األسعار 

الداخلٌة والخارجٌة، فضال عن السماح بالعودة للعمل بقاعدة الصرؾ الذي خلق مشكلة 

ولٌة، كما اتسمت الفترة الممتدة من العودة إلى قاعدة الذهب حتى عام حادة فً السٌولة الد

، و زٌادة المضاربة خاصة حركة رإوس األموال نتٌجة اشتداد حدة تبعدة اضطرابا 1929

 .74المنافسة الدولٌة

 

 نظــــام بــرٌتن وودز: .1.1.3

المقترحة  برزت بعض الدراسات المهتمة بتنظٌم االقتصاد العالمً أهمها: الدراسات

، لرفط مستو  معٌشة الدول. 1941من طرؾ مإسسات كارٌنجً للسالم فً الو.م.أ فً سنة

                                                 
 .136و الطباعة،  القاهرة، ص  ، دار النشراالقتصاد الدولً ، 1998زٌنب حسٌن عوض هللاا. 74
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رئٌس الوزراء البرٌطانً  لبٌن تشرش 14/28/1941و تم توقٌط على مٌثاق األطلنطً فً 

 وفرانكلٌن روزفلت رئٌـــس وزراء الو.م.أ لدعم تنظٌم االقتصاد الدولً .     

بٌن  1942درات بتوقٌط" اتفاقٌة المساعدة المتبادلة" فً فٌفري ثم تدعمت هذه المبا 

الو.م. أ وحلٌفتها برٌطانٌا بؽٌة تشجٌط وتوسٌط التجارة الدولٌة و إلؽاء كافة أنواع القٌود بعد 

  انتهاء الحرب. وتعد هذه اللقاءات بمثابة الحجر األساسً فً التفكٌر بننشاء مإسسات دولٌة.

جة االضطرابات فً االقتصاد الرأسمالً ومحاولة تثبٌت أقدامه تم وفً إطار سعٌها لمعال

 اقتراح مشروعٌن، األول لـ"كٌنز" والثانً لـ "هواٌت".

 مخطط كٌنز 

ٌنسب هذا المشروع لمصممه البرٌطانً اللورد جون مٌنارد كٌنز، حٌث قدمته الحكومة      

اتحعاد قتراحيات لتكيوٌن"ٌتضيمن ا 1948افرٌيل  27البرٌطانٌة على شكل كتاب أبيٌض فيـً 

  بالشمول على:"، اتسمت مقاصة دولً

  .إصالح النظام النقدي الجدٌد من الناحٌة الفنٌة 

 .ضمان عدم التدخل فً السٌاسات الداخلٌة للدول 

  ٌلعب الذهب فً ظل نظام الجدٌد دورا نسبٌا، فتحدد كمٌة النقد الدولً وفقا لحجم

 هب العالمٌة.التجارة الدولٌة بدال من احتٌاطات الذ

 لسٌادة أٌة دولة، أطلق علٌها مصطلح "البانكور"، عبارة  طإنشاء عملة دولٌة ال تخض

عن وحدة حسابٌة قٌاسٌة تستخدم لتسوٌة المدفوعات الدولٌة، مط ربط قٌمتها بالذهب، 

 تقوم على أساس الثقة و االئتمان و أن تسدد ما علٌها من دٌون البانكور.

 ٌقوم اصة تعمل البانكور تشارك فٌه جمٌط الدول األعضاء،وإنشاء اتحاد دولً للمق

االتحاد بفتح حسابات دائنة ومدٌنة للدول األعضاء، وإجراء عملٌات المقاصة للحصول 

 على التوازن النهائً.

تم رفض مقترحات كٌنز خاصة من قبل الو.م.أ، فقد دعى كٌنز إلى فرض عقوبات 

واء، نظرا لتمتعها بفائض هائل من الذهب، على الدول ذات العجز والفائض على حد س

باإلضافة لعدم تقبلهم لفكرة منح القروض على أساس حجم الدول على ساحة التجارة 

 الدولٌة، وفضلوا أن تمنح وفقا لحصص األعضاء.

 مخطـــــط هواٌــت 

نسب هذا المخطط السم المساعد األول لكاتب الخزٌنة األمرٌكٌة هاري دٌكتر 

 س المواقؾ والتطلعات األمرٌكٌة الرامٌة إلى :هواٌت، وٌعك
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 .تحرٌر المبادالت، توسٌط التجارة الدولٌة و تقلٌص الحقوق الجمركٌة 

  اعتماد الدوالر األمرٌكً كعملة دولٌة تستعمل لتسوٌة المعامالت الدولٌة بدال من عملة

 البانكور. 

  .إنشاء صندوق دولً لتثبٌت أسعار الصرؾ 

ن القول أن المخططٌن ٌتفقان من حٌث المباد  األساسٌة، ؼٌر سبق ٌمكمن خالل ما 

أن جوهر االختالؾ ٌكمن حول فكرة فتح االعتماد التً ناد  بها كٌنز ومبدأ االٌداع الذي 

تبناه هواٌت باالضافة الى االختالفات المتعلقة بحجم السٌولة الدولٌة، وكٌفٌة الحصول علٌها 

 .75وطرق  خلقـــــــــها

 

 سات برٌتن وودزمقس. 3.6

إن الهدؾ من النظام النقدي الدولً الجدٌد هو ترسٌخ قواعد النظام االقتصادي العالمً  

من خالل إنشاء مجموعة من المإسسات والمنظمات الدولٌة وكذا القواعد التً تحدد نوعٌة 

ت العالقات فٌما بٌنها، من أجل تحقٌق االستقرار العالمً، الحد من األزمات وحل النزاعا

الدولٌة وكان من الواضح أن خلق حالة من االستقرار فً النظام النقدي الدولً  بعد 

 :76ًإجراءات جامٌكا تتوقؾ على أربعة أمور أساسٌة ه

 .استعادة مٌزان مدفوعات الو.م.أ لتوازنه 

 .كبح التضخم فً الدول الرأسمالٌة 

 دات حقوق حل مشكلة عملة االحتٌاط الدولٌة وتحقٌق انمال المرجوة من وح

 السحب الخاصة.

  تقلٌص عملٌات المضاربة والتحكم فً تدفقات رإوس األموال الساخنة، ؼٌر

 أن أي من هذه األمور لم ٌتحقق.

 

 صندوق النقد الدولً  .1.1.3

المركزٌة فً النظام النقدي الدولً، أي نظام  ةٌعرؾ صندوق النقد الدولً بؤنه: هو المإسس

الصرؾ للعمالت التً تسمح بنجراء المعامالت التجارٌة بٌن المدفوعات الدولٌة وأسعار 

 .البلدان المختلفة وقطاع الشركات والتعافً من حالة الكساد

 
                                                 

75
   .146ص  دار الجامعة الجدٌدة، العخقات االقتصادٌة الدولٌة،،  2222ا.عادل أحمد حشٌش

76
، دراسية فييً أثير نظييام النقيد الييدولً عليى التكييون التيارٌخً للتخلييؾ بيدول العييالم التععارٌ  النقعدي للتخلععف،  1987ارمييزي زكيً   

 .246الثالث، عالم المعرفة،ص
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 أهداف صندوق النقد الدولًأوال(

ٌتمتط صندوق النقد الدولً بشخصٌة اعتبارٌة ذات حصانة خاصة ٌومً إلى عدم 

ظمة له وإقامة نظام للمدفوعات متعدد استقرار أسعار الصرؾ والمحافظة على التدابٌر المن

األطراؾ لتصحٌح االختالالت فٌه وتطوٌر التعاون الدولً فً المجاالت النقدٌة والمالٌة، 

 :77كما ٌمكن تحدٌد األهداؾ التً تنص على إنشاء الصندوق وهً

  تشجٌط وتنمٌة التعاون الدولً فً المجاالت النقدٌة والمالٌة وبواسطة هٌئة دائمة تهٌم

ل التعاون والتآزر بؽٌة الوصول إلى حلول للمشاكل المتعلقة بالجانب المالً والنقدي سب

 للدول.

 والنمو المتوازن فً التجارة الخارجٌة وبالتالً اإلسهام فً تحقٌق  طنشر التوس

مستوٌات مرتفعة من العمالة والدخل الحقٌقً والمحافظة علٌها من خالل تطوٌر 

 ل األعضاء وتؤمٌن حرٌة تبادل العمالت بٌن الدول.الموارد اإلنتاجٌة لد  الدو

  تشجٌط استقرار أسعار الصرؾ والمحافظة على ترتٌبات صرؾ منظمة بٌن الدول

األعضاء وتجنب التخفٌؾ التنافسً فً قٌم العمالت وبالتالً االحتفاظ بقاعدة الذهب 

ساس الذهب التً كانت ساندة قبل ذلك، إذ ٌلتزم كل عضو بتحدٌد قٌمة عملته على أ

هم واحد أوقٌة ذهب  01/07/1944إلى أساس الدوالر األمرٌكً وعٌاره المطبق فً 

 دوالر أمرٌكً. 35ٌساوي 

  المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراؾ فٌما ٌتعلق بالمعامالت الجارٌة

بٌن الدول األعضاء مط إلؽاء القٌود المفروضة على عملٌات الصرؾ المعرقلة لنمو 

 لتجارة العالمٌة.ا

  توفٌر الثقة لد  البلدان األعضاء عن طرٌق وضط الموارد العامة للصندوق تحت

 ملتصحٌح موازٌن مدفوعا ته ةتصرفهم بشكل مإقت ضمن إطار شروط حماٌته محدد

 فً

  حاالت وجود عجز مإقت دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء والنمو

 االقتصادي الوطنً والدولً.

 للدول  تفق األهداؾ أنفا على التقلٌل من مدة االختالل فً مٌزان المدفوعاالعمل و

 .األعضاء والتخفٌؾ من حدتها مط تؤمٌن وسائل السٌولة الدولٌة الضرورٌة

 

                                                 
77

، جامعة ابن خلدون ،تٌارت، سٌاسة اإلصخح االقتصادي فً الجزائر والمقسسات المالٌة الدولٌة ، 2008مدنً بن شهرةا 
 .   51، 50الجزائر .ص 
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 . مجموةة البنك الدول1.1.3ً   

تعد مجموعة البنك الدولً من أهم المإسسات التً تم انشائها فً أعقاب الحرب   

من أجل اعادة إعمار ما دمرته الحرب وتقدٌم المساعدات االنمائٌة للدول العالمٌة الثانٌة 

النامٌة، وتتكون هذه المجموعة من خمس مإسسات أساسٌة، تستحوذ فٌها  الو.م.أ على 

 من األصوات . %16عن   دحصة األسد بما ٌزٌ

 البنك الدولً  أوال(

تعمٌر معظم ما دمرته الحرب، استنادا إلى اتفاقٌة الدولً هذا االخٌر ٌعمل على بناء و

األجنبً  روتنمٌة اقتصادٌات الدول األعضاء، باإلضافة إلى تشجٌط االستثما

المباشر،وتحقٌق النمو المتوازن فً التجارة الخارجٌة والعمل على تهٌئة البٌئة بشروط 

ل تجارٌة لتحقٌق فاعلٌة االستثمارات الدولٌة، وأخٌرا التركٌز على الحد من الفقر من خال

تقدٌم القروض والضمانات والخدمات االستشارٌة للدول المتوسطة الدخل ذات الجدارة 

 . 78االئتمانٌة الحسنة ومساعدة الدول على االنتقال من اقتصادٌات حرب الى اقتصادٌة سلم

 باإلضافة إلى األهداؾ السابقة الذكر ٌقوم البنك بعدة وظائؾ أهمها:

  تٕفٍز اٌخطظ االستثّاسٌح.تىفٍش اٌّساػذج اٌفٍٕح إلػذاد و 

  ًتشجٌط االستثمار الخاص عن طرٌق النهوض بالقطاع الخاص وتفعٌل دوره ف

 التنمٌة.

 .فض المنازعات المالٌة بٌن الدول 

  المساهمة فً تدرٌب موظفً الحكومة على إدارة خطط التنمٌة فً الدول النامٌة

 بواسطة معهد التنمٌة االقتصادٌة التابط للبنك. 

 تنظٌم البنك الدولً و جدارتهثانٌا( 

، 2221دولة عضو خالل عام 183ٌبلػ عدد أعضاء البنك الدولً للتعمٌر والتنمٌة       

من اتفاقٌة البنك  3/6شرٌطة أن تنظم أوال إلى صندوق النقد الدولً، حٌث تنص المادة 

 الدولً على أن أي عضو ٌفقد العضوٌة فً الصندوق تسحب منه مباشرة العضوٌة فً

أشهر، و الؽرض من هذه المادة هو إجبار احترام الدول لبرنام   3البنك بعد مرور 

الصندوق من جهة ومن جهة أخر  تمثل قمة التعاون بٌن مإسسات برٌتن وودز، وٌتم 

 تسٌٌر ادارة البنك الدولً من قبل المجالس واللجان التالٌة :

 ة، لكل دولة عضو : ٌجتمط مرة كل سنة فً الجمعٌة العاممجلس المحافظٌن

ممثل عنها اوزٌر المالٌة ، مط نائب له مكلؾ برسم السٌاسة العامة لنشاط 
                                                 

78
  .118الدار المصرٌة اللبنانٌة، ص ةولمة النظام االقتصاد العالمً، ، 2223عادل محمد المهدي عادل محمد المهديا.
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البنك واتخاذ القرارات، باإلضافة إلى مهام أخر  كتحدٌد شروط قبول 

 األعضاء الجدد، زٌادة أو تخفٌض رأس المال.

 :ٌجتمط مرة كل شهر بواشنطن و ٌعد األكثر أهمٌة فً جهاز  مجلس اإلدارة

بنك، فقد فوض مجلس المحافظٌن الكثٌر من اختصاصاته إلى مجلس اإلدارة. ال

تتمثل مهامه فً: التسٌٌر الٌومً للبنك، ٌوافق على السلفٌات، ٌراقب عملٌات 

و أداء محفظة األوراق المالٌة، السهر الدائم على تسٌٌر شإون البنك. وعن 

ت، تتم عملٌة توزٌط سنوا 5طرٌق االنتخابات ٌتم تعٌٌن المدٌر العام لمدة 

المقاعد على النحو التالً: خمسة مقاعد للدول صاحبة أكبر عدد من األسهم 

وتضم: ألمانٌا، الو م أ، فرنسا، الٌابان، إنجلترا. ثالثة مقاعد أخر  لـ: المملكة 

دولة لمدة  175مقعد الباقٌة ٌتقاسمها  16العربٌة السعودٌة، الصٌن و روسٌا. 

 سنتٌن.

 أعضاء منتخبٌن من طرؾ مجلس المحافظٌن،  7: تضم شارٌةللجنة االستا

 .79وهً مكلفة  بفض المنازعات والخالفات

 

 ثالثا( المقسسات المكملة للبنك الدولً

هدفها دعم التنمٌة االقتصادٌة فً  1965تؤسست فً ٌولٌو ( مقسسة التموٌل الدولٌة: 1     

، 1957ة لهٌئة األمم المتحدة فً فٌفري الدول األقل تقدما،تم اإلعالن على أنها وكالة تابع

ذات كٌان مستقل عن البنك الدولً. لالنخراط فً مإسسة التموٌل الدولٌة ٌنبؽً أوال أن 

دولة، منهم  175تكون الدولة عضوا فً البنك الدولً، ٌبلػ عدد األعضاء فً المإسسة بـ 

مإسسة، و ٌوافقون على دول مانحة، ٌقرون بصورة جماعٌة السٌاسات المتعلقة بنشاط ال 26

  .80ملٌار دوالر 6.45استثماراتها و ٌبلػ رأس مال المصرح به 

ملٌون دوالر، وهً  752برأس مال قدره  1962أنشؤت سنة  ( مقسسة التنمٌة الدولٌة1

مختصة بتقدٌم المساعدات للدول األكثر فقرا فً العالم بشروط تموٌل أكثر ٌسرا و أقل 

إون مإسسة التنمٌة الدولٌة هً نفسها إدارة البنك الدولً، وبالتالً تكلفة.ونظرا لكون إدارة ش

هذه المإسسة عبارة عن صندوق فً البنك لإلقراض للدول األعضاء الفقٌرة، أكثر من كونها 

 مإسسة دولٌة مستقلة عن البنك الدولً. 

                                                 
79.

،مإسسية شيباب  االقتصعاد النقعدي،  المقسسعات النقدٌعة البنعوك التجارٌعة ، البنعوك المركزٌعة،  2222امجٌيدضيٌاء ضٌاء مجٌيد،   
  .326-  325ص  ص،  2222الجامعة، 

82 .
 .122، ص (، مرجع سبق ذكره2223ػادي اٌّهذي)
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 ج. الوكالة الدولٌة لضمان االستثمار:

تثمار األجنبً فً إلى تشجٌط االسدولة،  تهدؾ  154،  تضم 1988تؤسست عام  

 الدول النامٌة.

  المركز الدولً لحل نزاةات االستثمار:. د

دولة أوكلت له مهمة تشجٌط  149بموجب اتفاقٌة موقعة من قبل  1966تؤسس عام 

االستثمارات االجنبٌة عن طرٌق توفٌر خدمات التحكٌم والتوسط فً حل النزاعات والمشاكل 

 علما أن هذا المركز ال ٌمنح قروضا أو هبات. األجانبثمرٌن بٌن الحكومات والمست
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 الفصل السابع: األسواق المالٌــة

 

 

 .مدخل1.4

تارٌخٌاً بالتطور االقتصادي والصناعً الذي  ارتبط تطور أسواق األوراق المالٌة

ت به معظم دول العالم والسٌما الدول المساهمة الرأسمالٌة. وقد جاء انتشار الشركات  مر 

حركة قوٌة للتعامل بالصكوك المالٌة والذي أد  إلى  وإقبال الحكومات على االقتراض لٌخلق

 .ظهور بورصات األوراق المالٌة

 

 األسواق المالٌة نشأةةن  ةتارٌخٌلمحة . 1.4

المالٌة ٌحظى باهتمام بالػ فً الدول المتقدمة والنامٌة  أصبح موضوع أسواق األوراق

به هذه األسواق من دور هام فً حشد المدخرات الوطنٌة  ذلك لما تقومعلى حٍد سواء و

تعمل على دعم االقتصاد القومً وتزٌد من معدالت الرفاه  وتوجٌهها فً قنوات استثمارٌة

  .ألفراده

 المالٌة األسواق. مراحل تطور 1.1.4

ً النقاط مرت األسواق المالٌة فً تطورها عبر التارٌخ بمراحل عدٌدة ٌمكن اٌجازها ف

 81التالٌة:

  :هً المرحلة التً تمثل بداٌات مراحل تطور األسواق المالٌة، و التً المرحلة األولى

تتضمن وجود عدد محدود من البنوك الخاصة و الصٌارفة و ارتباط وجودهم بتحقق 

ارتفاع نسبً فً الدخول، مما أد  إلى ارتفاع فً االدخارات التً أتاحت االستثمار 

ت التجارٌة و العقارٌة، و زٌادة حجم هذه المشروعات الذي ٌستدعً فً المشروعا

توجهها نحو البنوك لالقتراض منها تلبٌة لحاالت عجزها عن توفٌر المواد المالٌة 

 الالزمة لعملها و التوسط فً هذا العمل.

  :ارتبطت هذه المرحلة بالتطور الذي تحقق فً المرحلة األولى، و المرحلة الثانٌة

فً ظهور بعض البنوك و الصٌارفة و الذي فرض الحاجة إلى ظهور  المتمثل

السلطات النقدٌة المركزٌة ا البنوك المركزٌة   من أجل العمل على تنظٌم عمل 

المصارؾ التجارٌة و السٌطرة علٌها و توجٌهها فً هذه المرحلة بعد أن كانت هذه 

لمرحلة  تطور فً عمل المصارؾ التجارٌة حرة فً المرحلة األول، و تضمنت هذه ا
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المصارؾ و باألخص المصارؾ التجارٌة بحٌث أخذت تقوم بممارسة نشاطات 

مصرفٌة عدٌدة مثل خصم األوراق التجارٌة و منح القروض و التسهٌالت المصرفٌة 

و ؼٌرها، و بحدود ما ٌتاح لها من أعمال و نشاطات و فً ضوء السٌاسات التً تحكم 

 المركزي. عملها، و التً ٌضعها البنك

  :ارتبطت بتطور النشاطات االقتصادٌة عموما، و اإلنتاجٌة خصوصا المرحلة الثالثة

و بالذات التً تحتاج إلى التموٌل متوسط و طوٌل األجل. و هذا أد  إلى ظهور 

المصارؾ المتخصصة، و التً توفر التموٌل متوسط و طوٌل األجل هذا للنشاطات 

الصناعٌة التً تطورت و اتسعت عددا و حجما، و اإلنتاجٌة، و بالذات للمشروعات 

 تنوعت إضافة إلى المشروعات التجارٌة و العقارٌة و الزراعٌة.

  :ارتبطت بالتطور االقتصادي عموما، و بالتطور الذي حصل فً المرحلة الرابعة

األسواق المالٌة خصوصا. من خالل زٌادة و تنوع و توسط الوسائل و األدوات الجدٌدة 

مة فً األسواق المالٌة، و بشكل خاص األوراق المالٌة كشهادات اإلٌداع القابلة المستخد

للتداول و ؼٌرها، و هو األمر الذي ٌشكل بداٌة ارتباط السوق النقدٌة بالسوق المالٌة و 

 اندماجها.

  :هً المرحلة التً تضمنت تطورا أكبر فً األسواق المالٌة من المرحلة الخامسة

األسواق و الذي تضمن استمرار االندماج بٌن األسواق المالٌة و خالل تطور عمل هذه 

األسواق النقدٌة و بدرجة أكبر بحٌث أصبحت هذه األسواق و كؤنها سوق واحدة، و 

كذلك اندماج األسواق المالٌة و النقدٌة المحلٌة مط األسواق المالٌة الدولٌة نتٌجة زٌادة 

رتباط هذه األسواق مط بعضها البعض فً العالقات االقتصادٌة بٌن الدول و زٌادة ا

الدول المتخلفة، و بالذات بعد ظهور البورصات العالمٌة، و اتساع عملٌاتها، عددا و 

حجما و زٌادة وسائل االتصال و تطورها، و انخفاض كلفتها و تركز المإسسات 

تطور  المالٌة و المصرفٌة و تدوٌل عملٌاتها و نشاطاتها و هو ما أد  إلى اإلسهام فً

 األسواق المالٌة.

 مفهوم األسواق المالٌـة و أهمٌتها. .1.1.4

بٌن رؼبات الوحدات االقتصادٌة  االلتقاءٌتمثل السوق المالً فً المجال الذي ٌتم فٌه 

المالً من خالل وسطاء سوق ذات الفائض المالً ، والوحدات االقتصادٌة ذات العجز 

لً على انه:اإلطار النظري الذي ٌجمط بائعً ، و علٌه ٌنمكن تعرٌؾ السوق الماالمال 

األوراق المالٌة بمشتري تلك األوراق و ذلك بؽض النظر عن الوسٌلة التً تحقق بها هذا 

الجمط أو المكان الذي ٌتم فٌه، و لكن ٌشترط توفر قنوات اتصال فعالة فٌما بٌن المتعاملٌن 
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ة واحدة بالنسبة ألي ورقة مالٌة فً السوق بحٌث تجعل األثمان السائدة فً أي لحظة زمنٌ

 «82متداولة فٌه.

وعلٌه ٌمكن القول بان السوق المالٌة هً عبارة عن تنظٌم ٌتم بموجبه الجمط بٌن 

البائعٌن و المشترٌن لنوع معٌن من األوراق المالٌة أو ألصل مالً معٌن، إما عن طرٌق 

 السماسرة أو الشركات العاملة فً هذا المجال.

 المالٌة أهمٌة األسواق 
ٌإدي السوق المالً وظٌفة هامة فً النشاط االقتصادي فً أي مجتمط من المجتمعات ، 

تتمثل فً تحوٌل الموارد المالٌة من الوحدات ذات الفائض المالً إلى الوحدات ذات العجز 

 المالً بما ٌإدي إلى زٌادة مستو  النشاط االقتصادي وزٌادة كفاءته .

ذات الفائض المالً إلى الوحدات ذات العجز المالً من خالل وعادة ما ٌتم نقل مدخرات 

 سوق المال بطرٌقتٌن :

: حٌث تحصل الوحدات ذات العجز المالً على التموٌل الالزم لها  التموٌل المباشر 

مباشرة من الوحدات ذات الفائض المالً ، وذلك من خالل قٌام الوحدات ذات العجز 

نفسها فً شكل أسهم وسندات وبٌعها للوحدات ذات المالً بنصدار حقوقاً مالٌة على 

الفائض المالً ، وتمثل هذه األصول المالٌة دٌناً على الوحدات التً أصدرتها 

ومستحقة الدفط من دخلها فً المستقبل ، كما تمثل هذه األصول بالنسبة للوحدات التً 

ذلك من  وٌمكن توضٌحاشترتها ، المقرضون حقوقاً على أصول ودخل المقترضٌن .

 خالل الشكل التالً:
 طرٌقة التموٌل المباشر : 1-7الشكل رقم )
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حٌث  تقوم المإسسات المالٌة بالحصول على الموارد المالٌة  التموٌل غٌر المباشر : 

من الوحدات ذات الفائض مقابل إصدار أصول مالٌة على نفسها ، وبٌعها للوحدات 

ٌر مباشرة مثل شهادات االدخار وشهادات ذات الفائض ، وتسمى أصوالً مالٌة ؼ

االستثمار ، ثم تقوم باقراض هذه الموارد المالٌة إلى الوحدات االقتصادٌة ذات العجز 

 المالً والتً تقوم بنصدار وبٌط أصوالً مالٌة مباشرة للمإسسات المالٌة .
 

 

 

 

 

 

  

 .هٌكل األسواق المالٌة7.3

قسام وفقا لمعاٌٌر و زواٌا مختلفة ووفقا للمالمح ٌمكن تقسٌم األسواق المالٌة إلى عدة أ

 األساسٌة التً ٌتسم بها كل نوع و قسم و ٌمكن تقسٌم أسواق المال إلى:

 يسوق النقدال. 

 .سوق رأس المال 

  أسواق أخر. 

  السوق النقدي .7.7.3

األصول قصٌرة األجل، حٌث تتمثل الوظٌفة األساسٌة لها فً  تمثل مجال تداول

لصفقات المالٌة بٌن الوحدات ذات العجز المالً المإقت و الوحدات ذات تسهٌل عقد ا

الفائض المالً المإقت، من خالل تبادل األصول قصٌرة األجل. و من أهم مإسسات هذه 

األسواق: البنك المركزي و البنوك التجارٌة، باإلضافة إلى بعض العملٌات التً تقوم بها 

ستثمار و األعمال نجال قصٌرة، الودائط لد  مإسسات أخر  منها: عملٌات بنوك اال

 :83صنادٌق توفٌر البرٌد.و تنقسم سوق النقد بدورها إلى

                                                 
83السٌد متولً عبد القادرا2212 ، األسواق المالٌة و النقدٌة فً ةالم متغٌر، دار الفكر، األردن، ط1، ص، ص، 94-93.

  

 ِْمشضى 

ًٍاٌمطاع اٌؼائ 

لطاع األػّاي 

ًِاٌمطاع اٌذىى 

أجأة 
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 و هً السوق التً ٌتم فٌها الحصول على األموال المراد :السوق األولٌة

توظٌفها نجال قصٌرة، و بؤسعار فائدة تتحدد حسب مصدر هذه األموال و مكانة المقترض 

 و سمعته المالٌة.

 و التً ٌجري فٌها تداول اإلصدارات النقدٌة قصٌرة األجل، : سوق الثانويال

و بؤسعار تتحدد حسب قانون العرض و الطلب. و ٌتكون سوق النقد الثانوي من سوقٌن 

فرعٌٌن على حسب نوع العملٌات التً تتم فً كل منهما و هما: سوق الخصم و سوق 

 القروض قصٌرة األجل:

صم هو السوق الذي ٌتم فٌه خصم أدوات االئتمان سوق الخ:  سوق الخصم (أ

قصٌرة األجل، و من أهمها: األوراق التجارٌة العادٌة ا الكمبٌاالت و السندات األذنٌة  ، 

 القبوالت المصرفٌة، أذونات الخزانة.

و تشمل هذه القروض جمٌط أنواع القروض : سوق القروض قصٌرة األجل (ب

ٌن أسبوع واحد و سنة كاملة. و ٌكون قوامها األساسً من التً تعقد نجال قصٌرة تتراوح ب

المشروعات و األفراد من ناحٌة و المصارؾ التجارٌة و بعض مإسسات اإلقراض 

 المتخصصة فً منح االئتمان قصٌر األجل من ناحٌة أخر .

 خصائص سوق النقد 

و ٌمكن ٌكتسب سوق النقد خصائص من أدواته تمٌزه عن أي سوق من األسواق المالٌة. 

 84تحدٌد هذه الخصائص بانتً:

  لٌس للسوق هٌكل مإسسً و تنظٌمً محدد، إذا أن مجموعة المإسسات المالٌة و

المصرفٌة المنتشرة جؽرافٌا تشكل هٌكل السوق، و تلعب البنوك التجارٌة الالعب 

 الرئٌس فً السوق.

 ستحقاق سنة األموال التً ٌوفرها السوق قصٌرة األجل فً الؽالب األعم. أي ذات ا

 فؤقل و دورٌا، ثالثة شهور، تسعة شهور بشكل عام.

  ٌوفر السوق أدوات بمخاطر منخفضة جدا و قد تكون خالٌة فً بعض منها السٌما

 أذونات الخزٌنة و األوراق الحكومٌة األخر .

  أؼلب أدوات السوق ذات قابلٌة تسوٌقٌة عالٌة، أي باإلمكان تسٌٌلها بسرعة و بمرونة

 عالٌة.

 لب أدواتها تتمتط بدرجات ضمان عالٌة، فؽالبا ما تستخدم كضمان للقروض.أؼ 

 .أدواتها توفر عائد مناسب للمستثمر الذي ال ٌرؼب بتحمل مخاطر 

                                                 
84أرشد فإاد التمٌمً ا2212 ، األسواق المالٌة اطار فً التنظٌم و تقٌٌم األدوات، دار الٌازوري، األردن، ص 61.
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 ق رأس المال سو .7.7.3

هً أسواق ٌجري التعامل فٌها باألدوات المالٌة المتوسطة و الطوٌلة األجل، أي التً و

 .85سنة، مثل: األسهم و السنداتتستحق فً فترات زمنٌة أطول من 

 :86و تنقسم سوق رأس المال بدورها الى قسمٌن هما 

ا األسهم و و هً السوق التً تختص باصدار األدوات المالٌة ة: األسواق األولٌ أ(

سوق االصدار، و تتمثل هذه السوق فً الشركات   -أٌضا –، ولذلك ٌطلق علٌها السندات  

ار األوراق المالٌة، و كذلك الخزانة العامة للدولة و التً تقوم التجارٌة التً ٌسمح لها باصد

 باصدار سندات القرض أو أذونات الخزانة العامة لالقتراض من المإسسات و األفراد.

السوق التً ٌتم تداول األوراق المالٌة فٌها شراء و بٌعا و هً : األسواق الثانوٌةب(

 لك ٌطلق علٌها سوق التداول.عبر السماسرة و الوسطاء أو بشكل مباشر، لذ

 الى:فتنقسم طبٌعة التنظٌم  أما من حٌث 

 هً أسواق البٌط و الشراء لاوراق المالٌة عن طرٌق و: السوق المنظمة

المزادات و ٌقوم السماسرة فً هذه السوق بالتعامل نٌابة عن المستثمر مقابل 

 حصولهم على عمولة ا و هً البورصات .

 ا تعاملت شركات السمسرة و الوساطة على األسهم و اذ: السوق غٌر المنظمة

 السندات ؼٌر المقٌدة بالبورصة ٌقال أنهم تعاملوا خارج المقصورة.

 خصائص سوق رأس المال 

سوق رأس المال بكبر حجم الصفقات المنفذة من قبل المتعاملٌن و المشاركٌن فً ٌتمٌز 

تشكل األسهم و السندات األكثر السوق، و لذلك نجد أنه أكثر تنظٌما من سوق النقد، و 

شٌوعا فً هذا السوق. أهمٌة سوق رأس المال تتجلى من خالل إضفاء صفة العمق و 

االتساع لادوات المصدرة فً السوق، هذا بجانب توفٌر عنصر المرونة النسبٌة لها. و 

ر ٌرتبط ذلك من خالل كفاءة و فاعلٌة تنظٌم هذه األسواق من جانب، و قدرتها على توفٌ

 .87صفة االستمرارٌة للسعر، و فرص التموٌل لمختلؾ القطاعات من جانب آخر

 ثالثا( أسواق أخرى

سوق النقد و سوق رأس المال، و  تتكون األسواق المالٌة من أسواق أخر  باإلضافة إلى

 :88من أهم هذه األسواق

                                                 
 اٌسٍذ ِتىًٌ ػثذ اٌمادس)2212(، مرجع سبق ذكره، ص 95.
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  :ظهرت هذه األسواق حدٌثا و أصبحت األكثر انتشارا، و أسواق المشتقات

باألوراق المالٌة المشتقة، و لكن من  -أٌضا –واق ٌتم التعامل فٌها هً أس

خالل عقود و اتفاقٌات ٌتم تنفٌذها فً توارٌخ الحقة و من أهم هذه األسواق: 

سوق االختٌارات و السوق المتقدمة و سوق المستقبلٌات، و التعامل فً هذه 

 العقود قد ٌكون فً األسواق المنظمة.

 و هً األسواق التً تسهل التجارة فً العمالت ً: أسواق الصرف األجنب

 األجنبٌة، و تنقسم هذه األسواق إلى أسواق عاجلة و أخر  آجلة.

  :و هً األسواق التً تسهل إعادة توزٌط المخاطر المالٌة أسواق التأمٌن

 المختلفة.

  :و هً األسواق التً تسهل التجارة فً السلط.أسواق السلع 

 

 ةالمالٌ األسواقفً  .األدوات المتداولة 7.3

التً تتداول فٌها فتنوعت  ةالمالٌ للمنتجاتتكتسب السوق المالٌة تسمٌة السوق المالً نظرا 

من أوراق مالٌة تقلٌدٌة كاألسهم و السندات أو ابتكارات أو المشتقات المالٌة و  المنتجاتهذه 

 هً أدوات حدٌثة التداول فً السوق المالً.

 

 نذكر منها ماٌلً::  ةاألدوات التقلٌدٌ .7.7.3

فالسهم ٌمثل الحصة التً ٌقدمها الشرٌك فً رأس مال الشركة كما ٌطلق السهم:  (أوال

. و لدٌه قٌمة اسمٌة و سوقٌة و قٌمة دفترٌة، لٌس 89لفظ السهم على الصك المثبت لهذا الحق

عٌة لدٌه تارٌخ استحقاق اال بانقضاء الشركة و لصاحب السهم الحق فً التصوٌت فً الجم

 90العامة للشركة و الحصول على توزٌعات فً نهاٌة السنة و تنقسم األسهم إلى نوعٌن: 

 هً األسهم التً تمنح لحاملها أٌة مٌزة عن ؼٌره من المساهمٌن سواء : األسهم العادٌة

فً أرباح الشركة خالل نشاطها أو فً أصولها عند تصفٌتها و تصدر األسهم العادٌة 

 تساوٌة الحقوق و االلتزامات.ؼالبا فً فئة واحدة م

 توفر هذه األسهم لحاملها مزاٌا خاصة ال ٌتمتط بها حامل السهم : األسهم الممتازة

العادي سواء فً الربح الموزع سنوٌا أو فً اقتسام أصول الشركة عند تصفٌتها من 

حٌث األرباح ٌحصل حامل السهم الممتاز على نصٌب سنوي ثابت ٌحدد إما فً شكل 

                                                 
.156، القاهرة، ص1، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنٌة، طةملٌا -بورصة األوراق المالٌة ةلمٌا(، 2222صالح اٌسٍذ جىدج ) 89
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وٌة ثابتة من القٌمة االسمٌة للسهم أو فً صورة مبلػ محدد فً حالة وجود نسبة مئ

أرباح قابلة للتوزٌط و ٌكون لحامل السهم الممتاز الحق فً الحصول على نصٌبه منها 

 قبل حامل السهم العادي.

هو حصة فً دٌون الشركة أي أنها اتفاق تعاقدي لمدة معٌنة و لمبلػ :السندات (ثانٌا

مقرض و المقترض و ٌتعهد فٌه األول " المدٌن" إلى الثانً " حائز السند" بدفط معٌن بٌن ال

قٌمة السند فً تارٌخ محدد باالضافة الى اجراء مدفوعات دورٌة ا فوائد  طٌلة حٌاة السند و 

 . 91ٌكون للسند أولوٌة الحصول على تصفٌة مقارنة بالسهم عند تصفٌة الشركة

 ندات فٌما ٌلً:و ٌكمن الفرق بٌن األسهم و الس

 (: الفرق بٌن السهم و السند.7-3الجدول )

 الـســــندات  األســــهـم               

 جزء من رأس مال الشركة. -

 المساهمون هم الشركاء أو مالك الشركة. -

 عائد السهم صؽٌر. -

حامل السهم ٌجب أن ٌعتمد على الربح الذي  -

 توزٌعه.تحققه المإسسة أو أٌضا اتخاذ القرار ب

عائد السهم ٌعتبر توزٌعا لارباح ٌخضط  -

 لضرٌبة.

المساهمٌن الحق فً االطالع و الحصول على  -

معلومات تخص سٌر العمل بالشركة و ذلك من 

 حقهم.

 *حضور اجتماعات الجمعٌة العامة.

*حصول على المستندات و التقارٌر الدالة على 

 نشاط الشركة.

تتاب فً أسهم للمساهم حق األولوٌة فً االك -

 زٌادة رأس المال.

عند تصفٌة الشركة ٌكون حملة األسهم  -

 مدخراتهم أو ما ٌخصهم بعد تسدٌد كافة الدٌون.

القٌمة الجارٌة االسوقٌة  للسهم تعتمد على مقدار  -

                      العائد المتوقط من السهم و سعر العائد الجاري.

 دٌن على الشركة. -

 دائنون.حملة السند  -

 عائد السند ثابت. -

حامل السند ٌحصل على فائض بؽض النظر عن  -

 حجم األرباح و توزٌعها.

الفوائد على السندات تعتبر نفقات ال تخضط  -

 للضرٌبة.

حملة السندات لٌس لهم الحق فً حضور  -

اجتماعات الجمعٌة العامة أو الحصول على 

 التقارٌر و البٌانات على نشاط الشركة.

كن إصدار السندات بالقٌمة االسمٌة أو بقٌمة ٌم -

أعلى من القٌمة االسمٌة أي بعالوة و قد تسود 

 بقٌمة أعلى.

حامل السند له حق استرداد مبلػ المدٌونٌة قبل  -

 الحصول المساهمٌن على أي شًء.

القٌمة الجارٌة للسند تعتمد على سعر الفائدة  -

 الجاري و سعر الفائدة االسمً للسند.

 

 ( األدوات الحدٌثة7.7.3

ان المشتقات المالٌة كما عرفها صندوق النقد الدولً و هو نفس تعرٌؾ بنك التسوٌات 

و هو نفس تعرٌؾ بنك التسوٌات الدولٌة و هو أحد المإسسات التابعة لصندوق النقد الدولً 

ة " هً الدولٌة و هو أحد المإسسات التابعة لصندوق النقد الدولً على أن المشتقات المالٌ

                                                 
.صالح اٌسٍذ جىدج )2222(،مرجع سبق ذكره، ص 182.
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عهود تتوقؾ قٌمتها على أسعار األصول المالٌة محل التعاقد و لكنها ال تقتضً أو تتطلب 

استثمارا ألصل المال فً هذه األصول. كعقد بٌن الطرفٌن على تبادل المدفوعات على 

أساس األسعار أو العوائد. فنن أي انتقال لملكٌة األصل محل التعاقد و التدفقات النقدٌة 

 92ؼٌر ضروري " ٌصبح أمرا

و منه فالمشتقات المالٌة هً عبارة عن عقود ٌتفق بموجبها الطرفٌن تبادل المدفوعات 

 أو األسعار أو العوائد و منه ٌتضمن العقد الجوانب التالٌة:

 .االتفاق على سعر مستقبلً معٌن 

 . تحدٌد الكمٌة 

 .جمدة العقد 

  :سعر الورقة ، .  سعر الصرؾ األجنبً،سعر الفائدة. وٌضم  محل التعاقد

 المالٌة.

 ومنه ٌوجد العدٌد من المشتقات المالٌة المتداولة و من أهمها:

هو عقد بٌن مشتري و بائط ٌعطً للمشتري حقا فً أن ٌبٌط أو :ةقود الخٌارات  (7

ٌشتري أصال معٌنا بسعر محدد سلفا خالل فترة زمنٌة معٌنة محددة سابقا، و ٌلتزم البائط 

بتنفٌذه اذ ما طلب الٌه ذلك، و ذلك بشراء أو بٌط األصل محل التعاقد بمقتضى هذا العقد 

بالسعر المتفق علٌه بٌنما ٌمارس الشاري حقه فً تنفٌذ العقد أو فسخه دون أي التزام من 

 93جانبه تجاه الطرؾ انخر" 

:بمقتضى العقد انجل ٌتفق وفقا لتعرؾ صندوق النقد الدولً فؤنه : العقود ا جلة (7

على تسلٌم األصل محل التعاقد سواء كان حقٌقٌا أم مالٌا بكمٌات معٌنة. و فً تارٌخ  طرفان

معٌن و بسعر تعاقد متفق علٌه و العقود انجلة لٌست عقود مالٌة شرطٌة ألنها تنطوي على 

 .94التزام بتسوٌة العقد فً تارٌخ معٌن

األصل محل التعاقد و ٌتخذ أحد الطرفٌن فً العقد انجل مركزا طوٌال و ٌوافق شراء 

فً تارٌخ مستقبلً محدد مقابل سعر متفق علٌه ٌدعى بسعر التسلٌم أما الطرؾ الثانً فٌتخذ 

 مركزا قصٌرا و ٌوافق على بٌط األصل فً تارٌخ نفسه و سعر التسلٌم نفسه.

                                                 
شتقات المالٌة و دورها فً جدارة المخاطر و دور الهندسة المالٌة فً صناةة أدواتها الم ، 2228سمٌر عبد الحمٌد رضوان ا.92

 62-59، مصر، ص، ص، 1دار النشر للجامعات، ط دراسة مقارنة بٌن النظم الوضعٌة و أحكام الشرٌعة اإلسخمٌة،

93سمٌر عبد الحمٌد رضوان ا2225 ، مرجع سبق ذكره، ص153.
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و تتم تسوٌة العقد عند استحقاقه. حٌث ٌقوم صاحب المركز القصٌر االبائط  بتسلٌم 

احب المركز الطوٌل االمشتري  مقابل مبلػ ٌساوي سعر التسلٌم علما أن األصل الى ص

 األساس فً بناء السعر هو السعر السوقً لاصل.

و تكون قٌمة العقد انجل صفرا عند إبرامه، ثم ٌمكن أن تكون له قٌمة موجبة أو سالبة 

ٌمة المركز حسب تحركات سعر األصل، فنذا ارتفط سعر األصل بعد اإلبرام العقد تصبح ق

 .95الطوٌل موجبة و قٌمة المركز القصٌر سالبة

ٌطلق مصطلح العقود المستقبلٌة على العقود انجلة التً ٌجري : العقود المستقبلٌة (7

هً البورصة، حٌث ٌعرؾ العقد المستقبلً والتعامل علٌها من خالل أحد األسواق المنظمة 

ً ألصل معٌن فً تارٌخ مستقبلً معٌن فً على أنه اتفاقٌة توفر للمتعاقدٌن تبادل مستقبل

 97، و ٌكون الفرق بٌن العقود انجلة و المستقبلٌة فً:96مقابل نقدي معٌن فً تارٌخ التسلٌم

تتمتط العقود المستقبلٌة بمخاطر السٌولة أقل، ألنها تتداول فً بورصات العقود (أ

أطراؾ العقد، و هذه أو المستقبلٌة، فضال عن تمتعها بشروط و خواص نمطٌة ال ٌتدخل بها 

المعٌارٌة تسمح للعقود المستقبلٌة بؤن تتداول فً البورصات و ٌمكن ألي طرفٌن تصفٌة 

 موقفه بموجب شروط السوق.

انخفاض مخاطر االئتمان أو عجز السداد لاللتزامات مقارنة بالعقود انجلة و ٌعود (ب

ان أو إٌداع األموال كضمان لد  السماسرة ذلك إلى إن إبرام العقود المستقبلٌة ٌستدعً ضم

السماسرة و هذه اإلٌداعات ٌضاؾ أو ٌحسب منها لحساب الهامش الٌومً كانعكاس 

للتؽٌرات فً أسعار السوق ففً نهاٌة ٌوم تعامل، ٌتحدد سعر اإلقفال لكل عقد مستقبلً، و 

 بموجب ذلك تجري تسوٌة المركز المالً ألطراؾ العقد.

ادالت على أنها: فً الحقٌقة عقد أجل. و لكنها أصبحت ذات تعرؾ المب: المبادالت  (7

أهمٌة خاصة فً األسواق المالٌة، و قد توصؾ بؤنها أهمٌة بٌن طرفٌن على تبادل نوع من 

 .98األصول فً مقابل أخر فً تارٌخ مستقبلً الحق

و هو عقد ملزم لاطراؾ على خالؾ عقد االختٌار، كما أن متحصالت أو مدفوعات 

نتٌجة التحركات السوقٌة ال ٌتم تسوٌقها ٌومٌا كما هو فً العقود المستقبلٌة. فضال  األطراؾ

 عن عدم تسوٌتها مرة واحدة كالعقود انجلة، بل سلسلة من العقود الحقة التنفٌذ.

                                                 
 95محمد الداؼرا2227 ، مرجع سبق ذكره، ص133.

 96سمٌر عبد الحمٌد رضوان ا2225 ، مرجع سبق ذكره، ص214.
 97محمد الداؼرا2227 ، مرجع سبق ذكره، ص135.

98سمٌر عبد الحمٌد رضوان ا2225 ، مرجع سبق ذكره، ص238.
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و عقود المبادلة تستخدم ؼالبا لتؽطٌة المخاطر و خاصة مخاطر تؽٌر الفائدة، و 

 مبادلة تسمى و ؼالبا ما تكون أدوات الدٌن محل التعاقد.األطراؾ التً توافق على عقد ال

 

 مقشرات السوق. 7.3

ٌعميل المإشير عليى قٌياس أسيعار األوراق المالٌية واألسيهم فيً السيوق التيً ٌمثلهيا المإشيير.  

وأحٌاناً ٌمكن استخدامه كمإشر على أداء االقتصاد الوطنً خاصة فً سيوق كيؾء.  وهنياك 

 نوعان من المإشرات:

 Dow Jones (DJIA) Industrialإشرات عامة للسوق مثل متوسيط داوجيونز اأ   م
Average  055ومإشرات ستاندرد آند بورS&P. 

اب  مإشرات خاصة بالصناعة، مثيل مإشير داوجيونز للنقيل ومإشير سيتاندرد آنيد 
 بور للخدمات العامة فً الوالٌات المتحدة.

 
 وبشكل ةام هناك صنفٌن من المقشرات:

 ن على أساس السعر االوزن السعري  مإشرات الوزprice-weighted indexes 

والتييً ٌييتم تحدٌييد وزن كييل سييهم فٌهييا علييى أسيياس سييعره. ومإشيير  داوجييونز فييً 

 بورصة نٌوٌورك ٌعتبر مثاالً لذلك.
  مإشر الوزن على أساس القٌمة السوقٌةValue-weighted indexes  حٌث

عامل لتحدٌد وزن السهم فً هذا تستعمل القٌمة اإلجمالٌة لاسهم فً السوق ك

 .المإشر
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 قائمـــة المراجع
 

 أوال( الكتب باللغة العربٌة
 

 ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الطبعة الرابعة،  الجزائر.تقنٌات بنكٌة ، 2225الطاهر لطرشا  1

، 1دار الفكر، ط األسواق المالٌة و النقدٌة فً ةالم متغٌر، ، 2212السٌد متولً عبد القادرا  2

 األردن.

، االقتصاد النقدي والمصرفً  بٌن النظرٌة والتطبٌق ،  2222أحمد فرٌد مصطفى ، وآخرونا  3

 مإسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة.
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