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    .تقدمي املطبوعة البيداغوجية
  واألعمال االقتصاد رلال يف وادلختصني الباحثني من الكثري طرف من ادلتزايد ابالىتمام وتفرعاتو النقدي االقتصاد موضوع حيظى

 االقتصادية، احلياة عصب فهي للدولة، وادلايل االقتصادي النشاط رلرايت على النقود تلعبو الذي والتأثري الدور إىل ابلنظر وذلك
 .للدولة القومي االقتصاد متغريات من مهم ومتغري

 أن حقيقة على يقف هبا التعامل أدوات تعدد إىل وصوال منها، سلتلفة أشكال وظهور ووظائفها للنقود التارخيي للتطور ادلتتبع إن   
 تبادل صعوابت وتذليل تبسيط خالل من للبشرية، عظيمة منافع تقدمي يف سامهت متتالية نقدية أنظمة عدة عرف اترخييا اإلنسان

 .ادلتعددة اإلنسان حاجيات وتلبية حتسني يف الكبري األثر ذلا كان واليت واخلدمات، السلع
 النقود وظهرت االقتصاد، عن النقد حتييد للدولة ديكن ال كما النقود، عن احلياة متطلبات فصل ديكن ال احلديث، العصر يف   

 النظام يسمى أن اخلطأ من ليس فإنو مث ومن واالستهالك، والتبادل اإلنتاج يف تؤثر اليت احلديثة االقتصادية ادلتغريات أىم كأحد
 ادلتعاملة، األطراف بني تتم اليت وادلبادالت االقتصادية، احلياة واقع عن كتعبري وىذا النقدي، االقتصادي ابلنظام احلديث االقتصادي

 وحتقيق واالجتماعية، االقتصادية التنمية على ذلك وساعد ادلبادالت، حركة انتعشت الكفء والتدبري التسيري حبسن يتصف كان فإذا
 .والتضخم ابلكساد يصاب وقد االقتصـادي، النشاط معها تراجع أدائها، مستوى وتراجع النقدية اإلدارة ساءت إذا أما االستقرار،

واليت تعلب دورا ابرزا -اليت متثل النقود موضوع أنشطتها ادلختلفة-وعطفا على ذلك، تعد األنظمة ادلصرفية من القطاعات اذلامة 
 يف عملية متويل االقتصاد وبناء مكوانتو وتنميتو وحتقيق الرفاه االجتماعي، كما ساىم ظهور األسواق ادلالية يف فتح آفاق جديدة لتنويع

 وأحد ادلؤثرات الرئيسية يف مستوى النشاط االقتصادي. لي والدويل  التمويل احمل
 ابالقتصاد ادلرتبطة األساسية ادلعارف بعض على الضوء وتسلط اللثام لُتميط البيداغوجية ادلطبوعة ىذه جاءت األساس، ىذا على 

 النقدي االقتصاد عليها يقوم اليت العملية واحلاالت األساسية وادلفاىيم ادلبادئ عن متكاملة فكرة إعطاءو  ،وأسواق رأس ادلال النقدي
 والباحثني للطلبةتسهل  رصينة وفنية علمية ، ولغةوبسيط سهل أسلوب على العتمادانطالقا من اجلزاء إىل الكل اب ادلالية واألسواق

 :أمهها األىداف من مجلة ونسعى من أجل ذلك حتقيق ، متكامل بشكل ادلوضوع ومتابعة فهم
 على التسيري وعلوم التجارية ،االقتصادية العلوم معهد لطلبة ابلنسبة وأسواق رأس ادلال النقدي االقتصاد رلال يف العجز سد -

 .تندوف اجلامعي ادلركز مستوى
 .والبنوك واألسواق ادلالية ابلنقود سيما السابقة ابدلعارف الطالب تذكري -
 .التخصص مرحلة يف هبذه ادلفاىيم ادلتعلقة ادلقاييس لدراسة اجلامعي الطالب هتيئة -
 .االقتصادية ادلتغريات ببعض وعالقتها النقود، مكوانت على التعرف -
 التعرف على البورصة واألسواق ادلالية كآليات للتمويل االقتصادي احلديث. -
 تقريب الفهم للطالب لألدوات ادلالية والنقدية ادلتداولة يف االقتصاد. -

 البيداغوجية إىل ثالث زلاور، كل زلور حيتوي على رلموعة من الفصول، كما يلي:وقد مت تقسيم ادلطبوعة 
 .ري لالقتصاد النقديظاحملور األول: اإلطار الن-

 الفصول التالية:ويضم 
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  .القصد وراء من وهللا                                                                                                                 

 

 



 

 

 

 :ألاول املحور 

إلاطار النظري لالقتصاد 

 النقدي.

 



 لالقتصاد النقدي. النظرياحملور األول: اإلطار 

 

1 

 .النقدي لالقتصاد النظري: اإلطار احملور األول
 .الفصل األول: ماىية النقود

حوؿ أف اغباجة  اتفقت، لكنها النقدي حوؿ اتريخ ظهور النقود االقتصادالتوجهات بُت اؼبختصُت يف  واختلفتتعددت اآلراء 
وتعدد  تقسيم العمل، واتساعالتخصص،  د درجاتما عجز نظاـ اؼبقايضة يف تسهيل عمليات التبادؿ أماـ تزايإذل النقود ظهرت بعد

 حاجيات اجملتمع، ومن ىنا ظهرت النقود لتستجيب ؽبذه التغَتات.
 نشأة النقود على أنقاض نظام ادلقايضة.أوال: 

 Barter system) ) نظام ادلقايضة .1
دي، وقد ساد ىذا النظاـ يف وسيط نق استخداـدوف  بل سلعة أخرى تليب حاجة اؼبستهلكىي عملية مبادلة سلعة فائضة مقا

بصفة فردية، بعدما أدرؾ اإلنساف صعوبة مواصلة العيش على إنتاج ما وبتاجو من سلع وخدمات ، اجملتمعات البدائية والتقليدية
، أصبح كل فرد يتخصص Labour-Divisionوتقسيم العمل  Specializationإذل التخصص  فاىتدى ، حيث وفق ىذا اؼبفهـو

مع منتجُت آخرين ينتجوف سلعا ـبتلفة عن سلعتو، فظهرت ة معينة بكميات كبَتة تفوؽ حاجياتو منها ويقـو دببادلتها يف إنتاج سلع
بل جزء من احملصوؿ الذي مت مقابل خدمة سقي، أو خدمة حصاد مقا خدمة زراعيةالقمح ابػبروؼ، أو  استبداؿ يتم اؼبقايضة، فمثال
 )احليز اجلغرايف الذي يلتقي فيو عارض السلعةف وساطة. فاؼبقايضة تفًتض وجود سوؽ ذا يلتقي أصحاب اغباجة دو حصاده، وىك

والسلعة أو اػبدمة موضوع اؼبقايضة، وأف يكوف للسلعة  )تواجد العرض والطلب يف نفس الوقت(،ووجود الزماف ، طالبها(مع 
 1مقياس تعرب من خاللو عن قيمتو.

 (: مثال على نظام ادلقايضة.01شكل رقم)

 

                                                            
األفراد بغض  قبل ظهور نظاـ اؼبقايضة كاف النظاـ الغالب والسائد يف ىذه اجملتمعات يقـو على مبدأ تقسيم ما ربُصل عليو اعبماعة من غنائم وصيد على

 الذايت على مستوى الفرد والعائلة. االكتفاءرد يف ذلك وربقيق النظر عن مسانبة كل ف
 .18 17، ص ص2006دار اؼبنهل اللبناين، بَتوت،  النقدي وادلصريف" االقتصاد"بساـ اغبجار 1
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شخصية ومدى  اعتباراتعلى  وأيضاإف نظاـ اؼبقايضة يقـو على أساس حصوؿ كال الطرفُت على اؼبنفعة من عملية التبادؿ، 
من جراء التبادؿ، وكذا الظروؼ اؼبوضوعية احمليطة ابلعملية، وابلتارل كل قيمة  ؼ على مقدار النفع الذي وبصل عليوتقدير كل طر 

 كلغ جلد.  100ؿبل التبادؿ، كأف نقوؿ مثال: قنطار قمح= خروؼ واحد=لسلعة تقابلها كمية من السلعة 
  .عيوب وصعوابت ادلقايضة .2

على نطاؽ واسع  نظاـ التخصص انتشارعّقدت كثَتا من عمليات التبادؿ، خاصة مع  إف الشروط اليت صاحبت نظاـ اؼبقايضة
 1كبَتة، ويبكن حصر ىذه الصعوابت يف:ة، وكلفة الوقت واعبهد  صعبؾباالت التبادؿ، فأضحت عمليات البيع والشراء  واتساع
 ؛التاـ( لرغبات اؼبتعاملُت صعوبة ربقيق التوافق اؼبزدوج )أو 
  ؛السلع للتجزئةعدـ قابلية بعض 
 ؛عدـ وجود مقياس مشًتؾ للقيمة وصعوبة ربديد نسب التبادؿ 
 ؛صعوبة وجود وسيلة للمدفوعات اآلجلة 
 غياب وسيلة تصلح لتخزين السلع واغبفاظ عليها من التلف والضياع. 

  ./صعوبة حتقيق التوافق ادلزدوج لرغبات ادلتعاملٌن2-1
قدمة من الطرؼ اآلخر من حيث الكمية والنوع واعبودة وشروط التسليم، سواء أي رغبة كل طرؼ يف اغبصوؿ على السلعة اؼب

 الزراعية.كالسلع   بعض مواعيد الختالؼأنو تطرح مشاكل نقل السلعة وكيفيات التخزين، أو ابلزماف نظرا  ابعتبارابؼبكاف تعلق األمر 
 ./عدم قابلية بعض السلع للتجزئة2-2

من سلعة واحدة، أصحاهبا مبادلتها بكميات معتربة  جمها وأسعارىا اؼبرتفعة، وقد يرفضفالكثَت من السلع تتميز بضخامة ح
، وىنا هبب على الصدفة أف تفعل فعلها أبف ذبمعو ابلشخص الذي يريد إبال أبكملو ،بسلع ؿبددة بعينهافصاحب اإلبل يريد مبادلتو 

 ذل ضياع الوقت واعبهد.ويف نفس الوقت يعرض السلع اليت يطلبها صاحب اإلبل، فبا يؤدي إ
  .عدم وجود مقياس مشرتك للقيم/2-3

أو خدمة بسعر  سلعةؼبختلفة أو ما يعرؼ بوحدة القياس، وابلتارل ال يبكن التعبَت عن قيمة أي والذي يبكن من قياس قيم السلع ا
 ، بل بداللة ؾبموعة السلع واػبدمات اؼبعروضة يف السوؽ.اثبت معُت

 :ية نسوق ادلثال البسيط التايلوحىت نتصور صعوبة العمل
يستوجب ربديد سعر كل ، واللنب واللحم والقمح السكر( سلع ىي على التوارل: 4أربعة ) نفًتض أف سوؽ السلع تعرض فيو

حم فسعر الل ،اللنب بداللة السكر مث اللحم مث القمحر ، دبعٌت سعر السكر بداللة اللنب مث اللحم مث القمح، مث سعقيم03سلعة بداللة 
لوقت فلو كانت عدد السلع ابآلالؼ فما ىو اعبهد وا بداللة السكر مث اللنب مث القمح، فسعر القمح بداللة السكر مث اللنب مث القمح.

                                                            
عة والنشر، اعبزائر ، دار بلقيس للطبا01" ط"البعد الدويل للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدويلنعماف سعيدي -ؼبزيد من التفصيل راجع:  1

 .11و 10، ص ص2011العاصمة، 
 .17، ص2008مؤسسات شباب اعبامعة، اإلسكندرية،  ادلصريف" االقتصاد"عبد هللا خبابة -



 لالقتصاد النقدي. النظرياحملور األول: اإلطار 

 

3 

عاـ  ارتباطإهباد اليت حالت دوف  االقتصاديةومن ىنا يتضح جبالء غياب القياس اؼبشًتؾ لقيم األشياء  .اؼبستغرقاف لتحديد األسعار؟
 ار يف السوؽ.بُت األسع

 ./صعوبة وجود وسيلة للمدفوعات اآلجلة2-4
يف نظاـ اؼبقايضة، إذ عادة ما ينص عقد البيع على تسديد قيمة الصفقة يف فًتة  من الصعب إهباد وسيلة للمدفوعات اآلجلة

تعرض السلع إذل ـباطر - الحقة، ودبا أف  عملية التسديد اؼبؤجلة تكوف ابلسلعة، فإف ىذا التسديد يكوف ؿبل عدة مشاكل منها :
 التلف أو السرقة او الضياع.

 .االستحقاؽأحد الطرفُت عند الوفاء ابلدين، كوف وجود فًتة بُت اتريخ توقيع العقد واتريخ ـباطر اػبسارة اليت قد يتعرض إليها -
 .القيم الختزان/غياب وسيلة تصلح 2-5

 ربمل نفقات إضافية، كمصاريف التخزين أو اؼبخاطر مثل السرقة إذلالناس بثرواهتم يف صورة سلع قد يدفع ىؤالء  فاحتفاظ
ية التبادؿ وبشكل خاص عند اغباجة، فمثال ها مستقبال، فتصعب عملتتعّرض السلع إذل التلف أو تغَت قيموغَتىا أو إمكانية 

 قيمتها. البفاضوحىت للسرقة اإلنفاؽ على تغذيتها وإمكانية موت بعضها وتعرضها ابؼباشية كثروة يعٍت ابلضرورة  االحتفاظ
ؿبل التبادؿ من قيم األشياء  أساستبٍت ىذا النظاـ واؼبواصلة فيو، ظهر إذل الوجود وسيط يقـو ابؼببادلة؛ حيث يعترب  استحالةبعد 

 خالؿ تقسيم عملية التبادؿ إذل عمليتُت ـبتلفتُت ومستقلتُت: البيع والشراء.
 وسيط اؼبتفق عليو )البيع(.التخلي عن السلعة مقابل اغبصوؿ على ال -
 التخلي عن الوسيط مقابل اغبصوؿ على السلعة )الشراء(. -

 .اجملتمعات اليت ظهر فيها ابختالؼ واختلفصطلح على تسميتو النقد، أُ ىذا الوسيط 
 تعريف النقود.اثنيا: 
دورىا وأتثَتىا يف حوؿ  االقتصاديُت ناؼبفكري وجهات نظر اختالؼيوجد تعريف هنائي ودقيق ؼبا تعنيو النقود، ويرجع ذلك إذل  ال

واؼبفكرين تبعا للزاوية اليت ينظر منها إذل ؾبموعة من الباحثُت  ، ويف ىذا اؼبقاـ سنستعرض أىم التعاريف اليت أوردىااالقتصاديالنشاط 
 :النقد

 .ة"للسلع اغبقيقي : "النقود ىي وسيلة قياس وتبادؿاالقتصاديحيث جاء تعريف النقود يف القاموس -
 .( ب "النقود ىي أي شيء تفعلو النقود"Walkeولقد عرفها)-
ذو قبوؿ عاـ كوسيط للمبادلة ويستخدـ  ابعتباره( يف تعريفو النقود بقولو "كل شيء يستخدـ لتسوية اؼبدفوعات Keynesوذىب)-

 1غبفظ القوة الشرائية".
 2.العاـ يف اؼببادالت يبكن أف نسميو نقدا" (: "كل حق ملكية من شأنو أف وبظى ابلقبوؿ1911يف حُت عرفها فيشر)-
ويعرفها شابَتو "أي شيء مقبوال عموما   ." أي شيء يلقى قبوال عاما كوسيلة لتسديد الديوف" John klein االقتصاديويعرفها -

 وتسديد الديوف".كوسيلة دفع مقابل السلع واػبدمات 

                                                            
 .16، ص2005دار وائل للطباعة والنشر، عماف،  "النقود وادلصارف: مدخل حتليلي ونظري"أكـر حداد، مشهور ىذلوؿ 1
 .03، ص2010، د ـ ج، اعبزائر العاصمة، 02الطبعة الكلية" االقتصاديةيف النظرية  " حماضراتدمحم الشريف إؼباف  2
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أو العرؼ لكل مشًتي أو مدين الدفع  لة تسمح حبكم القانوف"النقود ىي كل وسي Emile jamesالفرنسي االقتصاديوعند -
  1مقابل سلعة أو تسديد دين دوف رفضها أو مناقشة قيمتها من قبل البائع أو الدائن".

، أما 2كل اؼبدفوعات على كامل اإلقليم"  النقود:" ىي ؾبموعة وسائل الدفع اؼبستعملة إلسباـ (R.Penauيف حُت يعرؼ )-
وعرفها  .األعماؿ" التزاماتأف "النقود كل ما يقبل الدفع مقابل السلع أو يف اإلبراء من صبيع  فَتى( D.H.Robertson) االقتصادي
قوة شرائية وابؼبعٌت  االقتصادي"إف النقود ىي أساسا أداة أو وسيلة تعطي يف النهاية غبائزىا ابؼبعٌت  Henri Guitton االقتصادي

 3ة أو تسديد الديوف".القانوين وسيلة ربرير ووسيلة تصفي
 :4النقدمداخل حاولت ربديد وإعطاء مفهـو  إذل جانب التعاريف السابقة، توجد عدة

 ادلدخل ادلادي لتعريف النقود.  
عليها، وتتكوف من دات حبجم ولوف معُت مع بعض الكلمات والرموز اؼبطبوعة يعرؼ ىذا اؼبدخل النقود على أهنا تتكوف من سن

أشكاؿ عديدة  ازبذت يف اغبقيقة صر النقود يف نطاؽ ضيق للغاية ألهناو حمعُت، ويعاب على ىذا اؼبدخل أن عمالت معدنية من نوع
 انىيك عن األنواع األخرى للنقود اليت تطورت حىت وصلت للنقود اإللكًتونية. ،األحجار وغَتىاأخرى منها 

 ادلدخل الفين لتعريف النقود.  
اإلنساف ليتخلص من خالؽبا من صعوابت اؼبقايضة، ويعاب على ىذا  اكتشفهاأداة فنية  يعرؼ اؼبدخل الفٍت النقود على أهنا

األساس الذي تركز عليو النقود يف مباشرة وظائفها يف اغبياة  حيث أنو ال يظهر، اؼبدخل أيضا القصور الكبَت يف كثَت من جوانبو
 .االقتصادية

 ادلدخل القانوين لتعريف النقود.  
القدرة على إبراء الذمة وتتمتع ابلقبوؿ العاـ على الوفاء ذلك الشيء الذي تتوافر فيو  اعلى أهن النقود نوينيعرؼ اؼبدخل القا

واؼبنظور القانوين للنقود، حيث إف  االقتصاديواضح بُت اؼبنظور  اختالؼعليو ىو وجود  داخل اجملتمع، وفبا يعاب اباللتزامات
 ابلقدرة القانونية على إبراء الذمة، وإمبا ىي الشيء الذي يلقى القبوؿ العاـ كوسيط للتبادؿ. دل يشًتطوا أف تتمتع النقود االقتصاديُت

 .خصائص النقوداثلثا: 
اليت وجدت  بوظائفها كرمز من رموز السيادة، فإف النقود تتوفر على ؾبموعة من اػبصائص تضمن ؽبا القياـ  اعتبارىاإذل جانب 

  5يف ما يلي: ألجلها يف اجملتمع، ويبكن إهبازىا

                                                            
 .14، ص2014دار التعليم اعبامعي، اإلسكندرية،  النقود والبنوك" اقتصادايت"دمحم إبراىيم عبد الرحيم  1

2R.Penau « les institutions financières » 2eme édition, revue Banque, 1982, P14.    
، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة اؼبسيلة، السنة اعبامعية االقتصاديةمنشورات كلية العلـو  "حماضرات يف النقود والسياسة النقدية"علي سنوسي  3

 .33، ص2014/2015
 .08، دوف سنة النشر، صادواالقتصاألكاديبية اؼبفتوحة يف الدمبارؾ، كلية اإلدارة  النقود والبنوك" اقتصادايت" طارؽ دمحم خليل األعرج 4

، 2010مؤسسة رؤية للطباعة والنشر، اؼبعمورة،  النقود والبنوك واألسواق ادلالية" اقتصادايت"دمحم أضبد السرييت -:على ابالعتمادمن إعداد الباحث 5
 .41ص
 .12نعماف سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص-
 .24، ص1993اعبزائر،  دار الفكر اعبزائري، النقدي" االقتصاد"ضياء ؾبيد اؼبوسوي -
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  .أن حتظى ابلقبول العام .1
ويقصد هبا الثقة اليت يضعها فيها اعبمهور، دبعٌت أف أفراد اجملتمع يعتقدوف بقبوؿ تنازؽبم عن الوحدات النقدية مقابل اغبصوؿ على 

صبيع  وابتفاؽ االختيار ىذه الوحدات، وىذا القبوؿ العاـ يكوف إما على وجو اذباهسلع وخدمات الغَت، والذين وبملوف نفس الشعور 
ف تفرض الدولة الصفة القانونية على ىذه الوحدات النقدية، النقدية، وإما على وجو اإللزاـ أب أفراد اجملتمع على تداوؿ الوحدات

 وتعاقب كل من ىبالف التعامل هبا أو يرفضها.
  .دوام البقاء وقوة التحمل .2

على  قدرةالإذل التلف وفقداف القيمة، فإذا كانت وحدات النقد ليس ؽبا  بو ال يؤدي واالحتفاظهبذا النقد  ذلك أف التعامل
يف التعامل ألطوؿ فًتة فبكنة، فإف ىذه الوحدات تفقد قيمتها كنقد، وىي اػباصية اليت فقدهتا بعض النقود  التحمل للبقاء

 للتبادؿ. عنها كأداة لناس عن التخليخاصة اغبيوانية والزراعية فبا دفع اب )سنتطرؽ إليها الحقا(السلعية
  .جتانس وحدات النقد .3

أف تكوف ىذه الوحدات متشاهبة من حيث اللوف،  عليها من طرؼ اعبمهور، وتعٍتصية أساسية سبكن من التعرؼ وىي خا
 الشكل، اغبجم، مادة الصنع والوزف، كما أف التجانس يسمح لكل وحدة نقدية أف تكوف بديال اتما للوحدات األخرى.

  .القيمة .4
اآلجلة وىي  اباللتزاماتتعٍت ثبات قيمة العملة نسبيا دوف أف تتعرض لتقلبات عنيفة مع مرور الوقت، فالنقود تستخدـ للوفاء و 

الناس فيو، وابلتارل ىبلق  مستودع للقيمة، وابلتارل ال يبكن للزمن أف يؤثر يف اؼببادالت، كما أف عدـ ثبات قيمة النقد يفقد ثقة
 يف التعامل. اضطرااب

  .الندرة النسبية .5
 استعماؿاترىبيا عند  حىت ال تفقد قيمتها بشكل سريع، وىو ما يالحظ منها ابلندرة من خصائص النقود سبتع اؼبادة اليت ُتصنع

يف العديد من  استخراجهابعد ابلنسبة للذىب، أما الفضة فقد فقدت ندرهتا النسبية  1971الذىب والفضة كنقود لفًتة طويلة حىت 
 فرط.كل مُ الدوؿ بش

يف الوقت اغبارل، فالندرة النسبية تتمثل يف فرض الدوؿ لقيود عند عملية اإلصدار النقدي، حىت ال يؤدي اإلصدار النقدي  أما
 ؼبرتفع إذل فقداف العملة لقيمتها، إذ هبب أف يًتتب عن ىذا اإلصدار ما يقابلو من عمليات إنتاجية وخدماتية.ا

  .القابلية للتجزئة .6
القيم الصغَتة واؼبنخفضة،  إذل أجزاء صغَتة حىت تتناسب مع اؼببادالت ذات لالنقساـأف تكوف الوحدة النقدية قابلة  ويقصد هبا

 كاألغناـ.النقود السلعية   افتقدهتا، وىي خاصية أيضا االقتصاديةوقبوؽبا يف األنشطة  فبا يزيد من فعاليتها
 .سهولة احلمل والنقل .7

، دوف أف يكلف ضبلها و/أو نقلها نفقات، نقود نقلها من مكاف إذل آخر إلجراء ـبتلف اؼببادالتىذه اػباصية سُبكن غبامل ال 
شعَت...(خاصة ؼبا -بقر-وىذه اػباصية كانت مفقودة يف نظاـ اؼبقايضة فقد عاىن األفراد من نقل وضبل النقود اؼبتمثلة يف السلع)قمح

 ابإلضافة إذل صغر حجمها ووزهنا فبّا يسهل ضبلها. شرائية كبَتةتكوف ذات أحجاـ كبَتة، خبالؼ النقود فهي سبثل قوة 
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 .وظائف النقودرابعا: 
الوقت وتعدد األنشطة  ، ومع مروراالقتصادإف اػبصائص السالفة الذكر أكسبت النقود قدرة على أداء ؾبموعة من الوظائف يف 

اؼبمكن  االقتصاديةللسياسة حدى األدوات األساسية شكل إتعددت الوظائف النقدية، وابت واضحا أف النقود تُ  االقتصادية
 االستخداـ، االستثمار، االدخار، االستهالؾالكلية مثل: مستوى األسعار،  االقتصاديةللتأثَت على ـبتلف اؼبتغَتات  استخدامها

 واإلنتاج.
 من ىذا اؼبنطلق يبكن تقسيم الوظائف إذل وظائف تقليدية وأخرى حديثة.

 .للنقود الوظائف التقليدية .1
 .هاتوىي الوظائف اليت ظهرت مع ظهور النقود، ومن أمثل

 ./النقود كوسيط للتبادل1.1
كانت صعوابت اؼبقايضة سببا يف ظهور ىذه الوظيفة، ولذلك تعترب أقدـ وظيفة للنقود ىي قيامها كوسيط يف اؼببادالت، ولقد إشتقت 

 طرؼ اثلث بُت طرفُت دوف البحث عن ىذه الوظيفة قياـ التبادؿ مباشرة بقية الوظائف األخرى للنقود من ىذه الوظيفة. لقد يّسرت
 1على أساس أف أداة التبادؿ ىذه ربظى ابلقبوؿ العاـ.

  ./النقود كمقياس للقيمة2.1
 التارىبي لنشأة النقود أف اغباجة كانت كبو وجود وحدة قياس يتم على أساسها قياس قيمة السلع واألشياء االستعراضرأينا يف 

حىت مت التوصل إذل -األيت ذكره الحقا-اؼبتبادلة، وظل التطور التارىبي يبحث عن ىذه الوظيفة يف كل مرحلة من مراحل التطور النقدي
 2شكل النقود اغبارل الذي يبثل أدؽ وحدة قياس حسابية تُنسب إليها كافة قيم السلع واػبدمات.

 3:ويتم قياس ىذه السلع واػبدمات بعدة طرؽ
 الطبيعي ادلقياس. 

يف إنتاج السلعة أو اػبدمة لقياس قيمتها، أو  ساعات العمل اؼببذولة كاستخداـوىي ؿباولة تقييم السلع واػبدمات أبوزاهنا اؼبادية،  
 تقويبو عند ألنو مطلقةمقاييس وىي  ،اؼبًت أو الكلغ وغَتىا من وحدات القياس األخرى، وتتميز ىذه الوحدات بثبات قيمتها استخداـ

 مشًتكة طبيعية قياس وحدات وجود الصعب ومن األخرى، السلع مع التبادلية ااهتلعالق مراعاة دوف اؼبادية، خصائصها إذل ينظر علسل
 .الطبيعية أوصافها يف األخَتة الختالؼ نظرا السلع، عبميع
 ادلقياس السلعي التباديل.  

 واختالؼة سبق اإلشارة إليها نظرا لتعدد السلع وعدـ التجانس وؽبا عيوب كثَت  ،وىي الصورة اليت كانت سائدة يف عملية اؼبقايضة
 أزمنة وأماكن التبادؿ.

 

                                                            
 .18، ص2015عماف،  دار األبرار للنشر والتوزيع، النقود وادلصارف" اقتصادايت"إبراىيم خريس 1
 .36، ص2010منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتوت،  النقدي وادلصريف" االقتصاد"مقدمة يف  انشدسوزي عدرل 2
 .22 21ص ص ، 1998دار اعبامعة اعبديدة للنشر، القاىرة،  النقدي وادلصريف والبورصات" االقتصاد"مصطفى رشدي شيحة 3
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 قياس النقدي أو احلتميادل.  
عترب شبنا أو قيمة ؽبذه وىو موضوع وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فعدد الوحدات النقدية الالزمة للحصوؿ على السلعة أو اػبدمة تُ 

 مقارنة بُت القيم النسبية لكافة السلع عن طريق تقدير وحدات النقود الالزمة للحصوؿ على كل سلعة.، وتعد النقود أداة للالسلعة
 ابلنسبة للنقود، ىبتلف الوضع ىذا فإف تتمتع ابلثبات، التقليدية القياس وحدات أف من الرغم على أنو إذل واإلشارة التنويو وهبب

 يف للتغَت طبقا اؼبستمر للتغيَت م التغَتات اليت تطرأ على قيم السلع كما أهنا عرضةاثبتة، فهي تًتج اغبقيقة قيمتها تظل ما فنادرا
 اؼبستوى معكوس إال ماىي للنقود اغبقيقة القيمة أف وحيث ،االقتصادية للظروؼ تبعا ابستمرار يتغَت  الذي لألسعار، العاـ اؼبستوى

 .اؼبتداولة النقد لوحدة اغبقيقة القيمة وعلى واػبدمات، ادالتاؼبب حجم على يؤثر األسعار يف تغيَت أي فإف لألسعار العاـ
  ./النقود كمستودع )خمزن( للقيمة3.1

هبا وزبزينها من طرؼ  االحتفاظىذه الوظيفة جاءت لتذلل الصعوابت اليت وجدىا نظاـ اؼبقايضة عند زبزين السلع، فالنقود يبكن 
 اغبصوؿ على ما يشاء من سلع مستقبال.األفراد، ؼبا سبثلو من قوة شرائية يبكن غباملها 

 أف يعٍت ال ىذا ولكن ذه الوظيفة إمكانية أتجيل تبادؽبا مقابل السلع واػبدمات اليت يرغب فيها حاملها إذل وقت الحقوتعٍت ى
 بثروتو وبتفظ قد دالفر  حيث أف ،االدخار يف اعليه االعتماد يتم أو الثروة فيو الذي زبزف الوحيد األصل ىي اغباضر عصران يف النقود

أو اؼبعادف النفيسة   كاألراضي، العقارات مثل أو األصوؿ الثابتة كاألصوؿ اؼبالية )األسهم والسندات واألوراؽ التجارية(، آخر أصل يف
 ،لسوؽيف ا قيمتها تنخفض وأ ترتفع قد فهي ابلثبات، تتمتع الدية قن غَتال األصوؿ ذهى صورة يف ةو ابلثر  االحتفاظ فأ إال ،كالذىب

 ،يفور  بشكلو  مباشرة النقود مقاـ ـوتق ال يأ نقود إذل لتحويلها قتو  إذل تاجرب ،ألهنا )التامة( الكاملة ابلسيولة تتمتع ال أهنا كما
 1.الشرائية قوهتا خفض إذل يؤدي التضخم أف يثح مرتفعة، أحياان تكوف للقيم كمخزف ابلنقود االحتفاظ تكلفة أف على
  .لمدفوعات اآلجلة/النقود كوسيلة ل4.1

يف آجاؿ الحقة، ونلمس ذلك من خالؿ صرؼ أجور العماؿ  االلتزاماتتتلخص ىذه الوظيفة يف إمكانية تسديد القروض وكافة 
 اؼباء والكراء.، يف اتريخ الحق عادة ما يكوف يف أواخر الشهر، وأيضا إبراء الديوف اؼبستقبلية كتسديد فواتَت الكهرابء

نسيب يف قوهتا الشرائية، فإذا  استقراروأدائها بشكل جيد يتطلب ربقيق  تسوية اؼبعامالت اآلجلة بوظٌيفة القياـ يف النقود قباح إف
ويف ذلك  ،ألف اؼببلغ الواجب دفعو سيعرب عن كمية أكرب من السلع اغبقيقية قيمة النقود فإف ذلك سيلحق أضرار ابؼبدينُت ارتفعت

سيلحق أضرار ابلدائنُت يف حُت اؼبدينوف  ذلك الشرائية للنقود فإف القيمة البفضت إذا لكذ وعكس ،الوقت يكسب الدائنُت أرابحا
 2يستفيدوف من ذلك، ألف اؼببلغ الواجب دفعو سيعرب عن كمية أقل من السلع اغبقيقية عند توقيع العقد.

 .الوظائف احلديثة للنقود .2
 للنقود وكذا وظائف ديناميكية للنقود، ذلك أف ىذه الوظائف إذل التوسع يف عرض وظائف مشتقة أخرى االقتصاديُتيبيل بعض 

 وظائف فستظهر األشكاؿ ىذه تطور ومع وابلتارل ،السائد االقتصادية اغبياة شكل على حياانأ ظهورىا يعتمد تعريفها يف أسلفنا كما

                                                            
والتجارية، جامعة  االقتصادية، كلية العلـو دكتوراه أطروحة "2000-1990"النقود والسياسة النقدية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر:  صاحل مفتاح1

 .45، ص2003اعبزائر، 
 .14نعماف سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص2
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 الوظائف:ومن صبلة ىذه  ا،عليه الضوء لتسليط الكايف االىتماـ تلقى دل أو ،سابقا أنبية ذات تكن دل للنقود جديدة
 ./من أدوات السياسة النقدية1.2

ربديد كمية النقود  ، وىذا من خالؿ التحكم يفاالقتصاديةعن طريق النقود يبكن للسلطات النقدية أف تؤثر يف ـبتلف الوحدات 
النقدية والتدفقات السلعية اؼبتاحة، ويف نفس الوقت ربقق مستوى معُت من التوازف بُت التدفقات  ،ل عملية التبادؿاليت ربقق وتكفُ 

 .واالستثمار اإلنتاج العمالة، ،االدخار، كاالستهالؾ االقتصاديفالنقود أكثر فعالية وأتثَت على متغَتات النشاط 
 ففي ،النقدية( السيولة إذل عليها)اغباجة والطلب )كميتها( النقود عرض بُت العالقة طريق عن االقتصادي النشاط على النقود وتؤثر

 زايدة على اؼبنتجُت تشجيع إذل البنوؾ طرؼ من اإلقراض على اؼبطبق الفائدة معدؿ البفاض يؤديس النقدي، اؼبعروض زايدة حالة

وىذا يؤدي بدوره إذل زايدة حجم اإلنتاج  ،واػبدمات السلع على الكلي اإلنفاؽ ويرتفع ،االستثمار حجم يف زايدة عنو وينجم ،اإلقراض
عن اغباجة  اؼبتداولة اؼبعروض النقدي كمية  أرادت السلطات النقدية خفض. ويف اغبالة العكسية إذا االقتصاديةالدورة  وابلتارل تنشيط

ويهبط حجم اإلنتاج والدخل  االستثمارفيتقلص حجم  ،سًتفع معدالت الفائدة وتزداد معها تكلفة اإلقراض البنكي إذل السيولة فإهنا
 . االقتصادييف مستوى النشاط  ماشيةانكفبا يسبب حركة  واالستخداـ

  ./أداة لتوزيع الدخل2.2
ىذه األخَتة دوف أف يقابلها زايدة يف كمية السلع واػبدمات  ارتفعتوثيقا بكمية النقود اؼبتداولة فكلما  ارتباطاترتبط ىذه الوظيفة 

 أصحاب خاصة األسعار ابرتفاع تتأثر جتماعيةاال الطبقات بعض أف حيثترتفع األسعار وربدث تعديالت يف توزيع الثروة والدخل، 
 يف زايدة أي وإف حصلت حىت متناقصة، الشرائية قوهتا تكوف يستلموهنا اليت اؼببالغ ألف وذلك واؼبدخرين والدائنُت، كاألجور الرواتب
 العكس ووبدث الشرائية، قوهتا من جزء الطبقات ستفقد ىذه وابلتارل ،األسعار ارتفاع سرعة من أقل تكوف والفائدة واألجور الرواتب

 .االقتصاد، واحملصلة ىي إعادة توزيع للدخل يف 1األسعار البفاضيف حالة 
 ./النقود كعامل من عوامل اإلنتاج3.2

، فإف النقود تعترب عامل من عوامل اإلنتاج متمثلة يف رأس اؼباؿ، فهذا األخَت أداة االستهالؾإذل جانب كوهنا عامل من عوامل 
 األماف ىامش للمشروعاتكما أف النقود سبنح تحقيق العملية اإلنتاجية، حيث يسمح بتحقيق أقصى إنتاجية وأبقل جهد،  ضرورية ل
 سواء أخرى أصوؿ فيها تنافسها للنقود الوظيفة ىذه أف إال ،واالستثماري اإلنتاجي انشاطه يف االستمرار من ايبكنه الذي والضماف

ولذلك قبد صعوبة يف القوؿ أف ىذه الوظيفة تنفرد هبا  اؼبنظم، كالعمل بشرية أصوؿ أو ارات،والعق كاألراضي طبيعية أصوؿ كانت
 2النقود وحدىا.

 ./النقود أداة للرتاكم الرأمسايل4.2
ىذه الوظيفة أبسواؽ اؼباؿ، حبيث تعتمد ىذه األسواؽ على النقود لتحويل األرصدة اؼبالية من أصحاب الفوائض لتمويل  ارتبطت
إلقامة مشاريع جديدة  اؼبختلفة اؼبالية اؼبؤسسات(، فأصحاب الفوائض يقرضوف اؼبستثمرين عن طريق االستثمارلعجز)طاليب أصحاب ا

 وذلك القروض عقود ربدث أف يبكن ال حبيث اؼبقايضة على قائم اقتصادي نظاـ ظل يف يفتقد ما ، وىذاأو التوسع يف مشاريع قائمة
                                                            

 .19ص ،1،2015/2016 جامعة ابتنة التجارية وعلـو التسيَت، ،االقتصاديةمنشورات كلية العلـو  النقدي وادلايل" االقتصاداضرات يف "حماندية عقوف 1
 .70، ص2000مؤسسة شباب اعبامعة، مصر،  "االقتصاد النقدي وادلصريف بٌن النظرية والتطبيق"أضبد فريد مصطفى، دمحم عبد اؼبنعم عفر 2
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 هبعلها الذي األمر عامة شرائية قوة للنقود فإف اغباضر العصر يف أما التخزين، وصعوبة للتلف رضهايع ذلك ألف السلع على ابالعتماد
 قبل من القبوؿ ضعف إذل سيؤدي ذلك فإف واػبدمات ابلسلع مت األمر ىذا أف فلو الديوف، وتسديد العقود إبراـ يف أداة تكوف أف

 1.الرأظبارل الًتاكم يف النقود وظيفة تظهر مث ومن اؼبدخروف، وببذه ال أمر وىو األفراد ؾبموع
 ./النقود أداة ىيمنة وسيطرة5.2

 اقتصادايالدوؿ القوية  استغلتقوي تكوف العملة قوية، وعلى ىذا األساس  االقتصادفكلما كاف  ،البلد اقتصادقوة النقود من قوة 
معينة ذبعل من الدوؿ الضعيفة تربط عملتها  اقتصادية عملتها لبسط نفوذىا على اؼبستوى اإلقليمي والدورل من خالؿ تبٍت سياسات

 2.االقتصاديةفبا يؤدي إذل التبعية  بعملة ىذه الدوؿ،
 .نواع النقودأخامسا: 

 عرفت اجملتمعات العديد من أنواع النقود وتعددت أشكاؽبا عرب التاريخ، حيث دل تبق على حاؿ واحدة بل تطورت بتطور النشاط
دبا  ارتبطأنواع ـبتلفة من النقود من نظاـ اؼبقايضة إذل النظاـ النقدي اغبارل  استعماؿذكر أف ، ويف ىذا الصدد يُ عرب التاريخ االقتصادي

 3:يلي
 ،واالتساع، فبا تطلب إهباد أنواع أخرى من النقود تستجيب ؽبذا النمو االقتصاديرقعة النشاط  واتساعمبو حجم اؼبعامالت  -

 ؛لكاملةويتميز اؼبعروض منها ابؼبرونة ا
 عجز النقود اؼبستعملة عن أداء وظائفها األساسية. -

 وىناؾ عدة أسس يبكن من خالؽبا ربديد أنواع النقود وىي:
 ؛نوع اؼبادة اؼبصنوعة منها النقود: ويبكن تقسيمها إذل نقود ورقية وأخرى معدنية -
 ؛أو البنوؾ التجارية أو اغبكومةاعبهة اليت تقـو إبصدارىا: ومبيز بُت النقود اليت تصدرىا البنوؾ اؼبركزية،  -
 ؛ائتمانية وأخرى سلعية نقود إذل وتقسم : عليو تقاـ الذي األساس وبُت النقود بُت تربط اليت العالقة نوع على االعتماد -

 ويبكن تقسيم النقود من حيث األنواع والظهور التارىبي إذل:
 .النقود السلعية .1

جل إسباـ عمليات أعدة أنواع من السلع كنقود من  استعملتيشَت التاريخ أف البشرية ، حيث النقود اليت عرفتها اجملتمعات أوؿىي 
 السلعة تلك كنقود أو اؼببادالت يف كوسيط ؾبتمع كل اختار وقد، نظاـ اؼبقايضة طبعتاؼببادلة، وقد ظهرت مباشرة بعد العيوب اليت 

كاؼباشية عند اإلغريق، والتبغ والسكر عند اؽبنود  ،أفراده كل من تقدير أكرب على وربوز عالية بقيمة وتتمتع خاصة أنبية افيه تناؿ اليت
ىذه النقود سرعاف ما خرجت من التداوؿ ألسباب متعددة يبكن  أف اغبمر، واغبرير عند الصينيُت، والقمح عند اؼبصريُت، وغَتىا. إذل

 حصرىا يف: 
 ؛عدـ حصوؿ القبوؿ العاـ ؽبذه السلع 

                                                            
 .17، ص1996النسر الذىيب للطباعة،  النقود" اقتصادايت"د الرضبن عبد اجمليد عبد الفتاح عب1

 .15نعماف سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص2
 .29،  مرجع سبق ذكره، صاغبجار بساـ3
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 ؛حياانأتكاليف زبزينها  وارتفاعلتخزين عدـ قابليتها للتجزئة ول 
 .عدـ ذبانسها وفقداهنا لعنصر الدواـ النسيب 

 سلع صلبة  كاألصداؼ والقواقع، مث اؼبعادف بعد ذلك يف أواخر العهد البدائي. ازباذلذلك مت 
  .النقود ادلعدنية .2

 استخداـالوضع على  استقرس، الزنك والربونز، مث مثل اغبديد، النحا البشرية اؼبعادف كنقود استخدمتيف ىذه اؼبرحلة التارىبية 
 :1اؼبعادف النفيسة )الذىب والفضة( ؼبا يتمتعاف من خصائص أنبها

 ؛سهولة النقل وعدـ قابلتيها للتلف 
 ؛صعوبة تزييفها وسبتعها ابلندرة النسبية 
 .صاغبة للتخزين والنقل 

 من النقود اؼبعدنية: قسمُتظهور  نطاؽ اؼبعامالت دعت اغباجة، يف ىذه اؼبرحلة، إذل اتساعومع 
وتكوف قيمتها اإلظبية كعملة مساوية لقيمتها اغبقيقية كمعدف،  :النقود الرئيسية ادلصنوعة من ادلعدن النفيس)الذىب والفضة( -

 وؽبا قوة إبراء مطلقة، ويتم هبا تسوية اؼبعامالت الكبَتة القيمة.
وتكوف قيمتها اإلظبية كنقد أكرب من قيمتها اغبقيقية كمعدف،  :ًن نفيسةغ ادلصنوعة من معادن أو ادلكملة النقود ادلساعدة -

لتسوية اؼبعامالت القليلة القيمة، ويتداوؽبا األفراد ألف اعبهة اليت تصدرىا)اغبكومة( ربدد الكمية وؽبا قوة إبراء ؿبدودة، وتستخدـ 
 منها واليت تتوافق مع حاجاهتم يف مبادالهتم. 

 النقود ازبذت كما ،القانونية النقود أساس ىي اليتو  إجبارية نقود إذل األفراد قبل من ـبتارة نقود من عدنيةالنقود اؼب تطورت وقد
 :2أشكاؿ وىي ثالثة عدنيةاؼب

 .(Monnaie pesée) /النقود ادلوزونة1.2
حىت يتسٌت  وذلك البيع،و  الشراء كعقود تصفى معاملة أو عقد أي عند الروماين القانوف حسب توزفاليت  النقود اؼبعدنية ىي

 ابرزة شخصية حبضورالغش، ويتم الوزف  ومنع اؼبعامالت شرعية إثبات أجل من لألفراد قبوؽبا والتأكد من خلوىا من الشوائب، وذلك
نها م الالزمة الكمية يعطيو  ثبت لألفراد قوة الدولة وحضورىا،وي ،)ىبالذ( النفيس ـ بوزف اؼبعدفيقو  كاف الذي اؼبيزاف حامل تدعى

 .الدين لتسديد نمديلل
 .Monnaie comptée)/النقود احلسابية )2.2

 يواجو كاف ، مت إصدار ىذه النقود على شكل قطع مسطحة، ولكن أكرب عائقواالستعماؿلتسهيل عمليات العد واغبساب 
 التاريخ عرفو الذي الغش خطرج نتأ ما وىو اعبيد، اؼبعدف داخل الرديء اؼبعدف مزج من السلطة خوؼ ىو )اؼبعدودة( اغبسابية النقود

 .قطع شكل اؼبضروبة)اؼبسكوكة(يف النقودي وى النقود من الثالث الشكل ظهور إذل أدى الذي ىو اػبطر وىذا اؼبعدين، النقدي
 

                                                            
1Besson J.L « Monnaie et finance » O.P.U, Alger, 1993, P08. 

 بتصرؼ..21، ص2005دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة،  األدوات("-األىداف-"النقود والسياسة النقدية)ادلفهوم مفتاح صاحل 2
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  .(La monnaie frappée) /النقود ادلسكوكة3.2
مهمة سك النقود اؼبعدنية، ومنح ضماف للعمالت خذت الدولة على عاتقها أذبنبا لكل فبارسات الغش والتزوير يف ىذه النقود، 

وىو هبسد  أو رمز لصاحب السلطة اسموإصدارىا وفق اؼبواصفات القانونية، وأصبحت العملة ذات وجهُت ربمل  اؼبعدنية اؼبسكوكة
 غبياة اليومية للدولة.عبَت على ربط النقود اؼبعدنية ابوكتوىو ما يضفي عليها طابع اإللزامية يف التعامل بقوة القانوف،  ،الدولة

 وابلقبوؿ العاـ للتداوؿ. ابإلجبار، تتمتعت بدأ النقود صك الدولة وبتورل
 .النقود الورقية .3

اؼبعامالت الداخلية واػبارجية بصورة كبَتة،  اتسعتالرأظبارل، ففي ىذه اؼبرحلة  االقتصادييرتبط ظهور النقود الورقية ابلنظاـ 
 ور ىذا النوع من النقود.فالسرعة يف التعامل دفع إذل ظه

 :التارىبي تطورىا حسب الورقية النقود من التالية رئيسيةال األنواع نتصّور أف اؼبمكن ومن
 ./النقود الورقية النائبة1.3

، (100وتنوب عن الذىب ومغطاة بغطاء معدين كامل) ىي يف األصل شهادات ورقية أتخذ شكل سندات أو إيصاالت
، ويف جار واألفراد مقابل إيداعهم لنقودىم اؼبعدنية من الذىب والفضة، وىذا خوفا من ضياعها أو سرقتهايبنحها صاغة الذىب للت

مع وعد بدفع ىذا اؼببلغ بعينو لصاحبو يف اتريخ ؿبدد أو عند الطلب،  ،ىذه الشهادة توضح قيمة اؼببلغ اؼبودع لديو يف صورة معدف
 1فهو أشبو ما يكوف بعقد الوديعة.

 ابلتارل وظهر صيارفة إذل اؼبعادف خزنة يتحوؿ بدأ ىذه الشهادات، وىنا استعماؿ انتشراألحداث وكثرة اؼبعامالت  ومع تسارع
 القدرة لديهم الصيارفة أبف األفراد لثقة وذلك معاملتهم يف الصيارفة صكوؾ يتداولوف البنوؾ، وأخذ اؼبودعوف أشكاؿ من شكل

Banknoteالبنكنوت أوراؽ أشكاؿ من شكل يظهر بدأ مث ،الطلب عند ادفمع من سبثلو ما لدفع الدائم واالستعداد


.. 
 ./النقود الورقية النائبة القابلة للصرف)ادلغطاة جزئيا(2.3

 وعليو التداوؿ، يف ا وؼبالءمتهاهتأصدر  اليت اعبهة يف اعبمهور ثقة كسبت عندما النائبة الورقية النقود ىذه استخداـ تطور ذلك بعد
 أخذت مت ومناألوراؽ الصادرة،  قيمة من  100%يعادؿ ذىيب بغطاء االحتفاظ إذل اجةاغب غَت يف اهنأ النقدية اتالسلط وجدت

 قيمة من آتية قيمتها من % 50 أف حيث ،% 50 النائبة بنسبة الورقية النقود ىي وىذه،  % 50إذل وصلت حىت تقل النسبة ىذه
 االحتياطي ابختالؼوقد زبتلف ىذه النسب  القانوف، عليها يضفيها العاـ اليت براءاإل قوة من فتأيت األخرى % 50 اؿ أما اؼبعدف

قيمة كل ورقة قابلة للتحويل بنقود ذىبية )سلعية(  ابستبداؿيف ىذه اؼبرحلة –بقوة القانوف -الذىيب لدى البلداف، وقد كاف البنك ملزما
 برصيد معدين كاؼ. احتفاظوعند الطلب ابلرغم من عدـ 

 
                                                            

 وذلك عند  1656، وترجع إذل النصف الثاين من القرف السابع عشر، وذلك يف السويد سنةوتنالبنكوراؽ أإف أوؿ نقود ورقية عرفت ابؼبعٌت الصحيح ىي
 .1694 إقبلًتاأتسيس بنك استوكهودل وبنك 

 .21ق ذكره، صسوزي عادؿ انشد، مرجع سب1
الطلب عند الورقة غبامل القانونية النقد وحدات من معُت مبلغ بدفع مصريف تعهد ىو. 
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 .قابلة للصرفالغًن قود ورقية إلزامية /ن3.3
 تستمد النقدية اؼبصرؼ ورقة تعد تدخلت السلطات النقدية بفرض سعر إلزامي وقانوين للنقود الورقية، ودل األخَتة  اؼبرحلة ىذه يف
لتارل ربولت من نقود مغطاة فضة، واب أو ذىب إذل التحويل بقابلية يتعلق فيما للمصرؼ الثقة اؼبمنوحة من أو معدان يقابلها فبا قيمتها

 ألفراد وقبوال القانوف قوة من قوهتا تستمد ألهنا ""النقود القانونيةأيضا ب  وظبيت دبعدف إذل نقود هنائية  غَت قابلة للصرؼ ابلذىب،
 1.إصدارىا حق اؼبركزي البنك الحتكارقبوال عاما  ؽبا

 2وكانت ىذه النقود على نوعُت:
 كاغبروب.عادية  التبدؿ ابؼبعدف النفيس، وال يقابلها رصيد معدين، تصدرىا اغبكومة يف األوقات غَت : ال تسنقود ورقية رئيسية-
 صرفها ابؼبعدف النفيس. التزاـقانوف يعفي بنك اإلصدار الذي أصدرىا من  بشأهنا:يصدر نقود ورقية مصرفية)بنكنوت(-

ربرص على عدـ اإلفراط  أف النقدية السلطات فعلى التبادؿ يف عاـ بقبوؿ ربظى وتستمر النقود ذهيف ى اعبمهور ثقة تتوافر وطاؼبا
 يف اإلصدار كميات كبَتة منها، حىت ال تفقد قيمتها وتزعزع ثقة األفراد فيها.

 .النقود الكتابية)نقود الودائع( .4
ولذلك يطلق  دفاتر كتابية الودائع يف فع جزء منو أو كلو لدى الطلب، وتقيدىي دينا لصاحل مالكها يف ذمة البنوؾ اليت تلتـز بد

بتسيَت حيث تقـو ىذه األخَتة ، فيوأمواؽبم  وإيداعالثقة يف البنوؾ  زايدةعليها النقود الكتابية، وظهر ىذا الشكل من النقود مع 
 من ئعالودا ىذه ملكية ، وتنتقل3اؼبصرفيةصبحت ىذه اغبساابت تعرؼ ابلودائع معامالت األفراد عن طريق فتح حساابت جارية، وأ

 ألمر أو ألمره يدفع لكي البنك)اؼبدين( إذل الوديعة)الدائن( صاحب من موجو أمر ىو والشيك الشيكات، بواسطة آلخر شخص
 .النقود من معينا مبلغا غباملو أو آخر شخص

قلية أوأف  ،يق الشيكاتغالبيتهم يقوموف بتداوؿ النقود الورقية فيما بينهم عن طر  أفالبنوؾ أثناء تعاملها مع األفراد  اكتشفتوقد 
ف تستخدـ النقود الفائضة يف أالبنوؾ  ارأتتولذلك  ،نو ىناؾ إيداعات جديدةأىي اليت تسحب نقودىم من ودائعهم ابإلضافة إذل 

 وىذا ؼبواجهة طلبات السحب اليومية. ،وذلك يف حدود معينة ،خزائنها يف شكل منح قروض لعمالئها مقابل فوائد ربصل عليها
  .ؿبدودة غَت إبراء بقوة تتمتع وال التداوؿ، يف العاـ ابلقبوؿ تتمتع الا أهن كما ملموس، مادي كياف لديهات ليس اؼبصرفية والنقود

 تتعامل اليت النقدية للمؤسسات األفراد أوالىا اليت للثقة تيجةن استخدامها انتشر وإمبا قبوؽبا، على الدائنُت األفراد يلـز ال فالقانوف
 التساع وىذا راجع ،حدث أشكاؿ النقودأوتعد النقود الكتابية من ، 4هبا التعامل األفراد قبوؿ ونتيجة التجارية، البنوؾ وىي وزبلقها هبا

ونالحظ   اؼبصريف، الوعي انتشار بسبب اؼبتقدمة البالد يف واسع نطاؽ على ابلشيكات التعامليف  والذي ساىم االقتصاديالنشاط 
 .اقتصاداي اؼبتقدمة البالد يف للنقود الكلي العرض من الغالب اعبانب ثلسب اؼبصرفية النقود أف كذلك
 

                                                            
 .20، ص2010مؤسسة رؤية، مصر، النقود والبنوك واألسواق ادلالية"  اقتصادايت" غزالف دمحم عزت دمحم السرييت، أضبد دمحم السيد1
 .34، ص1965، القاىرة، 01ط "النقود وادلصارف اقتصادايت"عبد العزيز مرعي  2
 .24إبراىيم خريس، مرجع سبق ذكره، ص3

 .37، ص2013دار وائل للنشر، عماف،  ادلعاصرة" االقتصادية"النقود والبنوك وادلتغًنات طاىر فاضل البيايت، مَتاؿ روحي ظبارة 4
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 .((Electronic Moneyالنقود اإللكرتونية .5
مع التطور اؽبائل يف حجم اؼبعامالت التجارية يف عصر العوؼبة، دعت الضرورة إذل تطور النقود ومواكبتها للسرعة يف الوفاء 

كل  ،اؼببادالت ؽبذه أوسع وانتشار أعظم وزايدة أسرع وسيولة أكثر وسهولة أكرب ثقة ضماف يف يسهم الذي النحو ، وعلىواالئتماف
 دى إذل ظهور شكل جديد من النقود يسمى النقود اإللكًتونية.أذلك 

ا ىذ ،بطاقة تصدر من البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية الكبَتة يسمح غباملها بسحب أو ربويل نقود من حسابو"ويبكن تعريفها أبهنا "
ىذه البطاقات على اؼبستوى الداخلي فقط، وقد سبتد إذل اؼبستوى الدورل حبسب نطاؽ التحديد يف العقد اؼبرـب مع  استخداـويبكن 

 1اؼبؤسسة اؼبصدرة ؽبا.
الت والدخوؿ هبا على اآل اؼبخزنة عليهاا "بطاقات تتم فيها عملية التداوؿ النقدي من خالؿ اؼبعلومات هنكما تعرؼ ىذه النقود أب

 2اؼبعدة لذلك".
فالنقود اإللكًتونية هبذا اؼبعٌت ىي إحدى العمليات اليت تقـو هبا البنوؾ، وأتخذ شكل عقد مرـب بُت العميل والبنك وبدد فيو  

البطاقة ومدة صالحيتها وواجبات وحقوؽ الطرفُت، وحاالت إلغاء البطاقة وسحبها من التداوؿ، وكذا كيفية التصرؼ  استخداـكيفية 
، والضماانت اؼبقررة على حاملها ؼبصلحة البنك، وذلك مقابل حصوؿ البنك على استغالؽباحالة سرقتها، ضياعها وإساءة يف 

 3العموالت والفائدة اؼبتفق عليها.
 إذل ما سبق، فإف للنقود اإللكًتونية اػبصائص التالية: واستنادا

 ؛ىي مبالغ نقدية مودعة يف اؼبصارؼ -
 ؛بطاقات الصراؼ األرل وغَتىا(-بطاقات الدفع الفوري-االئتمافية ـبتلفة الصيغ )بطاقات ؽبا عدة بطاقات إلكًتون -
تصدر ىذا النوع من النقود بنوؾ تضمن تقدًن خدمات ـبتلفة للعمالء)عمليات الدفع، السحب، التسوايت اؼبالية، التحويل  -

 ؛حمللي أو الدورلشبكات من الصرؼ األلية سواء على اؼبستوى ا انتشاراإللكًتوين..( عرب 
 ؛للمستفيد من البطاقة اإللكًتونية اػبدمات واستهالؾتسهيل عمليات البيع والشراء  -
ىذه النقود من  انتقلت، حيث األجنبية من اػبدمات يف السفر ويف الرحالت ويف اعبوالت التجارية االستفادةتتيح غبامل البطاقة  -

 ؛لعوؼبةتطورات او الصفة احمللية إذل الدولية دبا يناسب 
 
 
 
 

                                                            
 .27سوزي عادؿ انشد، مرجع سبق ذكره، ص1
 .19، ص2003دار هباء للنشر والتوزيع، قسنطينة،  "وادلصريف النقدي االقتصاد" ؿبمود سحنوف2
مداخلة مقدمة إذل اؼبؤسبر العلمي السنوي "اعبديد يف أعماؿ اؼبصارؼ من الوجهتُت  ("البالستيكيةوسائل الدفع احلديثة )البطاقات  "ظبيحة القليويب3

 .42، ص2002" كلية اغبقوؽ، جامعة بَتوت، واالقتصاديةالقانونية 
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 .النقدية األنظمة والقواعد:الفصل الثاين
، ال بد من أطر قانونية وإجراءات لتنظيمػو وآليات واضحة إلصداره وتسيَت الكمية االقتصاديةالنقد كأحد عناصر اغبياة  ابعتبار

ُت يإصدار النقد، وكذا تع بشكل علمي ودقيق أشكاؿ وآليات الدولةاؼبعروضة منو، وىذا لتجنب الفوضى يف ذلك، فعندما ربدد 
وتنظم عالقتها هبذه األجهزة ، االقتصاديمتابعة حركة النقود وأتثَتاهتا على أوجو النشاط ؽبذا اإلصدار و السلطات واألجهزة اؼبخولة 

طٍت، بل الو  قتصاداالمن آاثره السلبية على  ظمتو الدولة بشكل واضح حبيث ىبففالقوؿ: أبف القطاع اؼبارل والنقػدي قد ن يبكن
، وىذا ما يقودان إهبااًب على حياة اؼبواطنُت واالستهالؾ األمر الذي ينعكس وتزداد آاثره اإلهبابية حبيث يشجع ذلك زايدة اإلنتاج

 للتعرؼ على التطورات التارىبية اليت عرفها النظاـ النقدي.
 .تعريف النظام النقدي وخصائصوأوال: 

 :يبكن تعريف النظاـ النقدي على مستويُت
ؾبموعة القواعد اليت تتضمن تعيُت وحدة التحاسب النقدية، وتلك اليت تضبط إصدار وسحب النقد األساسي من  ادلستوى احمللي:-

 التداوؿ يف الداخل، واليت تضبط أيضا خلق وإلغاء أنواع أخرى من النقد )الودائع(.
الدولية اليت يتواجد يف ظلها وسيلة أو  واالتفاقياتلتجارب العلمية ؾبموعة العالقات النقدية الدولية الناذبة عن ا :ادلستوى الدويل -

 وسائل دفع لتسوية اغبساابت الدولية.
واع النقود اؼبوجودة يف بلد ما وصبيع اؼبؤسسات ذات السلطات أننو "صبيع ويبكن تعريف النظاـ النقدي بشكل مبسط أب

 1القوانُت والقواعد والتعليمات واإلجراءات اليت ربكم ىذا اإلنشاء واإلبطاؿ".واؼبسؤوليات اؼبتعلقة إبنشاء النقود وإبطاؽبا، وصبيع 
 2:ؾبموعة القواعد تسهر على نظاـ النقديللف أ استنتاجويبكن 

 ؛ربديد وحدة النقد األساسية، واألنواع األخرى من النقود اؼبتداولة -
 ؛من التداوؿ ديسحب النقاللق و اػبصدار، عمليات اإلضبط  -
 ؛اؼبتداولة النقود أنواع من نوع كل إبصدار اؼبختصة اعبهات يُتوتع ربديد -
 .واع النقودأنربديد نسب اؼببادلة بُت ـبتلف  -

 ويتشكل النظاـ النقدي من ثالث عناصر أساسية:
 ؛ائتمانيةصبيع أنواع النقود ؿبل التداوؿ سواء كانت قانونية أو  -
وإبطاؿ تداوؿ النقود، أتيت يف مقدمتها البنك اؼبركزي، البنوؾ التجارية  األجهزة واؼبؤسسات اؼبالية اليت تتوذل عمليات إصدار -

 ؛واػبزينة العمومية
 .اقتصادييف اؼبستوى العاـ لألسعار وربقيق مبو  االستقرارالقوانُت واللوائح والتدابَت اليت هتدؼ إذل تنظيم النقود وجعلها ربقق  -

 نوردىا كما يلي:وكغَته من األنظمة، يتمتع النظاـ النقدي خبصائص 

                                                            
 .22مرجع سبق ذكره، ص نعماف سعيدي،1
 .51، ص2014دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عماف،  النقود والبنوك: ادلبادئ واألساسيات" اقتصادايت"حسُت بن ىاين 2
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  اجتماعياالنظام النقدي نظاما: 
ىبتلف عنو يف النظاـ  االشًتاكيالذي يعمل فيو، فالنظاـ النقدي يف  واالقتصادي االجتماعيللنظاـ   انعكاسويقصد بذلك أبنو 

تماثل مع النظاـ النقدي يف ف يأسالمي ال يبكن أف نتصور اإل االقتصادكما أف النظاـ النقدي يف   ،و يف النظاـ اؼبتخلفأ الرأظبارل
وعليو فبمجرد معرفة  1، ليس فقط من حيث ربرًن الراب والفائدة ولكن فيما يشمل بقانوف القيمة يف اإلسالـ،خرىاأل االقتصادايت

 لبلد ما، يبكن ربديد نقده وودائعو. واالجتماعية االقتصاديةالظروؼ 
 النظام النقدي نظاما اترخييا. 

 يولد ال آخر، ـنظا يأ مثل ذلك يف ومثل يالنقد ـفالنظا ،واالجتماعي االقتصادي ـالنظا َتتغو  تطوررتبط بوتغَته م هتطور  أف يأ
 فيف ا،ىبتطور  يتطورو  معينة، فًتة يف السائدة واالقتصادية االجتماعيةخالؿ الظروؼ  من يولد بل ساكنا، ضعاو  يتخذ وأ فراغ، من

ويبكن مالحظة  .2يالنقد ـالنظا من الديناميكي وأ اعبانب اغبركي وىذا ىو لتكوهنا، اشرطو  تغَتىا يف سببا فيكو ف األحيا من كثَت
 من قاعدة الذىب إذل النقود اإللزامية، ومن الليربالية النقدية إذل التدخل النقدي، واليت تزامنت مع تطور االنتقاؿذلك من خالؿ 

 ة.اؼبنافسنافسة إذل مرحلة الرأظبارل من مرحلة الالم االقتصاد
 النظام النقدي نظام مركب. 

 أساسي ىو ما منها العناصر، من ؾبموعة يتكوف من أنو دبعٌت الًتكيب، خباصية يتمتع اقتصادي نظاـ كأي النقدي  فالنظاـ
 على احملافظة منها والغاية الِقيم، قاعدةأو  "النقدية القاعدة" ىو النقدي يف النظاـ األساسي والعنصر. اثنوي ىو ما ومنها وؿبّدد
 يفاؼبستخدمة  الرظبية النقود وحدة أي ذاهتا، النقدية القاعدة وأما الثانوي فتعود لنقود ،3واػبارج الداخل يف للنقود االقتصادية القيمة

 يف مطلقة إبراء قوة إبعطائها لةو الد تدخل يأ ،القانونية الصفة :ُتأساسيتُت دعامت توافر النقود ذهى يف طويشًت  اغبساابت النقدية،
 األساسية كالنقود لةو الد تدخل وفد النقود من خرأ نوع أية إذل بتحويلها يسمح ال حيث ،النهائية صفةال الثانيةو ، اباللتزامات الوفاء

، وربتكر الدولة حق 4السيولة من تةو متفا بدرجات تتمتع فهي ىاألخر  الدفع اتو أد أما السيولة، قمةسبثل  هنائيةو  قانونيةا نقود بصفتها
 ىا.إصدار 
 .النقدية األنظمة أنواعاثنيا: 

 الورقي النظاـ الواحد، اؼبعدف نظاـ ،اؼبعدنُت نظاـ ثالث نظم، يف النقود عليها مرت اليت النقدية األنظمة أبرزيبكن حصر 
 .اإللزامي

 .)الذىب والفضة(ادلعدنٌننظام  .1
نفس الوقت، ويكوف التداوؿ النقدي فيو على أساس  بعالقة اثبتة مع قيمة الذىب والفضة يفوفق ىذا النظاـ ترتبط قيمة العملة 

 ؾبموعة من الشروط:

                                                            
 .35ص مرجع سبق ذكره، النقدي وادلصريف والبورصات" االقتصاد"مصطفى رشدي شيحة 1
 .49، ص2003منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتوت،  النقدي وادلصريف" اداالقتص"أساسيات  زينب عوض هللا، أسامة دمحم الفورل2
 .38بساـ اغبجار، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .53زينب عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص 4
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ربديد الوزف الذي ربتويو الوحدة النقدية من كال اؼبعدنُت وذلك دبوجب قانوف، وىو ما يؤدي إذل ربديد العالقة بُت قيميت معدف  -
مثال بُت الدوالر الفضي والدوالر الذىيب  معدنيُت، وىكذا يتم التبادؿالذىب والفضة، وعلى ىذا األساس تعطى صفة القبوؿ لل

 1من فضة صافية ابلنسبة لألوؿ وذىب صايف ابلنسبة للثاين.على أساس ما وبتواينو 

 ربويلها أي سكها، الفضة إبمكانية أو الذىب سلعة يبتلكوف الذين لألفراد يسمح وىنا الصهر، وحرية النقود أوسك ضرب حرية -
 النقدية، للوحدة القانوف وبدده الذي الوزف على أساس نقود إذل الوجهُت( على ابلشعارات يبصموهنا )أين السك مكاتب لدى
 العكس ربقق يبكن كما ،ذىبية نقود إذل السك مكاتب لدى وبوؽبا أفو فبإمكان (الذىب سلعة) ذىبية سبائك يبتلك فمن

 2.الصهر حرية دبوجب
 جل احملافظة على أسعار الصرؼ الدولية.أت قيمة ذبارية، من سلعة ذا ابعتبارهوتصدير اؼبعدف النفيس  استَتادحرية  -
 ما قيمة أي أو التجارية السوقية، أو) اغبقيقية القيمة مع( النقدية السلطة إايىا تعطيها اليت ظبيةاإل) القانونية القيمة بُت اؼبساواة -

 .والطلب العرض قانوفل اطبق (معدف من فيها
جريبناؿ  قانوف ؼعرّ  مثال فرنسا ففي ،ىذا النظاـ األمريكية اؼبتحدة الوالايت مث واسبانيا ويسراوس وايطاليا فرنسا من كل لقد تبنت

  عيار فضة غرامات (05) من وزان يبثل كاف فالفرنك ، والفضة الذىب من كل إذل الفرنسي الفرنك 1803 مارس28الصادر يف 
 الذىب قيميت بُت اثبتة عالقة أنشأ التعريف ذاىو  ضا،( أي(0.900عيار ذىب غراـ (0.322)يبثل الوقت وبنفس(  (0.900

 ،فرنسي فرنك (200) دببلغ الفضة وكيلوغراـ ،فرنسي فرنك (3100)  دببلغ حدد قد الذىب كيلوغراـ أف من انطالقا، والفضة
 .( فضةغراـ (15.5حوارل يساوي الذىب من الواحد الغراـ أف أو ، مرة (15.5) ب الفضة قيمة من أعلى الذىب قيمة فإف وىكذا

 نتيجة وذلك الزمن، مرور مع تغَت االستقرار ىذا لكن طويلة زمنية فًتة خالؿ نسبيا اثبتة للمعدنُت القانونية النسبة ظلت فلقد
فقد بدأت قيمة الفضة يف التدىور منذ  عليهما(، والطلب ألحدنبا)العرض أو اؼبعدنُت من كل واستعماؿ إنتاج يف اغباصلة التغَتات

 اختالفات ظهرت دى خبروج ىذا األخَت من البلد الذي يعمل هبذا النظاـ، وعليوأع األخَت للقرف التاسع عشر مقارنة ابلذىب فبا الرب
ظهور ما يسمى  االختالفاتوترتب على ىذا  أخرى، جهة من ؽبما التجارية والقيمة جهة من للمعدنُت القانونية النسبة يف كبَتة

 أقل العالية التجارية القيمة ذو واؼبعدف كنقود، تداوال أكثر اؼبنخفضة التجارية القيمة ذو اؼبعدف فأصبح لرديئةابلنقود اعبيدة والنقود ا
الفرد يستعمل  أف حيث،(التداول من اجليدة النقود تطرد الرديئة النقود): "غريشاـ" بقانوف اؼبعروفة فكرةال فظهرت كنقود، تداوال

 اعبيدة فالنقودكرب،  أألهنا يف ىذه اغبالة ربقق لو منفعة  ذبارية، ألغراض ويستعملهاتفظ ابلنقود اعبيدة النقود الرديئة يف معامالتو ووب
 إصالح عملية ربدث كلمااؼبعادف   أحد لصاحل اعبودة صفة يف تغَت حدث وكلما التداوؿ، يف تسود الرديئة والنقود التداوؿ من زبتفي
 .الذىيب النقدي النظاـ إلتباع اإلصالحات ىذه توصلت أف إذل وىكذا ....ابينهم القانونية النسبة تغَت حيث نقدي

                                                            
1
Bourget .J « Monnaies et systèmes monétaires dans le monde du  20

e
 siècle » Bréal éditeur, Paris, 

1983, P24.  
 .11، ص2015/2016، جامعة اؼبسيلة، االقتصاديةمنشورات كلية العلـو النقدي وسوق رأس ادلال"  االقتصاد"حماضرات  يف  راؼفائزة لع2
 عاش يف القرف السادس عشر، شغل منصب وكيل مارل للملكة إليزابيت األوذل، يعترب االوؿ من صاغ قانوف أساسي يف اجملاؿ  إقبليزي اقتصاديغريشاـ ىو

 هبذا األخَت. اظبوأغبق النقدي ف
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يف احملافظة على تعادؿ النسبة القانونية مع نسبة تعادؿ اؼبعدنيُت يف السوؽ، خاصة  االستمرارعاب على ىذا النظاـ صعوبة وفبا يُ 
وتباع ابألسعار القانونية  ابستمرارالفضة اليت كانت تتدىور  مع عمليات اؼبضاربة اليت تستغل الفارؽ يف اؼبعدلُت، إذ يشًتي اؼبضاربوف

 .للسلطات النقدية األجنبية اليت تتبع نظاـ اؼبعدنيُت
 .نظام النقد وفق ادلعدن الواحد .2

 قةأي أف العال بدأ العمل بو يف بداية الربع األخَت من القرف التاسع، ويتميز ىذا النظاـ أبف قيمة العملة مرتبطة دبعدف الذىب،
 مع النقود لوحدة الشرائية القدرة تتعادؿ وبذلك ،)معينة نقاوة ذو( العيار ؿبدد الذىب من معُت ووزف األساسية النقود وحدة بُت اثبتة

فرضتها يف كل مرة ظروؼ اؼبرحلة التارىبية اليت مر  أشكاؿ ثالثة بوجود الذىب نظاـ سبيزو  الذىب، من معينة بكميات الشرائية القدرة
 .ابلذىب الصرؼ نظاـ الذىبية، السبائك نظاـ الذىبية، اؼبسكوكات نظاـ :ىيهبا و 
 .Gold Coins Standard(1816-1914) نظام ادلسكوكات الذىبية/1.2

ف النقود تسك من الذىب الذي ربتوي فيو الوحدة النقدية على وزف أيعترب من أقدـ األنظمة الذىبية اليت مت تداوؽبا، حيث 
ذىب يساوي قيمتها اإلظبية، وتتبادؿ مع العمالت األخرى بسعر التعادؿ مع الذىب، وىذا الشكل يتطلب توفَت معُت)اثبت( من ال

 :1الشروط التالية
ربديد وزف وعيار الوحدة النقدية الذىبية اؼبتداولة، حبيث تكوف الوحدة النقدية اؼبتداولة مساوية لوزف معُت من الذىب وبعيار  -

 ؛غ من الذىب7.3زف اعبنيو اإلسًتليٍت كاف مساواي معُت، على سبيل اؼبثاؿ و 
توفر اغبرية الكاملة لكل من يرغب بسك الذىب أبية كميات دوف ربمل نفقات على ذلك، هبدؼ منح زايدة القيمة اإلظبية عن  -

 ؛القيمة اغبقيقية للذىب
 ؛ػبارجية للذىبوثبات القيمة الداخلية وا استقراروتصدير الذىب هبدؼ احملافظة على  استَتادحرية  -
سبائك دوف قيود، وذلك من أجل احملافظة على القيمة اإلظبية مع القيمة اغبقيقية ضماف حرية ربويل اؼبسكوكات الذىبية إذل  -

 ؛للمسكوكات
أسعار صرؼ العمالت ؿبددة على أساس ما ربتويو العمالت من اؼبعدف النفيس، فمثال إذا كاف اؼبشرع الفرنسي يعرؼ الفرنك  -

مغ من  7322.33ب الواحد مغ من الذىب الصايف، واؼبشرع اإلقبليزي يعرؼ اعبنيو اإلقبليزي 290.32ب الواحد الفرنسي
 فرنك فرنسي. 25.22 =7322.33/290.32= الذىب الصايف، فإف سعر صرؼ اعبنيو اإلسًتليٍت

، األوذلالعمل بو حىت اغبرب العاؼبية  ستمرواسبيز ىذا النظاـ بدرجة عالية من األماف، وبسهولة التعامل بو داخل البلد وخارجو، 
 2:ويرجع زبلي الدوؿ التعامل بو إذل

ضروري، ومن اؼبمكن ربقيق قاعدة الذىب من غَت اغباجة الالنقود الذىبية من يد إذل أخرى ىو نوع من الًتؼ غَت  انتقاؿعملية  -
 إذل وجود نقود ذىبية قيد التداوؿ.

                                                            
 .31، ص2010الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عماف، "النقود وادلصارف" ؿبمود حسُت الوادي وآخروف 1
 .32نفس اؼبرجع السابق، ص2
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 .النقدية اؼبتزايدة يف الدوؿ اؼبختلفة االحتياجاتب لتلبية عدـ كفاية اإلنتاج العاؼبي من الذى -
 أف ابلذكر اعبدير ومن الذىبية، السبائك بنظاـ يسمى ما إذل الذىبية اؼبسكوكات نظاـ عن الدوؿ معظم زبلت اغبرب بداية ومع
 .1933عاـ النظاـ ىذا عن زبلت اليت الدوؿ آخر كانت األمريكية اؼبتحدة الوالايت

 .Gold Bullions Standard(1925-1931)لسبائك الذىبية:نظام ا/2.2
 اتـ من طرؼ اغبكومة والبنك اؼبركزي لشراء وبيع كمية من الذىب عند سعر استعداديف الدوؿ اليت تتوفر على  النظاـا ىذ يعمل

ة اليت سادت يف ظل النظاـ ولقد ظهر ىذا النظاـ بعد تعذر سك الذىب ابغبري .العملة لوحدة الذىبية ابلقيمة ؿبدد ىو كما معُت
ؿبدوديتو من  ارتفعتف أالنفقات العسكرية وصعوبة نقل الذىب بُت الدوؿ، والذي ما لبث  والرتفاعالسابق)اؼبسكوكات الذىبية(، 

  تكوفالذىب، مع حرية تداوؿ األوراؽ النقدية )البنكنوت( واليت استخداـوىنا دعت اغباجة إذل تبٍت نظاـ يقتصد يف  ،الناحية الكمية
صبيعا،  ؽبم متوفرة السك حرية لألفراد النظاـ ىذا ، دبعٌت دل يًتؾغَت قابلة للتحويل إال بشروط معينةمرتبطة دبقدار معُت من الذىب، و 

 إال للذين يبتلكوف مبالغ كبَتة.
 ودتيز ىذا النظام بشروط ابإلضافة إىل شروط النظام السابق :

 ؛النقدية السلطات لدى سبيكة كل قيمة سبح ذىب إذل النائبة النقود ربويل حرية -
 ؛منع دخوؿ وخروج الذىب إال يف حاالت اندرة -
 يف الدوؿ كما يلي: ينقانو  دبوجب والعيار الوزف ؿبددة ذىبية سبائك شكل يف الذىب تداوؿ يتم أف -

 فرنك فرنسي. 215000كلغ من الذىب=  12.4أونصة= 400فرنسا=
 ًتليٍت.جنيو إس 3000غ من الذىب= 409إقبلًتا=

 .دوالر 7575كلغ من الذىب=  4.6الوالايت اؼبتحدة األمريكية=
اؼبسكوكة وحلت ؿبلها السبيكة الذىبية ذات الوزف الكبَت واليت ال يقل وزهنا عن حد معُت، تصدرىا اغبكومة  اختفتوىكذا 

 االقتصادلنسبة للمعامالت الصغَتة ويف وابعلى اؼبعامالت الضخمة واػبارجية فقط)تسوية اؼبدفوعات اػبارجية(،  استخدامهاويقتصر 
 الوطٍت يقتصر التعامل على األوراؽ النقدية.

 لتسرب الفرصة يتيح كاف السابقة صورتو يف تطبيقو عند الذىبية السبائك نظاـ أف النقدية السلطات اكتشفت التجربة طريق وعن
 "عليو يطلق أصبح الذي النظاـ ىذا على تعديالت أدخلت ؽبذاو  ،واالكتناز كاؼبضاربة العامة زبدـ ال أغراض يف الستعمالو الذىب

 اعبمهور، إذل الذىب سبائك اؼبركزي البنك يبيع أساسها على اليت األغراض ربديد مت عليو وبناءا، "ادلعدل الذىبية السبائك نظام
 1.اؼبركزية البنوؾ من الذىب شراء لطلبات دقيق فحص ىناؾ أصبح وبذلك

بقدر معُت من معدف الذىب لدى البنوؾ  االحتفاظساىم يف  النظاـ ىذا تطبيق فأب القوؿ يبكن الذىبية اؾالسب لنظاـ وكنتيجة
، وفبارسة قدر كاؼ من كغطاء للعملة يف اغبفاظ على قيمتها  استخدامووأاتح  ،لدى األفراد اكتنازهاؼبركزية واغبكومات، وقلل من 

 الرقابة على حركة الذىب.

                                                            
 .36 35، ص ص2010ع، عماف، الطبعة األوذل، دار اؼبستقبل للنشر والتوزي"النقود والبنوك بٌن النظرية والتطبيق"  أنس البكري، وليد الصايف1
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 .ىبنظام الصرف ابلذ/3.2
إف الوحدة النقدية لبلد ما ال تتحدد مباشرة على  ، حيث1922أقر ىذا الشكل من أشكاؿ قاعدة الذىب يف مؤسبر جنوة عاـ 

، وذلك كأف ترتبط الوحدة النقدية بنسبة اثبتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد ابو ارتباطًا غَت مباشر  ارتباطهاأساس الذىب، بل يكوف 
 االنتدابابعبنيو اإلسًتليٍت إابف  الفلسطيٍت( واعبنيو 1931-1925اعبنيو اؼبصري) ارتباطمثل  .ذىبآخر يسَت على نظاـ ال

 الربيطاين.
 1:البلد التابع بعمالت البلد اؼبتبوع كغطاء للعملة يف التداوؿ، وجب توفَت الشروط التالية احتفاظإذل جانب توفر شرط 

 ؛عملة أجنبية قابلة للتحويل إذل اؼبعدف النفيسربديد سعر صرؼ اثبت للعملة احمللية مقابل  -
 ؛السلطات النقدية ببيع وشراء حواالت العملة األجنبية بذلك السعر الثابت إلزاـ -
 ؛منع فرض قيود على ربويل العملة من وإذل اػبارج -

 2:ؾبموعة من اؼبزااي اقتصادايوال شك أف إتباع ىذا النظاـ حقق للدوؿ الضعيفة 
 ؛ماليا عائداتدر  يف أصوؿ الذىبية احتياطاهتا من كبَت جانب توظيف منبو  أتخذ اليتة سبكن الدول -
 ؛النقدية لألغراض الذىب زايدة إذل اغباجة دوف الذىب نظاـ رقعة توسيع مكانيةإ-
 ؛وجود سعر صرؼ اثبت بُت البلد التابع والبلد اؼبتبوع -
 ؛زبفيض تكاليف زبزين الذىب وضبايتو -
 حبيث األجنبية، العملة من أرصدهتا على مالية فائدة ربقيق إذل يؤدي اؼبتبوعة الدولة بنوؾ يف أجنبية بعمالت الدولة احتفاظ فإ -

 .الذىب قاعدة الصرؼ على تسَت اليت للدولة إضافيا ماليا موردا ذلك يعترب
 أما عيوب ىذا النظاـ فهي:

 على البلد التابع.اػبسائر اليت يتعرض ؽبا البلد اؼبتبوع تنعكس مباشرة  -
 للبلد اؼبتبوع. اقتصاديةالوثيق بُت البلدين، فبا ىبلق تبعية  االرتباط -
سوراي أين رفضت شراء عملتها من  استعمارفًتة  انتهاءكما حدث مع فرنسا بعد   تعديل النظاـ من طرؼ البلد اؼبتبوع، احتماؿ -

إذل أكثر من قيمة الذىب الذي حصلت عليو فرنسا، وذلك بعد  خسارة سوراي من خالؿ ىذا النظاـ ازدادتىذه الدولة، حيث 
 .خسارة الفرنك جزء من قيمتو

العديد من الدوؿ اليت دمرهتا اغبرب  استفاقت(، 1933-1929بعد هناية اغبرب العاؼبية األوذل، وتداعيات أزمة الكساد العظيم )
دت صعوابت يف مواجهة آاثر اغبرب اؼبتمثلة يف الكساد الكبَت األساسية، ووج االقتصاديةعلى خراب ودمار شبو كامل ؽبياكلها 

، لذلك أصبحت الظروؼ غَت مواتية ؼبواصلة العمل يف ظل ىذا النظاـ، فبا أدى إذل والبطالة اؼبتفشية ومعدالت التضخم اؼبرتفعة
                                                            

 ، بتصرؼ.15، ص1997الطبعة األوذل، دار غريب للطباعة والنشر، القاىرة،  "النقود الدولية وعمليات الصرف األجنيب"صادؽ مدحت 1
، 2007، اإلسكندرية، الدار اعبامعية النقود والبنوك: األساسيات وادلستحداثت" اقتصادايت"عبد اؼبطلب عبد اغبميد -من إعداد الباحث بناءا على:2

 .40ص
 .57حسُت بن ىاين، مرجع سبق ذكره، ص-
 1946فرنك فرنسي لكل لَتة سورية عاـ  22فرنك فرنسي لكل لَتة سورية إذل  20من  البفضتقيمة الفرنك الفرنسي. 
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، مث يف بقية دوؿ العادل 1931ا سنة أبحكامها، فإهنار النظاـ يف فرنسا وبريطاني االلتزاـالتخلي عن إتباع قاعدة الذىب وعدـ 
 .ميع األنظمة الذىبية وتطبيقاهتامؤسبر بروتن وودز هناية حقيقية عب 1944، وكانت فًتة 1936سنة

 1:نظاـ الذىب، نوجزىا يف اهنيارإذل جانب ذلك، فقد ذبمعت ؾبموعة من األسباب سانبت يف 
 ؛تزايد عليو، ؼبختلف األغراض التجارية، الصناعية وتغطية العمالت النقديةاإلنتاج العاؼبي من الذىب أماـ حجم الطلب اؼب البفاض-
وفرنسا مقارنة  عدـ تكافؤ توزيع االحتياطيات الذىبية بُت البلداف إذ تركزت يف بعض البلداف اؼبتمثلة ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية-

ل من فرنسا والوالايت اؼبتحدة األمريكية بعد نشوب اغبرب على ك  احتوتحصائيات الدولية ببلداف أورواب الشرقية، وابلرجوع إذل اإل
  ؛اؼبتوفرة يف العادل  ثالثة أطباس الذىب

فاقية اتذىبية لعملية التغطية، بسبب عبوئها إذل سياسات  احتياطاتتوسع اغبكومات يف عملية اإلصدار النقدي دوف توفَت -
آاثر الكساد الكبَت. خاصة بعد أف وجدت ىذه الدوؿ يف نظرية كينز سنة  نباؼبنهارة وذب قتصاداهتااتوسعية إلنعاش  استثمارية
، وىو ما االقتصادوتوقف عصر حرية  االقتصاديةبعد الكساد اغبقيقة اليت كانت تبحث عنها، فتدخلت الدولة يف اغبياة 1929

 النظاـ. اهنيارخالف قاعدة الذىب بعدـ تدخل الدولة، فبا ساىم يف 
صبركية على  قيودسياسة اغبماية التجارية من خالؿ فرض  اتبعتلتجارة الدولية، فالوالايت اؼبتحدة األمريكية اغبد من حرية ا-

 واهنارتوربسُت األوضاع احمللية لديها، األمر الذي ضعف قاعدة الذىب  االقتصادياؼبستوردات وسياسة ضريبية هبدؼ تعزيز مركزىا 
 ذىب إلجراء اؼببادالت التجارية الدولية.ال واستَتادأىم أركانو وىي حرية تصدير 

األجور، فبا دفع ابغبكومات إذل اإلصدار  وارتفاعالصناعية  االحتكاراتمستوايت أسعار السلع واػبدمات بسبب ىيمنة  ارتفاع-
 النقدي دوف غطاء ذىيب.

قد أدت لتطور وعي 1929 الكبَت عاـوالكساد 1939 ، مث اغبرب العاؼبية الثانية1914 إف ـبلفات اغبرب العاؼبية األوذل عاـ-
 .النسيب يف األسعار االستقرار وقبوؽبم بػأي عملة تقـو بدور وسيلة للتبادؿ وأداة للدفع، أي تقـو بكل وظائف النقػود، وربقيػق األفراد

قى القبوؿ العاـ لدى النقود الورقية دوف معارضة أو مقاومة، األمر الذي جعل منها تل اعتمادإف ىذا الوعي دفع ابغبكومات إذل 
 األفراد بعد اغبرب العاؼبيػة الثانية وأصبحت القاعدة النقدية اؼبعتمدة حىت وقتنا اغباضر.

قاعدة  اعتمادالدوالر كمقياس عاؼبي يستند إذل الذىب يف مؤسبر بروتن وودز، وعلى الدوؿ  ابعتمادىذه األسباب ؾبتمعة عجلت 
  النقود الورقية.

 .للنقد( االئتمانية)القاعدة  ي اإللزاميالنظام النقدي الورق .3
يف ىذا النظاـ ال تُعرؼ وحدة التحاسب النقدية ابلنسبة لسلعة معينة أو معدف معُت، وىي غَت قابلة للتحويل إذل ذىب، حيث 

ء كافة وظائف النقود ويتمتع ويصبح النقد الورقي نقدا إلزاميا، يقـو أبداتنفصل العالقة بُت القيمة اغبقيقية للنقود والقيمة اإلظبية ؽبا، 
 .االقتصاديةبقوة إبراء قانونية غَت ؿبدودة، حيث تصدره السلطة النقدية، وتتحكم يف حجم اؼبعروض النقدي حسبما سبليو األوضاع 

                                                            
 .49مرجع سبق ذكره، ص، طاىر فاضل البيايت، مَتاؿ ظبارة-من إعداد الباحث بناءا على:1
 .63ص ،1987 بغداد، والنشر، للطباعة الكتب دار وادلصارف" "النقود الشمري رينو  دمحم انظم-
 .35 34 ص ص ،2012 بَتوت، اللبناين، اؼبنهل دار النقدية" والسياسة والصًنفة "النقود كنعاف علي-
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، والقيمة إف النقد الورقي اإللزامي يستمد قوتو من القانوف الداخلي للدولة اليت تصدره، ويتداوؿ يف حدودىا السياسية واعبغرافية
، ودل يعد ىناؾ حدودًا عليا ودنيا ألسعار اوالطلب عليه ااػبارجية للعملة تتحدد يف أسواؽ الصرؼ اغبرة ابلعوامل اليت ربكم عرضه

 الصرؼ كما ىو اغباؿ ابلنسبة غبدي تصدير واستَتاد الذىب.
 1ويتمتع نظاـ النقد الورقي اإللزامي ابؼبزااي التالية:

 ، والقدرة على عرض النقود حبرية كاملة، خبالؼ اعبمود والقيود اليت كاف يعاين منها نظاـ الذىب.يصدار النقدمرونة اإل -
( ػبدمة اؼبختلفةالداخلي، وذلك من خالؿ تسخَت السياسة النقدية )أبدواهتا  االقتصاديإعطاء األولوية لتحقيق التوازف  -

 ت األولوية لتحقيق التوزاف اػبارجي. القومية، خبالؼ قاعدة الذىب اليت أعط االقتصاديةاألىداؼ 
 .االقتصاديربكم السلطات النقدية يف الكتلة النقدية دبا يًتؾ آاثر إهبابية على النشاط  -
 على قادرين األفراد أف يكوف هبب فقط أنو ال اؼبيزة ىو هبذه ويقصدالنقود:  فئات جلميع ابلنسبة الشرائية القوة يف ادلساواة -

 ربح ذلك التبادؿ على يًتتب ال وأف نوع، القيمة لكل بنفس ذلك يتم أف هبب بل وبسهولة، بيسر آخر إذل نوع من النقود ربويل
 .)دينار نصف فئة من نقديتُت لقيمة ورقتُت مساوية تكوف أف هبب الدينار ورقة مثال( خسارة أو

 مقبولة يالنقد ـالنظا أساس فتكوّ  ليتا النقود تكوف أف هبب أنو الصفة هبذه ويقصد: اخلارجية األسواق يف العام القبول -
 ًتتبيو  سندات، شكل على وأ مادية صورة يف ابستثمارات ـالقيا يف وأ، تػبدمااو  السلع لشراء ارجيةاألسواؽ اػب يف بسهولة

 وأ جاػبار  يف للدفع طلوبةاؼب األجنبية العمالت علىواؼبؤسسات  األفراد حصوؿ سهولة القبوؿ يف األسواؽ اػبارجية ىذا على
 .عوائق أية دوف العكس

 2:، أنبهااالنتقاداتوعلى الرغم من صبلة اؼبزااي السالفة الذكر، فقد وجهت للنظاـ صبلة من 
الالـز يف اؼبعامالت  االستقرارخطر الفوضى يف اؼبعامالت اؼبالية الدولية: ألنو ال يقدـ مقياسا دوليا، وال يتحقق يف ظلو جو  -

 االستقرارال يربر الدعوة للرجوع إذل قاعدة الذىب، واليت قدمت التوازف اػبارجي على ربقيق  اداالنتقالدولية، غَت أف ىذا 
 الداخلي.

 اقتصاديةوبمل النظاـ النقدي خطورة اإلفراط يف اإلصدار النقدي، وما ينجم عنو من تضخم نقدي والذي يًتتب عنو آاثر  -
النقدية حرية واسعة يف عملية اإلصدار، دوف شرط أو ضوابط كمية ، سيئة، السيما أف ىذا النظاـ يتيح للسلطات  واجتماعية

 ويدفع ابغبكومة إذل التوسع يف اإلنفاؽ العمومي.
ال هبب التسليم أبف التضخم  أنو إال النقدي، اإلصدار يف اإلفراط إمكانية تتيح االئتماين النقد نظاـ مرونةأف  سبق فبا لبلص

 البديهيرة مالزمة ؽبذا النظاـ، بل حدوث ىذه الظاىرة ىي مسؤولية القائمُت على إدارتو، فمن الناجم عن اإلفراط يف اإلصدار ظاى
 أف يتطلب ىذا النظاـ سلطات نقدية حازمة وحرة ويف منأى عن أي ضغط.

                                                            
 .37نفس اؼبرجع السابق، ص -من إعداد الباحث بناءا على:1
 .72حسُت بن انيب، مرجع سبق ذكره، ص-

 39 38أنس البكري، وليد الصايف، مرجع سبق ذكره، ص ص-إعداد الباحث بناءا على:من  2
 .38ؿبمود حسُت الوادي، مرجع سبق ذكره، ص-
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 النقدية.: النظرايت الفصل الثالث
فهي تربز  ابلنقود، اؼبتعلقة الظواىر ـبتلف فسَتوت ربليل توضيح، االقتصادية النظرايت من جزء عتبارىااب النقدية رباوؿ النظرية

على  النقد قيمة تغَتات ربدثها يبكن أف اليت اآلاثر ـبتلف كذلك ربلل كما الزمن، من غبظةة أي يف النقد لقيمة احملددة العوامل أيضا
من األسعار، اإلنتاج والفائدة السائد يف بلد ما، وربديدا تبحث يف أثر عرض النقود والطلب عليها على كل  االقتصاديالنشاط 

متغَت مهم يف  اعتربىاعلى مر العصور،  فمنهم من  االقتصاديدور النقود جدال واسعا بُت رجاؿ الفكر  ث، وقد أحدواالستخداـ
بل  عنصر حياد وىي ؾبرد وسيط للتبادؿ، وعلى ىذا األساس  فإف النظرية النقدية ليست نظرية واحدة اعتربىاومنهم من  ،االقتصاد

 ؾبموعة من النظرايت نستعرضها وفق تطورىا التارىبي كما يلي:
 .النظرية النقدية الكالسيكية أوال:

 األسعار، وبُت مستوى اؼبنفقة أو االقتصاد اؼبتداولة يف النقود كمية يف التغَتات بُت العالقة دراسةإذل  التقليدية النظرية ىدفت
أي أف زايدة كمية النقود  ،النقود عرض تغَت ووى أال حيدوو  احدو  عامل إذل عاراألس ىمستو  تقلب درسةاؼب ىذه أنصار فأرجع

صياغة  تلتها مث ،(التبادؿ معادلةب) فةو (  دبعادلتو اؼبعر 1917سيًتتب عنها زايدة يف األسعار، وقد صاغ ىذا التحليل رايضيا )فيشر 
الفكر الكالسيكي  انطلقوقد  .(النقدية األرصدة عادلة)م ب روفةاؼبع دبعادلتو (مارشاؿ ألفريد)قبل من كامربدج مدرسة تبنتها أخرى

 1:معينة افًتاضات من لذلك ربليلو يف
 ؛االقتصاديوعدـ تدخل الدولة يف النشاط  االقتصاديةاغبرية  -

 ؛اؼبنافسة التامة -
 ؛اػباص طلبو ىبلق عرض كل أي اؼبنافذ( لألسواؽ)قانوف ساي قانوف على النظري االستناد -
 ؛جور صعودا وىبوطامرونة األ -
 ؛مستقل كمتغَت النقود كمية يف والتغَت اتبع كمتغَت لألسعار العاـ اؼبستوى يف التغَت بُت سببية عالقة وجود -
يتم ربديده بعوامل موضوعية، وأف النقود ليس ؽبا  االقتصاديف حجم اؼبعامالت ومستوى النشاط أثبات حجم اؼبعامالت، أي  -

 ؛فهي عنصر ؿبايد، ويقتصر دورىا على التبادؿ فقط ادياالقتصثَت يف التوازف أي أت
 ؛يتوازف عند مستوى التشغيل التاـ االقتصاد -
 درجة النقود )منها كمية عن ومستقلة التغَت بطيئة بعوامل ربدد اهنأل القصَت؛ اؼبدى يف األقل على النقود دوراف سرعة ثبات -

 انتقلت اليت اؼبرات متوسط عدد معدؿ "النقود دوراف بسرعة ونقصد (،وغَتىا اؼبصرفية التعامالت عادات تطور السكاف، كثافة
 ."معينة زمنية فًتة يف واالقتصادية التجارية اؼبعامالت تسوية يف أخرى إذل يد من النقود وحدات من وحدة كل فيها

                                                            
 .318، ص1998دار شباب اعبامعة، القاىرة،  " نظرية النقود والبنوك واألسواق ادلالية "أضبد أبو الفتوح الناقة -: من إعداد الباحث بناءا على1
والتجارية، جامعة بومرداس،  االقتصاديةاؼباؿ والبنوؾ، كلية العلـو  اقتصادايتزبصص:  ماجستَتمذكرة  "االقتصادي"السياسة النقدية والنمو  يبفتيحة بنا-

 .76، ص2008/2009
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 ُعرفت"فيشر " األمريكي قتصادياال يد على رايضيا صيغت األوذل ، ولقدؽبذه النظرية أساسيتُتكما أشران سابقا ىناؾ معادلتُت 
 .وبيجو مارشاؿ ألفرد قبل من " كامربدج " مدرسة تبنتها ؿبدثة صياغات تلتها مث التبادؿ، معادلة ابسم

 .نظرية فيشر )معادلة التبادل( .1
د األساسي احملد ليدي، وتعتمد على أف كمية النقود ىي، خالصة الفكر النقدي التق1917سبثل ىذه النظرية اليت ظهرت يف سنة 

 ىذه أنصار ويتخذ ،االقتصاديف  اؼبتغَتات األخرى وللمستوى العاـ لألسعار، وأف عرض النقود ىو اؼبتحوؿ اؼبركزي، الذي تدور حول
 ، وأتخذ اؼبعادلة الشكل التارل:نظرىم وجهات لبياف ربليلية أداة التبادؿ معادلة النظرية
 

 حيث:
Mالنقدية( السلطات رجي)ربددهخا عامل وىي اؼبتداولة، النقود :كمية. 
Vأخرى( إذل يد من النقد وحدة انتقاؿ فيها يتم اليت )اؼبرات النقد وحدة دوراف :سرعة. 
P.اؼبستوى العاـ لألسعار: 
T.حجم اؼببادالت: 

 من اؼبعادلة السابقة كما يلي: Pقيمة  استنتاجويبكن 
 
 

ضة، فالتغَت يف ىذه الكمية بنسبة معينة، يؤدي إذل التغَت يف اؼبستوى العاـ العاـ لألسعار اتبع لكمية النقود اؼبعرو ف اؼبستوى أأي 
 ، وابلتارل للتحكم يف األسعار يقتضي التحكم يف كمية النقود اؼبتداولة.االذباهلألسعار بنفس النسبة ويف نفس 

 لة:وقد ظهرت معادلة أخرى لفيشر، بعدما أدخل النقود اؼبصرفية يف التبادؿ، فأصبحت اؼبعاد
 
 

على التوارل، وبقي التحليل نفسو، ومن الواضح أف فيشر يفًتض أف  ’Mونقود مصرفية  Mحيث قسمت النقود إذل نقود قانونية
 يستبعد وىذا والثروة، الدخل وحجم األفراد أذواؽ تغَت نتيجة الطويل اؼبدى يف إال يتغَت وال مستقرا يكوف حقيقية أرصدة من وبتفظ ما

 1.اؼبضاربة ألغراض دةأرص أبي االحتفاظ
 بقيمتها واؼبستوى العاـ لألسعار.والشكالف اؼبوالياف يوضحاف عالقة كمية النقود 

 
 
 
 
 

                                                            
 .259، ص1996الدار اعبامعية ، بَتوت،  النقود والصًنفة والتجارة الدولية" اقتصادايت"عبد اؼبنعم دمحم مبارؾ، دمحم يونس  1

MV=PT 

P=MV/T 

MV+M’ V’=PT 
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 النقود بقيمتها وادلستوى العام لألسعار. (:عالقة كمية02شكل رقم )

 
 

لعاـ لألسعار، فعند زايدة كمية ( وجود عالقة طردية بُت كمية النقود اؼبتداولة )اؼبعروض النقدي( واؼبستوى اaيتضح من الشكل )
 .P2إذل  P1يرتفع من  فإف اؼبستوى العاـ لألسعار QM2إذل  QM1اؼبعروض النقدي من  

 والذي يوضح العالقة العكسية بُت قيمة النقود وكميتها فعندما تزيد كمية النقود )اؼبعروض النقدي( bأما من الشكل 
QM1  إذلQM2 ف قيمة النقود تنخفض منإفVM1 ذلإ VM2. 

 "(The Cambridge Equation) كمربدج معادلة" األرصدة نظرية .2
، وظبيت بنظرية األرصدة النقدية اغباضرة، إبدخاؿ تعديالت على نظرية فيشر ألفريد مارشاؿ وأعضاء مدرسة كمربدج قاـ كل من

رصدة النقدية اليت وجود عالقة بُت األ ضتافًت لفرضية ا على العوامل اليت ربدد الطلب على النقود، حيث أف وركز أنصار ىذه النظرية
 عندىم عليو يطلق ما وىوواؼبعامالت وبُت الدخوؿ النقدية،  واػبدمات السلع من بشرائو يقوموف ما هبا ؼبقابلة االحتفاظ األفراديرغب 

 .النقدي ابلتفضيل
 الوطٍت الدخل من بنسبة يةزمن فًتة يف تفظوفوبٌ  عتماجمل أفراد ؾبموع أف ابفًتاض اؼبعادلة ؽبذه الصيغة الرايضية إعطاء كنوعليو يبٌ 

 فتصبح: ( Y)(ابإلنتاجTاغبقيقي، وىذا بتعويض قيمة )
 

 حيث:
M.V:.ىي قيمة اإلنفاؽ على السلع واػبدمات يف فًتة معينة 
P.Y:.ىي القيمة اإلظبية ؼبا يتم إنتاجو وطنيا من سلع وخدمات 

 قبد: Kب V/1 وتعويض القيمة Vوبقسمة طريف اؼبعادلة على
 

 
 حيث:
Md .ىو الطلب على النقود 

P .متوسط األسعار 
Y.الدخل اغبقيقي : 
K : بو كسيولة، وىو مقلوب سرعة الدوراف،  االحتفاظىي نسبة التفضيل النقدي، أي نسبة الدخل النقدي الذي يرغب األفراد

 وتتوقف على العوامل التالية:

MV=PY 

Md=K.P.Y 
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 .Kتقل ثروة الفرد، فكلما كانت كبَتة  -
.، K تقعات األفراد اؼبستقبلية، فكلما كانت متفائلة قلّ تو  -  والعكس صحيح يف حالة التشاـؤ
 كبو الزايدة، أي K يدفع ما وىذا، النقدية لألرصدة اغبقيقية القيمة البفضت األسعار ارتفعت فكلما األسعار مستوايت -
 األفراد. لدى النقدية األرصدة زايدة

 يلي: ويبكن إعادة صياغة اؼبعادلة كما  
 

 
 األفراد احتفاظ نسبة زادت السابقة إذل العالقة العكسية بُت مستوى األسعار والتفضيل النقدي، حيث كلما اؼبعادلة وتشَت

  .والعكس صحيح ،األسعار البفاض وابلتارل اإلنفاؽ البفض كلما السائلة النقدية ابألرصدة واؼبؤسسات
للتغَتات  اغباصلة  يف  األرصدة  النقدية،  من  خالؿ  تركيزىا  على  التغَتات  اليت  وعليو فمعادلة كامربدج  تعطي  أنبية  كبَتة 

 ومعرفة التغَتات يف مكوانت الطلب على النقود. تطرأ على اؼبستوى العاـ لألسعار، وربليلها عبانب الطلب على  النقود،
 .تقييم النظرية النقدية الكالسيكية .3

 :1فيما يلي حصرىا يبكن واليت ،ركزت حوؿ الفرضيات اليت قامت عليهات االنتقادات بعض واجهت النظرية
 مع يتغَت أف يبكن مستوى األسعار أف إذْ  خطأ، فقط وىذا النقود كمية يف التغَتات إذل األسعار مستوى يف غَتاتالت تنسب أهنا -

أو عند التوسع يف  داوؿ اؼبارل والتداوؿ السلعي،النقدية بُت الت األرصدة توزيع يف تغَت حدث ما إذا وذلك اثبتة، النقود كمية بقاء
األسعار رغم ثبات اؼبعروض  ارتفاعيف اجملتمع، فإف الطلب الكلي للسلع واػبدمات سيزداد، فبا يؤدي إذل  االستهالكي االئتماف
 النقدي.

بتُت ويتقلباف بتقلب الدورة النظرية ثبات حجم كل من اؼبعامالت وسرعة تداوؿ النقود، وىذا غَت منطقي فهما غَت اث افًتضت -
أما كوهنا ساكنة فهي منافية  و.ف ثبات حجم اؼبعامالت يستوجب العمالة الكاملة وىذا ال يبكن ربقيقأ، كما االقتصادية
 (، حيث دل1933-1929وىذا ما دل تنطبق عليو النظرية يف ظروؼ الكساد العظيم) ،الذي يبتاز ابلديناميكية واغبركة لالقتصاد
 .السيولة تفضيل معدؿ يف زايدة نتيجة ترتفع قد ألف األسعار األسعار، زايدة اؼبعروضة النقود كمية زايدة تستطيع

 يف التغَتات أف إذل أشار جونروبنسن، حيث أكده ما وىذا االقتصاد يف ودوره الفائدة سعر ابالعتبار النقود كمية نظرية أتخذ دل -
 بُت العالقة ألف للنقود، نظرية تعترب ال الفائدة سعر أتثَت إذل تشَت ال أية نظرية ألف الفائدة، سعر أتثَت إذل تعود النقود كمية
 نوإف البفاضو حالة يف الذي الفائدة سعر ىو العالقة ىذه بُت الوسيط وأف مباشرة، غَت عالقة اؼبعروضة واألسعار النقود كمية

 .لألسعار العاـ اؼبستوى االثنُت وبدداف وأف ستهالكياال نفاؽاإل يتوسع مث ومن ابالستثمارات القياـ على األعماؿ رجاؿ يشجع

                                                            
 .131و 130مرجع سبق ذكره، ص ص، طاىر فاضل البيايت، مَتاؿ روحي ظبارة-من إعداد الباحث بناءا على:1
 االقتصاديةـ العلو  كلية االقتصادية،ـ العلو  يف دكتوراه حةو أطر  اجلزائر" حالة– الناميةالدول  اقتصادايت على الفائدة سعرًنات تغ أثر "علي بن زو بلعز -
 11و11ص ص، 2003/2004،جامعة اعبزائر ،َتالتسيـ علو و 

P=Md/K.Y 
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 بنفس تتغَت األسعار أف اغبالتُت كلتا يف قبد أننا إال للمعامالت، فيشر صيغة من وقبوال تطورا أكثر تعترب كامربدج صيغة أف رغم -
تم بتلك العوامل اليت ربدد عرض النقود فاألوذل هت التحليل، أسلوب اختلف وإف حىت ،االذباه نفس ويف النقود كمية يف التغَت

 يف تعترب النقود أف كما النقود، على الطلب عليها يتوقف اليت العوامل على الثانية النظرية تركز حُت يف وأتثَتىا على األسعار،
 .النقدية السياسة حيادية وابلتارل اؼببادالت، لتسهيل ووسيلة حيادية الكالسيك نظر

 .ية الكينزيةالنظرية النقداثنيا: 
جعلت التحليل الكالسيكي واألفكار  1929األزمة العاؼبية اليت شهدهتا البلداف الرأظبالية واليت عرفت أبزمة الكساد الكربى عاـ 

مة من دراسة التغَت يف األسعار العا االىتماـعليها النظرايت السابقة عاجزة عن إهباد اغبلوؿ اؼبالئمة لألزمة، لذلك ربوؿ  ارتكزتاليت 
 صبيع على ابلتبعية يؤثر النقود كمية يف التغَت أف دبعٌت القومي، االقتصاد مستوى على النقود تلعبو أف يبكن الذي الدور إذل دراسة
 .1اخل ....عمالة ،استثمارا ،ادخارا ،استهالكا نتاجاإ كانت سواء االقتصادية اؼبتغَتات

، منتقدا 1936عاـ  "والنقود والفائدة لالستخداـ العامة النظرية" كتابو يف دةجدي أفكار وقدـ االقتصادية األزمةقاـ كينز بدراسة 
ربقيق التشغيل الكامل بصورة تلقائية يف  وافًتاضاػباص بثبات سرعة دوراف النقود،  االفًتاضخاصة  الكثَت من األفكار الكالسيكية،

 "كينز" عاجل وبذلك كمتغَت ىاـ يؤثر يف الطلب على النقود،  ر نظرية الطلب على النقود إبدخاؿ متغَت الفائدةظل اؼبنافسة، وطوّ 
 كمية تغَت عن الناتج لألسعار العاـ اؼبستوى يف التغَتأف  كينزر  قر  حيث الطلب، ؽبذا اؼبسببة الدوافع خالؿ من النقود على الطلب

 األساسي احملور اعتربهب الكلي الفعاؿ الذي ؼبستوى العمالة، والدخل القومي، ولذلك بدأ كينز بتحليل الطل انعكاسالنقود ىو ؾبرد 
 2.االقتصادي التوازف وابلتارل للدخل،

 .فرضيات التحليل الكينزي .1
 3التالية: االفًتاضاتكما ظبيت على   تقـو الفرضية الكينزية أو فرضية تفضيل السيولة

 أبنو كينز يرى إذ الكالسيكي، تحليلال ركيزة يعترب الذي ساي قانوف بصحة اإليباف عدـ أي العرض، ىبلق الذي ىو الطلب -
 ىي كينز عند البداية فنقطة العرض ىبلق الطلب أي الصحيح ىو سباما العكس بل الطلب، ىبلق العرض أف الصحيح من ليس

 الطلب. اقتصاد ضمن الكينزي التحليل صنفيُ  وذلك  اإلصبارل، العرض اإلصبارل وليس الطلب
 للنشاط ابلنسبة حيادية النقود اعتربوا الذين ُتيالكالسيك عكس اغبقيقي، االقتصادي النشاط يف مؤثرا عامال النقود اعترب -

 .اغبقيقي االقتصادي
 الكتلة لزايدة ثرأ ىناؾ كاف ولو حىت أبنو يرى فهو لألسعار، العاـ واؼبستوى النقدية الكتلة حجم بُت اؼبيكانيكية اآللية انتقد -

 كاف إذا اإلنتاج حجم على يكوف خراأل والتأثَت قلأ بنسبة وإمبا النسبة، بنفس يكوف فال لألسعار العاـ اؼبستوى على النقدية
 .الناقص التشغيل حالة يف االقتصاد

                                                            
 .92حسُت بن ىاين، مرجع سبق ذكره، ص1
 .92نفس اؼبرجع السابق، ص2
 .36،ص 2004 اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف" النقدية والسياسات النظرايت يف حماضرات"علي بن بلعزوز- :من إعداد الباحث بناءا على 3
 .66، ص 1988الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة،  ديثة يف التحليل النقدي"احل االجتاىات"سهَت ؿبمود معتوؽ -
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 على الطلب بتساوي النقدي السوؽ يف الفائدة سعر يتحدد حيث حقيقية، ظاىرة وليست نقدية ظاىرة الفائدة سعر كينز اعترب -
 مع االستثمار بتساوي ويتحدد حقيقية ظاىرة الفائدة سعر فأب يرووف الذين ُتيالكالسيك عكس النقود، عرض مع النقود

 .االدخار

 يف واؼبتمثلة مهمة، أغراض لثالثة تطلب النقود فأب يرى حيث السيولة، تفضيل نظرية خالؿ من النقود على الطلب كينز عاجل -
 واالحتياط اؼبعامالت لدافع تطلب النقود فأب يرووف الذين ُتيالكالسيك عكس اؼبضاربة، إذل ابإلضافة واالحتياط اؼبعامالت

 .(فقط للتبادؿ وسيلة)فقط
 .إبتباع سياسة مالية  االقتصاداليت ربدث يف  االختالالتتوجد بطالة يبكن أف ربدث لفًتة طويلة، وعلى الدولة التدخل ؼبعاعبة  -
ب الكلي الفعاؿ، ىذا األخَت يتكوف من )الطلب مستوى التشغيل وحجم اإلنتاج ومقدار الدخل القومي يتوقف على حجم الطل -

 (.االستثمار، الطلب على االستهالؾعلى سلع 
 .نزي يف التوازن النقدييالنموذج الك .2

، وابلتارل فهو يدرس النقود من جانبُت نبا: عرض النقود وؿبدداتو مستعمال االقتصادييرفض كينز حيادية النقود يف النشاط 
 ابالحتفاظب على النقود وىي درجة تفضيل األفراد للسيولة، واليت يقصد هبا العوامل اليت تدفع ابألفراد مصطلح كمية النقود، والطل

 ابلنقود يف شكل سيولة.
 .عرض النقود/1.2

 وتلقى قبوال واسعا يف التداوؿ، االقتصادويقصد هبا كمية النقود اؼبتداولة يف  خارجي عن النموذج، يرى كينز أف عرض النقود ؿبدد
ارية، والودائع لألجل والودائع القصَتة األجل وغَتىا، واؼبعروض تشمل النقود الورقية اإللزامية والنقود اؼبعدنية اؼبساعدة والودائع اعبو 

 ، فإذااالقتصاديمقتضيات النشاط  حسب اؼبركزي البنك فبثلة يف طرؼ السلطة النقدية اؼبختصة وعادة تكوف النقدي يتحدد من
 يف اؼبعامالت وحجم النقدية الكتلة حجم بُت التوفيق فإنو سيحاوؿ النقدية السياسة إدارة يف اتمة ابستقاللية يتمتع زياؼبرك البنك كاف

 تضخم. ىناؾ يكوف ال حىت االقتصاد
قدية جل القصَت، حيث كل زايدة يف األرصدة النض النقدي على معدؿ الفائدة يف األالعر  استقالليةواؼبنحٌت البياين التارل يوضح 

 اؼبنحٌت كبو اليسار، دوف أف يتأثر بتغَتات أسعار الفائدة. اذباهاؼبنحٌت كبو اليمُت، والعكس  اذباهاغبقيقية يقابلها 
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 .نزيي(: عالقة العرض النقدي مبعدل الفائدة يف النموذج الك03شكل رقم)
 

 
Source : françois combe, Thieng tacheix « l’essentiel de la monnaie » gualino édition, Paris, 

2001, P101.       

 .الطلب على النقود/2.2
يقصد كينز ابلطلب على النقود، الدافع الذي وبمل األفراد واؼبؤسسات على اإلحتفاظ ابلنقود يف شكل سيولة، وقسم ىذا الدافع 

 جل اؼبضاربة.من أ دافعمن أجل اإلحتياط،  دافعمن أجل اؼبعامالت،  دافعإذل ثالث أقساـ: 
   Transactions Motiveادلعامالت: دافع/.2.21

 تنفيذ يف تستخدـ أهنا أو وسيط للتبادؿ، ألهنا النقود وبوزوف األفراد أف يفًتض كامربدج، كمدخل فيشر مدخل ظل يف
 على للطلب فىذا اؼبكوّ  أف كينز رأى الكالسيكي، النهج نفس وإبتباع .اعبارية، وىي من أكثر الدوافع شيوعا اليومية اؼبعامالت

 مع تتناسب تلك اؼبعامالت أف اعتقد كينز أف وحيث ،واؼبشروعات األفراد هباـ يقو  اليت دبستوى اؼبعامالت مبدئيا يتحدد النقود
 1.النقدي للدخل طردية دالة وأن على النقود على للطلب مكوف اؼبعامالت أخذ الكالسيكيُت مثل مثلو كينز فإف .النقدي الدخل
 ابلنقود يف شكل سيولة من أجل اؼبعامالت لسببُت: االحتفاظنشأ اغباجة إذل وت

فًتة زمنية بُت  وجود من البد ؽبذا معينة، زمنية فًتة كل هناية يف دخوؽبم على وبصلوف األفراد أف اؼبعلـو فمن :سبب الدخل -
 صورة يف النقود من معُت دبقدار وبتفظ األفراد ،الزمٍت الفاصل ىذا وخالؿوعملية اإلنفاؽ إلشباع اغباجات والرغبات،  االستالـ

 .العاجلة طلباهتم لتحقيق سائلة
 يستطيعلكي  ؼبشروعا هبا وبتفظ وأف البد السيولة من أدىن حدا ىناؾ أف االستثمار علماء بُت عليو اؼبتفق من :ادلشروع دافع -

 أمواؽبا من جبزء ربتفظ وأف البد اؼبشروعات صبيع فإف أخرى، سيولتو، وبعبارة اؼبشروع فقد وإال والعاجلة الطارئة النفقات مواجهة
 2.اؼبالية ىياكلها توازف طريقو عن ربقق أف تستطيع كهامش أماف سائلة صورة يف
 

                                                            
 .241، ص1998" مؤسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، "نظرية النقود والبنوك واألسواق ادلاليةفتوح الناقة الأضبد أبو 1
 .93حسُت بن ىاين، مرجع سبق ذكره، ص2
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 .Precautionary Motive:االحتياطدافع /2.2.2
 وغَت الطارئة اؼبستقبلية اريفاؼبص بعض تغطية لغرض سائلة نقدية أبرصدة االحتفاظويقصد بو رغبة األفراد واؼبشروعات يف 

 تتطلب متوقعة غَت ظروؼ مواجهة السرقة، العمل، فقداف اؼبرض، مصاريف ؼبواجهة النقدية األرصدة هبذه وبتفظوف فاألفراد اؼبتوقعة،
 من فرص غَت متوقعة االستفادة ألجل االحتياط لغرض نقدية أبرصدة وبتفظوف فكذلك اؼبشاريع أصحاب أما. معتربة مصاريف
 االستفادة وكذلك ابإلنتاج، متعلقة طارئة بنفقات القياـ تتطلب طوارئ أو كوارث من وبدث قد ما األسعار، أو مواجهة كالبفاض

 .1اؼبستقبل يف راحبة صفقات عقد من
 وفيودّ  اليت حجم اؼبعامالت وبُت االحتياط بدافع ا الناسهب وبتفظ اليت النقدية األرصدة بُت طردي تناسب ىناؾ أف كينز ىرأ

)طبيعة الفرد ونفسيتو، درجة مبو وتنظيم  وأيضا تتوقف على عوامل أخرى ،الدخل مع تتناسب اؼبعامالت ىذه ،اؼبستقبل يف إجرائها
 بدافع الناس اهبوبتفظ  اليت النقدية فاألرصدة إذف، ظروؼ قطاع األعماؿ والظروؼ السائدة يف اجملتمع...( استقرارأسواؽ اؼباؿ، 

 النقود على الطلب يف الفائدة أثر لسعر وجود عنكينز  ربدث ذلك إذل إضافة التناسب، من الشكل بنفس ابلدخل تبطتر  حتياطإلا
 الوحيد العنصر ىو الدخل لصار اغبد ىذا عند ربليلو كينز ىهنأ ولو اغبقيقي، الدخل أبثر ابؼبقارنة ضئيل أثره أف إال ،االحتياط بغرض
 .2كمربدج ؼبعادلة الكثَت أضافت قد تكوف لن اليت ريتونظ يف النقود علي للطلب احملدد

 .Spéculation Motiveدافع ادلضاربة:/3.2.2
 اؼباؿ أسواؽ يف أسهم وسندات من األوراؽ وبيع شراء عملية تعٍت ىذا الدافع أقره كينز كمفهـو جديد يف اجملاؿ النقدي، واؼبضاربة

 سعر يف ارتفاع توقع اؼبضارب فلو البورصة، أبحواؿ التنبؤ على اؼبضارب قدرة على األخَتة ىذه وتعتمد أرابح، على اغبصوؿ بغية
 تنخفض أي توقعاتو وعندما تتحقق النقدي، تفضيلو يزيد أي سائلة بنقوده ووبتفظ للسندات شراءه يؤجل فإنو اؼبستقبل يف الفائدة
 فأسعار الفائدة، سعر البفاض مرتفعة عند أبسعار هايبيع عندما رحبا ووبقق منخفضة أبسعار هايشًتي أف يستطيع السندات أسعار

 3.الفائدة أسعار لتغَت معاكس اذباه يف تتغَت السندات
)البنك اؼبركزي( للتأثَت  ويعزى ىذه التقلبات يف أسعار الفائدة إذل عدة عوامل أنبها اإلجراءات اليت تتخذىا السلطات النقدية

 .و كساد( من ذلك البلدأ)رواج  االقتصاديةوحسب ما تقتضيو الظروؼ  ،على ىذه األسعار
 ابالحتفاظ: الطلب على النقود من أجل اؼبضاربة، حيث العالقة العكسية بُت سعر الفائدة ورغبة األفراد التايل يوضح ادلنحىن

د يف صورة نقدية أسعار الفائدة يبيل األفراد إذل طلب كمية أقل من النقو  ارتفاعبقدر أكرب من ثروهتم يف شكل نقدي، ففي حالة 
 إذل يؤدي فبا الفائدة لسعر الشديد االلبفاضابلسيولة كبَتة. والعكس يف حالة  االحتفاظسائلة، ذلك ألف التضحية اليت تًتتب على 

 السيولة(. )مصيدةاتمة سيولة ذات اؼبالية األصوؿ كل عندىا ويصبح ،اؼبضاربة بدافع النقود على للطلب جدا كبَت ارتفاع
 
 

                                                            
 .229، ص2005ـ ج، اعبزائر،  ، د05طالكلي"  االقتصادي"التحليل عمر صخري 1
 .261، ص2000الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  النقود والبنوك واألسواق ادلالية" اقتصادايت"إظباعيل أضبد الشناوي وآخروف 2
 .206، ص1984دار النهضة العربية، بَتوت،  "النقود والبنوك"صبحي اتدرس قريصة 3
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 (: منحىن الطلب على النقود من أجل ادلضاربة.04)شكل رقم 

 
 

أما الطلب الكلي على النقود عند كينز فيمكن التوصل إليو جبمع اؼبعادالت اػباصة بطلب النقود للمعامالت، اإلحتياط 
 .، فنحصل على معادلة الطلب الكلي للنقودواؼبضاربة

 
 

واإلحتياط شديدة اغبساسية للدخل النقدي، ودالة الطلب على النقود من جل اؼبعامالت أدالة الطلب على النقود من  أفودبا 
 مكن كتابة ما يلي:أأجل اؼبضاربة تتأثر بسعر الفائدة، 

 
 

 ( منحىن الطلب الكلي على النقود عند كينز.05شكل رقم)

 
 نبها:أوجهت ؽبا اليت  االنتقاداتدل تسلم نظرية كينز رغم إهبابياهتا من صبلة من 
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يتمثل يف الطلب على النقود ألغراض السيولة يف حُت قبد حليل الكينزي يقرر أف سعر الفائدة يتحدد بعامل واحد)دافع( إف الت-
 ؛عوامل أخرى ال تقل أنبية يف ربديد سعر الفائدة ويف مقدمتها الدخل

رؼ كينز يف حالة الطلب على معدؿ الفائدة من ط ردو  استصغار)ىنساف( و)جونسوف( األمريكيُت بينوا أف  االقتصاديُتبعض -
النقود فيو الكثَت من اؼبغاالة، وأظهروا أف معدؿ الفائدة لو دور يعادؿ دور الدخل يف ربديد الطلب على النقود والتعلق هبا من طرؼ 

 1األفراد.
 اغبقيقية الظواىر تكامل صيغ أوذل يقدـ أف الفائدة ؼبعدؿ النقدي البعد على والتأكيد السيولة تفضيل خالؿ من كينز استطاع-

وال إليها،  االقتصادودل يصل مصيدة السيولة( دل يؤكدىا الواقع (  عليها يطلق اليت الصرفة الكينزية الفرضية فإف ذلك ومع والنقدية،
 سيما بعد اغبرب العاؼبية الثانية.

  يف األجل القصَت، لعوامل احملددة لسعر الفائدةإبيضاح ا اكتفتدل تعاجل النظرية الكينزية مستوى سعر الفائدة يف األجل الطويل وإمبا -
 2وليس الديناميكية. البعض أف النظرية تتصف ابعبمود اعتربؽبذا 

 الطلب مع النقود عرض بتالقي يتحدد الفائدة سعر فأل الفائدة، سعر على تؤثر اليت الدخل مستوى يف التغَتات إذل كينز يتطرؽ دل -
 على يؤثر الذي الدخل مستوى معرفة دوف السيولة ألغراض النقد على الطلب ربديد الصعب من وابلتارل السيولة، ألغراض عليها

 3.كينز ذكرىا اليت اؼبختلفة لألغراض النقود على الطلب
 The Monetarists School .مدرسة النقديٌن  النظرية النقدية احلديثة:اثلثا: 

نظرية كمية النقود من  انبعثتشائعا حىت أواخر اػبمسينات، حىت كثَتوف وظل   اقتصاديوفنزي يوقف إذل جانب التحليل الك
 .وتالميذهلتوف فريدماف يوعلى رأسهم م ،من جامعة شيكاغو االقتصاديُتجديد بعد عمل جبار قاـ بو فريق من 

توى العاـ لألسعار أسس فريدماف مدرسة نقدية تتبٌت الفكر النقدي اؼبعاصر، حيث تقرر ىذه اؼبدرسة أف أسباب التغَتات يف اؼبس
النقود واليت تتمثل يف النقود القانونية ونقود الودائع سواء كانت جارية أو ألجل. وأف مضموف اؼبدرسة يقـو على أف  تعود إذل كمية

 4التغَتات النقدية تؤثر على مستوى األسعار وعلى الدخل القومي.
 .الطلب على النقود عند فريدمان .1

 وكافة النقود بُت التحكيم خالؿ من الثروة، عناصر ضمن أصل ابعتباره النقود على ابلطلب عبديدةا الكميةالنظرية  اىتمتلقد 
أو يف كيفية ها التغَت فيف العامل احملدد للطلب على النقود ىو إصبارل الثروة لدى األفراد، وأف أاألخرى، حيث يرى فريدماف  األصوؿ
 يؤثر على الطلب على النقود.توزيعها 
 

                                                            
 .64أنس البكري، ص1
 .62سبق ذكره، ص ؿبمود حسُت الوادي، مرجع2
 .316، ص1999دار زىراف، للنشر والتوزيع، عماف،  "النقود وادلصارف والنظرية النقدية"انظم دمحم نوري الشمري 3

ت اليت مت النظرية الكمية للنقود" من أىم التعديال ثانبعامن جامعة شيكاغو، عمل يف عبنة اؼبوارد القومية األمريكية بواشنطن، ويعترب حبثو القيم " اقتصادي
 .1956إدخاؽبا على النظرية الكمية للنقود ومت نشر البحث يف 

 .71، ص2003قسنطينة،  الطبعة األوذل، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، النقدي وادلصريف" االقتصاد"ؿبمود سحنوف 4
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 التالية: االفًتاضاتالنظرية على  وتقـو ىذه
 ؛كمية النقود )عرض النقود( على الطلب على النقود  استقالؿ -
ؤدي زايدة عرض النقود إذل زايدة الدخل والناتج يف األجل القصَت، يف حُت تؤدي إذل زايدة اؼبستوى العاـ لألسعار يف ت -

 ؛األجل الطويل
 ؛دالة الطلب على النقود وأنبيتها استقرار -
 ؛فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقودرفض  -
 اليت ربكم ظاىرة الطلب على السلع واػبدمات. االعتباراتيتوقف الطلب على النقود على نفس  -

 1اليت تناقشها نظرية القيمة، وىي: االعتباراتفريدماف إذل أف ىذا الطلب يتوقف على ؾبموعة من  وانتهى
  ديةاالقتصاالثروة لدى الوحدة.  

وىي احملدد األساسي للطلب على النقود ويشمل عدة عناصر كانت مادية، نقدية، مالية وبشرية، وقد تناوؿ فريدماف طبسة 
  اؼباؿ رأس( الطبيعية واألصوؿ اؼبالية)األسهم( واألصوؿ )السندات( النقدية واألصوؿ النقود أشكاؿ يبكن أف ربتفظ هبا الثروة، تتمثل يف

  ىذه من نوع كل من احملقق للعائد وفقا ىذه أشكاؽبا على الثروة بتوزيع النقود على الطلب ويرتبط البشري ؼباؿا ورأس ( العيٍت
 .بينها واؼبفاضلة األصوؿ
 :العوائد واألذتان ادلتوقعة من األصول ادلختلفة للثروة 

 منها، كما يلي: عليهاإْذ يقـو الفرد بتوزيع ثروتو على األصوؿ اؼبختلفة وفق اؼبنفعة اليت وبصل 
ولة، وقد يكوف ؽبا عائد موجب عند إيداعها يف البنوؾ اليت تدفع تعطي عائد غَت ملموس يتمثل يف الراحة واألماف والسه النقود: -

النقود،  وراء من )فائدة( دخل من الشخص عليو وبصل ما مقدار ىو اإلظبي العائد ومعدؿ. الطلب ربت الودائع على فائدة
 ويقاس كما يلي:

 عدؿ العائد على النقود=معدؿ عائد الفائدة على النقود+معدؿ التغَت يف القوة الشرائية للنقود.م
 للنقود الشرائية القوة يف التغَت معدؿ أف إذل ابإلضافة صفًرا، يساوي الفائدة معدؿ فإف العملة، وحدات ابلنقود، اؼبقصود كاف فإذا

 ف التضخم يؤثر يف العائد على النقود.أالقوؿ  يبكن وهبذا ،لاللبفاض األسعار ميل حالة يف وموجًبا التضخم، حالة يف سالبا يكوف
التغَت معدؿ سبثل السندات أداة دين، ربقق غباملها عائد نقدي اثبت، ويتوقف عائد السند على  األصول النقدية )السندات(: -

 الفائدة. سعريف 

                                                            
مؤسسة شباب اعبامعة،  بنوك التجارية، البنوك ادلركزية"النقدي: ادلؤسسة النقدية، ال االقتصاد" اؼبوسوي ضياء ؾبيد-من إعداد الباحث بناءا على:1

 .140 139، ص ص2008اإلسكندرية، 
 .182، صمرجع سبق ذكره ،سهَت دمحم معتوؽ-

-Brian Snowdon « la pensée économique moderne » ediscience international, Paris, 1997, P159.   
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غباملها اغبق يف جزء من رأس ماؿ الكياف، ويتمثل العائد يف األرابح داة ملكية تعطي أسبثل األسهم  األصول ادلالية )األسهم(: -
السنوية، ويتوقف على قيمة األرابح احملققة يف السنة، ويتأثر العائد بتغَتات قيمة األسهم خالؿ فًتة زمنية وابؼبستوى العاـ 

 السوؽ. يف األسهم فائدة بسعر األسهم حيازة من اؼبتحصل الدخل على فريدماف ويطلق لألسعار،
 الناتج التدفق ويتوقفرة، تشمل األصوؿ كل من اآلالت، العقارات والسلع اؼبادية اؼبعمّ  ال العيين(:ادلاألصول الطبيعية )رأس  -

 من العائد أف أي .األصوؿ ىذه لو تتعرض الذي ىتالؾواال تغَتىا، ومعدؿ لألسعار العاـ اؼبستوى على األصوؿ ىذه حيازة عن
معينة، فكلما زاد سعرىا عن شبن شرائها فإف ذلك سيحقق  زمنية فًتة يف الثمن قيمة يف اؼبتوقع ابلتغَت ساساأ يرتبط األصوؿ ىذه

 ؼبالكها رحبا والعكس يلحق خسارة.
، وما ينفقو األفراد من أجل اغبصوؿ على مهارة الدخل اكتسابيقصد بو مدى قدرة العنصر البشري على  رأس ادلال البشري: -

هنة، وتدعيم قدرهتم على العمل، لتساىم على اؼبدى الطويل واؼبتوسط يف اغبصوؿ على مداخيل، ووفق فريدماف أو تعلم حرفة وم
 بشري( .التوجد عالقة بُت رأس اؼباؿ البشري ورأس اؼباؿ اؼبادي )غَت 

 )األذواق وىو ما أطلق  عليو فريدمان )ترتيب األولوايت. 
ابلنقود يف  االحتفاظيل إذل تفضيل أصل على آخر، ففي الوقت الذي يفضل البعض الدوافع اليت ذبعل الفرد يب اختالؼيقصد بو 

 مع ربمل اؼبخاطر اؼبًتتبة على ذلك. الستثمارىاشكل سيولة، قبد عند البعض إقباال 
 .دالة الطلب على النقود .2

 1:التالية ابلصيغة حقيقية كأرصدة النقود على الطلب عن "فريدماف" عرب
Md/p=f(yp, rb-rm, re-rm, πe-rm, h-rm, µ) 

 - - - - + 
 حيث:

- Md/p:السائل على اؼبستوى العاـ  النقد على الطلب كمية بقسمة يتحدد والذي اغبقيقية، النقدية األرصدة علي الطلب
 ؛لألسعار
- Yp:  صل يف الدخل ات اليت ربالثروة الكلية، وتتحدد وفق الدخل الدائم، وىو التعبَت عن الثروة الفردية اليت تتغَت ابلتغَت

 ؛وىو متوسط الدخل اؼبتوقع يف األمد الطويل
- rm :؛العائد اؼبتوقع على النقود 
- rb:؛العائد اؼبتوقع على السندات، ويتمثل يف سعر الفائدة السنوي 
- re :؛العائد اؼبتوقع على األسهم، ويتمثل يف األرابح السنوية 
- Πe :؛معدؿ التضخم اؼبتوقع 

                                                            
1Frederic S.  Mishkin, "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets"  Addison-

Wesley, Columbia University, 1997, p544. 
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- h: بشريالغَت الدخل( ورأس اؼباؿ  اكتسابعلى  )اؼبقدرة الشخصية النسبة بُت رأس اؼباؿ البشريالثروة البشرية، ويرمز إذل 
 ؛)اؼبادي(، أي النسبة بُت دخوؿ رأس اؼباؿ ودخوؿ العمل

- µ :.أذواؽ وتفضيالت النقود 
 طرداي يتغَت النقود على قياغبقي الطلب أف اؼبعادلة ىذه من لفريدماف. ويتضح النقود على الطلب معادلة توضح السابقة واؼبعادلة

حيث إذا  األسهم، على اؼبتوقع والعائد السندات، على اؼبتوقع العائد من كل تغَت مع عكسيا يتغَت بينما )الثروة(، الدائم الدخل مع
قدية فينخفض ابألرصدة الن لالحتفاظتكلفة الفرصة البديلة  ارتفعتالعائد على األسهم والسندات مقارنة ابلعائد على النقود  ارتفع

 إذل يؤدي فبا للنقود الشرائية القوة تنخفضىذا األخَت  ارتفاع، فعند للتضخم اؼبتوقع اؼبعدؿ مع عكسيا يتغَت كما ،الطلب عليها
 .خرىاأل السلع على الطلب ويزداد عليها الطلب البفاض
 النقود عرض على متغَتات تؤثر جودلو  النقود عرض على مستقل بشكل يتغَت النقود على الطلب أف على فريدماف يؤكد كما

 دالة  عزبض ال لذلك ل،كك اؼبصريف اـوالنظ النقدية ةالسياس ووتوج ربكم اليت والسيكولوجية السياسية والشروط التقنية، كالشروط
 .دالنقو  عرض كمرب اليت تاؼبتغَتافس ن إذل ودالنق عل الطلب

 ، أنبها:اعتباراتذا لعدة إف معادلة فريدماف من الصعب إسقاطها على الواقع، وى
 ؛تعدد اؼبتغَتات يف اؼبعادلة -
 ؛)األذواؽ، العامل البشري..( صعب ربديد وقياس بعض اؼبتغَتات -

 ؛ىي صورة معدلة وموسعة ؼبعادليت فيشر وألفريد مارشاؿ -
 .لواقع التجرييبوا يتناقض وىذا الفائدة، لسعر حساس غَت النقود على الطلب أبف فريدماف يرى حيث الفائدة، معدؿ إنباؿ -

 1على ضوء ما سبق ميكن تسجيل أىم الفروقات بٌن نظرية كينز ونظرية فريدمان:
 للتغَتات يف حساس النقود على الطلب وأف أصولو، ؿبفظة يف الفرد وبوزه اليت األصوؿ ضمن كأصل تطلب النقود أف كينز بُت -

 ؛السندات سوؽ يف السائد السوقي الفائدة سعر
 ؛جل القصَت، بينما كاف ربليل فريدماف يف األجل الطويلربليل كينز يف األ -
 ؛اغبارل الدخل استخدـ كينز أف حُت يف الدائم، الدخل على إال يعتمد ال النقود على الطلب أف فريدماف يرى -
 كملةمُ  أو بديلة كأصوؿ والثروة البشرية اغبقيقية واألصوؿ واألسهم السنداتواليت تشمل  اؼبالية األصوؿ حزمة فريدماف أضاؼ -

 على الطلب دالة قتصرتاو  النقود، عائد إذل كل أصل ابلنسبة عائد شكل يف اغبقيقية النقدية األرصدة على الطلب دالة يف
 ؛للنقود البديلة األصوؿ على الفائدة ألسعار جيد فبثل ابعتباره على السندات الفائدة سعر على كينز عند النقود

                                                            
 .78مرجع سبق ذكره، ص"حماضرات يف النقود والسياسة النقدية" بلعزوز بن علي -من إعداد الباحث بناءا على: 1
 .340السيد دمحم أضبد السرييت، دمحم عزت دمحم غزالف، مرجع سبق ذكره، ص-
 .379، ص2001الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية،  "مقدمة يف اقتصادايت النقود والصًنفة والسياسات النقدية"ؿبمود يونس وآخروف -
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فيشر يف نظريتو الكالسيكية، أما كينز فإنو أضاؼ سعر  افًتضو، وىو ما النقود على طلبائدة سعر الفأتثَت ضئيل ل رىيفريدماف  -
 ؛الفائدة كأىم ؿبدد للطلب على النقود من أجل اؼبضاربة

 للسلع واألصوؿ اغبقيقية يف نظريتو وىو ما يفسر عدـ ظهور عائد عند ربليلو، بينما نظر فريدماف إذل اىتمامادل يعطي كينز  -
 د والسلع اغبقيقية كبدائل لبعضها حيث يفاضل األفراد االحتفاظ بُت النقود والسلع، وىذا يعٍت أف التغَتات يف كمية النقودالنقو 

 ؛ؽبا ابلضرورة أتثَت مباشر على اإلنفاؽ الكلي
مد على عنصر يرى كينز أف دالة الطلب على النقود غَت مستقرة، بسبب مكوف الطلب على النقود من أجل اؼبضاربة الذي يعت -

)السندات( اليت تتقلب بشكل غَت منتظم، يف حُت يرى فريدماف أف دالة الطلب على النقود  ألسعار األوراؽ اؼبالية التوقعات
إذ ربدد اؼبتغَتات اليت أوردىا يف معادلتو الكمية اؼبطلوبة من النقود، وال يفًتض فريدماف أف ىذه اؼبتغَتات  تتغَت  ابالستقرارتتميز 
 كبو مفاجئ أو عشوائي.على 

 على للطلب معادلة النقود بكمية اػباصة اؼبعادلة جعل حيث النقود، على الطلب عن النقود عرض ةاستقالليإ فريدماف يرى -
ما كينز عمل على عدـ ألعملية عرض النقود ودور اؼبصارؼ يف ذلك،  مطلقا دل يتعرض ألنو النقود، عرض عن وفصلها النقود،

ف فريدماف دل يفصل يف معادلتو بُت الطلب على النقود النشطة والطلب على أنقود والطلب عليها، كما الفصل بُت عرض ال
 .كل النقود نشطة  اعتربحيث  -كما فعل كينز-النقود اػباملة

،  وأنبلػت االقتصادي راالستقرا، وبينت مدى فعاليتها يف ربقيق االقتصادإف نظرية فريدماف قد أعادت الدور للسياسة النقديػة يف 
السياسة اؼبالية اليت دعا إليها كينز وهنض االقتصاد األوريب على أثرىا، لكن التطورات والظروؼ وخاصة األزمات قد دفعت إذل إنتاج 

 أفكار جديدة يف ؾباؿ النقد. 
 .نظرية التوقعات الرشيدةرابعا: 

ومن أىم رواد ىذه النظرية  ،ة الكالسيكيٌن اجلدد""مدرسالسبعينات من القرف اؼباضي، وعرفت ب مطلعظهرت ىذه اؼبدرسة يف 
لونديربج، ليندؿ، أوىن، مَتداؿ، ىانسن، وغَتىم من أمثاؿ مالكيل، ميسلمن، حيث ىاصبت ىذه اؼبدرسة اؼببادئ اليت قامت ، 

والسلع إذل  واالستثمار االدخارمن األفكار لتطوير التوازف الكينزي من التوازف بُت  عليها اؼبدرسة الكينزية، وقدـ روادىا ؾبموعة
 االدخار اؼبتوقع واالستثمار اؼبتوقع، واالدخار اؼبتحقق واالستثمار اؼبتحقق.

أكرب من القوانُت االقتصادية يف التأثَت على اؼبستوى  لتوقعات أنبيةلتقـو على أساس التوقعات، حبيث أهنا تعطي  ىذه النظريةإف 
وشركات التأمُت  نية قياس ىذه التوقعات بصورة مسبقة من خالؿ األنظمة اؼبصرفية والبورصػاتإمكا العاـ لألسعار. وىػي ال تنكػر

 1.وقرارات اؼبستثمرين معا يبكنها الربط والتنسيق بُت قػرارات اؼبػدخرينواليت وشركات اإلنتاج 
 2:وترتكز ىذه النظرية على ؾبموعة من الفرضيات أنبها

 ؛، يستعملها العوف لتحقيق الرشادةة وتقدـ معلومات وافرة وواضحةإف األسواؽ اؼبالية عالية الكفاء -
                                                            

 .121، ص، مرجع سبق ذكرهعلي كنعاف1

 .37، ص2013عة دمشق، ، جاماالقتصاد، كلية مذكرة ماجستَت منشورة"سياسة أسعار الفائدة يف سورية" غيث علي -ؼبزيد من الشرح راجع:2
 .33، صمرجع سبق ذكره الدول النامية: حالة اجلزائر" اقتصادايت"أثر تغًن سعر الفائدة على بلعزوز بن علي -
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 ؛إف األسعار ُتضبط بصورة أنية، ولذلك فإف كل سوؽ ستكوف حبالة التوازف يف أي فًتة زمنية -
ىذه اؼبعلومات  استخداـهبب أف تعكس أسعار األسهم وأسعار الفائدة كل اؼبعلومات اؼبتاحة اليت تظهر يف حينها، وإذا مت  -

 ؛بطريقة صحيحة، فسوؼ يساعد ذلك على تقدير أسعار الفائدة يف اؼبستقبل
ف اؼبتعاملُت يف أللفائدة التوازين نظرا تفًتض النظرية مرونة سعر الفائدة للتغَتات وال يبكن لسعر الفائدة أف يبتعد كثَتا عن سعر ا -

  ؛التوازفاألسواؽ اؼبالية سوؼ يصححوف توقعاهتم ومن مث يعود سعر الفائدة لوضع 
التوقعات بكفاءة،  وتستخدـ ىذه بشكل عقالين اؼبستقبلأسعار الفائدة يف و الية األوراؽ اؼب ة أبسعاراؼبتعلقيتم صياغة التوقعات  -

 اكبراؼالسوؽ اؼبارل كفء، وأي  فإذا كا فنقطة التواز  من قريبةف النظرية يف غالب األحيا ؽبذهفقا و أسعار الفائدة  فلذلك تكو 
  دة الناتج عن قوى العرض والطلب سوؼ يزاؿ حاال.لسعر الفائ

م يقوموف بتوقعات مسبقة عن التغَتات اليت ربدث يف هنم االقتصادية فإهتوتفًتض ىذه النظرية أف األعواف أو العماؿ نتيجة لرشاد
فمثال ال يطالبوف برفع  ،ة، فوفرة اؼبعلومات لكل األعواف عن ىيكل االقتصاد سبكنهم من اغبصوؿ على معدالت تضخم سليماالقتصاد

ويؤكد يف األسعار ووبددوف سلوكهم اغبارل بناءا على ىذه التوقعات،  االرتفاعبل يتوقعوف مسبقا نسبة األسعار  ارتفاعاألجور عند 
 ذا كانت ىذهأنصار النظرية أيضا أف مستوى األسعار اؼبتحقق خالؿ فًتة ما يتأثر ابلتوقعات السعرية لكل من اؼبنتجُت واؼبستهلكُت، إ

  أف الفرد أو الشركة سوؼ لن يرتكبوا أخطاء تنبؤية منتظمة،كما تنص النظرية ،  1التوقعات سليمة ومبنية على معلومات صحيحة
  2.وابلتارل يتجنبوف عادة تكرار األخطاء اليت وقعوا فيها عند بناء تلك التوقعات

 إال أف تطبيقها تعًتضو العديد من الصعوابت، مثل:ابلرغم من منطقية النظرية وقبوؽبا من الناحية النظرية، 
وا خرباء إحصائيوف متفوقوف قادروف على ربليل التوازانت العامة اؼبستقبلية نُ مطلوب منهم أف يكوّ  االقتصاديُتف األعواف إ -

 ؛لالقتصاد، وىذا غَت موجود يف الواقع وصعب فضال عن تكلفتو اؼبرتفعة
ؼبعلومات يكوف بسرعة ودوف فاصل زمٍت كبَت، وىذا غَت صحيح يف الواقع، كما أف النظرية دل تفًتض ىذه النظرية اغبصوؿ على ا -

 ؛توضح كيفية اغبصوؿ على اؼبعلومات
يتمتعوف ابلعقالنية والرشادة حىت يستطيعوا فهم  االقتصاديفكرة الرشادة والعقالنية غَت مطلقة، فال يعقل أف كل صناع القرار  -

 ؛شكل الصحيح والكاملاؼبعلومات ابل ؿواستغال
 مستحيال.خرى يكاد يكوف قد تنطبق ىذه النظرية يف سوؽ السندات اغبكومية لكن تقريبا تطبيقها على األسواؽ اؼبالية األ -

 
 
 

                                                            
، كلية 2007واإلدارية، عدد االقتصاديةؾبلة الغري للعلـو  ("2004-1970"التضخم الركودي يف بلدان متقدمة خمتارة للمدة)بتوؿ مطر عبادي 1

 .04، جامعة القادسية، صاالقتصادو اإلدارة 
 .361، ص2003، دار اؼبناىج، عماف، 01" الطبعةالكلي االقتصاد"ادلقدمة يف أسامة بشَت وآخروف 2



 لالقتصاد النقدي. النظرياحملور األول: اإلطار 

 

37 

 .والعرض النقدي: حتليل الكتلة النقدية الفصل الرابع
يصبح من الواضح أف الكتلة النقدية ؿبدد رئيسي  ،ووظائفها على ضوء ما سبق من التعريفات اؼبقدمة للنقود وأشكاؽبا اؼبختلفة

يف البلد وخالؿ فًتة زمنية معينة، وابلتارل فإف ربديد كميتها واؼبعروض منها ىبضع جملموعة من اؼبعايَت على  االقتصاديؼبستوى النشاط 
  االقتصادرغوبة يف اؼبنب اآلاثر غَت وهب ،االقتصاديف التسيَت اعبيد ؽبذه الكتلة يضمن التطور أ، كما احًتامهاالسلطات النقدية 

 . واالنكماشكالتضخم 
 .ومكوانهتا مفهوم الكتلة النقديةأوال: 

 والقرض التداوؿ وسائل لنقود اؼبتداولة يف بلد معُت، ونعٍت هبا اؼبعروض النقدي للدولة وتشمل صبيعسبثل الكتلة النقدية كمية ا
 وىذا ،تصدره اليت اؼبؤسسات عاتق على أودينا التزاما تعترب كما والبنوؾ، االقتصاديةوالكياانت  األفراد لدى معُت وقت يف اؼبوجودة

 .اؼبتاحة واػبدمات السلع على اغبصوؿ من يبكنهم الدولة على ؽبؤالء حق فهو وابؼبقابل واؼبنشآت، األفراد من حائزيو اذباه
 1عدة جهات تتداوؿ الكتلة النقدية:من التعريف توجد 

 اؼبصرفية. واالحتياطات: تقرر حجم القاعدة النقدية أي العملة يةالسلطات النقد -

هبا   االحتفاظاليت هبري  االحتياطاتالقروض واألصوؿ األخرى اليت ربصل عليها، وحجم تقرر حجم  البنوك التجارية: -
 فائضة. كاحتياطات

 ألجل والودائع الطلب ربت والودائعبُت سائلة ديهم من ثروة نقدية ما : يقرروف كيفية توزيع ما لاالقتصاديةاألفراد وادلنشآت  -
 .واألصوؿ اؼبستحقات من وغَتىا االدخارية والودائع

 ، نوجزىا كما يلي:ؾبمعات نقديةوتتكوف الكتلة النقدية من عدة 
  .(Bالقاعدة النقدية)  .1

اعبهاز اؼبصريف، واليت ىبتص البنك اؼبركزي  وتدعى كذلك أيضا "األساس القانوين" وتتمثل يف النقود الورقية اإللزامية اؼبتداولة خارج
 دار زبتص اليت دفع، كوسائل تستخدـ واليت األعماؿ ومنشآت األفراد أيدي يف اليت والورقية اؼبعدنية اؼبساعدة والنقودإبصدارىا، 

 . اؼبركزي البنك لدى هتاوحسااب صناديقها يف البنوؾ لدى النقدية االحتياطات إذل ابإلضافة ،2إبصدارىا اػبزانة وزارة أو السك
 3:ومن التعريف يبكن كتابة اؼبعادلة التالية

MB=C+TR 

 حيث:
MB:القاعدة النقدية     .C االقتصادية: العملة اؼبتداولة لدى األفراد والوحدات. 
TR :القانونية والفائضة. االحتياطاتالكلية وتضم  االحتياطات 

 

                                                            
 .13، ص1996ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، "مدخل للتحليل النقدي"  ضبيدات دمحم1
ؼبتداولة، تعكس قدرة األعواف اؼباليُت اؼبقيمُت يف البلد على اإلنفاؽ.جملمع النقدي ىو عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود اا 
 .75السيد دمحم اضبد السرييت، مرجع سبق ذكره، ص2
 .216، ص2004دار حامد للنشر والتوزيع، عماف،  "النقود وادلصارف واألسواق ادلالية"عبد اؼبنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى 3
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 .(M1اجملمع النقدي) .2
 ونقود اؼباليُت، غَت األعواف بُت تتداوؿ واليت اؼبركزي البنك ملة السيولة )مثل األوراؽ النقدية اليت يصدرىاويشمل وسائل الدفع الكا 

تتداوؿ  واليت الوطنية ابلعملة الطلب ربت والودائع )اؼبركزي البنك قبل من التداوؿ يف العمومية، واؼبدؾبة اػبزينة عن الصادرة التجزئة
 كل قانوف حسب تكوف واليت بذلك، القانوف ؽبا يسمح اليت اؼبؤسسات وكل واػبزينة اإلقراض اتمؤسس لدى اؼبوجودة الشيكات

 1.بلد
  .(M2اجملمع النقدي ) .3

 والودائع لألجل اليت تستحق خالؿ مدة زمنية قصَتة. االدخاريةمضافا إليها الودائع  M1ويشمل اجملمع النقدي السابق 
  .(M3اجملمع النقدي ) .4

مضافا إليها الودائع اليت تستحق ألجل طويل، وىو وبدد العرض النقدي يف صورتو الرظبية، M2نقدي السابقويشمل اجملمع ال
 ويعرؼ دبصطلح السيولة احمللية ويشمل اؼبكوانت التالية:

 .M2عرض النقود على أساس مفهـو اجملمع النقدي  -
 الودائع اغبكومية لدى البنوؾ التجارية. -
 ف اؼبؤسسات اؼبالية يف اجملتمع غَت البنوؾ التجارية.لدى ـبتل االدخاريةالودائع  -
 2بوالص التأمُت لدى ـبتلف شركات التأمُت. -

 :النقدية والشكل اؼبوارل يوضح تركيبة الكتلة النقدية، وفق اجملاميع
 (: تركيب الكتلة النقدية.06شكل رقم )

 

 
 

                                                            
 .55ص مرجع سبق ذكره،" والسياسة النقدية: ادلفهوم، األدوات واألىداف "النقود مفتاحصاحل 1
 .81ضبد دمحم السرييت، مرجع سبق ذكره، صأ2
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يف بعض الدوؿ اؼبتقدمة  االقتصادي، والناتج عن التطور من يضيف تعريف أوسع للكتلة النقدية االقتصاديُتىناؾ من  مالحظة:
 1ىي:

- M4 وتضم اجملمع النقدي :M3 .مضاؼ إليو شهادات الودائع القابلة للتفاوض 
- M5وتضم :M4  شهادات ودائع قابلة للتفاوض. 100.000مضاؼ إليها 

 النقدية اجملمعات ىذه ربديد أف كما )اؼبركزية وؾالبن( الدوؿ بُت ما اجملمعات ىذه حوؿ عاـ إصباع ىناؾ ليس أنو إذل اإلشارة مع
، ففي بعض الدوؿ النامية اليت تكوف سرعة تداوؿ النقود 2الدوؿ ـبتلف يف النقدية السلطات ؽبا تتعرض اليت اؼبشكالت أىم من تعد

إذل تقدًن  االقتصاديةوية ، يف حُت تتعدى الدوؿ القM2أوM1تكتفي السلطة النقدية بتقدًن  االقتصاديضعيفة نظرا لضعف األداء 
 .M4اجملمع النقدي 

 غاية يف األساسية اجملمعات النقدية عناصر تبدو اؼبتداولة النقدية الكتلة حجم ولصغر النقدي النظاـ تطور لعدـ نظرا اعبزائر يف
 مساعدة( نقود + نقد أوراؽ ( ؿاؼبتداو  النقد من تتكوفM1فالكتلة النقدية اؼبتقدمة، للدوؿ النقدية اجملمعات مع ابؼبقارنة البساطة
مضاؼ إليها الودائع لألجل )أشباه النقود( ابلعملة  M1فتتكوف من  M2 ، والكتلة النقديةابلعملة احمللية الطلب ربت والودائع

 3.الودائع ابلعملة األجنبية سواء كانت ربت الطلب أو ألجلM2 ، فهو يضم ابإلضافة إذلM3احمللية، أما اجملمع النقدي
 .مقابالت الكتلة النقدية يا:اثن

 العائدة الديوف ؾبموع سبثليكوف ؽبا مقابل لدى البنك اؼبركزي، وىي  أف إف العناصر اؼبذكورة سالفا واؼبكونة للكتلة النقدية، هبب
، وىي  إصدارىا سبب تفسر مقابلة أجزاء للنقود أف يعٍت وىذا ،يةالنقد للكتلة امصدر  أو سببا تكوف اليت النقد وشبو النقد ؼبصدري

 كما يلي:
 .ذىب وعمالت أجنبية )الذمم على اخلارج( .1

 النقدية، للكتلة اػبارجي اؼبقابل اػبارجية األصوؿ اعتبار ويبكن الصرؼ، واحتياطات الصعبة والعملة الذىب من كل يف وتتمثل
ابلنسبة للعمالت األجنبية فأىم  .اػبارجي العادل عم يقـو هبا البلد اليت التجارية واؼبالية العمليات نتيجة األصوؿ ىذه على اغبصوؿ ويتم

  4:العمليات اليت يتم عن طريقها اغبصوؿ على النقد األجنيب فتتمثل يف
 ؛عملية تصدير السلع واػبدمات إذل اػبارج -
 ؛أجنبية مباشرة أو قروض استثماراتتدفق العمالت األجنبية يف شكل  -
 تثمرة يف اػبارج، أو عوائد اؼبهاجرين العاملُت ابلعملة األجنبية.نتيجة قبض فوائد رؤوس األمواؿ الوطنية اؼبس -

                                                            
، 2014والتجارية، العدد السابع/ االقتصادية، كلية العلـو اقتصاديةؾبلة رؤى  "2013-2000"سياسة عرض النقود يف اجلزائر لفرتة:علي صاري 1

 .23جامعة الوادي، ص
2Pascal Gaudron" Economie Monétaire et Financière" 4ème édition, economica, paris2006, p85. 

 .51مرجع سبق ذكره، ص "حماضرات يف النقود والسياسة النقدية" علي سنوسي3
 .66، ص2003، د ـ ج، اعبزائر، 03" جالكلية، القطاع النقدي االقتصاديةالكلية: الدوال  االقتصادية"حماضرات يف النظرية  دمحم شريف إؼباف4
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السلع واػبدمات، أومت خروج أمواؿ خارج  استَتادالبنك من العمالت األجنبية يف حالة قياـ البلد بعملية  احتياطوينخفض 
 البنك إذل الوطنية نقدية ابلعملة بالغم ذلك مقابل بتقدًن فيقـو أجنبية، عملة بواسطة ديونو يدفع أف اؼبستورد على الوطن، حيث

 لدى ينخفض األجنبية العمالت احتياطي نالحظ أف وىكذا الواردات، قيمة لتسديد أجنبية عملة ذلك مقابل يعطي الذي اؼبركزي
 1.يف الداخل اؼبتداولة احمللية النقود كمية معو وتنخفض ،اؼبركزي البنك

 لتغطية الذىيب الرصيد ويستعمل اؼبركزي، البنك لدى الذىبية النقدية والقطع ائكالسب ؾبموع يف يتمثلأما ابلنسبة ابلذىب ف
 وحدة قيمة ربديد ىبص فيما أما بعيد، حد إذل الدور ىذا تقلص فقد لذىبا قاعدة نظاـ إلنباؿ نظرا ولكن القانوين النقد إصدار
 أي الرظبي، اؼبستوى على البعض مع بعضها العمالت لربوي يف خاصة استعمالو يبكن حسابيا أساسا سوى يشكل فال ابلذىب النقد
من الذىب لتسوية العمالت  الحتياطاهتا، ويبكن أف تلجأ الدوؿ السوقي السعر عن لفتىب ما كثَتا الذي الرظبي الصرؼ سعر ربديد

 األجنبية ؼبا تفقد الثقة يف عملتها الوطنية.
 .لالقتصادادلقدم  االئتمان  .2

كذا و  من شراء، إنتاج وتسويق االقتصاديةللمؤسسات ورجاؿ األعماؿ لتمويل ـبتلف العمليات  وحةاؼبمن القروض يف وتتمثل
 اؼبتداولة النقود كمية يف الزايدة إذل يؤدي منحها لكوف للنقود اؼبقابالت إحدى تعترب القروض للعائالت، وىذه اؼبقدمة التسبيقات
 2.البفاضها إذل ابلنسبة والعكس اؼبتاحة، النقدية الوسائل ارتفاع ذلإ يؤدي الذي مستواىا ارتفاع ذلإابإلضافة 
 اؼبتوسط االئتماف أما ابلودائع اعبارية، عادة تمي تغطيتو ألف النقدية الكتلة على أتثَتا أكرب األجل القصَت اؼبقدـ االئتماف ويعترب

 مع األجل طويل واالئتماف ألجل الودائع مع ألجلاؼبتوسط ا االئتماف بُت وثيقا ارتباطا ىناؾ ألف كذلك يعترباف فال األجل وطويل
 .االدخارية الودائع

 .القروض ادلقدمة للخزينة .3
عن طريق صرؼ األوذل وربصيل الثانية، سبثل اػبزينة العمومية الصندوؽ اؼبارل للدولة، بتسيَتىا لبنود النفقات واإليرادات العمومية 

النفقات عن اإليرادات احملصلة واؼبتكونة من  ارتفاعغالبا ما تقع يف عجز موازين عند  وربرص على توازف اؼبيزانية العامة للدولة، ولكن
 الضرائب اؼبختلفة.

 البنوؾ إذل تتوجو كما )تسبيقات مقدمة( اؼبركزي البنك إذل تلجأ فإهنا النفقات ىذه كل تغطية من العمومية اػبزينة تتمكن دل وإذا
( سندات لدى اجلمهور اكتتاب) ومشروعات( )عائالت االقتصادية الوحدات وإذل، ندات(س اكتتاب) التجارية واؼبؤسسات اؼبالية

 لو دبديونيتها فيها تعًتؼ سندات ذلك مقابل اػبزينة وتقدـ الدولة، ميزانية يف العجز لسد إليها ربتاج اليت النقدية ابؼبوارد لتزويدىا
 تغطية يف النقود اػبزينة ىذه وتستخدـ اػبزينة، لصاحل قانونية نقودا لكذ مقابل بتقدًن اؼبركزي البنك ويقـو أذوف اػبزينة، تسمى

 واؼبؤسسات. األفراد لدى اؼبتداولة النقود كمية ترتفع وهبذا العاـ، اإلنفاؽ تكاليف

                                                            
 .51، مرجع سبق ذكره، صسنوسي  علي 1
كمي، كلية العلـو   اقتصادمذكرة ماجستَت زبصص:  ("2008-1970حملددات الطلب على النقود يف اجلزائر) اقتصاديةمنذجة " عابد بشيكر2

 .19، ص2009/2010، 3والتجارية، جامعة اعبزائر االقتصادية
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 كزي،اؼبر  البنك لدى خصمها وإعادة التجارية، البنوؾ لدى خصمها يبكن فإنو ومضمونة، عالية سيولة ؽبا السندات ىذه أف ودبا
 سياسة إتباع عند ابلنقصاف أو ابلزايدة النقدية الكتلة حجم على التأثَت إذل يؤدي ما وىو ،قانونية نقود إذل منها جزء سيتحوؿ وابلتارل

 .انكماشية
 واعبدوؿ اؼبوارل، يوضح مقابل قروض اػبزينة العمومية.

 (: مقابالت قروض اخلزينة العمومية.01جدول رقم)
I. ركزي.قروض قبل البنك اؼب 

 قروض مباشرة للخزينة العامة )صافية(. .1
 قروض مباشرة. -
 ـبصـو منها: حساب اػبزينة اعباري لدى البنك اؼبركزي. -

 نقود التجزئة اؼبوجودة لدى البنك اؼبركزي. .2
 سندات خزينة يف ؿبفظة السندات لدى البنك اؼبركزي .3

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

II. .قروض البنوؾ وسائر اؼبؤسسات اؼبالية 
 اغبساابت الربيدية اعبارية. أصوؿ يف .1
 سندات خزينة يف ؿبفظة سندات اؼبصارؼ. .2

XX 
XX 
XX 

III.  اليُت.اؼبغَت  االقتصاديُتقروض األعواف 
 نقود التجزئة عند التداوؿ. .1
 ودائع يف اغبساابت اعبارية الربيدية. .2
 ودائع لدى اػبزينة. .3

XX 
XX 
XX 
XX 

 XX اجملموع
 .65: مفتاح صاحل، مرجع سبق ذكره، صادلصدر

 .العرض النقدي وحمدداتو اثلثا:
 .مفهوم عرض النقود .1

يقصد بعرض النقد أو ما يطلق عليو أحياان "اؼبعروض النقدي" "كمية وسائل الدفع اؼبتاحة يف اجملتمع، ويقصد بكمية وسائل 
يف فًتة  القطاع اؼبصريف ابستثناءت من األفراد، العائالت واؼبشروعا االقتصاديُتالدفع كافة أشكاؿ النقود اليت قبدىا يف حوزة األعواف 

 1."زمنية معينة
يف حُت يرى آخروف أف اؼبعروض النقدي ىو "كمية النقود اؼبوجودة يف اجملتمع يف وقت معُت، وىذه الكمية سبثل وسائل الدفع من 

 2عمالت ـبتلفة معدنية وورقية والودائع اليت تكوف يف غبظة معينة بُت أيدي أفراد اجملتمع".
نقود القطاع اؼبصريف ألنو ىو اؼبسؤوؿ عن عملية عرض النقود وطرحها يف اجملتمع خالؿ فًتة زمنية، ىذا القطاع يتكوف من  ٌتوتستث

 البنك اؼبركزي، البنوؾ التجارية وإذل حد ما اػبزينة العمومية.
                                                            

 .69سبق ذكره، ص بساـ اغبجار، مرجع1
 .267، ص2005دار اؼبسَتة، عماف،  الكلي" االقتصاد"مبادئ حساـ داود وآخروف 2
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 تمعات، وتتكوف كمية النقد من:وتطور العادات اؼبصرفية يف اجمل واالجتماعي االقتصاديوزبتلف أشكاؿ النقود وفقا للتطور 
 اليت يصدرىا البنك اؼبركزي. واالئتمانيةالنقود القانونية  -
 الودائع ربت الطلب. -

 الودائع اآلجلة وودائع التوفَت. -
  .العمالت األجنبية -
 أشباه النقود. -
الوسائل حسب مستوى بقية وسائل الدفع األخرى كالشيكات السياحية وبطاقات الدفع وغَتىػا وقد تزداد أو تنخفض ىذه  -

 يف كل بلد. واالجتماعي االقتصاديالتطور 
 ودبا أف اؼبعروض النقدي يتحدد من طرؼ السلطات النقدية، فإنو توجد عدة عوامل تتحكم يف الكمية اؼبعروضة منو، كأثر

 (، مستوى الرفاىيةاالنتعاشأو  )الركود االقتصاد، حالة االقتصادياؼبعروض على اؼبستوى العاـ لألسعار)معدؿ التضخم(، معدؿ النمو 
 يف اجملتمع وغَتىا. االقتصادية

، حيث أف التغَت يف  االئتمافمسؤوال عن عملية عرض النقود ومؤثرا على قدرة البنوؾ يف منح  ابعتبارهأنبية كبَتة للبنك اؼبركزي 
 الكلية للبلد. االقتصاديةكمية النقد يبكن أف يؤثر على ؾبموعة من اؼبؤشرات 

حسب  االحتياطات وتنقسم ىذه، (TR) احتياطاتىنا إذل أف البنوؾ ربتفظ بنسبة معينة من إصبارل ودائعها على شكل  ونشَت
أف ربتفظ بنسبة معينة من ؾبموع ودائعها  حيث يلـز البنك اؼبركزي البنوؾRR) )قانونية إجبارية احتياطاتإذل قسمُت:  استخداماهتا

هنا كوّ تُ (RE) زائدة اختيارية واحتياطات، (t) وىذه النسبة تدعى معدؿ االحتياطي القانوين ،مقابال لذلك ىلديو دوف أف تتقاض
 :قد يطرأ من ظروؼ أو صعوابت اؼبستقبل، أي أف البنوؾ حسب رغبتها ؼبواجهة ما

 .)اإلضافية( االختيارية االحتياطات القانونية+ االحتياطاتاإلصبالية ابلبنوؾ= االحتياطات -
 .(t)القانوين االحتياطيمعدؿ x (D) لقانونية=إصبارل الودائعا االحتياطات-

 NBR)غَت مقًتضة ) واحتياطات( واليت تنشأ عن طريق تغيَت سعر اػبصم، BRمقًتضة) احتياطاتإذل  وحسب مصادرىا
البد من تساوي ؾبموع  واليت تنشأ بواسطة عمليات السوؽ اؼبفتوحة، ودبا أف ميزانية البنك تتساوى يف اعبانبُت فإنو بطبيعة اغباؿ

 ، أي:االحتياطات
 َت اؼبقًتضة.غ االحتياطات اؼبقًتضة+ االحتياطات=االختيارية االحتياطات القانونية+ االحتياطات

RR+RE=BR+NBR 
 :ومنو اؼبعروض النقدي يتحدد وفق العالقة التالية

MS=C+ D…………………..(1) 
RR+RE=BR+NBR RR= BR+NBR- RE…………….(2) 

                                                            
( لتحليل ألية عرض النقود، نلجأ إذل التعريف اؼببسط لو دبعٌتM1أي عرض النقود=النقود الورقية وكسر النقود ،)+ (c)(الودائع اعباريةD)   كوف ىذا

 األساس اؼبطلوب لفهم كيفية عرض النقود. التعريف أقل تعقيدا، ويبنح للباحث
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    RR= (r)x(D)                              D=1/rx(RR) ………………(3)                        ودبا أف
 ( كبصل على ما يلي:2دبا يساويها من اؼبعادلة )(RR) بتعويض

D=1/r (BR+NBR- RE) 
 قبد: D( وتعويض قيمة 1ابلرجوع إذل اؼبعادلة)

MS=C+ 1/r x(BR+NBR- RE)......................(4) 
 

 (أف العوامل احملددة لعرض النقود ىي:4وضح اؼبعادلة )ت
اإلجبارية  االحتياطات(، نسبة RE) االختيارية االحتياطات(، BR) اؼبقًتضة االحتياطات(، NBR) غَت اؼبقًتضة االحتياطات

(rالعملة يف التداوؿ ،) (C). 
ويدفع مقابلها نقدا يصدره، فبا يزيد من إمكانية البنوؾ  غَت اؼبقًتضة تظهر نتيجة قياـ البنك اؼبركزي بشراء سندات فاالحتياطات

، فإف سعر اػبصم اؼبقًتضة واؼبتمثلة يف إعادة خصم األوراؽ التجارية لدى البنوؾ التجارية االحتياطاتالتجارية  يف منح القروض، أما 
من البنك  االقًتاضتكلفة  البفاضلو يعٍت معد البفاض، حيث إف االحتياطاتؽبذه  تكلفة ابعتبارهاؼبقًتضة  االحتياطاتيؤثر على 

 1.اؼبقًتضة ترجع ابلدرجة األوذل إذل رغبة وسلوؾ البنوؾ التجارية االحتياطاتاؼبركزي، كما أف 
البنوؾ  احتفظتفإف عرض النقود يرتبط عكسيا هبذه النسبة، حيث إذا  )اإلضافية(، االختيارية االحتياطاتأما التغَت يف نسبة 

 2عرض النقود. البفاضدة من الودائع الشيكية، سيدفع ذلك البنوؾ إذل تقليص القروض اليت سبنحها وسيتسبب يف زائ ابحتياطات
(، C)أما ابلنسبة للعملة يف التداوؿ، فيفًتض أف األفراد ال يودعوف كل أمواؽبم يف البنوؾ، بل وبتفظوف جبزء منها على شكل سيولة

الودائع، أي أف اؼبودعُت وبولوف الودائع الشيكية إذل عمالت، سيعمل على خفض عرض  إذل أنو إذا زادت ىذه القيمة على قيمة
 النقود، فبا تضطر السلطات النقدية إذل اإلصدار النقدي لتعويض النقص. 

ؼبطلوب عكسيا هبذه النسبة، فإذا زادت نسبة االحتياطي ا أيضا فإف عرض النقود يرتبط ،اإلجبارية االحتياطاتأما التغَت يف نسبة 
ال يبكنو دعم نفس كمية الودائع الشيكية ألف  االحتياطاتعلى الودائع الشيكية مع بقاء العوامل األخرى كما ىي، فإف مستوى 

 اؼبطلوبة ؽبذه الكمية من الودائع أصبحت أكرب من ذي قبل. االحتياطات
 .عرض النقوداألخرى لددات احمل .2

 :، منهاخرىأ حملدداتيتأثر عرض النقود 
 .االقتصاديعرض النقود ونسبة النمو /1.2

الناتج ومبا سنواًي يزداد عرض النقود نظرًا ألف النقود  ازدادكلما إذل نسبة الناتج احمللي اإلصبارل، ف استناداعرض النقود يتحدد 
غوط ركودية، وإمكانية الناتج ودل يرافقو زايدة يف عرض النقد أدى ذلك لض ازدادأدوات دفع تساىم يف تصريف السلع واػبدمات، فإذا 

                                                            
ادلتغًنات ادلعاصرة على القطاع ادلصريف ودور البنوك ادلركزية: دراسة حتليلية تطبيقية حلاالت خمتارة من البلدان  انعكاسات"أضبد شعباف دمحم علي 1

 . 132، ص2006الطبعة األوذل، الدار اعبامعية، القاىرة،  العربية"
 . 300، ص2003الدار اعبامعية، القاىرة، النقود، البنوك واألسواق ادلالية"  اقتصادايت"ف ؿبمود يونس وأخرو 2
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كميػات   االقتصاديةاإلصدار عن زايدة الناتج ربصل الضغوط التضخمية لذلك حددت النظرايت  ازدادحدوث الركود، وابؼبقابل إذا 
 عرض النقود السنوية دبعدؿ نصف الناتج احمللي اإلصبارل.

 .االئتمان/الطلب على 2.2
 :هانبأ ىذا الطلب بدوره يتأثر دبجموعة من العوامل

القانوين ونسبة الفائدة، فبا يزيد من  االحتياطيففي حالة الركود، فإف السلطات النقدية تقـو بتخفيض نسبة  :االقتصادحالة  -
، فبا يدفع ابلزايدة يف كل من االقًتاض، وعندىا سوؼ يزداد عرض النقود ؼبواجهة طلبات االئتمافقدرة البنوؾ على منح 

من حالة الركود، ويف حالة التضخم تعمل السلطات النقدية على خفض  االقتصاددخوؿ وىبرج مستوايت التشغيل والناتج وال
، االئتمافالقانوين ونسبة الفائدة، فتحد قدرة البنوؾ على منح  االحتياطينسبة العرض النقدي، فتتخذ قرارات رفع نسبة كل من 

 وايت األسعار.فينخفض العرض ويًتاجع الطلب الكلي، وابلتارل يؤثر ذلك على مست
العجز يف اؼبدفوعات تنخفض قيمة العملػة الوطنية، فبا يزيد الطلب على صادرات البلد  ازدادفكلما  وضعية ميزان ادلدفوعات: -

 من طرؼ اػبارج، فإذا كاف اعبهاز اإلنتاجي مرانً ىػذا يزيػد طلػب اؼبستثمرين على القروض لتمويل زايدة الصادرات.
 : عندما ترفع البنوؾ أسعار الفائدة على الودائع اعبارية يتجو األفراد إذل ربويلدائع اجلاريةأسعار الفائدة على الو  -

نسبة العملة  البفاض، فبا يؤدي إذل االئتمافجزء من نقودىم إذل ودائع ربت الطلب واالحتفاظ بعملة أقل، ويقل الطلب على 
 .يؤدي إذل زايدة عرض النقدإذل الودائع اعبارية، وابلتارل يرتفع اؼبضاعف النقدي فبا 

  ./مستوى الوعي ادلصريف3.2
 ابلنقود يف اعبهاز اؼبصريف، وىذا األمر يرفع من االحتفاظإف وجود وعي وثقافة مصرفية لدى األفراد واؼبشروعات يزيد من نسبة 

مستوى الوعي  والبفاضهاز اؼبصريف ، ويف اغبالة العكسية فقداف الثقة يف اعب1)زايدة عرض النقد( االئتمافقدرة اؼبصارؼ على خلق 
أبمواؽبم يف اؼبنازؿ ويبتنعوف عن إيداعها يف اؼبصارؼ، وبذلك ينخفض عرض النقد، فبا يدفع  ابالحتفاظاؼبصريف يدفع ابألفراد 

 ، وترتفع تكلفة اإلصدار.ابلسلطات النقدية إذل تعويض النقص اغباصل يف عرض النقود
 ./األنشطة غًن ادلشروعة4.2

ابلشيكات،  وسائل دفع إلكًتونية أو التعامل استعماؿألنشطة اليت تسبح يف السوؽ السوداء، وتتعامل ابلدفع نقدا دوف وىي ا
ض األمواؿ، فبا يؤدي إذل زايدة العملة على الودائع يىذه األخَتة يفضح التعامالت غَت اؼبشروعة كالرشوة وتبي استعماؿذلك أف 

 فينخفض عرض النقود.
 
 
 
 

                                                            
 .228ص ، مرجع سبق ذكره،انظم الشمري1
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 .، أىدافها وأدواهتا: السياسة النقديةامسالفصل اخل
 وأشكاؿ هبا النقد، يقـو اليت والوظائف النقود ومفهـو للنقود التارىبي التطور عن ىذا العمليف األجزاء السابقة من  تعرفنا بعدما

 .النظرية الناحية من النقدية ابلسياسة يتعلق كلما سنتناوؿ اعبزء ىذا يف ومقابالهتا، النقدية الكتلة وربليل النقود
 .مراحل تطورىامضمون السياسة النقدية و أوال: 

 .السياسة النقدية مضمون  .1
، واالقتصادين، وقد تعدد التعاريف واؼبضامُت بتعدد األفكار، اؼبدارس االقتصاديةالسياسة النقدية ىي إحدى مكوانت السياسة 

 لذا سنقـو جبمع بعض ىذه التعاريف:
تقـو بو اغبكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة يف حجم وتركيب اؼبوجودات السائلة  ها أبهنا "مايعرف G.L Bash فاالقتصادي -

 1.سواء كانت عملة، ودائع أو سندات حكومية" اؼبصريفغَت اليت وبتفظ هبا القطاع 
، وفق أمباط سريعة تصاديةاالقهنا "ىي تنظيم كمية النقود اؼبتوفرة يف اجملتمع هبدؼ ربقيق السياسة كما تعرؼ السياسة النقدية أب -

 2غَت اؼبباشر لتصحيح أوضاع السوؽ النقدية".عن طريق التدخل اؼبباشر و  القرار وتنفيذه الزباذ
، وذلك لالقتصادوتنظيم السيولة العامة  واالئتمافوتعرؼ على أهنا "ؾبموعة إلجراءات تتخذىا الدولة يف إدارة كل من النقود  -

 3وربقيق التنمية وغَتىا من األىداؼ". االقتصاديةللمجتمع ومواجهة التقلبات  ياالقتصاد االستقرارهبدؼ ربقيق 
 4الدخل".-بواسطة النقود واليت تستعمل العالقة: النقود االقتصادوتعرؼ السياسة النقدية أيضا "السياسة اليت ؽبا أتثَت على  -
 وحاجة ليتماشى النقدي التوسع أو النقود ضعر  ضبط من النقدية السلطات سبكن اليت الالزمة اإلجراءات" وتعرؼ أيضا: -

 5".القروض شروط وعلى الفائدة معدالت على النقود، على للرقابة فبارستو يف اؼبركزي البنك ىدؼ وىي ،االقتصاديُت اؼبتعاملُت
 عما النظر بصرؼ النقدية واإلجراءاتتعريف مشاؿ للسياسة النقدية بقولو "السياسة النقدية تشمل صبيع القرارات  Einzigوقدـ  -

 6.النقدي" النظاـ يف التأثَت إذل هتدؼ  اليت النقدية غَت اإلجراءات وكذلك صبيع نقدية، غَت أو نقدية أىدافها كانت إذا
 االئتماف، وشروط أسعار الفائدة النقود، يف للتحكم سلطتو فبارسة يف اؼبركزي البنك أىداؼ" أبهنا بولسامويلسوف يعرفهايف حُت  -

 .7"اػبصم وسعر االحتياطي ومتطلبات اؼبفتوحة السوؽ عمليات يف ؽبا الرئيسية دواتاأل وتتمثل
 ومهما إختلفت ىذه التعاريف يف صياغة مضموف السياسة النقدية، فإهنا تتقاطع يف ؾبموعة من العناصر مكونة للسياسة وىي:

 ؛اليُتاؼب غَتعلى سلوؾ األعواف اؼباليُت و لنقدية والتأثَت ؾبموعة اإلجراءات والتدابَت اليت تتخذىا الدولة للتأثَت على اؼبتغَتات ا -

                                                            
1L Bach "Federal reserve policy making "N.Y Alfred A , Knopf, 1950, P 35. 

 .56، ص1976باعة والنشر، بَتوت، دار النهضة العربية للط "مذكرات يف النقود والبنوك"إظباعيل ىاشم 2
 .238، ص1981دار الفدا العريب،  واإلسالم" االقتصادي"مشكلة التخلف وإطار التكامل والتنمية بٌن الفكر عبد اؼبنعم عفر  3

4J. Pierre Pattat, Monnaie "Institution Financières et Politiques monétaires" 4 éd, Econimica, paris, 

1987, P 277. 
 .53، ص2006الطبعة الثالثة، د ـ ج، اعبزائر،  الكلية" االقتصادية"ادلدخل إىل السياسات عبد اجمليد قدي 5

6 Einzig "Monetary Policy : Means and Ends" Penguin Books Harnonsdworth Midlesex , 1964 , P50 
 .59، ص2010مكتبة حسُت العصرية، بَتوت،  نقدية""سياسة الصرف األجنيب وعالقتها ابلسياسة الغبلو موسى بوخاري 7
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 ؛وجود اعبهة اؼبخولة لتسيَت ىذه اإلجراءات والتدابَت واؼبتمثلة عادة يف البنك اؼبركزي -
 ؛هتدؼ السياسة النقدية إذل ربقيق أىداؼ ربددىا السلطات النقدية -
 وتوازف ميزاف اؼبدفوعات.األسعار  استقرارربقيق معدالت معينة ومناسبة من التوظيف،  -
 .مراحل تطور السياسة النقدية .2

 .السياسة النقدية عند الكالسيك/1.2
)ساي( وقانونو القائل أبف العرض ىبلق الطلب  االقتصاديألب الفكر  سادت فكرة حيادية النقود يف بداية القرف العشرين

، ومع تطور الفكر الكالسيكي بدأت تظهر 1االقتصاديلى النشاط وأف النقود ىي وسيط لتسوية اؼببادالت وال أثر ؽبا ع اؼبساوي لو،
أنبية السياسة النقدية يف احملافظة على ثبات اؼبستوى العاـ لألسعار، من خالؿ كمية النقود اؼبعروضة واؼبطلوبة من طرؼ السلطات 

 الوحيدة األداة 1929 الكساد أزمة حدوث قبل النقدية السياسة ، وكانت2النقدية، ودورىا )النقود( يف تنشيط اإلنتاج وتوزيع الدخوؿ
 األزمة ىذه حدوث أف ، إالواالنكماش التضخم ومكافحة االقتصادي النشاط مستوى على والتأثَت االستقرار لتحقيق اؼبستخدمة
 النقدية السياسة عةقبا عدـ أثبت العادل، اقتصادايت على وخيمة آاثر من فتوخلّ  وما الفًتة تلك يف سادت اليت الكبَتة االقتصادية

 لوؿ يف تلك الفًتة.اغبعلى أهنا عاجزة عن تقدًن  إليها ينظر وأصبح منها، للخروج آنذاؾ وحدىا
 .السياسة النقدية عند كينز/2.2

 ستاتيكية، ولكن وليست حركية نظرة النقود إذل ينظر كاف الذي "كينز مَتانرد جوف"أفكار الربيطاين ظهور سبيزت ىذه اؼبرحلة ب
 اؼبشاكل معاعبة يف اؼبالية ابلسياسة لالىتماـ كينز يدعو بدأ الكساد أزمة من للخروج حلوؿ إعطاء على النقدية السياسة عجز ببسب

 اإلنفاؽ يف التغَت معدالت بُت التعادؿ عدـ إذل يعود نزيُتيالك حسب االقتصاديالتوازف  وعدـ االختالؿ أف حيث ،االقتصادية
 من السوؽ واػبدمات يف السلع على الفعاؿ الطلب من تزيد أف للحكومة البد االنكماش حالة ففي ؼبالية،ا بواسطة السياسة اغبكومي

 أما للمستثمرين، ابلنسبة رابحاأل وعلى االستهالؾعلى  الضرائب زبفيض بواسطة ،االستثماري أو اعباري اإلنفاؽ حجم زايدة خالؿ
 خالؿ من التضخم معاعبة تتم بينما اؼبركزي، البنك قبل من اعبديد النقدي مة واإلصدارالعا القروض طريق عن سبويلو فيتم اؼبيزانية عجز

 3.لألسعار العاـ اؼبستوى زبفيض إذل يؤدي دبا اغبكومي حجم اإلنفاؽ زبفيض
 ؽبذه اتبعة سياسة بوصفها اؼبالية السياسة رغوبة الناذبة عن تطبيقاؼباآلاثر غَت  معاعبة يف النقدية السياسة دور على كينز أكد كما

 مباشر أتثَت خَتةاأل ؽبذه أف الكينزي التحليل يقرر حيث التقلبات، وزبفيض حدة االقتصادي االستقرار ربقيق يف وتساىم خَتةألا
على  التأثَت ىذا ويعتمد ،الوطٍت والدخل واإلنتاج التشغيل حجم وعلى االستثمار ومستوايت قرارات مث على الفائدة سعر مستوى على
 وكلما(، السيولة( النقدي مرونة التفضيل على تعتمد بنسبة الفائدة سعر البفاض إذل النقدي العرض زايدة تؤدي حيث الفائدة، رسع

                                                            
 .101، مرجع سبق ذكره، صبنايب فتيحة1
 .100عبد اؼبنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، مرجع سبق ذكره، ص2

، 2016/2017، 1نةوالتجارية، جامعة ابت االقتصاديةمنشورات كلية العلـو  النقدي وسوق رؤوس األموال" االقتصاد"حماضرات يف خاطر طارؽ 3
 .86ص



 لالقتصاد النقدي. النظرياحملور األول: اإلطار 

 

47 

 فراداأل لدى السيولة تفضيل ألف الفائدة سعر على التأثَت يف النقدية معدومة السياسة فعالية تكوف اؼبرونة اتـ السيولة على الطلب كاف
 1.ؿبدود غَت يكوف
 /السياسة النقدية عند الفكر احلديث.3.2

النقود ىي أحد فريدماف وأنصاره أف مستوى األسعار يتجدد عند تالقي عرض النقود والطلب عليها، كما يرى أيضا أف يرى 
اؿ البشري، وسائل االحتفاظ ابلثروة ، واليت يبكن أف تتجسد يف صور أخرى مثل السندات واألسهم العادية والسلع العينية ورأس اؼب

وبناء على ىذا التحليل فإف الطلب على النقود يعتمد على اؼبقدار اإلصبارل للثروة احملتفظ هبا أبشكاؽبا اؼبختلفة وتكلفة كل نوع من 
 ىذه األشكاؿ وعائداهتا واألذواؽ ابإلضافة إذل تفصيالت مالكي الثروة )أنظر نظرية فريدماف(.

 االستقرار، وتؤدي إذل االقتصادية االختالالتتغَتات يف كمية النقود يبكن أف تعاجل أما عرض النقود فَتى فريدماف أف ال
 .االقتصادية، فأية تقلبات يف عرض النقود ستؤدي إذل تقلبات يف األنشطة االقتصادي

الزايدة يف العرض الناتج الوطٍت الصايف بنفس اؼبقدار من  يستوجب أف ينمو ظاىرة التضخم احتواءلذا يقرر فريدماف أنو من أجل 
 ،ظاىرة التضخمالنقدي إذل الزايدة يف الناتج واألسعار أما يف اؼبدى الطويل فتؤدي إذل  تؤدي زايدة العرض النقدي، ففي اؼبدى القصَت

ط لذلك من الضروري ضبيف معدؿ النمو هبب أف يتحدد بعوامل أخرى من غَت اؼبعروض النقدي،  االرتفاعفريدماف أف  اعتربوابلتارل 
 نقداي وىذا ىو دور السياسة استقراراوالذي بدوره وبقق  االقتصادياثبتة ومستقرة تبعا ؼبعدؿ النمو  التغَت يف عرض النقود بنسبة

   2.النقدية
 .أنواع السياسة النقدية .3

 إذل نوعُت أساسُت:-أتيت الحقا-تنقسم السياسة النقدية وفق أىدافها
 .سياسة نقدية توسعية/1.3

إحدى أدوات السياسة النقدية، إما بتخفيض سعر  ابستعماؿسياسة يف زايدة اؼبعروض النقدي من خالؿ قياـ البنك تتمثل ىذه ال
ىذه األدوات تزيد من منح  استعماؿالقانوين، أو يتدخل مشًتاي يف سوؽ األوراؽ اؼبالية، إف  االحتياطياػبصم، أو زبفيض نسبة 

فبا يؤدي إذل زايدة كل من الدخل والناتج والتوظيف. وتستخدـ  االستثمارارل زايدة حجم ، وابلتوخلق الودائع لدى البنوؾ االئتماف
 يف ركود وكساد. االقتصادىذه السياسة يف حالة وقوع 

 .انكماشية/سياسة نقدية 2.3 
ض النقدي مستمر يف اؼبستوى العاـ لألسعار(، وتعمل ىذه السياسة على زبفيض العر  ارتفاعوتستخدـ يف حالة وجود تضخم )

القانوين أو الدخوؿ  االحتياطيأدوات السياسة النقدية، إما برفع سعر اػبصم أو رفع نسبة  ابستعماؿمن خالؿ قياـ البنك اؼبركزي 
ابئعا يف سوؽ األوراؽ اؼبالية. ىذه األدوات ربد من قدرة البنوؾ على منح االئتماف وخلق الودائع، ولذا ينخفض العرض النقدي داخل 

                                                            
 .244، ص2010دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماف،  ادلركزية" ادلصارفو "النقود وادلصارف سعيد سامي اغبالؽ، دمحم ؿبمود العجلوين 1
 40، ص ص2003، مصر، ؾبموعة النيل اؼبصرية، القاىرة )حتليل كلي(" "السياسات النقدية وادلالية وأداء سوق األوراق ادلاليةعباس كاظم الدعمي 2
 .41و
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حجم االستثمار، فبا ينعكس على البفاض مستوى كل من  البفاضسعر الفائدة ومن مث  ارتفاعاألمر الذي يًتتب عليو  ،داالقتصا
 1الدخل و الطلب الكلي، وىو ما وبد يف النهاية من التضخم.

 .السياسة النقدية أىدافاثنيا: 
يف الدوؿ اؼبتقدمة والنامية، ودرجة  االقتصادطبيعة  ؼابختالتسعى السياسة النقدية إذل ربقيق صبلة من األىداؼ واليت زبتلف 

فتحقيق ىذه األىداؼ ال يتم إال  ،اجتماعيأف النظاـ النقدي نظاـ  ابعتباراجملتمع  واحتياجات، واالجتماعي االقتصاديالتقدـ 
 يلي: التطبيق اعبيد لسياسة نقدية ؿبكمة، ويبكن التفريق بُت ىذه األىداؼ كما إبسًتاتيجية متوخاة من

 .األىداف األولية .1
 على للتأثَت فيها يتحكم اؼبركزي أف البنك وباوؿ متغَتات وىي النقدية، السياسة اسًتاتيجية يف بداية كحلقة األولية األىداؼ سبثل

 النقد وؽس وظروؼ البنوؾ احتياطات متغَت تبٍت هبب فإنو اإلصبالية، النقود مبو معدؿ تغيَت يتقرر عندما فمثال الوسيطة، األىداؼ
 واألىداؼ النقدية السياسة أدوات بُت تربط صلة إال ماىي األولية فاألىداؼ وؽبذا األجل الطويل، يف النقود إصبارل مع اؼبتفقة

 .2الوسيطة
 وىذه األىداؼ تتكوف من:

 .النقدية االحتياطاتجممعات /1.1
اؼبصرفية، فالنقود اؼبتداولة تضم كل من األوراؽ  الحتياطاتوالدى اعبمهور  النقدية من ؾبموع النقود اؼبتداولة االحتياطاتتتكوف 

 االحتياطات وتضم، اؼبركزي البنك البنوؾ لدى ودائع فتشمل اؼبصرفية االحتياطات أما ،النقدية والنقود اؼبساعدة ونقود الودائع
 االحتياطات سبثل فهي اػباصة للودائع توفرةاؼب االحتياطات أما .البنوؾ خزائن يف اغباضرة والنقود اإلضافية واالحتياطات اإلجبارية
 فهي اؼبقًتضة غَت االحتياطات أما. األخرى البنوؾ يف والودائع اغبكومة ودائع اإلجبارية على االحتياطات منها مطروحا اإلصبالية
 (.اؼبخصومة القروض كمية)اؼبقًتضة االحتياطات منها مطروحا االحتياطات اإلصبالية تساوي

حوؿ اجملمع أو اؼبتغَت األكثر سهولة وربكما، ففي الوقت الذي  االقتصاديُتسابقا بُت اػبرباء  االصدد أنو أثَت نقاشُيشار يف ىذا 
أخرى كهدؼ  احتياطاتؾبمعات  استخداـدافعت فيو أمريكا عن القاعدة النقدية كهدؼ أورل وتشغيلي، دافعت ؾبموعة أخرى عن 

 بنمو ارتباطا أكثر وأيها النقدية السلطات من قبل مراقبة أكثر اجملاميع ىذه وأي ؾبمع كل وؿح االقتصاديُت إذل النقاش أورل، لينتقل
 اجملاميع ىذه استعماؿ يف يتأرجح يبقى البنك اؼبركزي فإف كذلك األمر أف وطاؼبا ،3الوسيطة ىداؼاأل تشكل اليت النقود ؾبمل

 .تشغيلي أو أورل كهدؼ
 .ظروف سوق النقد/2.1

 البنكية األرصدة ومعدؿ اغبرة، االحتياطات على وربتوي النقد سوؽ ضبط تسمى اليت األولية األىداؼ من الثانية اجملموعة وىي
 ومواقفهم اؼبقًتضُت قدرة عاـ، بشكل ويعٍت قوية، رقابة عليها اؼبركزي البنك يبارس واليت ،النقد سوؽ يف األخرى الفائدة وأسعار

                                                            
 .277، ص2012دار التعليم اعبامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  الكلية" االقتصادية"النظرية رمضاف دمحم مقلد، أسامة دمحم الفيل 1

2Philipe Jaffré "Monnaie et Politiques monétaires" 4 éd , Economica 1996, P 98. 
 .62مرجع سبق ذكره، ، بوخاري غبلو موسى3
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 األرصدة فائدة وسعر األخرى، اإلقراض وشروط الفائدة أسعار البفاض أو ارتفاع ومدى ئتمافاال مبو معدؿ يف البطيئة أو السريعة
 1البنوؾ. بُت )اثنُت أو يـو(  ؼبدة قصَتة اؼبقًتضة األرصدة على الفائدة سعر ىو البنكية

 تشمل اليت اغبرة الحتياطاتكا اؼباضية الفًتات يف مستخدما كاف ما منها القياسية األرقاـ من ـبتلفة أنواع استخداـ مت حيث
 صايف وتسمى اؼبركزي اؼبصرؼ من البنوؾ ىذه اقًتضتها اليت االحتياطات منها مطروحا اؼبركزي البنك لدى الفائضة االحتياطات

 يناث أما العكس، حالة يف سالبة وتكوف اؼبقًتضة من أكرب الفائضة االحتياطات كانت إذا موجبة اغبرة االحتياطات تكوف ،االقًتاض
 وسعر عمالئها أفضل على البنوؾ تفرضو الذي الفائدة وسعر التجارية واألوراؽ اػبزينة أذوانت على الفائدة أسعار فهو القياسية األرقاـ
 2.البنوؾ بُت ما الفائدة

 .الوسيطةاألىداف   .2
اػباصة، وتكوف  ع بواسطة أدواهتااؽبدؼ الوسيطي عبارة عن متغَت يبكن للسلطة النقدية أف سبارس عليو أتثَتىا بشكل مباشر وسري

مراقبة ومرتبطة بشكل اثبت ومقدر ابألىداؼ النهائية مثل: مقدار النمو للكتلة النقدية السنوي، وتستخدـ السياسة النقدية األىداؼ 
 3:نظرا للفوائد التالية الوسيطة

 سعرى عل النقدية، معاتجملا تقلبات على تؤثر أف النقدية السياسة وإبمكاف اؼبتغَتات ىذه يف تؤثر أف اؼبركزية للمصارؼ يبكن -
 .الفائدة معدالت وعلى الصرؼ،

 :يريد فإنو الوسيطة أىدافو عن اؼبركزي البنك يعلن فعندما النقدية، للسياسة إسًتاتيجية عن إعالف دبثابة الوسيطة األىداؼ تعترب -
 وتوجيو توقعاهتم الًتكيز امرجعي إطارا االقتصاديُت األعواف إعطاء. 
 الوسيطة األىداؼ ىذه بلوغ عدـ حالة يف ابلتحرؾ االلتزاـ. 
 اؽبدؼ يكوف أف تشًتط كما النقدية، السياسة لعمل استقاللية سبثل فهي الوسيطة األىداؼ تنتشر عندما 

 .اؼبتعاملُت بُت االستيعاب وسهلة واضحة األىداؼ وتكوف اؼبنشود، النهائي اؽبدؼ عكس الوسيطي
سيطة أف تكوف ؽبا عالقة مستقرة بينها وبُت األىداؼ النهائية، مع إمكانية مراقبتها من طرؼ البنك ويشًتط يف األىداؼ الو 

 إمكانية التنبؤ أبثرىا على اؽبدؼ النهائي.، إذل والتحكم فيها والسيطرة عليها اؼبركزي
 وتتمثل ىذه األىداؼ يف:

 .معدل الفائدة/1.2
بُت ـبتلف اؼبدارس النقدية،  االنتقادات من موجة أاثر قد النقدية للسياسة طوسي كهدؼ الفائدة معدؿ ـلالستخدا التوجو إف

 ابلنسبة اؼبهمة ىي النقود كمية ألف كثَتا هبا يهتم النقدويوف ال بينما فكينز يتمٌت أف يتم تثبيت معدؿ الفائدة إذل أدىن حد فبكن،
 . اغبقيقي دبستواىا هاارتباطينبغي  الفائدة دبعدالت عندما ال هنتم أبنو ويضيفوف ؽبم،

                                                            
،  االقتصاديةمذكرة ماجستَت يف العلـو  "2014-1990التضخم: دراسة قياسية حلالة اجلزائر، فرتة استهداف"السياسة النقدية وسياسة  صبيلة وجدي1

 .22، ص2015/2016، جامعة تلمساف، االقتصاديةكلية العلـو 
 .89خاطر طارؽ، مرجع سبق ذكره، ص2
 .44ق ذكره، صبشكَت عابد، مرجع سب3
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 الفائدة معدؿ أف يعٍت وىذا الدورة التجارية، يف التغَت اذباه مع يتماشى الفائدة معدؿ يف اؼبتغَت اذباه أف ذلك يف حجتهم وكانت
 اؼبركزي كالبن على فإنو وابلتارل الكساد، يف أوقات االلبفاض إذل يبيل أنو حُت يف ،االقتصادي الرواج أوقات يف االرتفاع إذل يبيل
 أو تضخمية ضغوط وقوع وذبنب سواؽاأل يف التوازف ربقق نسبيا واسعة غَت ىوامش ضمن الفائدة معدالت تغَتات إبقاء على ملالع

 .كساد
 1:وللفائدة عدة معدالت أبرزىا

 معدالت اسهاأس على ربدد كما اإلقراض، مؤسسات اؼبركزي البنك يقرض أساسها على اليت اؼبعدالت ىي :الرئيسية ادلعدالت -
 اؼبصارؼ. مابُت اإلقراض

 )سندات للتداوؿ القابلة األجل القصَتة اؼبالية األوراؽ تداوؿ أساسها على يتم اليت اؼبعدالت ىي :النقدي السوق معدالت -
 (. ... اإليداع شهادات اػبزينة،

 عن تنشأ اليت تلك أو السندات تصدر أساسها على اليت اؼبعدالت وىي :األجل طويلة ادلعدالت أو ادلايل السوق معدالت -
 الطويل. األجل يف التمويل معدالت وربدد البورصة، يف السندات أسعار

 .السكٍت( االدخار الدفاتر، على )حساابتالقصًن: األجل يف التوظيف معدالت -

 .اؼباليُت الوسطاء قبل من اؼبوزعة القروض على تطبق اليت :ادلدينة ادلعدالت -
 .اؼبركزي النقد قروض على اؼبركزي البنك يفرضو الذي الفائدة دبعدؿ هاكل اؼبعدالت ىذه وتتأثر

 ومعدالت الفائدة أنبية سواء على الصعيد الداخلي أو اػبارجي:
 الداخلي: الصعيد مستوى فعلى-

 .والنقد السندات بُت االختيارات وعلى السكن، يف االستثمار مثل اؼبؤسسات استثمارات مستوى على يؤثر
 اخلارجي: الصعيد ىمستو  وعلى-

 وال مرتفعة ىي ال – إهبابية الفائدة معدالت تكوف أف هبب اجملموع ويف القصَت األجل يف األمواؿ رؤوس ربركات على بشدة تؤثر
 يف تكمن سنة 25 ؿ اؼبارل لألداء التفسَتات إحدى أف يعترب االقتصاديُت فبعض الزمن، يف اإلمكاف قدر ومستقرة -منخفضة ىي

 اختيارات أفضل شجعت اليت ىي اإلهبابية اؼبستقرة اؼبعدالت وىذه ، 3% حوارل القصَت األجل يف للفائدة اغبقيقية ؼبعدالتا استقرار
 اؼبنتظم. والنمو االستثمار

 معدل صرف النقد مقابل العمالت األخرى./2.2
سعر الصرؼ على ربسُت  البفاضمل ويع، ، حيث يعد كهدؼ وسيط للسلطة النقديةاالقتصاديةيعترب كمؤشر ىاـ على األوضاع 

 إذل يؤدي وىذا ،الواردات على اإلنفاؽ تقليل وابلتارل احمللية، للعملة الواردات سعر ارتفاع إذل يؤدي كما وضعية ميزاف اؼبدفوعات،
الصرؼ فهذا سعر  ارتفاع، أما يف حالة لكنو يف اؼبقابل يشجع الضغوط التضخمية اؼبنتجة السلع على اإلنفاؽ ىذا من جزء ربوؿ

 النمو، لذا مستوايت تنخفض وابلتارل التأقلم على القادرة غَت اؼبؤسسات بعض خروج إذل يؤدي ما وىو ،انكماشيايفرض ضغطا 

                                                            
 .24مرجع سبق ذكره، ص وجدي، صبيلة 1
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 بعمالت عملتها ربط طريق عن اػبارج ذباه البالد وضعية استقرار لضماف الصرؼ سعر استقرار على للحفاظ النقدية السلطات تعمل
 1عملتها. صرؼ سعر استقرار دعم على واغبرص للتحويل قابلة قوية

 .اجملمعات النقدية/3.2
 اؼبركزي اؽبدؼ ابلنسبة للنقديُت يبثل اغبقيقي االقتصاد مبو معدؿ من قريب مستوى يف النقدية الكتلة مبو معدؿ تثبيت إف

 بداية ابلتدريج، اجملمعات ىذه يف حددت أىدافا اؼبتقدمة الدوؿ كل يف النقدية السلطات فإف السبب وؽبذا النقدية، للسلطات
 بنك ،1974 من انطالقا الفدرارل أؼبانيا بنك ،1972من األمريكي ابتداء االحتياطي الفدرارل النظاـ مثل معلن مث معلن غَت بشكل
 (% 5إذل%3من(اثبت مبو معدؿ على سنوات ولعدة اغبفاظ على النقديُت وتنص نظرية ،1976 من انطالقا فرنسا وبنك اقبلًتا
 :2يى التثبيت ؼبنهج مزااي ثالث فريدماف أوضحو  ،االقتصادي للتوازف اؼبفضل الوسيط ىي النقد كمية أبف النقديوف ويعتقد للنقد،

 ؛االستقرارلعدـ  اوبوؿ دوف أف يصبح عرض النقود مصدر  -
الناصبة عن مصادر أخرى يف حدىا  االضطراابتإف الزايدة يف عرض النقود دبعدؿ اثبت يبكن السياسة النقدية من أف ذبعل آاثر  -

 ؛األدىن
 تطبيق معدؿ اثبت لزايدة عرض النقود هبعل مستوى األسعار يف األجل الطويل اثبتا أو مقًتاب من ذلك. -

 :التالية اؼبربرات على النقدية اجملمعات الستعماؿ النظرة ىذه وترتكز
 ىذه على التعرؼ يبكن .ونشرىا وحساهبا بتحديدىا تقـو اليت فهي اؼبركزية، البنوؾ اىتماـ تستقطب النقدية اجملمعات إف -

 وتقديرىا عليها التعرؼ اعبميع يستطيع اؼبتداولة اليت النقود سبثل النقدية الكتلة فإف ولذلك ،اعبمهور قبل من النقدية اجملمعات
 يف كانت كما سهلة تعد دل النقد كمية أو النقدي اجملمع أف ربديد يف يتمثل رئيسي مشكل برز األخَتة السنوات يف ولكن

 اجملمعات ماىي مطروحا، اإلشكاؿ يبقى فإنو وؽبذا ،اغبديثة اؼبالية ونتيجة لالبتكارات النقد تداوؿ سرعة لتغَت نظرا اؼباضي
عند وجود M2 أو M1ضبطها بسهولة ودوف غموض أو تعقيد، وىل يلجأ إذل اجملمع النقدي الضيق يبكن اليت النقدية

 الضيق فاجملمع الضيق، واجملمع الواسع اجملمع الستخداـ مربرات وىناؾ M3 مستمرة أو اجملمع النقدي األوسعمالية  ابتكارات
 أو االبتكارات عن بعيدا يكن دل الضيق النقدي اجملمع أف االقتصادية التجارب نتوبيّ  النقد، وظيفة على ابلًتكيز يسمح للنقود

 بشدة يف حساابت الدفاتر يتأثر وتوظيفات M1الذي يضم  M2مع النقدي اؼبشتقات اؼبالية اغبديثة ألف اجمل توظيفات
 لدى الدفاتر على حساابت يف اإليداع بعملية يقوموف كانوا الذين للمدخرين اؼبنقولة ابلقيم اعبماعية التوظيفات أجهزة ابجتذاب

 .البنوؾ
 اؼبستثمرة، غَت األمواؿ من كبَتة مبالغ على وبتوي كوفي عندما اؼباليةخر ابالبتكارات ىو األ يتأثر  M1النقدي اجملمع أف كما -

 وإنف M3 اجملمع أما أفضل، مردودية يدير كونول  M1خرى زبرج عن اجملمعأبسهولة إذل أشكاؿ  ربويلها أصحاهبا فيستطيع
  يسمح ابالقًتاب من ربديد كل التوظيفات اؼبالية، لكنو قد ال يصبح دقيقا وال يبكن ضبطو بسبب إعادة تركيب جديد حملفظات

                                                            
 .105، مرجع سبق ذكره، صيببنا فتيحة 1
 .85، ص 2009اإلسكندرية، اعبامعية، الدار  "ادلركزي البنك واستقاللية النقدية السياسة "عبداؼبطلب اغبميد عبد2
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 1.الفائدة معدؿ حوؿ التنبؤات نتيجة اإليداع شهادات إذل السندات من االستثمار أصحاب انتقاؿ مثل اؼبالية األوراؽ
 على والنامية الدوؿ اؼبتقدمة غالبية يف اؼبركزية البنوؾ ابىتماـ وبظى الذي ىو األوسع النقدية اجملمعات ضبط أف القوؿ يبكن وأخَتا

 .سواء حد
 .األىداف النهائية .3

على األىداؼ األولية مث الوسيطة تعترب ىذه األىداؼ كحلقة هنائية يف مسار السياسة النقدية، واليت تستعمل أدواهتا للتأثَت 
 العامة، وىذه األىداؼ ىي: االقتصاديةللوصوؿ إذل األىداؼ النهائية اليت رظبتها السياسة النقدية يف ضوء السياسة 

 .ستوى العام لألسعارادل استقرار/1.3
األسعار والقدرة الشرائية للعملة احمللية  استقراريعترب من أىم أىداؼ السياسة النقدية، واليت تسعى من خاللو إذل اغبفاظ على 

 السلطات النقدية بعدـ سبويل العجز اؼبوازين عن طريق التزاـابؼبئة، مع 04من  وتفادي ظاىرة التضخم وجعلو منخفضا يف حدود أقل
 اإلصدار النقدي.

 .حماربة البطالة وحتقيق العمالة/2.3
، حيث تصبح العائالت تعاين من اجتماعيةىدؼ آخر هنائي مهم للسياسة النقدية، ألف البطالة ؽبا نتائج وخيمة سواء كانت 

 غَت العاملة اليد يف تمثلت إنتاج عناصر لالقتصاد يضيع اؼبرتفع البطالة معدؿ أفذلك ، اقتصاديةمشاكل حقيقية مالية، أو مشاكل 
 النقدية السياسة إجراءات سبس أف هبب الكامل التشغيل ىدؼ وربقيق البطالة وحملاربة .ىاـ اقتصادي مورد تعترب واليت اؼبستغلة،

 2.الفعاؿ الطلب تنشيط جانب إذل العمالة، زايدة وابلتارل االستثمار لزايدة االقتصاد تنشيط
 .ادلدفوعاتحتقيق التوازن يف ميزان /3.3

 دوره يف وبافظ األسعار الذي استقرار وربقيق التضخم على السيطرة ظل ويف الصرؼ سعر وتدعيم سياسة إتباع إطار يف ذلك يتم
 قياـ طريق عن اؼبدفوعات ميزاف العجز يف وزبفيض إصالح يف النقدية السياسة تساىم أف يبكن وعموما التدىور، من العملة قيمة على

 واػبدمات السلع على احمللي والطلب االئتماف حجم من التقليل إذل الفائدة أسعار رفع فيؤدي اػبصم، إعادة سعر برفع اؼبركزي البنك
 الدولة صادرات تشجيع إذل الداخلية اؼبستوايت خفض يؤديكما  الدولة، داخل لألسعار العاـ اؼبستوى رتفاعا حدة من ىبفف فبا

 إيداع على األجانب إقباؿ إذل داخليا الفائدة أسعار ارتفاع يؤدي انحية ومن األجنبية، السلع ءشرا على اؼبواطنُت إقباؿ تقليل وإذل
 ،3اؼبدفوعات ميزاف يف العجز تقليل على يساعدوالذي  الدولة إذل األمواؿ رؤوس من اؼبزيد دخوؿ إذل وابلتارل الوطنية ابلبنوؾ أمواؽبم

 يشجع أنو كما األجنبية، السلع من تنافسية أكثر احمللية السلع هبعل ما وىو خمالتض معدؿ ينخفض احمللية األسعار البفاض ومع
 .اؼبدفوعات ميزاف يف العجز وىبفض الصادرات، زايدة
 .االقتصاديحتقيق معدل عال يف النمو /4.3

 ثَت على معدؿرفع معدالت اؼبدخرات والتأ ق، عن طريمن بُت األىداؼ الطويلة اليت تسعى إذل ربقيقها السياسة النقديةيعترب 
                                                            

 .61، ص2016/2017لـو االقتصادية والتسيَت، جامعة اؼبسيلة،منشورات كلية الع "االقتصاد النقدي وسوق راس ادلال"سعودي عبد الصمد  1
2Frédéric Mishkin "monnaie, banque et marchés financières" 7ème édition, Pearson édition, France, 

2004, p516. 
 .275، ص2007الدار اعبامعية للنشر والتوزيع، اعبزائر،  النقود والبنوك" اقتصادايت"عبد اغبميد عبد اؼبطلب 3
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 .االئتمافيف السلع الرأظبالية من خالؿ التوسع يف عمليات  االستثمار
وابلتارل خلق  ،يف مستوايت منخفضة يعمل على تشجيع اؼبستثمرين وتوسيع أنشطتهممعدالت الفائدة على ف اإلبقاء أكما 

 مع النقد عرض زايدة على قائمة توسعية نقدية اسةسي انتهاج يتطلب اإلجراء ىذا ولكن عمالة جديدة تساىم يف رفع معدالت النمو،
 انتقاؿ، وأف يكوف ىناؾ انكماشية مالية بسياسة مقرونة تكوف أف هبب السياسة ىذه فإف تضخمية آاثر من عنها ينجم أف يبكن ما

 سليم من الدائرة النقدية إذل الدائرة العينية.
 يلي: السحري أو مربع كالدور، والذي يبكن سبثيلو كما ىذه األىداؼ النهائية للسياسة النقدية، عرفت ابؼبربع

 (: األىداف النهائية للسياسة النقدية.07شكل رقم)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .أدوات السياسة النقديةاثلثا: 
ذه ى، تتمثل دبجموعة من األدوات اؼبختلفة عن طريق البنك اؼبركزي ابالستعانةلتحقيق صبلة أىدافها، تقـو السياسة النقدية 

 : ، وسنقـو بتفصيل ذلك كما يليأخرى مباشرة ذات التأثَت النوعيذات التأثَت الكمي و األدوات يف أدوات غَت مباشرة 
 .باشرة )األدوات الكمية(ادلاألدوات غًن  .1

 ستطيعي استعماالتو أوجو عن النظر وبغض البنوؾ، تقدمو الذي االئتماف حجم يف التأثَت على الكمية عمل ىذه األدوات ينصب
 معدؿ سياسة وىي الكمية الوسائل ىذه من ؾبموعة ابستخداـ البنوؾ سبتلكها اليت النقدية السيولة حجم على يؤثر أف اؼبركزي البنك
 االحتياطيونسبة  ،تؤثر يف القاعدة النقديةاؼبفتوحة واليت  السوؽ وسياسة اػبصم الذي يؤثر على كمية القروض اؼبمنوحة، إعادة

 :يلي فيما حدى على أداة كل تناوؿنوس يؤثر يف اؼبضاعف النقدي، القانوين والذي
 

النمو                            معدل التضخم  معدل  

 االقتصادي

 

التوازن في 

ميزان 

 المدفوعات

 

 

 

 

 

 

 معدل البطالة
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  .سياسة معدل إعادة اخلصم/1.1
، اؼبالية وراؽاألمن البنوؾ التجارية نظَت إعادة خصم ما لديها من  اؼبركزي البنك يتقاضاىا اليت الفائدة اػبصم إعادة دبعدؿ يقصد

 القروض ومنح االئتماف ألغراضىذه البنوؾ  تستخدمها جديدة نقدية حتياطاتا على للحصوؿ اػبزينة األوراؽ التجارية وأذوانت
، وىو أيضا يبثل سعر الفائدة اليت يتقاضاىا البنك اؼبركزي من البنوؾ التجارية نظَت تقدًن واؼبؤسسات األفراد من معها للمتعاملُت

 1القروض ؽبا.
بو البنوؾ التجارية يبثل اؼبؤشر الذي تعتمد عليو ىذه البنوؾ يف ربديد إف سعر اػبصم احملدد من قبل البنك اؼبركزي والذي تقًتض 

سعر الفائدة اليت سبنح بو قروضا، فإذا قاـ البنك اؼبركزي برفع سعر اػبصم، فإف البنوؾ التجارية تقـو بنقل ىذا العبء على عمالئها 
، وابلتارل ينكمش حجم االئتماففراد يف اغبصوؿ على عن طريق رفع سعر الفائدة على القروض، فبا يًتتب عليو اغبد من رغبة األ

 2، والعكس يف حالة زبفيض سعر اػبصم.االئتماف
 معدؿ طور من أوؿ إقبلًتا بنك وكاف ،االئتماف لرقابة اؼبركزية البنوؾ استخدمتها اليت األدوات قدـأ من السياسة ىذه عتربتواترخييا 

اؼبركزي تدرهبيا خالؿ ىذه الفًتة على وضع هبعلو "اؼبلجأ  البنك سار مث،  1847سنة من بداية االئتماف على للسيطرة كوسيلة اػبصم
 1972.3جانفي01، أما يف اعبزائر ففي 1913اؼبتحدة سنة  الوالايت ويف 1857 سنة فرنسا ويف، األخَت لإلقراض"

 4:، هبب توافر ؾبموعة من العواملالةوحىت تكوف ىذه السياسة فعّ 
 ؛التجارية ابألوراؽ كبَتة معامالت يتطلب وىذا، خاص بوجو اػبصم وسوؽ عاـ بوجو نقدال سوؽ اتساع مدى -

 ؛التجارية البنوؾ عليها تعتمد إضافية موارد وجود عدـ دبعٌت ،مرة كل يف اؼبركزي البنك إذل التجارية البنوؾ عبوء مدى -
 .الدولة داخل اؼبوجود االقتصادي النشاط مستوى -

 اػبصم إعادة سعر ذبعل أف يبكن عديدة أخرى عوامل فهناؾ االئتماف، حجم على التأثَت يف األداة ىذه تنجح ال فقد ذلك ومع
 5:ىي العوامل وىذه اؿفعّ  غَت
 خصم إعادة إذل واللجوء اؼبركزي البنك على التجارية البنوؾ اعتماد من يقلل ما وىذا ،التجارية اؼبصارؼ لدى االحتياطات وفرة -

 ؛التجارية األوراؽ
 ذلك ووبصل ،اؼبركزي البنك يقدمها اليت للقروض التجارية البنوؾ حاجة أنبية تقليل إذل يؤدي فبا للسيولة أخرى مصادر وجود -

 .جنبيةاأل اؼبصارؼ فروعك الدولة يف عاملة بنوؾ ىناؾ يكوف عندما
 فقد األرابح وارتفاع للطلب سبةابلن وخاصة متفائلة األعماؿ رجاؿ توقعات وكانت اػبصم إعادة سعر ارتفاع حالة ففي التوقعات -

 سيكوف بدوره وىذا اإلنتاج من اؼبتوقعة األرابح من االئتماف تكلفة ارتفاع بتعويض لتوقعهم ارتفاعو من األعماؿ رجاؿ يبارل ال

                                                            
 .63مرجع سبق ذكره ص ،سعوديعبد الصمد  1
 .152دمحم إبراىيم عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .49، مرجع سبق ذكره، صبشيكر  عابد 3
 .140صاحل مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص4

 .188، ص2005اف، الطبعة االوذل،  دار وائل للنشر والتوزيع، عم "النقود وادلصارف مدخل حتليلي ونشري"اكـر حداد 5



 لالقتصاد النقدي. النظرياحملور األول: اإلطار 

 

55 

 ماػبص إعادة سعر كاف الوقت نفس ويف متشائمة التوقعات كوف أف حالة يف أما اؼبصرؼ، من االقًتاض تكلفة من بكثَت أعلى
 .االقتصادي الركود حالة يف وخاصة اإلنتاج من يزيد لكي االئتماف على اإلقباؿ على األعماؿ رجاؿ ذلك وبفز ال فقد، منخفض

 القروض يف والتوسع االئتماف خلق عن ربجم التجارية البنوؾ ليجعل كافيا ليس اػبصم سعر رفع فإف أخرى جهة من كذلك
 من لديها ما ػبضم اؼبركزي البنك إذل ذلك من ابلرغم تلجأ فهي السيولة، تنقصها البنوؾ ىذه كانت ولو حىت القروض نفقات حبجة
  على  اغبصوؿ يف الراغب الزبوف الواقع يف الزايدة ويتحمل اثبتة، أرابحها تظل حبيث أكرب نفقة ربملت ولو حىت وسندات ذبارية أوراؽ

 .القرض
 ما وغالبا النقدية، السوؽ واذباىات االئتماف حجم ويف الفائدة أسعار  يف ثَتللتأ توجيو وسيلة ىو اػبصم سعر إف القوؿ، خالصة

 عدة إذل ربتاج انقصة وسيلة ولكنها للخصم معُت سعر ربديد إذل اؼبركزي البنك دفعت اليت األىداؼ تراعي أف التجارية البنوؾ رباوؿ
 .أكثر فاعلية لتحقيق مكملة أساليب

 Open Market Operationsسياسة السوق ادلفتوحة:/2.1
و بيع األوراؽ اؼبالية بصفة عامة والسندات اغبكومية بصفة خاصة، وذلك أيقصد هبذه العمليات تدخل البنك اؼبركزي بشراء 

 السائدة هبدؼ التأثَت على كمية النقود اؼبتداولة، وذلك كما يلي: االقتصاديةحسب الظروؼ 
 مالية أوراؽ من حبوزتو ؼباا ابئع بصفتو النقدية السوؽ يف يتدخل فإنو التضخم( )حالة االئتماف من اغبد اؼبركزي البنك يريد عندما -

 البنوؾ ىذه قدرة البفاض إذل يؤدي فبا ،احتياطاهتا فتقل ابؼبصاريف، حساابهتم من بسحبهم شبنها يسددوف فمشًتوىا وذبارية،
 من ىبفف أف شأنو من اإلجراء ىذا فإف األسعار، ومستوى داوؿالت يف النقود كمية بُت الوثيقة للعالقة ونظرا ،االئتماف منح على
 .التضخم حالة

 أساسا واؼبتكونة النقدية السوؽ إذل يتقدـ توسعية( فإنو سياسة انتهاج )أي االئتماف كمية يف الزايدة اؼبركزي البنك أراد إذا وأما -
 البنوؾ احتياطات زايدة وابلتارل ،السيولة زايدة إذل يؤدي فبا اؼبالية، لألوراؽ مشًتاي بصفتو التأمُت ومؤسسات التجارية البنوؾ من

 .القروض منح على قدرىا من يرفع فبا التجارية
 يف وفعالية قباعة األدوات أكثر من "فريدماف" اعتربىا فقد اؼبتقدمة، لدوؿيف ا خاصة واستعماال شيوعا األكثر الوسيلة ىذه وتعترب

 داة غَتأألهنا  األخرى، النقدية السياسة أبدوات مقارنة فعالية أكثر األداة ىذه يعترب فإنو كينز"" أما النقدي، اؼبعروض على التأثَت
 أبسواؽ نقدية تضخمية إال أنو يقر دبحدوديتها مادل تصاحب أبدوات أخرى خاصة تلك اؼبتعلقة ابلسياسة اؼبالية، وأف تتمتع الدوؿ

 ومنظمة. متطورة ومالية
 :1ئص عن بقية األدوات، نذكر منهاخبصا داةوتتمتع ىذه األ

 أو بيعا اؼبفتوحة السوؽ يف للدخوؿ اؼببادرة أف كما االئتماف على للسيطرة اؼبركزي البنك بيد تكوف اؼبفتوحة السوؽ عمليات أف -
 .اؼبركزي للبنك تعودا شراء

                                                            
 .33وجدي صبيلة، مرجع سبق ذكره، ص1
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 تقليل مثال اؼبركزي البنك أراد فإذا قة،بد اؼبطلوب األثر إحداث اؼبركزي البنك يستطيع األوذل انحيتُت؛ من كبَت بشكل مرونتها -
 بعملية قاـ فإذا ،السياسة ىذه عكس والثانية اؼبقدار بنفس حكومية سندات ببيع سيقـو فإنو دينار ماليُت عشرة النقد عرض
 .اأيض صحيح والعكس مقابلها بيع بعملية القياـ أي العملية عكس تردد ودوف يستطيع فإنو مناسبة، غَت أهنا ووجد شراء

 .القصَت اؼبدى وعلى اؼبطلوب األثر إبحداث تتميز -
وراؽ اؼبالية حبد أدىن من األ االحتفاظوإلقباح ىذه السياسة يتطلب وجود سوؽ مالية كفؤة ومتطورة لألوراؽ واؼبعامالت اؼبالية، مع 

 لدى البنك اؼبركزي.
التجارية، كما قد تؤثر على أسعار السندات اغبكومية كافية لدى البنوؾ   احتياطاتويعاب عليها أهنا غَت فعالة يف حالة وجود 

 وشراء بيع إذل االستجابة عدـ إذل يدفعها فبا األوراؽ ىذه بشراء تقـو اليت البنوؾ رحبية هتدد من قد وابلتارل يف أسعار الفائدة، كما أهنا
 .األوراؽ ىذه

 .القانوين االحتياطيسياسة /3.1
، 1ؾ التجارية واليت وبتفظ هبا  البنك اؼبركزي كوديعة بدوف فوائدرضها البنك اؼبركزي على البنو سبثل ىذه األداة يف النسبة اليت يف

ىذه  استعملتاألمريكية أوؿ من  ، وكانت الوالايت اؼبتحدةالسائد يف البلد االقتصاديوربدد ىذه النسبة وفقا ؼبقتضيات النشاط 
 2ؼبراقبة وتعديل سيولة البنوؾ. 1913عاـ  السياسة يف
 ىذه تستخدـ حيث اؼبودعُت، أمواؿ سالمة ضماف ىو اؼبركزي اؼبصرؼ لدى الودائع هبذه االحتفاظ من اؼبباشر اؽبدؼ ويكوف

 على اؼبودعُت اطمئناف وابلتارل سليمة اؼبالية مراكزىا بقاء هبدؼ السيولة لنقص أو مالية ألزمات تتعرض اليت اؼبصارؼ إلقراض األمواؿ
اؼبقتطعة ىو مواجهة السحب الطارئ من جانب اؼبودعُت ألمواؽبم من البنوؾ، ومن أىم  الودائع ؽبذه خراأل اؽبدؼ أف على ،أمواؽبم

 معدؿ وتعديل بتوظيف اؼبركزي البنك يقـو وتوجيهو، وكذا التحكم يف اؼبعروض النقدي، كما االئتمافتنظيم مزااي ىذه األداة ىي 
 .ةاالقتصادي اؼبشاكل لعالج اإللزامي االحتياطي

االحتياطات  فتتوفر لدى البنوؾ كمية أكرب من اإللزامي االحتياطي معدؿ بتخفيض اؼبركزي البنك يقـو االنكماشحالة  ففي
 االقتصادإذا كانت ىناؾ بوادر تضخم يف  أما ،االئتماف، وابلتارل التوسع يف العرض النقدي منح على إمكانياهتا تزداد مث والودائع ومن

 يعٍت فبا ،التجارية البنوؾ حبوزة اليت االحتياطات وتنخفض اإللزامي االحتياطي معدؿ برفع يقـو فإنو لعرض النقدينتيجة اإلفراط يف ا
 .األسعار فتنخفض والطلب التوظيف، ومعدؿ االئتماف حجم ويقل االئتماف، منح على قدرهتا البفاض

كافية ؼبنح القروض فبا يؤدي   احتياطاتارية ال تتوفر على تعترب ىذه األداة انجحة يف حاالت معاعبة التضخم، ألف البنوؾ التج
 ال االحتياطي نسبة زبفيض فإف الكساد أوقات يف ومعدؿ التوظيف فيقل الطلب وتنخفض األسعار، أما االستثمارإذل خفض حجم 

 ولذلك الكساد، حالة النتشار نظرا قروضا يطلبوف ال واؼبؤسسات األفراد ألف نظرا القروض، طلب تشجيع يف كبَتة فعالية ؽبا تكوف
 3القروض. طلب زايدة تشجع أخرى إجراءات السياسة ىذه يصاحب أف هبب

                                                            
 .291، ص2006" دار اغبامد للنشر، عماف، الكلي االقتصاد"نزار سعد الدين العيسى، إبراىيم سليماف قطف 1
 .65، مرجع سبق ذكره، صعبد الصمد سعودي2

 .195ص ،1998دار الثقافة العربية، القاىرة،  النقود والبنوك" اقتصادايت"علي حافظ منصور 3
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 اعتباراتوتبقى ىذه األداة األكثر فعالية وقباعة واألقل تكلفة مقارنة ابألداتُت السابقتُت، خصوصا يف الدوؿ النامية، لعدة 
 :1أنبها

 لدوؿ.عدـ وجود أسواؽ مالية ونقدية واسعة يف ىذه ا -

 لظهور الالـز الوقت من تقلل فهي وبذلك اؼبركزي، البنك من التوجيهات إصدار دبجرد فورية نتائج وربقق مباشرة وسيلة تعترب -
 .التجارية البنوؾ على أثرىا

 .األدوات ادلباشرة )األدوات النوعية( .2
 لقطاعات أو لقطاع اؼبوجو االئتماف حجم على التأثَت ، قصدويقصد هبا تلك األساليب اؼبباشرة اليت يستخدمها البنك اؼبركزي

ىذه األدوات يف الدوؿ النامية بشكل أكرب من الدوؿ  ، وتنتشرمعينة اقتصادية، وىذا لتحقيق أغراض االقتصاديمعينة من النشاط 
فعاليتها وتفاوت أداء  األدوات الكيفية بشكل واسع بسبب ضعف أسواقها اؼبالية والنقدية وعدـ استعماؿاؼبتقدمة، ألنو يتعذر عليها 

 فيها وعجز بعضها بشكل كامل، وىذه األدوات كثَتة، يبكن اإلشارة إذل بعضها كما يلي: االقتصاديةالقطاعات 
 .سياسة أتطًن القروض/1.2

، ومنح القروض وتسقيف بعضها االئتمافسياسة تنظيمية يهدؼ البنك اؼبركزي من خالؽبا إذل اغبد من عمليات عبارة عن 
 بنك قبل من االئتماف على للسيطرة كأداة عشر الثامن القرف أواخر يف األسلوب ىذا ستخدـأُ  وقد االئتماف زبصيص أيضا ويسمى
 الصاغبة التجارية لألوراؽ الزمنية الفًتة تقليص أيضا بل فقط، للقرض طلب لكل اؼبتاح اؼببلغ ربديد األداة ىذه تشمل ودل إنكلًتا،
 منح دؼهب السياسة ذههب اؼبركزي البنك ويقـو القرض، أتطَت سياسة وضع على الدولة تقدـ مثال ضخمالت ظروؼ ففي اػبصم إلعادة

 يكوف الذي خرآلا البعض كبو االئتماف دقيّ يُ  كما التضخم، إحداث يف سببا تكن دل واليت األولوية ذات القطاعات حسب االئتماف
 قصَتة قروض سواء القروض بعض تقيد فقد القروض، أجل دبعيار علقةمت السياسة ىذه تكوف أف ويبكن التضخم، إحداث يف سببا

 .2األجل طويلة أو متوسطة أو األجل
 من اؼبمنوحة للقروض األقصى اغبد بتحديد إجبارية قروض أتطَت سياسة بصياغة األخَت ىذا يقـو حبدة التضخم ينتشر عندما أما
 للتضخم مضاداا إجراء ابعتباره النقدية للسياسة كأداة األسلوب ىذا ستخدـأُ و  القروض، مبو معدؿ ربديد أو التجارية البنوؾ طرؼ
 العمومية النفقات من كالتقليل النقدية للكتلة استقرار بربامج مرفقة السياسة ىذه تكوف ما وعادة فرنسا، يف1948سنة مرة ألوؿ

 3الفائضة. النقدية ةالكتل بتخفيض الكفيلة الوسائل بكل والقياـ السندات وإصدار االدخار وتشجيع
 .للقروض االنتقائيةالسياسة /2.2

 ،األكثر مردودية االقتصاديةىذه السياسة ىي التأثَت على اإلقراض بتوجيو القروض كبو القطاعات  استعماؿاؽبدؼ األساسي من 

                                                            
، 2010، دار غيداء للنشر والتوزيع، 01(" طقياسية-حتليلية-)نظريةاالقتصاديةوالتنمية  االستقرار"دور السياسة النقدية يف دمحم ضيف هللا القطابري 1

 .30ص
 .52مرجع سبق ذكره، ص ،يكربش عابد 2
 .116و115، مرجع سبق ذكره، ص صبناين  فتيحة 3
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 1:إبعطاء كل التسهيالت يف منح القروض ؽبذه القطاعات، ويبكن أف أتخذ ىذه السياسة عدة أشكاؿ، منها
 الذي اعبزء أف حيث الزراعة، السكن، ابلتصدير، اؼبرتبطة التمويالت أنواع ببعض اؼبتعلقة الفوائد من عبزء الدولة خزينة تسديد -

 شكل أيخذ قد والذي القروض سبوؿ اليت اؼبوارد وتكلفة القروض على الفائدة معدؿ بُت الفارؽ يغطي عاتقها على اػبزينة أتخذه
 ؛اؼبباشرة اإلعانة

 الكمبياالت خصم إبعادة يقـو فإنو األنشطة بعض اؼبركزي البنك يشجع عندما السقوؼ، مستوى فوؽ األوراؽ خصم دةإعا -
 ؛القروض هبذه اػباصة

 ،تشجيعها يف الدولة ترغب اليت األنشطة لبعض اؼبمنوحة القروض على التأثَت هبدؼ اػبصم إلعادة تفاضلية فائدة أسعار فرض -
 .تضخمية أو انكماشية السائدة صاديةاالقت للظروؼ تبعا وىذا

 اجملاالت يف اؼبقدمة التمويالت على الفائدة أسعار زبفيض على النقدية السلطات تعمل حيث الفائدة، أسعار يف التمييز سياسة -
 ؛معُت إنتاج تكاليف تقليل هبدؼ الدولة تشجعها اليت

 ؛االقتصاد يف التضخم لتقليل القيد ىذا ويستخدـ ،السلع على الطلب كبح هبدؼ االستهالكي االئتماف على قيود وضع -
 عندما التجارية للبنوؾ دفعو اؼبشًتي على الذي اؽبامش تعيُت خالؿ من وذلك ،اؼبالية األوراؽ قروض على اغبدي اؽبامش تغيَت -

 ؛اؼبالية األوراؽ شراء يف يرغب
 ؛معينا حدا القروض تتجاوز عندما القروض منح يف موافقة على اغبصوؿ اؼبركزي البنك اشًتاط -
 التحويل أو لالستَتاد مسبق ترخيص على اغبصوؿ اؼبركزي البنك يشًتط حيث ،االستَتاد مقابل اؼبسبق اإليداع متطلبات -

 .للبلد اؼبدفوعات ميزاف يف العجز فًتة خالؿ االستَتاد لتقيد طريقة وىي لديو اؼبستوردين قبل من مسبقة إيداعات بوضع األجنيب،
 . األديالتأثًن/3.2

أو توسعية أف يدعو اؼبسؤولُت عن إدارة البنوؾ التجارية ويصدر إليهم  انكماشيةإذا ما رغب يف إتباع سياسة  يبكن للبنك اؼبركزي
بصفة عامة، وإذا كاف التأثَت األديب يعٍت  استثماراهتمتوجيهات بشأف زبفيض أو زايدة القروض اليت يبنحوىا للعمالء وتقليل أو زايدة 

عندما أفبت  1946بريطانيا ىذا األسلوب سنة  استخدمت، وقد 2أبعد من ذلك بكثَت الظاىر ؾبرد التوجيو فإف فاعليتو علميايف 
 3بنوؾ إقبلًتا.
 تفهم ومدى ثقة البنوؾ التجارية يف قراراتو وإجراءاتو، وأيضا مدى ،خربة ومكانة البنك اؼبركزي على األسلوب ىذا قباح ويتوقف

 األوامر أسلوب استخداـ إذل يضطر البنك فإف األسلوب، ىذا قباح عدـ حاؿ ويف طوعيا، اؼبركزي البنك لسياسة يةالتجار  البنوؾ
 .اؼبلزمة والتعليمات

 
                                                            

 .101خاطر طارؽ، مرجع سبق ذكره، ص -على:من إعداد الباحث بناءا  1
 .53، مرجع سبق ذكره، صركيبش عابد -

 .155دمحم إبراىيم عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص2
 .241، ص2008مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، مصر،  النقود والبنوك" اقتصادايت"حسن أضبد عبد الرحيم 3
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 .روامالتوجيهات واأل/4.2
 قبل من تللعقواب تعرضت وإال بتنفيذىا ملزمة تصبح واليت التجارية للبنوؾ اؼبباشرة والتعليمات األوامر اؼبركزي البنك يصدرحيث 

 الكمية الرقابة أساليب تنجح ال اليت اؼبتخلفة البلداف يف وخاصة ،االئتماف على الرقابة يف قباحا األسلوب ىذا ووبقق اؼبركزي، البنك
 .ربقيقها يف والنوعية

 .الرقابة على شروط البيع ابلتقسيط/5.2
لبنك اؼبركزي أف ييسر شروط ىذا البيع يف حالة الكساد عن بصفة عامة، ويبكن ل االستهالؾيؤدي نظاـ البيع ابلتقسيط إذل زايدة 

 البنك فإف االنتعاش حالة و غَت ذلك، أما يفأو إطالة مدة التقسيط، أاغبد األدىن ؼبا يدفع مقدما من شبن السلعة،  خفضطريق 
 1.االئتماف تقييد أي التقسيط، مدة بتقصَت أو النسبة برفع يقـو اؼبركزي
 .قصى لسعر الفائدةسياسة احلد األ/6.2

العمالء، فتمنح فوائد على الودائع اعبارية أو تتنازؿ عن شروط مرور فًتة زمنية قد تتنافس البنوؾ التجارية بغرض زايدة ودائع 
ددة كبَتا، ولذا فإف البنك اؼبركزي يتدخل ويفرض معدالت فائدة ؿب  ارتفاعاأسعار الفائدة  ارتفاعلسحب الودائع اآلجلة، فبا يؤدي إذل 
 السائدة. االقتصاديةعلى البنوؾ التجارية حسب الظروؼ 

 .السياسة النقدية انتقالقنوات رابعا: 
األعواف  تسلوكياتعرؼ قناة السياسة النقدية على أهنا اآلليات اليت من خالؽبا وبدث قرار معُت للسياسة النقدية أثر على 

 قناة الصرؼ، سعر قناة قناة سعر الفائدة، : يىكن أف نقسمها إذل أربعة و ، ومنو على األىداؼ النهائية للسياسة، ويباالقتصاديُت
 اؼبصريف. االئتماف قناة وأخَتا السندات، أسعار

 .قناة سعر الفائدة .1
 سياسة نقدية انتهاجحسب النظرية الكينزية تعترب القناة الرئيسية اليت ينتقل عربىا أثر السياسة النقدية إذل النمو، حيث يؤدي 

يعمل على رفع  ما وىو ،االقًتاض أو اؼباؿ رأس تكلفة البفاض إذل ذلك يؤدي مث إذل خفض معدالت الفائدة اغبقيقية، ومن توسعية
 وابلتارل رفع الطلب الكلي وحجم اإلنتاج والتشغيل. االستثمارنفقات 

ع من تكلفة رأس اؼباؿ والذي يكوف لو ، سيؤدي إذل رفع سعر الفائدة اغبقيقي، وىذا ما يرفانكماشيةسياسة نقدية  انتهاجأما يف 
 2.ومن مث أثره على خفض اإلنتاج الذي تنخفض نفقاتو، االستثمارأتثَت مباشر على 

 Markو benbernanke )أمثاؿ النقديُت االقتصاديُتإال أف الطرح الكينزي قوبل ابلرفض الشديد من طرؼ 

gertler)1995 التجارية، كما يؤكدوف الدورة يف التغَت اذباه مع يتماشى الفائدة عدؿم يف اؼبتغَت اذباه، وكاف حجتهم يف ذلك أف 
 أف على أيضا ويؤكدوف اؼباؿ، رأس تكاليف تغَتات على الفائدة ألسعار اؼبعتربة للتأثَتات السيئة اآلاثر تبُت التجريبية الدراسات أف
 

                                                            
 .155دمحم إبراىيم عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص1
مذكرة ماجستَت يف زبصص النقود والبنوؾ،  "2009-2000"السياسة النقدية ودورىا يف ضبط ادلعروض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة:إكن لونيس 2

 .63، ص2010/2011والتجارية، جامعة اعبزائر،  االقتصاديةكلية العلـو 
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 1.االئتماف قناة وخصوصا أخرى نيزماتميكا على البحث يشجع النقدية السياسة لنقل كآلية الفائدة أسعار إخفاؽ
 .قناة سعر الصرف .2

بتأثَت السياسة النقدية على صايف الصادرات والناتج الكلي من خالؿ أسعار الصرؼ، خاصة بعد توسع التجارة  االقتصاديوف اىتم
 يؤثر أف توسعية نقدية ياسةس تبٍت شأف من فإنو الصرؼ ؼبعدالت صاحبها من مشاكل أسعار الصرؼ اؼبرنة، فبالنسبة اػبارجية وما

 ميزاف على إهبابيا سيؤثر وابلتارل ،الواردات وزبفيض الصادرات تشجيع إذل يؤدي ما وىو ،االلبفاض ابذباه الصرؼ سعر على
 2.االقتصادي النشاط على أقل وبدرجة اؼبدفوعات

 الوطٍت االقتصاد يف اغبقيقية الفائدة أسعار فًتتفع النقدي العرض ينخفض انكماشية سياسة نقدية فيها تستعمل اليت اغبالة ويف
 العملة قيمةفبا ينعكس إهبااب على  احمللية العملة على الطلب ورفع األجنيب اؼباؿ رأس استقطاب على يعمل ما وىو ابػبارج، مقارنة

احمللي  الناتج مبو معدؿ فضفينخ اؼبدفوعات ميزاف يف اعباري اغبساب خالؿ منا معاينته تكوف اليت الصادرات على ويؤثر الوطنية،
 ىذه ؼبعاعبة أخرى بسياسات مصاحبتو بضرورة الكثَت ينصح فيها مرغوب غَت أاثر وىي ابلركود الوطٍت االقتصاد يصيب فبا اإلصبارل

 3السلبية. اآلاثر
 :العملة الوطنية عن طريق السياسة النقدية، ابلشكل اؼبوارل البفاضويبكن توضيح آاثر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
حلاالت خمتارة من البلدان  تطبيقية .، دراسة حتليليةادلركزيةودور البنوك  دلصريفات ادلعاصرة على القطاع ا"انعكاسات ادلتغًن أضبد شعباف دمحم علي 1

 .12 ،ص 2006مصر، الدار اعبامعية ، القاىرة،  الطبعة األوذل، "العربية
 .164صاحل مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص2
، 1996، أبو ظيب، االقتصاديةقد العريب، معهد السياسات " منشورات صندوؽ الن"السياسة النقدية يف الدول العربيةعلي توفيق الصادؽ، وآخروف 3

 .53ص
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 اآلاثر ادلتسلسلة لتخفيض العملة (:08)قمشكل ر 
 
 
 
 
 
 

 تغَتات يف أسعار اؼبنتجات الوطنية واألجنبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، 1999ؾبلة العلـو اإلنسانية، منشورات جامعة قسنطينة،  "السياسة النقدية وآاثر ختفيض العمالت"مبارؾ بوعشة  :ادلصدر

 .86ص
 .سعار السندات ادلاليةقناة أ .3

، حيث يروف أف التأثَت ينتقل عرب االقتصاد عن ىذه القناة أنصار اؼبدرسة النقداوية، يف ربليلهم ألثر السياسة النقدية على عرّب 
 .االستهالكوقناة أثر الثروة على  لالستثمار: قناة توبٌن قناتُت رئيسيتُت

 .لالستثمارقناة توبٌن /1.3
وقات الكساد من خالؿ نظريتو أتوضيح الدور الذي يبكن أف تلعبو السياسة النقدية يف  Tobinتوبُت  االقتصاديحيث حاوؿ 

 استبداؿيتوقف على نسبة القيمة السوقية لألصل إذل تكلفة  االستثمارمبينة على أف  االستثمار، وىي نظرية حركية يف qاؼبعروفة بنظرية
 :، حيثqرأس اؼباؿ، وتسمى ىذه النسبة دبعامل

 السياسة النقدية

قيمة العملةزبفيض   

أسعار الواردات اؼبعرب عنها ابلنقود  ارتفاع
 الوطنية

الطلب األجنبي ارتفاع  

وطنية اؼبعرب يف أسعار اؼبنتجات ال البفاض
 عنها ابلنقد األجنيب

 تقليص الواردات

 

 إحالؿ اؼبنتجات الوطنية للواردات

 

 زايدة الصادرات الوطنية

 

يف اإلنتاج والدخوؿ ارتفاع  

 

  اإلنتاج والدخوؿيف ارتفاع

 

 زايدة يف األرابح والطاقة الًتاكمية

 

حنو توازن ادليزان التجاري الجتاها  
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 رأس اؼباؿ. استبداؿ: ىي تكلفة ىي القيمة السوقية لألصل،   حيث

على اؼبؤسسات  أكرب من الواحد، ، كما أشار إذل أنو يف حالة االستثماريفاؽ بُت ىذا اؼبعدؿ واإلن ارتباطوأوجد توبُت عالقة 
 فيها اليت يكوف العكسية اغبالة يف أما للمؤسسة، السوقية ابلقيمة مقارنة تكلفة أقل ىي ديدةاعب اإلنتاجية االستثماراتألف  االستثمار

 مقارنة ضعيفة أو منخفضة السوقية قيمتها ألف جديدة آالت امتالؾ عن تبحث ال اؼبؤسسات أف يعٍت ذلك فإف منخفضااؼبعامل
 مؤسسة شراء تستطيع فإهنا على رأس ماؿ طاؼبا أف اؼبعامل متدين، اغبصوؿ ساتاؼبؤس أرادت إذا أما اؼباؿ، رأس استبداؿ بتكلفة
 1.ما نوعا ضعيفة االستثمار نفقات تكوف اغبالة ىذه يف حيث تفاضلي بسعر أخرى

كاف سببا مباشرا يف حدوث األزمة ، كما حدث يف أمريكا  انكماشيةوكما يرى النقدويوف فإف إتباع سياسة نقدية 
، فبا معدؿ  والبفضأسعارىا،  البفاضالطلب على األسهم، ومن مث  البفاضكمية النقود أدى إذل   فالبفاض(، 1929)االقتصادية

 الناتج القومي. والبفض االستثمار أدى إذل اؼبتعاملُت إذل بيع األوراؽ اؼبالية من أجل اغبصوؿ على سيولة، فقلّ 
 .االستهالكأثر الثروة على  /2.3

وؿ من انقش ىذا األثر من خالؿ توضيح الدور الذي يبكن أف تؤديو السياسة أىو  Franco Modiglianiقتصاديااليعترب 
من خالؿ الزايدة يف اإلنفاؽ،  االستهالكيحيث أوضح أف اؼبستهلكُت يبيلوف إذل ربسُت مستواىم ، االقتصاديالنقدية يف النشاط 
ي واؼبادي وكذا الثروات اؼبالية، فاألسهم اؼبالية ىي اؼبكوف األساسي للثروات اؼبالية، من رأس اؼباؿ البشر  انطالقاىذا األخَت يتحدد 

، والذي 2استهالكهمفعند إتباع سياسة مالية توسعية، يزداد الطلب عليها فًتتفع أسعارىا، ويؤدي إذل زايدة ثروات األفراد اؼبالية، فيزيد 
 ينعكس إهبااب على الناتج الوطٍت.

اؼبعروض النقدي، وىو ما  البفاضنتيجة  ، تقل الثروات اؼبالية لدى األفرادانكماشيةعكسية، عند إتباع سياسة نقدية ويف اغبالة ال
 ، والذي يؤثر سلبا على الناتج الوطٍت.االستهالؾيؤدي إذل التقليل من 

 قد فبا سواء، حد على لعائالتللمؤسسات ول االنفاقي السلوؾ على يؤثر أف يبكن األصوؿ سعر يف التغَتات فإف عامة، وبصفة
 من ىبفض أف يبكن األسهم سعر يف الكبَت االلبفاض فإف اؼبثاؿ سبيل وعلى ابلتزاماهتم، الوفاء عدـ إذل والعائالت ابؼبؤسسات يؤدي
 تدعيم أجل من واالقًتاض اإلنفاؽ لتخفيض واؼبؤسسات العائالت قد تضطر لذلك ونتيجة ،القروض لتسديد السائلة اؼبوجودات قيمة

 3ميزانياهتم.
 
 
 

                                                            
 .64إكن لونيس، مرجع سبق ذكره، ص1
 .161، مرجع سبق ذكره، صيببنا فتيحة 2

3Frederik Mishkin et Christian bordes « monnaie, banque et marchés financières » 8eme édition, 

nouveau horizons, 2008, p 803. 
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 .االئتمانقناة  .4
 تنقسم ىذه القناة إذل قسمُت: قناة اإلقراض اؼبصريف وقناة ميزانيات اؼبؤسسات.

 .قناة اإلقراض ادلصريف/1.4
 يؤدي حيث تعتمد ىذه القناة على اعبهاز اؼبصريف والدور الذي يلعبو كوسيط مارل بُت اؼباكبُت واؼبقًتضُت خاصة اؼبؤسسات،

 من يقلل فبا تقديبو اؼبمكن البنكي االئتماف حجم ينخفض ومنو البنوؾ، لدى الودائع حجم البفاض إذل النقدي العرض فاضالب
 .االقتصادي النمو من اغبد وابلتارل ،االستثمار

فبا يزيد من حجم  والودائع البنكية، االحتياطاتأما عند إتباع سياسة نقدية توسعية، فإف زايدة اؼبعروض النقدي يؤدي إذل زايدة 
 1:توضحو العالقة التالية، وابلتارل زايدة الناتج احمللي اإلصبارل، كما االستثمارالقروض البنكية، وىذا ما يؤدي إذل زايدة نفقات 

 
تلجأ  ىذه القناة تؤثر بشكل كبَت على إنفاؽ اؼبؤسسات اؼبرتبطة ابإلقراض البنكي خاصة الصغَتة واؼبتوسطة، أما الكبَتة فعادة ما

 .إذل أسواؽ رأس اؼباؿ
 .قناة ميزانيات ادلؤسسات/2.4

 أف إذْ  ،انكماشية نقدية سياسة انتهاج عند اؼبقرضُت اختيار وسوء التفريط ـباطرة وىي األدبية، اؼبخاطر يف الزايدة خالؿ من تعمل
 يدفع فبا ،ضهااقر إ ـباطر من يزيد ما اوىذ للمؤسسات النقدي التدفق اللبفاض يؤدي الفائدة معدالت وارتفاع النقود عرض البفاض
 2.اػباص القطاع استثمار من اغبد وابلتارل إقراضها عن لالمتناع اؼبصارؼ
 ربفيز أكثر ميعطيه ما وىو الشركاء حصص زبفيض إذل يؤدي( األصوؿ البفاض)اؼبؤسسات ثروة البفاض فإف اثنية جهة ومن

 فيقل اؼبالية اؼبؤسسات طرؼ من االستثمار قروض زبفيض إذل يؤدي قد ما وىذا،  )اؼبعنوي اػبطر ( اػبطَتة لالستثمارات للجوء
  3.االستهالكي اإلنفاؽ بذلك

                                                            
1Frederik Mishkin et Christian bordes, op.cit., p809. 

 .78، ص2003ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  الكلية" االقتصاديةدخل إىل السياسات ادل"عبد اجمليد قدي 2
 .50مرجع سبق ذكره، ص وجدي، صبيلة 3



 

 

 

 :املحور الثاني

النظام املصرفي 

 .واملؤسسات املصرفية
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 النظام ادلصريف وادلؤسسات ادلصرفية.: الثاين احملور

 بعد دراسة موجزة دلاىية النقود وأىم األنظمة النقدية وكذا السياسة النقدية وأدواهتا، خصصنا احملور الثاين من احملاضرات للتطرؽ إذل
 النظمتنبع من أمهية  ابلغة أمهيةا، كما أف للنظاـ ادلصريف مالنظاـ ادلصريف إبعتباره إمتدادا للنظاـ النقدي ولصعوبة الفصل بينه

خصوصا يف اجلانب  االقتصادايت سلتلف على تطرأ اليت التطورات اذلامة مع آخر إذل يـو من أمهيتو وتزايدت ،ادلرتبطة بو االقتصادية
، رروؼ النأةة والتطور وكذا خصاصصو،  م التطرؽ بأء  من التفصيل ألىم مفهـو النظاـ ادلصريف عرضسيتم  وعليو ،ادلارل منها

 مؤسساتو. 
 .ماىية النظام ادلصريف: الفصل األول

 النظام ادلصريف. مفهومأوال: 
 وخاصة ادلصرفية العمليات هبا اليت سبارس النأاطات رلمل يضم وىو ما، بلد يف العاملةيقصد ابلنظاـ ادلصريف "رلموعة ادلصارؼ 

 وادلؤسسات العامة واخلزينة ادلركزي البنك يف وادلتمثلة النقدية عن السياسة ادلسؤولة السلطات يأمل وىو االصتماف، دبنح ادلتعلقة تلك
 1."ادلتخصصة ادلالية

 منها، اليت تتكوف ؼادلصار  وحجم ىيكلة تركيب كيفية ىو غريه عن دييزه ما وأىم ما بلد يف العاملة ادلصارؼ رلموع"وىو كذلك 
 2".وتوحيدىا ودرلها ارؼادلص ملكية  م ما، بلد علىارؼ ادلص فروع توزيع وكيفية

 مع ادلؤسسات ىذه وتأكل ذلا، الرصيسية الوريفة ادلختلفة أبشكاذلا ابلنقود التعامل تتخذ اليت ادلؤسسات رلموعيضا "أويعرؼ 
 3".للدولة ادلصريف اجلهاز نأاطها ربكم اليت واآلعراؼ والنظم والقوانني القواعد

زبتلف من دولة إذل أخرى وفقا  من عدة مؤسسات مالية يتكوف ادلصريف نظاـالمن التعاريف السالفة الذكر يتضح أف  انطالقا
وزبتلف أيضا درجة اإلستقاللية واحلرية اليت يتمتع هبا يف رسم السياسات النقدية وتنفيذىا ووضع الربامج، ومدى ، قتصاديلنظامها اال

تدخل الدولة يف توجيو نأاطو ادلارل وتنظيمو، وكذا حاجة الدولة إذل نوع معني من البنوؾ. وتتأابو األنظمة ادلصرفية يف سلتلف الدوؿ،  
 ع يف قمتو البنك ادلركزي ويف طريف قاعدتو البنوؾ التجارية وادلتخصصة وادلؤسسات ادلصرفية الوسيطة.أتخذ شكل ىرمء يًتب كوف أهنا

 .النظام ادلصريف وتطور ةأنشاثنيا: 
قبل ادليالد، حيث رهرت رلموعة يف القرف الرابع عهد البابليني  رهور العمليات ادلصرفية يفتأري الواثصق وادلخطوطات التارخيية إذل 

 البنوؾ تزاوذلا اليت العمليات بداايت ادليالد قبل عرفوا فقد أما اإلغريقمن ادلؤسسات ادلصرفية تتوذل عمليات السحب واإليداع، 
 4القروض. منحو  الوداصع حفظ العمالت، كتبادؿ ادلعاصرة
 شواطئ على الواقعة فارس، والبالد بالد مع عالقة على وكانوا التجارة، ميداف يف واسعة شهرة ذلم كانت الذين الفينقيني عهد ويف

 كانوا مصرفية مراكز فيها أقاموا حيث ا،ىأقامو  ستعمرات اليتادل يف األخص علىو  عمليات ادلصارؼ توسعت ادلتوسط األبيض البحر
                                                            

 .179ص ،2008، إلسكندريةا اجلامعة، شباب مؤسسة "النقدية السياسة-التجارية البنوك-اإللكرتونية البنوك :ادلصريف االقتصاد" هللا عبد خبابة1
 .36، ص2000ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزاصر،  قتصاد البنوك"ا"حماضرات يف شاكر القزويين 2
 .146، ص2001الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  النقود والصريفة والسياسات النقدية"اقتصادايت "مقدمة يف يب وآخروف نعمة هللا صل3
 .25القزويين، مرجع سبق ذكره، صشاكر 4
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يف ادلصارؼ  احلسابية العمليات أصبحت حيث خطوة، تقدـ الفن ادلصريف اليوانف عهد ويف إذل ادلبادلة. حاجتهم عند إليها فيلجئو 
 تدرج فيها كل العمليات اليومية، ودفاتر خاصة ابلعمليات لكل عميل.: دفاتر 1تتم وتثبت يف نوعني من الدفاتر

 شاطئ على "سيبار" مدينة يف مقره كاف الذي "إجيييب" أنأةه الذي البنك ىو التاريخ يف بنك أقدـ أف إذل الواثصق تلك كما تأري
 األبيض البحر حوض بني سكاف نأره إليهم ينسب الذين اإلغريق عهد إذل يرجع ادلصريف الفن أف يرى من وىناؾ ،الفرات هنر

العمل ابألصوؿ ادلصرفية اليواننية يف سلتلف أضلا  العادل  انتأرحيث  2اإلغريق، من الصرافة حرفة أخذوا الروماف أف حيث ادلتوسط
 داصرة النفوذ الروماين. ابتساعالقدمي 

 التجارية، للبنوؾ والبداصء األوؿ الأكل فإف  م ومن الورقية، النقود رهور فكرة مع ترافقت فقد التجارية البنوؾ لنأةة ابلنسبة ماأ
 يتم سابقا التعامل كاف حيث وطنية، عمالت مع ومبادلتها األجنبية العمالت وشرا  ببيع يتعامل كاف الذي الصرييف أو الصراؼ ىو

 .3ىاعيار  نم و اهنوز  من التةكد تتطلب اليت ادلعدنية ابلنقود
أما الأكل احلارل للبنوؾ فقد رهر يف أواخر القروف الوسطى، عندما أحيا إزدىار التجارة واحلروب الصليبية يف ادلدف اإليطالية نظم 

 والتجار الصيارفة منها إستفاد طاصلة بثروات يعود اجليش واليت كانت تستلـز أمواال طاصلة من أجل ذبهيز اجليش وكاف ادلصارؼ،
 والصاغة.

 اثلثا: خصائص العمل ادلصريف.
تتميز األعماؿ ادلصرفية دبجموعة من اخلصاصص واليت تنبع من طبيعة العمل ادلصريف، وترتكز ىذه األعماؿ على عامل الثقة بني البنك 

وأصحاب الوداصع من جهة وبني البنك وطاليب القروض من جهة أخرى، فالبنك حيرص على أمواؿ ادلودعني الذين وضعوا ثقتهم يف 
السيولة بأكل كاؼ دلواجهة طلبات السحب من قبلهم، ويف نفس الوقت يسعى لتوريف تلك األمواؿ يف البنك، ويعمل على توفري 

 من أجل ربقيق الرحبية اليت يسعى  إليها، وديكن تلخيص ىذه اخلصاصص يف:شكل قروض 
اد، االنتاج يدؿ العمل ادلصريف على درجة التقدـ االقتصادي واالجتماعء للدولة، فهو يتدخل يف كل رلاالت االقتص -

 واخلدمات.
 األعماؿ ادلصرفية تتصف ابلتكرار نتيجة الطلب ادلتواصل عليها. -
 تعترب صناعة قاصمة نتيجة توفرىا على متطلبات وعناصر أي نأاط صناعء. -
 

 
 
 
 

                                                            
 .179حسني بين ىاين، مرجع سبق ذكره، ص1
 .07شعباف فرج مرجع سبق كره ص2
 .05، ص2000، قسنطينةجامعة منأورات  "الوجيز يف البنوك التجارية"أبو عًتوس عبد احلق  3
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 .: البنك ادلركزيفصل الثاينال
 كما يلء:أىم مؤسسة نقدية،   ابعتبارىاووراصفها،  خصاصصها ادلركزية، البنوؾ وتعريف نأةة ذلىذا اجلز  من ادلطبوعة إ يف سنتطرؽ

 .ة وتطور البنوك ادلركزيةأنشأوال: 
 النقدي للهيكل الركيزة األساسية دبثابة وىو اجلهاز البنكء، رأس ىـر على وأييت ادلالية، ادلؤسسات أبرز من ادلركزي البنك يعترب

وأعيد  ـ،1656السويدي من أقدـ البنوؾ يف العادل والذي أنأة يف سنة ( Riks Bankالعادل، ويعترب بنك ) أقطار كل يف وادلارل
ر قواعد وأساليب الصريفة ادلركزية، لتتواذل ـ، والذي يعترب كةوؿ بنك طو  1694،  م بنك إصللًتا سنة 1668تنظيمو كبنك للدولة سنة 

، بنك الدمنارؾ 1817، بنك النرويج سنة1814ة ،  م بنك ىولندا سن1800بعد ذلك إنأا  البنوؾ ادلركزية، فكاف بنك فرنسا سنة
 أتسيس  م ، 1882 سنة الياابف وبنك ، 1860سنة  الروسء احلكومء ، والبنك1850، بنك بلجيكا سنة 1818الوطين سنة 

، 1934سنة  م بنك كندا  ، 1914و1913ادلركزي سنة البنك دبهاـ لتقـو األمريكية ادلتحدة الوالايت يف الفيدرارل االحتياطء بنوؾ
 اجلزاصري ادلركزي البنك ،1 1956،  م ادلصرؼ ادلركزي السوري سنة1947يف الدوؿ العربية فقد أتسس البنك ادلركزي العراقء سنة أما

 .1962مت أتسيسو سنة 
 وقد ىذا ، ـ 1920سنة بروكسل يف نعقدا الذي العادلء ادلؤسبر قدمو الذي ىو ادلركزية البنوؾ إنأا  على ساعد حدث أىم ويعترب

 مركزي بنك إبنأا  العمل تبدأ أف عليها حلد اآلف مركزي بنك فيها تنأة دل اليت الدوؿ كل على:"القوؿ للمؤسبر اخلتامء التقرير يف جا 
 ويف ."الدورل التعاوف لتحقيق أيضا بل البنكء، و النقدي يف نظامها االستقرار ربقيق أجل من فقط شلكن، ليس وقت أبسرع فيها

بعده إنأا  البنوؾ ادلركزية عرب سلتلف  لتتواذل ،السياسء واالستقالؿ السيادة ذات دوؿ العادل كل يف ادلركزية البنوؾ تتواجد احلارل الوقت
 . 19902بنكا مركزاي سنة  161أضلا  العادل، ويصبح عددىا 
 .اثنيا: مفهوم البنك ادلركزي

 االقتصادىذه التعاريف كوف البنوؾ ادلركزية حديثة الظهور يف  اختلفت، وقد ىناؾ عدة تعاريف ديكن تقدديها للبنك ادلركزي
  وتطورت بعد احلرب العادلية الثانية لتةخذ الأكل احلارل.

 الدولة، يف قتصاديواال النقدي النظاـ تدعيم إذل دؼهت ما بقدر اعتبارىا يف الربح تضع ال بنكية، منأةة عن عبارة ادلركزي البنك -
 شللوكة غري البنوؾ ىذه فيها تكوف اليت ويف البالد للدولة، شللوكا يكوف أف جيب ادلركزي البنك فإف اذلدؼ ىذا ألمهية ونظرا

 3.تسريىاو  نأاطها يف تتدخل الدولة فإف للدولة بكاملها
وحيدد مستوى سعر الفاصدة ويتوذل  االقتصاديةيف حني عرفها سامويلسوف: "إنو ادلصرؼ الذي ينظم ضخ النقود عرب شرايني احلياة  -

 . وىنا جيدر اإلشارة إذل أتكيد سامويلسوف على أف ربديد سعر الفاصدة من مهاـ البنك ادلركزي.4إدارة الأؤوف النقدية يف البالد"
                                                            

 .20، ص2006دار اليازوري للنأر، عماف،  "البنوك ادلركزية، السياسة النقدية"زكراي العرودي، يسري السامراصء  1
 .197، ص1997دار اجلامعة للنأر والتوزيع، مصر،  "مبادئ النقود والبنوك"أسامة دمحم الفورل، رلدي زلمود شهاب 2
 .223، ص1999، دار رلدالوي للنأر والتوزيع، عماف، 02ط "النقود وادلصارف"عقيل جاسم عبد هللا 3
 كوف ملكيتها أصبحت البنوؾ ادلركزية يف بعض الدوؿ ذات ملكية مأًتكة )حكومة+القطاع اخلاص( كالأيلء، إسًتاليا، اليوانف والياابف، ويف بعض الدوؿ ت

 للبنوؾ ادلركزية قليلة كالربتغاؿ واإلكوادور.
 .207علء كنعاف، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 ادلصريف قمة النظاـ على تقف مركزية مؤسسة وىو االقتصاد، يف ادلصريف النأاط على تأرؼ مصرفية مؤسسة ىو ادلركزي البنك -
 من تتدخل احلكومة حيث الدولة، يف النقدية السلطة وديثل ادلصرفية العمليات انحية من أو النقدي اإلصدار انحية من سوا 

 عامة سبلكها ملكية إذل ربولت  م البداية، يف ذبارية كبنوؾ ادلركزية البنوؾ نأةت ما وغالبا االقتصادية، سياستها لتنفيذ خاللو
 1الدولة.

 خالؿ قيامو من الوطين، لالقتصاد منفعة أكرب حٌيقق حبيث دلصريفوا النقدي اذليكل وحيدد قننالذي ي   البنك ىو ادلركزي البنك إف -
 ،يةالتجار  للبنوؾ النقدية ابالحتياطات احتفارو ابحلكومة، اخلاصة ادلالية العمليات إبدارة والقياـ العملة، كتقنني بوراصف متعددة،

بدور  وقيامو التجارية وراؽاأل خصم إعادة خالؿ من ريةالتجا البنوؾ خبدمة قيامو، األجنبية العملة من الدولة إحتياطات دارةإ
 ومتطلبات ٌتال ـ دبا االصتماف يف والتحكم القياـ ابلتنظيمو  ،التجارية البنوؾ بني ادلقاصة أعماؿ وإصلازالتجارية،  للبنوؾ ادلقرض

 2.السياسة النقديةربقيق أىداؼ و  الوطين االقتصاد
 ادلعنوية ابلأخصية تتمتع رأس النظاـ ادلصريف يف الدولةوطنية، تقف على  عامة مؤسسة ىو ادلركزي البنك ديكن القوؿ إذف

بني النقد وابقء  واالستقراروربقيق التوازف وتسيري العمليات ادلالية  القانونية النقود تتوذل إصدار ،ثل السلطة النقديةوسب  ، مارل ستقالؿواال
 والسري البنكء اجلهاز أسس البنوؾ سالمة من غريىا دوف تقـو هبا اليت الوراصف خالؿ من وتضمنالكلية،  االقتصاديةادلتغريات 

 الوطين. قتصاداالومتطلبات  حاجات مع يتوافق دبا البالد يف االصتمانية للسياسة احلسن
 .خصائص البنوك ادلركزية: اثلثا

 خصاصص يتصف هبا البنك ادلركزي، نوجزىا يف ما يلء: ىناؾ عدة
 ؛البنك ادلركزي ىو القادر على إصدار وتدمري النقود النقدية -
 ؛يقـو بتحويل األصوؿ احلقيقية إذل نقدية والعكس -
 ؛تجاريةالغري و الرقابة على البنوؾ التجارية  البنك ادلركزي ىو ادلسؤوؿ على السياسة النقدية، ولو سلطة -
كما  شلا يضفء على ىذه اذليئة قدرا كبريا من الثقة،ادلركزي مؤسسة وحيدة وعامة، تقـو الدولة إبدارهتا واإلشراؼ عليها،  البنك -

 ؛يأارؾ احلكومة يف رسم مالمح السياسة النقدية ويقـو بتنفيذىا وتوجيهها ومراقبتها، كما يقـو بتنظيم النأاط ادلصريف
 البنوؾ تصدرىا اليت النقود عكس التعامل، يف هناصية بصفة للذمة مربصة قانونية، نقود ادلركزي البنك يصدرىا اليت النقود تعترب -

 ؛التعامل يف بقبوذلا الداصن تلـز ال لكنها ادلدين، ذمة تربئ فهء التجارية
 النقدية والسوؽ التجارية مع البنوؾ تعاملو خالؿ من مباشر غري بأكل ذلك ويتم فراد،األ مع مباشرة ادلركزي البنك يتعامل ال -

التجارية، كما أنو ال  البنوؾ وراصف أىم من تعد الوداصع وريفة قبوؿ أف حني يف فراداأل وداصع يقبل ال ادلركزي فالبنك وادلالية،
 يتوخى الربح من خالؿ عملياتو، وإف حدث ربح فمن قبيل األعماؿ العارضة وليست األساسية اليت وجد من أجلها.

 .وظائف البنوك ادلركزية: رابعا
 للدولة اليت يأتغل االقتصاديةتتماثل بقدر كبري الوراصف اليت يقـو هبا البنك ادلركزي، بغض النظر عن اذليكل اإلصتماين وكذا البنية 

                                                            
 .88، ص2003، دار هبا  الدين للنأر والتوزيع، قسنطينة، 01طالنقدي وادلصريف" االقتصاد"زلمود سحنوف 1
 .117، ص2009إيًتؾ للطباعة والنأر والتوزيع، القاىرة،  "دور البنك ادلركزي يف إعادة جتديد السيولة النقدية يف البنوك اإلسالمية"رايس حدة 2
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 فيها، وديكن ذكر أمهها يف:
 .دصداراإلالبنك ادلركزي بنك  .1

النقود يف احلياة  وذل، وتنبع أمهية الوريفة من أمهية، وىء الوريفة األأىم الوراصف اليت ربتكرىا البنوؾ ادلركزية على مستوى العادل من
سلطة  أف غري ادلصدرة، للنقود واالستقرار الثقة إذل عاملء واحد بنك يد يف الوريفة ىذه تركيز ويعود .واالجتماعية االقتصادية

 رهر حيث القياـ بعملية اإلصدار"، قبل للعملة احتياطء رصيد على احلصوؿ أي" ذلا غطا  توفر جيب بل مطلقة ليست اإلصدار
 أف ديكن واليتواليت هتدؼ إذل وضع قيود على عملية اإلصدار حىت يتم احلفاظ على قيمة العملة،  ادلختلفة اإلصدار نظم من عدد
 األقصىاحلد  نظاـ– النسيب الذىب غطا  نظاـ– الوثيق اجلزصء اإلصدار نظاـ– الكامل الذىيب الغطا  نظاـ–النحو  على منيزىا

 1.احلر اإلصدار نظاـ– لإلصدار
 2النقود القانونية، وجهاف:صدار ولعملية إ

 التزامات سبثل مجيعها ، ( أجنيب )نقد مغاير نوع من نقدية أو نقدية شبو أو حقيقية أصوؿ على احلصوؿ يف : يتمثلالوجو األول-
 بنوؾ، مؤسسات ) مصرفية أشخاص قبل من وذبارية(، أو صناعية مأروعات أجنبية، دولة الدولة،) معينة اقتصادية أشخاص قبل من

 كذلك .بغطا  اإلصدار يسمى ما وتكوف ، أصال أو حقا لألخري تعترب ابلنسبة فهء ،يادلركز  البنك لصاحل أجنبية( أو زللية بنكية
 بتغطية منها يتعلق ما خاصة عملياتو دلواجهة ادلركزي البنك عليها ويستند وإمكانياتو، القومء االقتصاد قدرات عن عرب  ت   فإهنا

 أوراؽ النقد. إبصدار االلتزامات
 فهء ولذلك النقدية ادلصدرة، الوحدات ذلذه حاصز كل قبل ادلركزي البنك لتزاماتا أو ادلصدر البنكنوت وىو الوجو الثاين:-
 .القومء لالقتصاد التداوؿ الالزمة إمكانيات عن الوقت ذات يف وتعرب ادلركزي البنك على خصـو دبثابة تعترب

 .البنك ادلركزي بنك احلكومة .2
تباطا وثيقا فهو وكيل ومستأار مارل ذلا ومنفذ لسياستها النقدية، ويقـو ار وريفة اثنية للبنك ادلركزي، فهذا األخري يرتبط ابحلكومة 

، حىت اليكوف يف يد ادلركزي البنك إذل أتميم عمدت قد البلداف بعض كانت وإذا فيما خيص الأؤوف النقدية وادلالية،ذلا بتقدمي اخلربة 
ستقاللية يف اإلدارة على البنك أف يتمتع ابال بل حكومية، إدارة إذل يعين ربويلو ال ذلك فإف مأروعات إقتصادية هتدؼ إذل الربح،

 سبكنو من القياـ بدور ادلستأار ادلارل للحكومة. االستقالليةوالتسيري، ىذه 
 3:ويف ىذا الأةف يتوذل البنك ادلركزي القياـ ابدلهاـ التالية لصاحل احلكومة

 ؛حبساابت احلكومة االحتفاظ -
 ؛وتقدمي القروض ادلباشرة للحكومة لتمويل عجز ادليزانية ،للحكومة ومؤسساهتا ادلختلفة االصتمانيةتقدمي التسهيالت  -
 ؛البنك ادلركزي ىو اجلهة اليت تودع لديها اإليرادات العامة والضراصب -

                                                            
 .117خاطر طارؽ، مرجع سبق ذكره، ص1
 .227ذكره، صعقيل جاسم عبد هللا، مرجع سبق 2
 .191زينب حسني عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص-من إعداد الباحث بنا ا على:3
 .299ص ، 2000، مصر اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة "النقدي والتوازن النقود" حسن السيد دمحم سهري محد فريد مصطفى،أ-
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دفع  أي القروض ىذه خدمة بعملية يقـو كما فيها، االكتتاب على ويأرؼ العملية فينظم العامة القروض إصدار بعملية يقـو -
 ؛مواعيدىا يف عنها الفواصد

 ؛الداخلء واخلارجء، وإصدار أذوانت اخلزينة واألوراؽ ادلالية نيابة عن احلكومة البنك ادلركزي مسؤوال عن إدارة الدين العاـ -
اؽ العاـ وتسيري البنك ادلركزي يقـو بدور مستأار حكومء، فيقدـ النصح فيما يتعلق بنوع السياسات اليت جيب إتباعها، واإلنف -

ادليزانية، وكذا سياسة زبفيض العملة، وكذا ادلساصل ادلتعلقة ابلأؤوف النقدية وادلالية، والسياسة التجارية اخلارجية وسياسة سعر 
 ؛الصرؼ وغريىا

 حتياطاهتا من العمالت األجنبية وادلعادف الثمينة.اشرا  وبيع العمالت األجنبية لصاحل احلكومة، وإدارة  -
 .ادلركزي بنك البنوكالبنك  .3

ديارس البنك ادلركزي ىيمنة على ابقء البنوؾ التجارية، ويستمد ىذه اذلمينة كونو يتواجد يف قمة اجلهاز ادلصريف لكل دولة، فهو 
، واليت تلتـز إبيداعها لديو، وذلك حلماية أمواؿ ادلودعني من خطر إفالس البنوؾ، كما يقـو البنوؾ التجارية ابحتياطاتالذي حيتفظ 

صتماف،  ادلودعني والعمال  سوا  تعلق األمر ابلسحب أو أغراض اال احتياجاتالسيولة دلقابلة  افتقارىابدور ادلقرض األخري للبنوؾ حني 
 واليت تنأة عن التعامل فيما بينها. التسوايت بني البنوؾكما يقـو البنك ادلركزي إبجرا  عمليات ادلقاصة و 

 .االئتمانعلى  سؤولية على وضع وتنفيذ السياسة النقدية والرقابةادل .4
 تستخدمها اليت اإلجرا ات رلموعة -كما رأينا سابقا-هبا ويقصد االقتصادية، السياسة أحد مكوانت النقدية اسةيالس سبثل
 قتصادية العامةاال السياسة أىداؼ لتحقيق كةداة فيو التةثريو  واالصتماف البنوؾ على والرقابة النقدي العرض يف للتحكم النقدية السلطة
 ربقق اليتو  مناسبة حدود يف االصتماف الكلء حجم يكوف أف إذل هتدؼ اليت اإلجرا ات تلك يف فتتمثل االصتمانية السياسة أما. للدولة

 .ربقيقو االقتصادي ادلرغوب النأاط مستوى مع يتماشى ودبا ،النقدية السياسة أىداؼ
 رلرى على التةثري النقدية يف السياسة ربتلها اليت لألمهية نظرا احلديث العصر يف ادلركزي البنك وراصف أىم من الوريفة ىذه وتعترب

 وىء االصتماف، خلق على قادرة التجارية البنوؾأف  يف يكمن الوريفةهبذه  ادلركزي البنك لقياـ الرصيسء السبب ولعل االقتصادية، احلياة
 السياسة تباعا يف دبفردىا التجارية البنوؾ تًتؾ أف ديكن فال النأاط االقتصادي، سري على وابلتارل النقود، عرض على تؤثر هبذا

 الساصدة، االقتصادية الظروؼ مع متناسبا يكوف ال قد التجارية البنوؾ بو تقـو الذي االصتماف التوسع يف أف ذلك، تأا  اليت االصتمانية
 .1 صحيح والعكس االصتماف، يف التوسع من للحد ادلركزي البنك ىنا يتدخل ومن

 :2، تكوف كما يلءووجب لفت اإلنتباه، إذل أف الرقابة على اإلصتماف
 ويهدؼ ىذا النوع من الرقابة إذل التةثري يف حجم اإلصتماف )كميتو( دوف ادلساس بنوعيتو. الرقابة الكمية: -
ستعماؿ ادلرغوب فيو، وذلك ابلتمييز يف السعر أو يهدؼ ىذا النوع من الرقابة إذل توجيو اإلصتماف إذل وجوه اال الرقابة الكيفية: -

 صتماف.يف مدى توافر اال

                                                            
، 2013/2014جامعة البويرة،  والتجارية، االقتصاديةية العلـو ادلاسًت، منأورات كلدروس لطلبة  "العمليات ادلصرفية وإدارة ادلخاطر"شعباف فرج 1

 .17ص
 .45، ص1974مكتبة القاىرة احلديثة، مصر،  "حماضرات  يف النقود والبنوك"دمحم أمحد الراز 2



 .احملور الثاين: النظام ادلصريف وادلؤسسات ادلصرفية

 

70 

 ذباه ادلركزي البنك يباشره بذلك ما ويقصد االصتماف، لعملية والكيفء الكمء اجلانب على الرقابة ىذه تنصب :ادلباشرة الرقابة -
 ".يرغبو الذي ابالذباه تتصرؼ لكء أديب إقناع من التجارية البنوؾ

 .البنوك ادلركزية استقاللية: خامسا
النقدي، ويعاين يف ىذه احلالة من تضارب بعض  ستقراروااليعمل البنك ادلركزي على ربقيق رلموعة من األىداؼ أمهها النمو 

سعار نوع األ عتداؿااألسعار، بينما يصاحب  استقرارمعدالت التضخم وعدـ  ابرتفاعفقد حيدث أف يكوف النمو مصحواب األىداؼ؛ 
سعار ىو اذلدؼ الرصيسء أف احملافظة على األ اعتبارإذل  واالقتصاديني. وىو ما دفع ابخلربا  1والنمو قتصادياالمن الركود يف النأاط 

الأرط الالـز  ابعتبارىا ابالستقالليةف يعمل يف بيئة مناسبة تتمتع أوالوريفة ادلهمة لو، وابلتارل وجب على البنك ادلركزي للبنك ادلركزي 
 .ا عن التةثريات ادلباشرة أو ادلضادة للحكومةوالضمانة الوحيدة لقياـ البنك ادلركزي بوضع وتنفيذ سياستو النقدية وربقيق أىدافها، بعيد

ميكن  ال" حوؿ ادلوضوع ب 1824ليست حديثة بل قددية نسبيا، فقد أشار ريكاردو سنة  االستقالليةإف الدعوة إذل ىذه 
حيث منح احلكومة ىذه السلطة سوف يؤدي  على احلكومة يف السيطرة على إدصدار النقود الورقية، االعتمادإىل  االطمئنان

 . 2ىذه السلطة" استخدامغالبا إىل اإلفراط يف 
إف ىذا االذباه قد تطور بوترية سريعة يف السنوات األخرية، وفرض نفسو يف الواقع العملء حيث توالت التعديالت يف تأريعات 

على  استقاللية، خاصة بعد النجاحات اليت حققتها بعض البنوؾ األكثر ةوالنامي البنوؾ ادلركزية يف العديد من بلداف العادل ادلتقدـ منها
 مريكية.سا، سويسرا والوالايت ادلتحدة األغرار بنك فرن

 البنك ادلركزي. استقالليةمفهوم  .1
 البنك ادلركزي يف رسم مالمح السياسة النقدية، كما يلء: استقالليةومنو ديكن ربديد مفهـو 

يتمثل يف عزؿ السياسة النقدية عن األمور السياسية، ومنحو حرية تصرؼ كاملة يف وضع وتنفيذ سياستو النقدية،  ادلفهوم األول: -
تباعها أي ربديد القاعدة اوىذا من خالؿ ربديد وسيلة بسيطة نسبيا تتمثل يف تعيني نوع من القواعد للسياسة النقدية جيب 

 النقدية.
نوؾ ادلركزية استقاللية ىذه البنوؾ يف إدارة السياسة النقدية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية، الب استقالليةتعين  ادلفهوم الثاين: -

 التضخم. ارتفاعودبا ال يسمح بتسخري السياسة النقدية كةداة لتمويل العجز يف ادليزانية العامة، وىو ما ديكن أف يؤدي إذل 
و لأؤوف السياسة النقدية يف جو مناخ مناسب بعيدا عن أي ضغوط البنك ادلركزي ىء إدارت استقالليةف أإذف ديكن القوؿ 

تركيزه عن ربقيق األىداؼ، خاصة  جهوده أو ابتعدتو أ مثال بتمويل عجز ادليزانية، التـز أما إذاو تنفيذية، أوتوجهات سياسية 
 .استقالليتوادلتعلقة ابألسعار واحلفاظ على قيمة العملة، فإف ذلك مؤشر على تبعية البنك ادلركزي وتضا ؿ 

للدولة وغياب التنسيق بينو  ال تعين عزؿ السياسة النقدية عن احلكومة أو السياسة االقتصادية العامة ستقالليةااللكن يف ادلقابل إف 
 اليت تنتهجها ىذه ادلؤسسات الرمسية، فالبنك بني السياسات وانسجاـوبني ابقء مؤسسات الدولة، بل جيب أف يكوف ىناؾ توافق 

                                                            
 .281، ص2003قية، بريوت، منأورات احلليب احلقو  النقدي وادلصريف" االقتصاد"أساسيات زينب عوض هللا وأسامة دمحم الفورل 1
: واقع االقتصاديةورقة حبثية يف ملتقى ادلنظومة ادلصرفية اجلزاصرية والتحوالت  البنك ادلركزي وأثرىا على السياسة النقدية" استقالليةمنصوري الزين "2

 .2004والتجارية، جامعة الألف،  االقتصاديةوربدايت " كلية العلـو 
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     1.ادلركزي ما ىو إال مؤسسة تعمل داخل اإلطار العاـ للدولة ويصعب فصلو سباما عنها
 .االستقالليةأىم معايري  .2

رلموعة من ادلعايري على أساسها يتم احلكم على البنوؾ ادلركزية إذل وجود  استقالليةأشارت بعض الدراسات اليت أجريت على 
أ ختلف يف ترتيبها وإعطا  الوزف النسيب ادلناسب لكل واحدة منها، األمر الذي أدى يف النهاية  ىذه ادلعايري البنك ادلركزي، استقاللية

 :2احملاور التالية ، وذبتمع ىذه ادلعايري حوؿالبسيطة يف ىذه الدراسات تالفاتاالخإذل وجود بعض 
البنك ادلركزي يف وضع وتنفيذ السياسة النقدية، ومدى حدود حرية وسلطة اجلهاز احلكومء يف ذلك، ومن  استقالليةمدى  -

 ؛صاحب القرار النهاصء يف حاؿ وجود خالؼ بني البنك ادلركزي واحلكومة بأةف ىذه السياسة النقدية
 مباشر دين حكومية بأكل بأرا  أدوات اموالتز البنك ادلركزي بتمويل العجز يف اإلنفاؽ احلكومء، وكذلك مدى  التزاـمدى  -

 ؛دبنح تسهيالت اصتمانية للحكومة وىيئاهتا ومؤسساهتا التزامو)سوؽ اإلصدار األوذل(، ومدى 
يف  استقالليتهممدى سلطة احلكومة يف تعيني وعزؿ زلافظء البنوؾ ادلركزية وأعضا  رللس اإلدارة، ومدة واليتهم ومعدؿ  -

يف النقاش أـ يتعداه إذل  واالشًتاؾ االستماعاجمللس، وىل التمثيل يقتصر على  تركيبة سبثيل احلكومة يفوراصفهم، إضافة إذل نسبة 
 على القرارات، ومدى تدخل احلكومة يف وضع وتسيري ميزانية البنك ادلركزي. واالعًتاضادلناقأة 

 درجة خضوع البنك ادلركزي للمحاسبة وادلسا لة.  -
وىل احملافظة السياسة النقدية،  أىداؼ تعدد دبدىالبنك ادلركزي  استقالليةترتبط درجة : النقديةمدى تعدد أىداف السياسة  -

ىداؼ مهما كانت درجة على األسعار ىو اذلدؼ األوؿ واألساسء للبنك ولو األولوية حىت يف حالة تعارضو مع ابقء األ
البنك على ربديد معدؿ التضخم ادلستهدؼ دوف تدخل إحلاحها، أـ أنو يتساوى يف األمهية مع بقية األىداؼ، ومدى قدرة 

 أدوات السياسة النقدية ادلناسبة لتحقيق ذلك. اختيارلو حرية  مع تركها احلكومة،
 .قراءة يف تركيبة ميزانية البنك ادلركزي :سادسا

قل يوضح فيها الكياف رلموع ادلوارد اليت ف ادليزانية ىء وثيقة زلاسبية تعد مرة يف السنة على األأكما ىو معلـو يف علم احملاسبة 
( ورلموع  صوؿ(، وسبكن ادليزانية من وصف ىذه العناصر ىذه ادلوارد وتسمى )األ استخداماتربصل عليها وتسمى ب )اخلصـو

 وتبويبها وتلخيصها ضمن بنود.
الدوؿ اليت  ابختالؼبنود ادلأكلة للميزانية وزبتلف الوالبنك ادلركزي بدروه يقدـ ميزانيتو وفق القوانني واإلجرا ات ادلعموؿ هبا، 

 ينأط فيها البنك، وديكن سبثيل ميزانية البنك ادلركزي وفق اجلدوؿ ادلوارل:
 
 

                                                            
1
Sylvester Eijffinger and Macro Hoeberrichts’’ THE TRADE OFF’’ between central bank Independence 

conservativeness, OXFORD, economic papers, vol 50, n° 03, July 1998, p 309.  
 .286زينب عوض هللا ودمحم أسامة الفورل، مرجع سبق ذكره، ص-من إعداد الباحث بنا ا على: 2
 .32، ص1994ادلصارؼ العربية، بريوت،  ارباد "البنوك ادلركزية بني التأييد وادلعارضة استقاللية"نبيل حأاد -
 90و 89ص صمرجع سبق ذكره،  "2002-2000"السياسة النقدية ودورىا يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة:إكن لونيس -
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 .ادليزانية ادلختصرة للبنك ادلركزي(:02جدول رقم)
 اخلصوم األدصول

 الذمم على اخلارج
 لالقتصادالذمم 

 الذمم للحكومة
 موجودات أخرى

 

 النقدية االحتياطات
 الوداصع احلكومية

 اخلارجية االلتزامات
 حساابت رأس ادلاؿ

 خصـو أخرى
 البنك دلوارده، وتتمثل يف: استخداماتوديثل  جانب األدصول: .1

وسبثل كل األصوؿ احلقيقية والنقدية األجنبية اخلارجية، واليت تكوف متاحة لدى البنك ادلركزي، وتنأة ىذه  الذمم على اخلارج:/ 1.1
 األصوؿ نتيجة العمليات اليت يقـو هبا البنك مع اخلارج، ومن بني عناصرىا:

و وداصع لدى البنوؾ األجنبية، ويستخدمو أيكوف يف صورة قطع أو سباصك ذىبية موجودة يف خزاصن البنك ادلركزي،  الذىب:/1.1.1
 و كغطا  إلصدار النقود احمللء.أالبنك لتداوؿ العمليات اخلارجية، 

تعترب تدفقات خارجية يف ميزاف ادلدفوعات، يتم ربصيلها من عمليات التصدير، عواصد السياحة، أو  العمالت األجنبية:/2.1.1
و أية....، يستخدمها البنك يف عملية اإلصدار النقدي وفق أسعار الصرؼ احملددة دخوؿ رؤوس أمواؿ أجنب التحويالت األجنبية أو

 .االسترياديف عمليات 
 بوضعها يف صندوؽ النقد الدورل. البنك يقـو اشًتاكاتىء  حقوق السحب اخلادصة:/3.1.1

 جنبية.البنك ادلركزي يف األوراؽ ادلالية األ استثماراتو ، وداصع البنك ادلركزي لدى البنوؾ األجنبيةإذل جانب ذمم أخرى خارجية ك
البنك ادلركزي ال )وتتمثل يف القروض ادلباشرة اليت دينحها البنك ادلركزي للبنوؾ التجارية وادلؤسسات ادلالية :االقتصادالذمم على / 2.1

 .أو يف إعادة خصم األوراؽ ادلالية والنقدية ادلقدمة لو (يتعامل مع األفراد
 بنك احلكومة ابعتباره، لذلك احتياجهايف حالة  وتتمثل يف اإلعاانت اليت دينحها البنك ادلركزي للحكومة على الدولة:الذمم / 3.1

وادللجة األخري لإلقراض، وقد تكوف ىذه القروض مباشرة أو غري مباشرة كأراصو لألوراؽ ادلالية من طرؼ احلكومة من أجل تغطية 
 العجز ادلوازين.

: ويأمل ىذا العنصر ابقء العناصر اليت تضمن للبنك القياـ دبهامو اليومية، كادلباين، وساصل النقل أخرى موجودات/ 4.1
 والتجهيزات وادلعدات األخرى.

وىء عبارة عن ديوف ومطلوابت من  استخداماتو: ويضم ىذا اجلانب ادلوارد اليت يستخدمها البنك ادلركزي يف جانب اخلصوم .2
 :طرؼ الغري، ومنها

 وتتمثل يف:  النقدية: االحتياطات/1.2
 ادلعدنية.غري ادلاليني، وتتكوف من الورؽ والقطع  االقتصاديني ادلتعاملنيالعملة اليت طرحها البنك ادلركزي للتداوؿ وادلوجودة لدى  -
 أو إجبارية. اختياريةادلصارؼ لدى البنك ادلركزي سوا  كانت  احتياطات -
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احلكومات: مورد أخر للبنك، وتتمثل يف موجودات احلكومة ادلالية لدى البنك ادلركزي، يتوذل تسيريىا وتنظيم حساابهتا دوف  وداصع -
 ادلستأار ادلارل للحكومة. ابعتبارهابقء ادلؤسسات ادلصرفية األخرى، 

 :البنك ادلركزي ذباه العادل اخلارجء، وتضم  التزاماتوتتكوف من  اخلارجية: االلتزامات/2.2
 لدى البنك ادلركزي؛ادلالية الدولية واإلقليمية ، وتتمثل يف حساابت ادلنظمات ادلالية الدوليةادلنظمات  اذباهالبنك ادلركزي  لتزاـا -
 من البنوؾ؛ غريىاأو  مركزيةلدى البنك ادلركزي سوا  كانت لبنوؾ  األجنبيةوداصع ادلصارؼ  -
 ؛ادلركزية لتسوية العمليات التجارية اخلارجيةالبنوؾ  بني إبرامها يتماليت  الثناصيةالدفع  اتفاقياتأرصدة  -
 اجلز  ادلستعمل من حقوؽ السحب اخلاصة العاصد ادلملوؾ للدولة؛ -

 ؛القانونية واالحتياطات للمصرؼ ادلركزي وتأمل رأس ادلاؿ ادلدفوع الذاتيةادلوارد  وتعكس :رأس ادلال/ حساابت 3.2
 .اخل...سلصصات ادلخاطر يف البنود السابقة مثل اليت دل يتم ذكرىاوتأمل كل العناصر األخرى  :خصوم أخرى/ 4.2

 2019واجلدوؿ ادلوارل يوضح ميزانية البنك ادلركزي اجلزاصري لأهر جويلية 
 (: ميزانية البنك ادلركزي اجلزائري03جدول رقم)
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 ."2012ادلصدر: البنك ادلركزي "الوضعية الشهرية لشهر جويلية 
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 .ةالبنوك التجاري: الفصل الثالث

قتصادي بعدما أصبحت زدادت أمهيتها يف النأاط االاقتصادية للدولة واألفراد، و لتجارية موقعا مهما يف احلياة االربتل البنوؾ ا
 من السوؽ توسيع حجمو  مؤسسات، أو أفراد سوا  للعمال  ادلتعددة احلاجات شباعإو  االستثمارية تساىم يف سبويل سلتلف ادلأاريع

والتجارية، ومع مرور الوقت تعدى دورىا خارج النظاـ ادلارل للدولة بربطها لعالقات مالية وذبارية  ادلالية ادلعامالت وتنأيطإدارة  خالؿ
 مع احمليط ادلارل الدورل.

 .البنوك التجارية نشأة أوال:
ف األفراد يف ادلاضء  أبتدا ا من القروف الوسطى، حيث اكانت وليدة تطور طويل دل تنأة البنوؾ التجارية يف صورهتا الراىنة، إمنا  

 عمولة على ذلك حيصل الصاغة مقابل على شهادات اإليداع إلثبات حقوقهم، احلصوؿ مقابل كانوا يودعوف أمواذلم لدى الصاغة،
 لديهم. ادلودعة ابألمواؿ احتفارهم نظري

ىذه  بعض إفالس إذل ذلك أدى وقد ادلكأوؼ، على ابلسحب عمالصهم لبعض والتجار الصياغ مسح عأر الرابع القرف ومنذ
 ابسم البندقية يف حكومء بنك أوؿ إبنأا  ادلطالبة إذل عأر السادس القرف من األخري الربع يف ادلفكرين بعض دفع شلا ادلؤسسات،

 إذل مودع حساب من الطلب عند وربويلها الوداصع حفظ األساسء غرضو وكاف أمسًتداـ بنك أنأة 1609 عاـ ويف بيازاايلتوا،
 1.التجارية السحوابت بني ادلقاصة وإجرا  العمالت يف والتعامل آخر، حساب مودع

ويف العصر  .الوداصع القروض وقبوؿ منح ومن، صراؼو  صرؼ من العمليات ىذه بكل لتقـو احلديثة التجارية البنوؾ نأةت وىكذا
 هتامقدر  اتسعت وبذلك ،إذ إبمكاهنا تقدمي قروض تفوؽ بكثري قيمة الوداصع لديها ،احلديث سبيزت بوريفة أخرى وىء خلق الوداصع

 . بعيد حد إذل ومنح االصتماف اإلقراض على
 .تعريف البنك التجارياثنيا: 

 التجاري، كما يلء:نذكر رلموعة من التعاريف للبنك 
 احلاضرة، ابلوداصع ادلصرفية النقود ومبادلة ادلصرفية، ابلوداصع احلاضرة النقود تقـو دببادلة اليت ادلؤسسة تلك ىو التجاري "البنك -

 2التجارية". ادلؤسسات من ادلضمونة والتعهدات احلكومية وابلسنداتابلكمبياالت،  الوداصع دببادلة يقـو التجاري البنك أف كما
صتماف، والبنك التجاري هبذا ادلفهـو يعترب وسيطا بني اطها يف قبوؿ الوداصع ومنح اال"نوع من ادلؤسسات ادلالية اليت يرتكز نأ -

 3ؿ".امو ولئك الذي لديهم أمواال فاصضة، وبني أولئك الذين حيتاجوف إذل تلك األأ
 يلتقء الذي ادلكاف وتعترب الربح، لتحقيق تسعى واليت ابلنقود، التعامل يف ادلتخصصة ادلالية ادلنأآت إحدى ىء: التجارية البنوك -

 دبنح تقـو كما ادلنأآت،و  األفراد ومدخرات وداصع بتعبئة يقـو كفاية ذا نظاما توفر اهنأ إذ .عليها ابلطلب األمواؿ عرض فيو
 4".اصتماف من سبنحو ما خالؿ من ادلستهلكني أو التجار أو للمنتجني سوا  الالـز التمويل

                                                            
 .40سعودي عبد الصمد، مرجع سبق ذكره، ص1
 .181، ص1982شركة كارم للنأر والًتمجة والتوزيع، الكويت، "النقود والبنوك" سامء اخلليل 2
 .05، ص2003ادلكتب العريب احلديث،  دارة البنوك التجارية"إ"منري ابراىيم ىندي 3
 .19فرج، مرجع سبق ذكره، صشعباف 4
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 1ساسا بتلقء الوداصع القابلة للسحب لدى اإلطالع أو بعد أجل".أمؤسسة تعمل يف السوؽ النقدية وتطلع  :البنك التجاري -
العمـو ديكن تقدمي تعريف شامل للبنك التجاري على أنو مؤسسة مالية ربت رقابة البنك ادلركزي، تعمل كوسيط مارل  وعلى

بني الوحدات ذات الفاصض ادلارل وذات العجز ادلارل عن طريق قبوؿ الوداصع وخلق النقود والتوسع يف منح القروض لألفراد 
 وادلؤسسات.

 .خصائص البنوك التجاريةاثلثا: 
 ديكن ربديد خصاصص البنوؾ التجارية كما يلء:

ك تتةثر برقابة البنك ادلركزي وال تؤثر عليو: ذلك أهنا من حيث التدرج أتيت يف ادلرتبة الثانية يف سلم اجلهاز البنكء للدولة بعد البن -
 يفرض أف كذلك لو حيق معينة، بل ستعماؿ أدوات ووساصلثري مباشر على البنوؾ التجارية ابادلركزي، ىذا األخري ديارس رقابة وأت

 ادلالية ابلقواعد بنك ذباري كل تقيد من مدى التحقق وكذا واجلناصية، ادلدنية العقوابت طاصلة ربت التنفيذ واجبة أحكاما عليها
 .النقدية السلطات تصدرىا اليت والتعليمات وابلقوانني

،  اجة السوؽ النقديةحلجها حبثا عن فرص الربح، وتبعا لة وحىت خار البنوؾ التجارية تتعدد وتتنوع وتنتأر يف سلتلف أرجا  الدو  -
ندماج مع بعضها البعض حىت تكوف ذلا القدرة على التمويل الواسع ومواجهة العمليات كما ديكنها من الًتكز عن طريق اال

 الكبرية والسيطرة على أسواؽ النقد وادلاؿ.
ىدفها ربقيق الربح أبقل تكاليف، وقد تكوف شللوكة للخواص أو ابلأراكة مع الدولة، البنوؾ التجارية عبارة عن مأاريع رأمسالية  -

 ستقرار النقدي، والتوجيو والرقابة وتنفيذ السياسة النقدية.ادلركزي الذي يسعى إذل ربقيق اال عكس البنك
صفة إبرا  درىا البنك ادلركزي، فالثانية ذلا إصدار نوع أخر من النقود، وىء نقود الوداصع واليت زبتلف عن النقود القانونية اليت يص -

ف، وتتغري بتغري ختالؼ الزماف وادلكاية، كما أف نقود الوداصع زبتلف ابما األوذل فلها صفة إبرا  غري هناصأهناصية بقوة القانوف، 
 نقود القانونية فهء اثبتة ومطلقة بصرؼ النظر عن الزماف وادلكاف.ما الأأسعار الفاصدة، 

 .ظائف البنوك التجاريةو رابعا: 
ستقباذلا ارىا يف توفري وساصل دفع من خالؿ قتصاد، وكذا دو يف عملية خلق النقود يف اال نظرا للدور الذي تلعبو البنوؾ التجارية
 ديثة.احلتقليدية و الللوداصع اجلارية، فإف وراصفها تنوعت بني 

 يف:تتمثل الوظائف التقليدية:  .1
أقدـ الوراصف ادلنوطة ابلبنك التجاري، وىذه الوداصع تعترب دينا على عاتق البنك وتدرج يف جانب تعترب من  قبول الودائع:/1.1

 اخلصـو من ميزانية البنك، وتتةلف من:
ادلدة  انقضا  بعد إال منها جز  سحب أو سحبها والجيوز لصاحبها التجاري البنك لدى تودع اليت الوديعة : وىءودائع لألجل -

 .البنك مع عليها ادلتفق
 يف أي منها يسحب أف صاحبها ويستطيع شروط، أو قيد دوف البنك لدى تودع اليت الوداصع وىءالودائع اجلارية وحتت الطلب: -

                                                            
 .56، ص1982ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزاصر العاصمة،  "ادلؤسسات النقدية"مرواف عطواف 1
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 أوامر الصرؼ أو إيصاالت أو الأيكات بواسطة منها السحب وديكن الوداصع، من النوع ىذا على فاصدة البنك يدفع وال شا ، وقت
 .العميل حيررىا دفع
 .وىء الوداصع اليت ال يسحبها صاحبها إال بعد إخطار البنك بفًتة زمنية معنية ربت إشعارأو الوداصع  الودائع إبخطار:-

ستثمارات ا قتصادية أولألفراد وادلأروعات االحيث تقـو البنوؾ بتوريف مواردىا يف شكل قروض تقدمها  منح القروض:/2.1
السيولة والرحبية من جهة ك وفق أسس معينةمتعددة، مع مراعاة قدرة العميل على التسديد من جهة والعمل على توريف ىذه ادلوارد 

 .أخرى
متياز، ومن حيث ا نتقاؿ حق أواشكل ىذا التوريف أيخذ عدة أشكاؿ فقد يكوف قرض نقدي مباشر، أو إقراض سلع عينية أو 

ستثمار اأما ابلنسبة للغرض فقد يكوف قرض ستحقاؽ قد يكوف قرض طويل أو قصري األجل، والذي يؤثر على سعر الفاصدة، مدة اال
 ستهالكء أو قرض ذباري.اأو قرض 

 .الوظائف احلديثة .2
إذل تقدمي  تساع رقعة نأاطها، دل تعد تقتصر الوراصف على قبوؿ الوداصع ومنح القروض، بل تعداهامع تطور البنوؾ التجارية و 

 خدمات مالية سلتلفة للمجتمع، ومن بني الوراصف احلديثة:
 ؛شرا  وبيع األوراؽ ادلالية وحفظها لصاحل العمال ، وذلك مقابل عمولة زلددة -
 ؛نيل ثقتهم ابلبنك أجل قتصادي، وذلك منيف ادليداف ادلارل واال ستثمارية لبعض ادلتعاملنيتقدمي اخلدمات اال -
 ؛أبنفسهم لالستثمار اخلربة أو الوقت ذلم ليس الذين عمالصها حلساب االستثمار أمنا  بوريفة القياـ -
 ؛ادلستندية ابالعتماداتسبويل عمليات التجارة اخلارجية، والتعامل  -
 ؛قتصادية والتقنية والفنية وكيفية إدارة األعماؿالقياـ جبدوى ادلأاريع اال -
 ؛األوراؽ التجارية لعمالصهاوربصيل خصم  -
 ؛التعامل يف العمالت األجنبية بيعا وشرا ا -
، دبوجبها يتمتع العميل ابخلدمات اليت تكوف زلل عقد بني احملالت التجارية إصدار البطاقة اإلصتمانية: وىء خدمة مصرفية حديثة -

 ؛حلامل البطاقة االصتمافوالأركات وبنكو عن طريق منح 
 ؛وادلمتلكات ادلهمة والثمينة الواثصق حلفظ للعمال  احلديدية أتجري اخلزاصن -
والذي يتعهد فيو بدفع نيابة عن العميل مبلغ معني إذل  ،لتزاـ كتايب من طرؼ البنكاوىو عبارة عن  :فالضما خطاابت إصدار -

ستحقاؽ ويتقاضى البنك عمولة مقابل إصدار تسديد العميل للمبلغ يف اتريخ االطرؼ آخر يف فًتة زلددة، وذلك يف حالة عدـ 
  خطاابت الضماف. 

 البنوك ادلتخصصة: الفصل الرابع
الزراعية، الصناعية  القطاعات للمأاريع التنموية يف صتمافلبنوؾ التجارية التوسع يف منح االولظروؼ مالية معينة ال تستطيع ا حيدث

قتصادية، وفقا اوتعمل على سبويل مأروعات واإلسكاف وغريىا، فكاف من الضروري إجياد مؤسسات تكمل أنأطة البنوؾ التجارية 
 لتخصصها فظهرت ما يسمى ابلبنوؾ ادلتخصصة.
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 .تعريف البنوك ادلتخصصةأوال: 
قتصاد القومء، واليت ال يكوف قبوؿ وداصع زبدـ نأاطا معينا يف اال ت مصرفيةالبنوؾ ادلتخصصة ىء تلك البنوؾ اليت تقـو بعمليا"

زراعية،  اقتصاديةىء البنوؾ اليت زبصص يف سبويل مأروعات أو عمليات " اسية" وتعرؼ أيضاربت الطلب من أوجو أنأطتها األس
 .و ذبارية"أصناعية 

لنوع وآجاؿ التمويل اليت سبنحها ىذه البنوؾ وفقا التسهيالت نوع ويعود التخصص يف التمويل إذل طبيعة كل نأاط، وكذا إذل 
البنوؾ ادلتخصصة يف التجارة اخلارجية قد  ستثنا ابمواردىا يف قروض طويلة األجل،  بتأغيلتقـو  فعادة ماالنأاط الذي تتعامل معو، 

 1يف البنك العقاري إذل ثالثني سنة.يصل أجل القروض إذل ستة أشهر، بينما قد يصل 
على  خبالؼ الوداصع ، وتعتمد يف مواردىامتخصصة وسيطة، ألهنا مؤسسات مالية أبعماؿ البنوؾ التجاربة التقـوالبنوؾ  ىذه
 البنوؾ فيها تأًتؾو  تصدرىا اليت العامة والقروض السندات و ما خيصص ذلا من ميزانية الدولة إف كاف إقتصادىا موجو، ومنأرأمساذلا، 
 2.مواردىا حدود يف إال نأاطها يف التوسع تستطيع ال ادلتخصصة البنوؾ فإف ذلذا. عندىا االستثمار أنواع من كنوع التجارية
 .خصائص البنوك ادلتخصصةاثنيا: 

 3:ديكن تلخيص أىم خصاصص البنوؾ ادلتخصصة يف
 على تعتمد وإمنا للتوريف،األفراد، وإذا ما قبلت بعض ىذه البنوؾ وداصع فإهنا ال سبثل ادلورد األساسء  من الوداصع تتلقى ال -

 من عليها ربصل اآلجل طويلة قروض منتقدمو  وما طويلة، آجاؿ الدفع بعد تستحق سندات من تصدره وما أمواذلا رؤوس
 .والبنوؾ التجارية ادلركزي البنك

 أسعار الفاصدة على القروض اليت سبنحها عادة ما تتماشى وأىدافها. -
ستثمار ادلباشر يف إنأا  مأروعات عمليات اإلقراض للمأاريع التنموية، بل يتعداه إذل االال يقتصر نأاط ىذه البنوؾ على  -

 جديدة أو ادلسامهة يف رؤوس أمواؿ ادلأروعات، وتقدمي اخلربات الفنية والتقنية.
 شليزة. جتماعء، لذلك تساعدىا الدولة وسبنحها القروض أبسعار فاصدةعادة مايغلب على أىداؼ ىذه البنوؾ الطابع اال -
 تكوف سياستها اإلقراضية ضمن خطة الدولة التنموية، وتعمل على تنمية قطاع إنتاجء معني فيطلق عليها بنوؾ التنمية. -
 .تنافسية تكوف اليت التجارية البنوؾ عكس على القطاع بذلك اخلاص اإلقراض سوؽ يف تنفرد ما عادة ألنو احتكارية صفة ذلا -

 .نذكر منها :أنواع البنوك ادلتخصصةاثلثا: 
  .بنوك التنمية الصناعية .1

إصتمانية مباشرة وغري مباشرة للمنأآت الصناعية لفًتات طويلة ومتوسطة األجل وفقا لنوع ىذه البنوؾ تعمل على تقدمي تسهيالت 
 اإلصتماف ادلطلوب، كما هتدؼ إذل جلب ادلستثمرين إلقامة ادلأروعات الصناعية والأراكة معهم، ومن أىم وراصفها:

                                                            
 .17، ص2003الدار اجلامعية، مصر،  والتمويل يف البنوك التجارية" االستثمار"حماسبة أمحد صالح عطية 1
 .274عقيل جاسم عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص2
 .97، ص1997الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ت ادلتخصصة: إدارة البنوك"آ"إدارة ادلنشعبد الغفار حنفء -من إعداد الباحث بنا ا على:3
 .274 273، ص ص2006يزيد الكرؾ، األردف،  ، مركز02" ط"النقود والبنوك وادلؤسسات ادلاليةالطاىر عبد هللا -
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نتجات التامة الصنع والنصف مصنعة، بقروض عادة سبويل العمليات اجلارية يف رلاؿ الصناعة عن طريق سبويل شرا  اخلامات وادل -
 ؛ماتكوف قصرية األجل ال تتجاوز السنة

دة، بقروض التجديدات وفتح خطوط إنتاج جديالتوسعات،  حالةقتنا  التثبيتات، اسبويل العمليات الرأمسالية للأركات الصناعية ك -
 ؛سنوات 05جل يف حدود متوسطة األ

 ؛سنة20إذل  10أجاذلا مدة شرا  أراضء ادلصنع وذبهيزاتو، بقروض قد تصل  -
 قتصادية للمأاريع.تقدمي ادلأورة التقنية والفنية ودراسة اجلدوى اال -
 .بنوك التنمية الزراعية  .2

بغيىة ربقيق أكرب قدر من احملاصيل الزراعية، ومواجهة األزمات  ىء البنوؾ ادلتخصصة يف تقدمي خدماهتا ادلالية للقطاع الزراعء،
، وزبتلف سياسة البنك يف التمويل وفقا لطبيعة إدخاؿ التقنية الزراعية احلديثةكتفا  الغذاصء يف البلد والعمل على الزراعية ولتحقيق اال 

تكوف ح ىذه البنوؾ أيضا قروضا متوسطة أو طويلة األجل، و البلد الذي تعمل فيو وكا للظروؼ الطبيعية الساصدة يف تلك ادلنطقة، وسبن
 1:وعادة ما تكوف عملياهتا موجو إذل مرتبطة ابدلواسم الزراعية،

 وسبهيد إعداد أعبا  لتورل والعينية للمزارعني النقدية السلف منح طريق عن القاصمة الزراعية للمأروعات اجلارية العمليات سبويل -
 ؛وغريىا والدواجن وادلناحل ءادلواش وتربية واحلصاد والتسميد للزراعة رضاأل

 ؛ستصالح األراضء الزراعية دبا يتوافق وسياسة التوسع األفقءاسبويل عمليات  -
 ؛وغريىا وادلناحل الزراعية احملاصيل وإنتاجية نوعية لتحسني الرأسء التوسع عمليات سبويل -
 آالت شرا  أو جديدة مساحات طريق إضافة عن اإلنتاجية طاقتها بزايدة تقـو اليت الزراعية للمأروعات الرأمسالية العمليات سبويل -

 .وحيواانت وتسمني دواجن إنتاج خطوط أو مناحل إنأا  أو جديدة زراعية
 .البنوك العقارية .3

قروض لتكملة عقارات مبينة، أو الالزمة لأرا  العقارات يف شكل أراضء و صتمانية االتسهيالت الىء عبارة عن بنوؾ هتتم بتقدمي 
ذا النوع من التمويل ينفرد سنة، وألمهية ى 20ستحقاقها طويلة سبتد إذل اومدة  اتكوف مبالغ القروض كبرية جد عملية البنا ، وعادة ما

لفنية قتصادية للمأروع، وإعطا  ادلأورة اكما يتوذل على عاتقو اإلدارة اال  ات اإلصلاز،البنك دبتابعة عملية اإلنفاؽ وربطو بعمليعادة 
قتصادية عن طريق رلموعة من اخلربا  والفنيني ادلتخصصني يف ختلفة، وإعداد دراسات اجلدوى االالالزمة ادلتعلقة ابلعمليات العقارية ادل

كالفنادؽ واجملمعات   ستثمار ادلباشر يف ادلأروعات العقاريةقتصادي يقـو البنك ابالطة العقارية، ولتحقيق ادلردود االرلاالت األنأ
 سكنية.ال
 .بنوك متويل التجارة اخلارجية .4

 ىذه سبنح ، وقدوىء بنوؾ تتخصص يف سبويل التجارة اخلارجية )الصادرات والواردات( وكل ادلعامالت التجارية ذات الطابع الدورل
 زبتص كما .للتصدير ادلوجو ابإلنتاج النهوض على دلساعدهتا والزراعية الصناعية اآلجاؿ للمنأآت سلتلفة اصتمانية تسهيالت البنوؾ

 االتفاقيات يعقد فإنو كذلك .األجنبية الدوؿ مع الثناصء والتبادؿ ادلقايضة لعمليات الالزمة ادلستندية بفتح االعتمادات البنوؾ ىذه
                                                            

 ، بتصرؼ.18أمحد صاحل عطية، مرجع سبق ذكره، ص1
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 األجنبية العمالت حصيلة من تتكوف اليت موارده على عملياتو سبويل يف البنك يعتمد أف ديكن و، األخرى الدوؿ يف البنوؾ الالزمة مع
  1.األجنبية البنوؾ من عليها حيصل اليت االصتمانية التسهيالت ومن للدولة الواردة

 .سالميةالبنوك اإل .5
  .ف البنوك اإلسالميةيتعر /1.5

 اجملاالت يف واالستثمار التمويل أعماؿ تباشر كما وادلالية اخلدمات ادلصرفية أبدا  تقـو إسالمء، إطار يف تعمل مالية مؤسسة"-
ادلالية،   ادلعامالت رلاؿ يف اإلسالمية ألخالؽا يف وادلتمثل القيم غرس هبدؼ اإلسالمية، وأحكاـ الأريعة قواعد ضو  يف ادلختلفة

 2".اإلسالمية للأعوب الكردية احلياة ربقيق يف ادلسامهة بقصد األمواؿ تأغيل من واالقتصادية االجتماعية التنمية ربقيق يف وادلساعدة
أيضا "البنوؾ اإلسالمية ىء مؤسسات مصرفية ىدفها ذبميع األمواؿ وادلدخرات من كل من ال يرغب يف التعامل ابلراب وتعرؼ -

اخلدمات ادلصرفية ادلتنوعة للعمال  دبا يتفق  قتصادي ادلختلف، وكذلك توفري)الفاصدة(  م العمل على توريفها يف رلاالت النأاط اال
 3جتماعية يف اجملتمع".قتصادية واالم أىداؼ التنمية االمع الأريعة اإلسالمية وحيقق دع

ولكن يأًتط إلسباـ  استثنا ادلصرفية كباقء البنوؾ دوف  يالحظ من خالؿ ىذه التعاريف أف البنوؾ اإلسالمية يقـو جبميػع األنأػطة
واالستصناع واإلجارة ادلنتهية  احبػة وبيػع السػلماستنادًا للصيغ اليت أقرهتا الأريعة اإلسالمية من ادلضػاربة وادلر  ىذه اخلدمات أف تكوف

 البنك اإلسالمء وحصة الزبوف ادلتعامل مع ادلصرؼ. ابلتمليك وغريىا حيث يتحدد يف ىذه الصػيغ حصػة
 .أىداف البنك اإلسالمي/2.5

 4:البنك اإلسالمء، فإف األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها زبتلف عن البنوؾ العادية، وديكن إمجاذلا يف خلصوصية
نأر الدعوة اإلسالمية عن طريق التعامل التجاري، كما فعل التجار ادلسػلموف عندما نأروا اإلسالـ يف جنوب شرؽ آسيا )يف   -

  ..).ماليزاي ػ الفلبني ػ أندونيسياػ سنغافورة
 .ادلصارؼ اإلسالمية للوصوؿ إذل االقتصاد اإلسالمء الذي يقػـو علػى مبادئ الأريعة اإلسالمية وعلى العدالة االجتماعيةتسعى  -
 .ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية وربقيػق النهضػة الصناعية والزراعية يف ىذه اجملتمعات -
لدوؿ اإلسالمية وزلاولة ذبميػع ادلػدخرات الوطنية هبدؼ توريفها يف ادلأاريع الصناعية نأر الوعء ادلصريف اإلسالمء يف ا -

 .واإلنتاجية واخلدمية
تعميم فكرة االستثمار اإلسالمء وإيقاؼ ادلضاربة ادلسعورة اليت ىػء أقػرب للمقامرة بداًل من ادلأاركة يف االستثمار بني ادلصرؼ  -

 .وادلستثمر
 .ت ادلصرفية وزلاولة ربويلها إذل الصيغة اإلسالمية لكء يػتم تطوير ادلنتجات ادلصرفية اإلسالميةالقياـ جبميع ادلعامال -

 

                                                            
 .278عقيل جاسم عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .96، ص2003هبا  الدين للنأر والتوزيع، اجلزاصر،  قتصاد النقدي وادلصريف""االزلمود سحنوف 2
 .117، ص2000دار صفا  للنأر والتوزيع، عماف، "النقود والبنوك" رشاد العصار، رايض احللمء 3

 .143، ص2012دار ادلنهل اللبناين، بريوت،  والسياسات النقدية""النقود والصريفة علء كنعاف 4
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الطاقات الكامنة يف اجملتمع للوصوؿ بو إذل أقصى إنتاجية شلكنة، دبا يكفل التغري إف ىذه األىداؼ يكمن جوىرىا يف ربريك 
 ادلنأود يف الأرع.



 

 

 

 :الثالثاملحور 

 ألاسواق املالية.
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 .: األسواق ادلاليةالثالثاحملور 
والتكنولوجي الذي عرفتو معظم دول العادل خاصة الرأظبالية، حيث برز الدور اؽبام  االقتصاديتطور األسواق اؼبالية ابلتطور  ارتبط

الدول الرأظبالية  القتصادايت، وأضحت مع مرور الزمن السمة األساسية االقتصاديالذي تؤديو ىذه األسواق اؼبالية يف النشاط 
اليت زبلق األزمات اؼبالية  ابالضطراابتأداء ىذه األسواق  ارتباط، وابلرغم من لالقتصاداؼبتقدمة، وأىم قناة تضمن العملية التمويلية 

 العاؼبية، وتنامى دورىا حىت يف الدول النامية. االقتصادايتالواسع يف  انتشارىاالشديدة فإنو يالحظ مدى 

 مدخل فين لألسواق ادلاليةالفصل األول: 

 أوال: ماهية األسواق ادلالية.
 Financial Marketمفهوم السوق ادلايل:  .1

 :نقدم ؾبموعة من التعاريف اليت تقرب الصورة أكثر لفهم السوق اؼبارل
 " ككل، فالنظام اؼبارل عبارة عن ؾبموعة من األسواق   اجملتمعتعترب األسواق واؼبؤسسات اؼبالية جزء من النظام اؼبارل الذي ىبدم

 1.اؼبالية، واؼبؤسسات اؼبالية ورجال األعمال، واألفراد واغبكومات اليت تشارك يف ىذا النظام وتنظم عملياتو"
 أحد قنوات صبع اؼبدخرات اؼبالية وتوجيهها لتمويل ـبتلف اؼبشاريع االستثمارية هبدف إحداث دفع يف عجلة التنمية" 

 2.االقتصادية"
 ية وتعرف أيضا أبهنا دبثابة "آلية يتم من خالؽبا ربويل اؼبوارد اؼبالية من الوحدات االقتصادية اؼبدخرة، واليت يتوافر لديها فوائض مال

 3.وسبثل عرض األموال، إذل الوحدات االقتصادية اليت تعاين من عجز يف اؼبوارد اؼبالية وتعكس الطلب على األموال"
 وق اؼبال على أنو "ذلك اإلطار الذي هبمع بُت ابئعي األدوات اؼبالية واؼبشًتي تلك األدوات وذلك بغض النظر عن ويعرف س

الة فيما بُت اؼبتعاملُت يف السوق فع   اتصالهبا ىذا اعبمع أو اؼبكان الذي مت فيو، ولكن بشرط توفر قنوات  الوسيلة اليت يتحقق
 .4ظة زمنية معينة ابلنسبة ألي ورقة مالية متداولة فيو"حبيث ذبعل األشبان السائدة يف أي غب

  فهناك أطراف ربتاج إذل سبويل لالقتصادرؤوس األموال بُت األطراف اؼبكونة  انتقالإذن األسواق اؼبالية ىي اغبلقة اليت تضمن ،
لتسيَت نشاطها وسبويل عجزىا اؼبارل أتخذ شكل مشروعات ومنشآت األعمال، وأطراف أخرىا لديها فائض مارل وأتخذ 

 .وتزيد كفاءتو االقتصاديزيد مستوى نشاط  االنتقالاألشكال )حكومة، أفراد، مشروعات..(، وبعملية 
 
 

                                                            
 .07، ص2007" دار الفكر اعبامعي، "األسواق وادلؤسسات ادلاليةهنال فريد مصطفى، السيد عبد الفتاح إظباعيل 1
 .21ص، 2005" الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،"بورصة األوراق ادلالية: بني النظرية والتطبيقصاحل دمحم اغبناوي، جالل إبراىيم العبد 2
دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية  "سوق األوراق ادلالية بني ضرورات التحول االقتصادي التحرير ادلايل ومتطلبات تطويرها" وليم عاطف اندراوس3

 .15، ص2006،مصر،
 .16، ص2009دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع، عمان،  "األسواق ادلالية والدولية" أنس البكري، وليد الصايف4
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  .تطور األسواق ادلالية .2
تطور أسواق األوراق اؼبالية اترىبيًا ابلتطور االقتصادي والصناعي الذي مر ت بو معظم دول العادل والسيما يف الدول  ارتبط

الرأظبالية، كما أن ظهور الشركات اؼبسانبة وإقبال اغبكومات على االقًتاض ساىم يف حركة قوية للتعامل ابلصكوك اؼبالية والذي أدى 
 اؼبالية. إذل ظهور بورصات األوراق 

ويف بريطانيا استقرت أعمال بورصات األوراق اؼبالية يف أوائل القرن  ،1724وقد ظهرت أول بورصة لألوراق اؼبالية يف فرنسا عام 
أما يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية فقد أنشأت أول بورصة  ، Exchange Royal) ) التاسع عشر يف مبٌت خاص أطلق عليو

 1الشارع نفسو الذي كانت تتم فيو ىذه التعامالت يف السابق وىو وول سًتيت.ويف  1821لألسهم عام 
 :2وقد مرت فكرة ظهور األسواق اؼبالية، دبراحل نوجزىا كما يلي

سبيزت ىذه اؼبرحلة بعدم وجود بنوك مركزية، مع بوجود عدد كبَت من البنوك اػباصة وؿبالت الصرافة وارتفاع  ادلرحلة األوىل: -
ـبتلفة، أما ابلنسبة للنشاط  وعقارية وزراعية ذباريةى معيشة األفراد وإقباؽبم على استثمار مدخراهتم يف مشروعات نسيب يف مستو 

األفراد للجوء إذل البنوك  اضطراؼبعامالت، وابلتارل  اتساعاؼبداخيل وبداية  وارتفاعيف اإلنتاج  بزايدة تتميزالفردي فهذه اؼبرحلة 
 .لالقًتاض

وينظم عملها بعد أن كانت اؼبرحلة األوذل تتميز حبرية  التجاريةسبيزت بظهور بنك مركزي يسيطر على البنوك  :ادلرحلة الثانية -
دورىا يف االئتمان  وزايدة الكمبياالتقبول خصم  ويزداد التقليديبعملها  التجاريةمطلقة، ويف ىذه اؼبرحلة تقوم البنوك  اقتصادية

أهنا ال تستطيع منح القروض إال آلجال ؿبددة  غَتركزي، ورباول مد نشاطها خارج اغبدود طبقا للقواعد اليت يصدرىا البنك اؼب
طلب األفراد على النقود يف ىذه اؼبرحلة، وىذا راجع لرقابة البنك اؼبركزي على عملها وربديده للكتلة النقدية  زايدةابلرغم من 

 لالقتصادالالزمة 
وبنوك  والعقارية والزراعيةمثل البنوك الصناعية  والطويلتخصصة يف اإلقراض اؼبتوسط سبيزت بظهور البنوك اؼب ادلرحلة الثالثة: -

من  احتياجاهتاوأصبحت ىذه البنوك تقوم بعمليات إصدار سندات متوسطة وطويلة األجل لسد  ،واالستثمارات...اخل التنمية
 البنك اؼبركزي إبصدار سندات اػبزانة. يقوماؼبختلفة و  للمشاريع التمويلحباجات  ياألموال ولكي تف

إصدارات سندات اػبزانة لفًتات متوسطة  وزايدة، واالىتمام بسعر الفائدة، احمللية النقديةظهرت األسواق  وفيها :ادلرحلة الرابعة -
ظهور أسواق  دايةبالندماج السوق النقدي يف السوق اؼبارل، و  يعترب بداية، وىذا التجاريةاألجل، وزاد نشاط األوراق  وطويلة
 العلمياتابلنسبة غبجم  مالية كبَتةوجود موارد  يقتضيلتبادل ىذه األوراق، ابإلضافة إذل وجود سوق نقدي متقدمة، فبا  اثنوية
 ذبرى فيو.اليت 

                                                            
، 2004/السنة الثالثة، الكويت، مارس 27عدد  للتخطيط،منشورات سلسلة "جسور التنمية" اؼبعهد العريب "حتليل األسواق ادلالية "حسن خضار 1

 .03ص
 .16، ص1998دار زىرة للنشر، عمان،  "األسواق ادلالية: مفاهيم وتطبيقات"حسٍت علي خربوش  -من إعداد الباحث بناءا على: 2
 .26ص ،2000للكتاب طرابلس، لبنان،  اغبديثةاؼبؤسسة  ،اعبزء الثاين" ادلاليةوالسوق  ادلصرفية "العمليات ، أنطوان الناشفخليل اؽبندي-
 .10ص ،1425- 2005عمان،  ،والتوزيعدار اؼبعتز للنشر  ادلالية والنقدية"األسواق "رمسية أضبد أبو موسى -
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تكمل كل سوق منها األخرى من  حبيث، اؼبالية الدوليةيف األسواق  اؼبالية احمللية: وىي مرحلة اندماج األسواق ادلرحلة اخلامسة -
داخل الدولة وتطور اؼبرافق  ة متطورة يف مباء النظام اؼبصريف. وىذه اؼبرحلة سبثل حلقعليهاعرض النقود أو الطلب  حيث

 .فيهاالعامة  االقتصادية
 .وخصائصها وظائف السوق ادلايلا: اثني

واؼبالية يف الدول اؼبتقدمة والناشئة، وتتجلى وظائفها يف األوجو  االقتصاديةتساىم األسواق اؼبالية بشكل كبَت يف ربريك األنشطة 
 :التالية

   ؛القومي االستثمارالعمل على زايدة معدل  -
 ؛التعريف ابلوضع اؼبارل للشركات -
 ؛توفَت السيولة اؼبناسبة للمستثمرين -
 ؛تسعَت األوراق اؼبالية -
                                                         ؛متنوعة وكافية ادخاريةإاتحة أوعية  -
 ؛اغبد من معدالت التضخم -
 .             االقتصاديةاؼبسانبة يف عملية سبويل اؼبشروعات  -
 ؛األكثر كفاءة االستثماراتكبو  االدخارتوجيو  -
 ؛احمللية والدولية االقتصاديةإاتحة مؤشرات للحالة  -
            ؛اؼبستثمرين واؼبدخرين زبفيض اؼبخاطر اليت تواجو -
 ؛مساعدة اغبكومة يف تنفيذ سياستها اؼبالية والنقدية -
         .واالستثماريتنمية الوعي اؼبارل  -

ذن لقيام السوق اؼبارل بوظائفو، وجب توفر ؾبموعة من األطراف شأنو شأن ابقي األسواق، ويف حالة األسواق اؼبالية، فإن إ
 من التعاريف السابقة والوظائف وىي: استنتاجهااألطراف اؼبشكلة لو يبكن 

 ؛وجود السلعة ؿبل البيع والشراء وتكون عبارة عن سلعة أو خدمة أو أصول مالية 
 ؛الراغبُت يف الشراء والبيع) اؼبقرضُت واؼبقًتضُت( وجود 
 )؛وجود وسطاء يسهلون عملية التبادل )وإن كان األمر غَت ضروري 
 .وجود قوانُت وأحكام تضبط العملية 

 .والشكل التارل يلخص أركان السوق اؼبارل
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 .(: أركان السوق ادلايل00كل رقم)ش

 
(" أطروحة دكتوراه ل م د، زبصص الوطين )دراسة حالة بورصة ماليزاي االقتصاد"كفاءة األسواق ادلالية الناشئة ودورها يف مونية سلطان  ادلصدر: 

 .13، ص2014/2015والتجارية، جامعة بسكرة،  االقتصاديةالنقود والبنوك واألسواق اؼبالية، كلية العلوم  اقتصادايت
 1تتميز األسواق اؼبالية دبجموعة من اػبصائص سبيزىا عن ابقي أسواق السلع واػبدمات:و 
  عاليةىذا اغبجم نسبة  حبيث يشكل، معينة وطنية ماليةيف سوق  األجنبية االستثماريةارتفاع حجم اؼبعامالت اػباصة ابألدوات 

 ؛اعتياديبشكل  اعباريةمن التبادالت 
 الدولية؛للتبادالت  الكلية القيمةيف  بشكل خاص معينةنسبة مسانبة بلد ما أو عدد ؿبدد من البلدان بشكل عام وأسواق  ارتفاع 
  ىذا االعتماد ـبتلف  يغطي.و  تنفيذىاومتابعة إجراءات  الدوليةيف التعاقدات على التبادالت  الدوليةاعتماد شبكات االتصاالت

 ؛النظامية وغَت النظاميةواق وكافة األس االستثماريةاألدوات 
 سواء جرى ذلك بشكل مباشر بُت أطراف العقود أو بشكل غَت مباشر من خالل الوساطة النظامية غَتدور التعامالت  تزايد ،

 ؛اؼبالية أو االتصاالت السلكية والالسلكية
  ؛للشائعات عالية وحساسية شديدةاألسواق تسودىا اؼبضاربة، فتعاين من تقلبات  غالبيةإن 
  ؛والتجارية الصناعية البنية ربويلوللمساعدة على  األصول، قيمة لقياسأداة 
 أدوات لكون نظرا النقدي، السوق يف االستثمار من سيولة وأقل ـباطرة أكثر يكون قد اؼبالية األوراق سوق يف االستثمار 

 ذات أهنا من الرغم على األسهم وكذلك ـبتلفة، وتنظيمية سوقية، سعرية، ـباطر وبتمل األجل طويلة السندات مثل فيو االستثمار
 ؛أيضا كبَتة ـباطرىا أن إال نسبيا أكرب عائد

                                                            
 .17سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  مونية-راجع ابػبصوص:  1
 .32، ص1997دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع، عمان،  "االستثمار"مبادئ طاىر حيدر حردان -

-J.Pilverdier, tereyt, Le marché boursier, Economica, 1998, p: 10. 
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 إذل ربتاج اليت اإلنتاجية اؼبشروعات سبويل يف خاصة أنبية وتكتسب األجل، طويلة اؼبالية ابألوراق ترتبط اؼبالية األوراق سوق 
 .طويل أمد على تسدد أموال

 اؼبديونية وأدوات أبنواعها األسهم سبثل اليت األموال تدفق قناة سبثل كوهنا ومبوىا األعمال منشآت تطوير يف حيواي دورا تلعب -
  طويلة وقصَتة األجل.

 .الفصل الثاين: تقسيمات األسواق ادلالية
عدة تقسيمات متداخلة لألسواق اؼبالية، ىذه التقسيمات يبكن التمييز بينها وفق صبلة من اؼبعايَت، وسيتم الًتكيز على معيار  توجد

 مبيز فيو بُت سوق النقد وسوق رأس اؼبال.التمويل، والذي 
 .أوال: سوق النقد

 .تعريف سوق النقد .1
 أو اإلقراض فيما بُت البنوك احمللية أو احمللية واألجنبية، أو فيما بُت البنوك االقًتاضسوق يتم من خاللو عملية " :ىو عبارة عن

على عامل أساسي مهم ىو  مرتكزاواؼبؤسسات اؼبالية احمللية األخرى، ويتأثر سوق النقد بطبيعة اغبال بنوعية السياسة النقدية اؼبطبقة، 
 1."سبكن من معرفة ربركات واذباه أسعار الفائدةواليت ية سعر الفائدة والعوامل اليت أتثر عليو سواء ؿبلية أو خارج

والتعامل يف ىذه السوق يكون ألغراض قصَتة األجل، ابللجوء إذل قروض قصَتة األجل ال تتعدى السنة الواحدة، وىذه القروض 
ة قد تتم من خالل عقد القرض اؼبباشر، أو من خالل األوراق اؼبالية اليت تتميز ابلسيولة العالية واليت يبكن ربويلها إذل نقود خالل فًت 

 و بدون خسارة.ألة قصَتة، خبسارة قلي
مصدرا للتمويل قصَت األجل، وذلك من خالل السماسرة  ابعتبارهللدولة،  االقتصاديوللسوق النقدية أنبية ابلغة يف النشاط 

 والبنوك التجارية وبعض اعبهات اغبكومية واليت تتعامل يف األوراق اؼبالية قصَتة األجل، أما اؼبستثمرون األفراد فدورىم يف سوق النقد
 2اؼبتداولة فيو. االستثمارمعدل العائد اؼبتوقع من أدوات  اللبفاضؿبدود بشكل نسيب نظرا 

 .السوق النقديةوظائف  .2
 السوق النقدية كأية سوق أخرى ؽبا ؾبموعة من الوظائف، سبيزىا عن غَتىا من األسواق تتمثل يف ما يلي:

 التمويل االقتصادي؛توفَت السيولة وكل وسائل الدفع اؼبتاحة لتلبية احتياجات  -
 سد عجز الوحدات االقتصادية يف األجل القصَت؛ -
 استغالل اؼبوارد النقدية اؼبتوفرة لدى البنوك واؼبؤسسات اؼبالية يف عملية التوظيف؛ -
 ذبميع اؼبدخرات السائلة وخلق استثمارات قصَتة األجل؛ -
 توفَت حاجات األفراد من السيولة لعملية اإلنفاق االستهالكي. -
 .األسواق النقدية أنواع .3

 .يبكن التمييز بُت نوعُت من األسواق النقدية، األولية والثانوية
                                                            

 .255، ص2000الدار اعبامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  "أسواق ادلال"عبد الغفار حنفي 1
 .174، ص1999دار وائل للطباعة والنشر، األردن،  العيين وادلايل" االستثمار"أساسيات انظم دمحم فوزي وآخرون  2
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 ./السوق النقدية األولية1.3
 األموال وىي السوق اليت يتم فيها اغبصول على األموال اؼبراد توظيفها آلجال قصَتة، أبسعار فائدة تتحدد حسب مصدر ىذه 

 اؼبالية. وظبعتو اؼبقًتضومكانة 
 .السوق النقدية الثانوية/2.3

وفق قانون العرض والطلب. والفرق بُت السوقُت ىو  وىي السوق اليت ذبري فيها اإلصدارات النقدية قصَتة األجل أبسعار تتحدد
أن السوق االولية تتداول فيها إصدارات جديدة سبثل البيع األول، بينما السوق الثانوية تتداول فيها إصدارات مستعملة بُت مشًتيها 

 ة عن األسواق النقدية األولية.األول ومشًتين آخرين. ويغلب على األسواق النقدية كوهنا اثنوية وىذا راجع ألنبية ىذه األخَت 
 فيها إذل:كما يبكن ذبزئة السوق النقدية الثانوية حسب العمليات اؼبالية اؼبتداولة 

وتعتمد أساسا األوراق القابلة للخصم كاألوراق التجارية فبثلة ابلكمبياالت والكفاالت وشهادات اإليداع حيث  سوق اخلصم: -
 .واألوراق اؼبالية التجاريةية نظرا إلعادة خصمو للكمبياالت التجار  يتقاضى البنك اؼبركزي سعرا من البنوك

ويشمل صبيع القروض قصَتة األجل اليت يتم تداوؽبا بُت األسبوع الواحد والسنة الكاملة، ويتم  سوق القروض قصرية األجل: -
واؼبالية اؼبصدرة ؽبا، وتتمثل يف ؾبمل األوراق  االقتصاديةتداول يف ىذه السوق ـبتلف األصول اؼبالية حسب نوعية اؼبؤسسات 

والبنوك وبعض مؤسسات ، التجارية واؼبالية قصَتة األجل واؼبتوسطة، ويكون قوامها األساسي من األفراد واؼبشروعات من جهة
 من جهة أخرى. االئتماناإلقراض اؼبتخصصة يف منح 

والقبوالت البنكية وغالبا ما يلجأ البنك اؼبركزي لسياسة  األجنبيةهبا التعامل إبنشاء القروض والعمالت ويقصد  :السوق ادلفتوحة -
السوق اؼبفتوحة لشراء وبيع األوراق اغبكومية أو لشراء وبيع الصرف األجنيب، فإذا ما رغب البنك اؼبركزي من خالل سياستو 

من كمية النقد اؼبتاحة يف السوق على  لينخفضبيع األوراق اؼبالية اليت وبوزىا النقدية إذل تقليص حجم االئتمان فإنو يلجأ إذل 
توسع البنوك يف االئتمان فانو يقوم بشراء األوراق اؼبالية بدفع قيمتها نقدا ليزيد من كمية  زايدةالعكس من ذلك إذا رغب يف 

 النقود اؼبتداولة يف السوق.
 .ادلتدخلون يف السوق النقدي .4

 :ص أىم اؼبتدخلُت يف السوق النقديالسابقة نستخل من التعاريف
ىي مؤسسة عامة ربت وصاية وزارة اؼبالية، وتعترب اؼبقًتض الرئيسي يف األسواق النقدية، وذلك ألنبية أدواهتا  / اخلزينة العامة:1.4

الدولة، قبض الضرائب ودفع ـبتلف  ، مهمتها إدارة أموالاليت يتم التعامل هبا كحواالت اػبزينة والسندات اغبكومية قصَتة األجل
النفقات، ويف حالة عجز اإليرادات عن تغطية النفقات تقوم ابالقًتاض من السوق النقدي، عن طريق طرح إصدارات أكثر عددا، 

بيع وأكرب مقدارا لتلبية حاجات الدولة للتمويل، ويبكن أن تتدخل اػبزينة ألغراض أخرى كسحب جزء من اؼبعروض النقدي عن طريق 
 سندات حكومية للحد من ظاىرة التضخم.

 وتضم البنك اؼبركزي والبنوك التجارية، وقد سبق التطرق إليها يف احملور الثاين من اؼبطبوعة./البنوك: 2.4
، ويتعامل األفراد : تدل كلمة الفرد على الشخص الطبيعي، أما اؼبؤسسات فتدل على الشخص اؼبعنوي/األفراد وادلؤسسات3.4

ات يف السوق النقدي من خالل الودائع اليت يودعوهنا لدى البنوك، وكذا االستثمار يف أذوانت اػبزينة واألدوات قصَتة واؼبؤسس
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األجل، فالسوق النقدي توفر عوائد ؾبزية وبدرجة عالية من السيولة لألفراد واؼبؤسسات مقابل استثماراهتم فيها، وتعمل على تسهيل 
 النقدي ىؤالء يف اغبصول على احتياجاهتم النقدية لغرض التمويل ابلسلع واػبدمات.مدفوعاهتم، كما يساعد السوق 

 اثنيا: أسواق رأس ادلال. 
 .تعريف سوق رأس ادلال .1

سوق رأس اؼبال ىو سوق الصفقات اؼبالية طويلة األجل واليت تنفذ إما يف صورة قروض مباشرة طويلة األجل، أو يف شكل 
لتطور  انعكاسإصدارات مالية طويلة األجل، وىذا اعبزء من سوق رأس اؼبال ىو الذي يبكن تسميتو بسوق األوراق اؼبالية وىي 

األسهم  )األدوات ىذه األسواق من خالل تبادل  هبذه اؼبتعاملُت حاجات تلبية هبدفالية األدوات اؼب ظهرتاقتصادايت الدول، وقد 
ا ىخصوصية ابعتبار  ؽبا أنأخرى إال  سلعةأي  انشأهت سلعاتعترب  اؼبتعاملُت هبا فهياألدوات تباع وتشًتى من قبل  ىذهو ، ( والسندات

 1.استثماريةأداة 
وتعرف أيضا على أهنا "السوق الذي تتداول فيو األوراق اؼبالية طويلة األجل مثل األسهم العادية، واألسهم اؼبمتازة والسندات، 

طريف ىذه  التقاءوىو هبذا يبثل اغبيز أو اإلطار الذي هبمع بُت ابئع الورقة اؼبالية دبشًتيها، أاي كانت وسيلة ىذا اعبمع أو مكان 
فعالة بُت اؼبتعاملُت يف ىذه السوق، حبيث توحد ىذه القنوات األشبان السائدة  اتصالىذا اغبيز أو اإلطار يوفر قنوات العالقة، مادام 

 2يف أي غبظة زمنية ألية ورقة مالية متداولة يف السوق".
طوير اؼبنشآت القائمة وؼبعاعبة ولت االستثمارية"األسواق اؼبالية اليت تتعامل مع األدوات الرئيسية إلنشاء اؼبشروعات  وتعرف أيضا:

  3يف اؼبوازانت السنوية العامة واػباصة وتتكون ىذه األدوات من األسهم والسندات". االختالالت
فسوق رأس اؼبال ىو ذلك التمويل الذي هبمع ويقوم إبعادة توزيع اؼبدخرات اؼبالية بُت وحدات الفائض والعجز اؼبارل، يف شكل 

 لة األجل من أجل ـبتلف أوجو االستعمال.أدوات وأوراق مالية طوي
 ،أن األول مصدرا للتمويل قصَت األجل تتداول فيو أدوات قصَتة األجلوالفرق األساسي بُت السوق النقدي وسوق رأس اؼبال يف 

 .تتداول فيو أوراق مالية طويلة األجل الثاين مصدرا للتمويل طويل األجلو 
 .أنواع أسواق رأس ادلال .2

 أسواق رأس اؼبال على النحو التارل: تقسم
 استالمهاويقصد هبا األسواق اليت تتعامل أبوراق مالية قصَتة أو طويلة األجل، حيث يتم  )الفورية( أو األنية: /األسواق احلاضرة1.2

 وبدوره يتفرع ىذا السوق إذل سوقُت: وتسليمها بشكل فوري أو خالل فًتة وجيزة.
ىي السوق اؼبالية اليت يتم من خالؽبا إصدار األوراق اؼبالية كاألسهم والسندات )أسواق اإلصدار األورل(  :/السوق األويل1.1.2

لية وتباع للمشًتين ألول مرة من قبل الشركات أو الوكاالت اغبكومية اليت ربصل على النقود مقابلها، أي أن ىناك عماعبديدة، 

                                                            
 .45ص ،2001، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 01ط "األسواق ادلالية"عبد النافع الزري وغازي فرح 1
" حبث مقدم ؼبؤسبر أسواق األوراق اؼبالية والبورصات آفاق وربدايت، كلية الشريعة "الوظائف االقتصادية ألسواق األوراق ادلاليةدمحم بن علي العقال 2

 .08، ص2007والقانون، جامعة أم القرى، 
 .91، ص2003دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  "االستثمارات واألسواق ادلالية"ىوشبار معروف 3
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اؼبال يف حال األسهم، إن السوق األولية للسندات عادة ما تكون غَت معروفة للجمهور ، وزايدة رأس اقًتاض يف حال إصدار السندات
 1:وذلك ألن عمليات البيع للمشًتين األوليُت غالباً ما تتم يف مكاتب مغلقة، وتتم عملية اإلصدار يف ىذا السوق بعدة طرق أنبها

  استجابةاؼببلغ يف اؼبطلوب يف العملية ابلكامل أاي كانت : وفيها يلتزم الوسيط اؼبارل بضمان توفَت العام االكتتابعروض 
 السوق.

 :وفيها يلتزم الوسيط)ؾبموعة اإلدارة اليت تشمل اؼبصرف الرائد واؼبصارف اؼبشاركة( ببذل أقصى جهد  عروض بذل أقصى جهد
فعلية أاي كانت نسبتها  اكتتاابتمن  الكامل للعملية. لكنها ال تقدم يف النهاية إذل اؼبدين إال ما توصلت إليو االكتتابلتحقيق 

 إذل إصبارل العملية.
 هنائيا بتقدًن مبلغ معُت )أو نسبة معينة( من إصبارل قيمة العملية والباقي  التزاماوتلتزم فيها ؾبموعة اإلدارة  :العروض ادلزدوجة

 يبذل فيو أقصى جهد.
 إذل قسمُت: من حيث طبيعة التمويل وينقسم السوق األورل لإلصدار

 (Direct Market/سوق التمويل ادلباشر )1.1.1.2
 خرباء خالل من أو مباشرة وتسوقها اؼبقًتضة الشركة تصدرىا اليت األولية اؼبالية األوراق أنواع جبميع يتعامل الذي السوق وىو
 وتستخدموىذا التمويل يدل على وجود عالقة مباشرة بُت طريف التمويل،  الوسطاء، مع استبعاد" واؼبتاجرين السماسرة" التسويق
 أسعار ربديد وأيخذ األجل، طويلة للقروض السندات أو األسهم كانت سواء وخاصة اؼبالية األوراق من ورقة أي اؼبقًتضة الشركة
 .اغبكومية اؼبالية األوراق إذل ابلنسبة اؼبزايدة أسلوب اؼبالية األوراق

 مهما تدفقايوفر  وكذا، النوع من التمويل القدرة على زبصيص موارد ضخمة لصاحل اؼبؤسسات واؼبستثمرين واغبكومات وؽبذا
 اؼبنخفضة والتكاليف التنفيذ يف الكبَتة السرعة إذل ابإلضافة العملية أطراف ؼبختلف اؼبالية واؼبراكز األموال هبذه اؼبتصلة للمعلومات

 لعدم وجود ظباسرة ووسطاء. الصفقات إلسبام اؼبصاحبة
 يبلك الذي الطرف معرفة صعوبة وأيضا اؼبناسب، الزمان ويف اؼبكان يف التمويل طريف تالقي صعوبة وفبا يعاب على ىذا التمويل:

 .بينهما مسبقة معرفة ىناك كانت إذا إال األخر، للطرف إلقراضها معتربة مالية فوائض
 (Indirect Marketغري ادلباشر) التمويل سوق/2.1.1.2

 من اؼبالية األوراق بشراء يقومون الذين اؼباليُت الوسطاء خالل من تتم اليت اؼبعامالت صبيع يتضمن الذي السوق ذلك بو ويقصد 
 يف يتعامل اؼبباشر غَت التمويل سوق أي آخر طرف من الثانوية األسواق يف اثنوية مالية أوراق ويبيعون اؼبقًتضُت من األورل السوق

 2.اؼباليُت الوسطاء وبتدخل والثانوي األورل السوقُت
و سوق التداول، ذلك السوق الذي تتداول فيو األسهم والسندات أ ةيقصد ابلسوق الثانوي: )سوق التداول( ةالثانوي/السوق 2.1.2

السوق وزايدة  اتساعبعد إصدارىا، دبعٌت ىو السوق الذي تتداول فيو أوراق مالية سبق إصدارىا يف السوق األولية، فبا يساعد على 
 الثانوية السوق بدون أنو دبعٌت فبكنا أمرا األولية السوق وجود من ذبعل إذ عنو االستغناء يبكن ال بدور تقوم الثانوية فالسوق سيولتو.

                                                            
 .106، ص2004دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية،  النقدي وادلصريف" االقتصاد"أساسيات عادل أضبد حشيش 1

 .147، ص2010دار الصفاء للنشر، األردن،  "السياسات النقدية وادلالية وأداء سوق األوراق ادلالية"عباس كاظم الدعمي 2
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 وال البيع طريق عن نقود أي ربويل األوراق اؼبالية إذل سيولة يبكن الثانوية السوق ففي اؼبالية، لألوراق أولية سوق أصال تنشا ال قد
 وبدون بسرعة نقود إذل وربويلها بيعها السهل من يكون حيث وجاذبية قبوال أكثر ذبعلها اؼبالية األوراق تسييل إمكانية أن شك

  1.خسائر
 والسوق الثانوي بدوره ينقسم إذل قسمُت: سوق منظمة وسوق غَت منظمة.

وىي اليت أتخذ شكل البورصات وتتميز ىذه األسواق أبن ؽبا مكان ؿبدد يتم فيو نشاط تداول األوراق  األسواق ادلنظمة:/1.2.1.2
اؼبالية اؼبسجلة بتلك األسواق، كما أهنا تدار بواسطة ؾبلس منتخب من أعضاء السوق. ويدير عمليات التبادل يف ىذا السوق 

موافقة على إدراج الشركات يف البورصة، إذ زبتلف ىذه لمن الشروط ل عديدالالوسطاء العاملون بو وتفرض عبنة إدارة السوق اؼبارل 
وبعبارة أبسط السوق اؼبنظم ىو عبارة عن مكان منظم يتم فيو التقاء العرض والطلب ، الشروط من سوق إذل آخر ومن دولة إذل أخرى

 2.للتعامل يف األوراق اؼبالية للشركات اؼبدرجة
ويطلق ىذا اؼبصطلح على اؼبكان الذي ذبرى فيو اؼبعامالت اؼبالية خارج السوق اؼبنظم وىو  :األسواق غري ادلنظمة/2.2.1.2

اسرة والوسطاء واؼبؤسسات البورصة، فهي أسواق عرفية ليس ؽبا إطار ؿبدد أو ىيكل تنظيمي متعارف عليو، وسبثل عادة بيوت السم
، حيث تتم الصفقات من خالل شبكة اتصاالت قوية ومتاحة كاؽباتف اؼبالية، ويتصف ابلديناميكية الكبَتة وابؼبرونة يف التعامل

واغباسوب وغَتىا للربط بُت اؼبتعاملُت دون لقاء البائع ابؼبشًتي، وتتعامل ىذه األسواق ابألوراق اؼبالية اؼبدرجة وغَت اؼبدرجة يف 
 األسواق اؼبنظمة، ووبدد سعر التداول ابلتفاوض مع اؼبتعاملُت.

 غَت اؼبنظمة على سوقُت:وربتوي السوق 
ىو سوق غَت منظم ويتكون من بيوت السمسرة من غَت أعضاء األسواق اؼبنظمة، وؽبم اغبق يف السوق الثالث: /1.2.2.1.2

 3التعامل ابألوراق اؼبالية اؼبسجلة يف األسواق اؼبنظمة، وىذه األسواق ؽبا االستعداد لشراء وبيع األوراق اؼبالية أبي كمية.
 األسواق خدمات التعامل ابألوراق اؼبالية للمؤسسات االستثمارية الكبَتة وصناديق االستثمار وأيضا األموال اليت وتقدم ىذه

دون دفع رسوم تسجيل أو رسوم عضوية خبالف البورصة، وىو ما جعل خدماهتا تتماز بسرعة التنفيذ  تديرىا البنوك نيابة عن العمالء
 والبفاض التكلفة.

يتعاملون بيعا و  الذين يعرفون بعضهم البعض ويبثل ىذا السوق األغنياء واؼبؤسسات االستثمارية الكربى الرابع: السوق/2.2.2.1.2
بطلبيات كبَتة بُت اؼبالك واؼبستثمر ودون تدخل الوسطاء والسماسرة للحد من العموالت وزبفيض التكاليف،  وشراءا األوراق اؼبالية

 من االتصاالت اؼبباشرة وغَت مباشرة. حيث يتم التداول عن طريق شبكة قوية
 )اآلجلة(. / األسواق ادلستقبلية2.2.2

يتم تنفيذىا الحقا أي  واتفاقياتىي األسواق اليت تتعامل ابألوراق اؼبالية وابقي األصول اؼبالية األخرى من خالل إبرام عقود 
  .العقد مستقبال، على أن يتم ربديد سعرىا وقت إبرام

                                                            
 .142عاطف أندراوس، مرجع سبق ذكره، ص  وليد1
 .25مونية سلطان، مرجع سبق ذكره، ص 2

 .12، ص1999دار القومية للطباعة والنشر، عمان،  "األسواق ادلالية"عبد اؼبعطي رضا أرشيد  3
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ىذه األسواق اآلجلة من مظاىر التطور اغبديث يف األسواق اؼبالية الدولية إذ بدأ التعامل أبدوات ىذه األسواق يف ظل  وتعد
 األسهم.الكثَت من األسواق اؼبالية العاؼبية وخصوصا فيما يتعلق أبسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار  التغَتات اغبادة اليت شهدهتا

 .راق ادلاليةسوق األو ادلتعاملون يف  .3
 أو يوفرىا من ومنهم التمويل مصادر يطلب من منهم ،من اؼبتعاملُت عدد اؼبالية األوراق أسواق يف تتم اليت العمليات يف ينشط

 . السماسرة أو والوسطاء اؼبستثمرين اؼبصدرين، وىي رئيسية أطراف عادة يبثلون توفَتىا، على يساعد
 إذل صنفُت اثنُت: ويبكن تصنيف ىؤالء اؼبتعاملُت

  البيع والشراء يف األوراق اؼبالية،يصنف اؼبتعاملون حسب اؽبدف من إجراء عمليات /التصنيف حسب اذلدف من التعامل: 1.3
 1:إذل أربع ؾبموعات رئيسية، وىييعترب الدافع الرئيسي يف التخطيط لعمليات البيع والشراء والذي 

 ربركات دبتابعة احملًتفون اؼبضاربون يهتم لذلك األسعار فروق من االستفادة إذل اجملموعة ىذه هتدفادلضاربون احملرتفون: /1.1.3
 التحليل أدوات احملًتف اؼبضارب ويستخدم عملياتو، زبطيط السوق ابذباه التنبؤ إذل ابإلضافة ىذا دائمة، بصفة ابلسوق األسعار

 تدور اليت الفنية ابلعمليات معرفتو إذل ابإلضافة ىذا السوق، على اؼبؤثرة اػبارجية العوامل تفسَت من سبكنو اليت واالقتصادي اإلحصائي
 .السوق داخل

 السوق، على اؼبؤثرة العوامل بدراسة هتتم أن دون من األسعار فروق من االستفادة إذل هتدف ؾبموعة ىمو  /ادلضاربون اذلواة:2.1.3
 ىؤالء ىبتفي ما وعادة األسهم، ألسعار والصعودية اؽببوطية دورات مع تتفق مرنة سياسة تتطلب وال السوق، اذباىات بدراسة تقوم وال
 .خسائر ربقيق نتيجة السوق من

 يصبح أن هبدف مصطنعة،  بوسائل وىبوطا صعودا السوق وتوجيو األسعار يف التحكم إذل اجملموعة ىذه هتدف /ادلتآمرون:3.1.3
 ىؤالء ويتميز العاديُت، والطلب العرض قوى عن الناتج العادل السعر من أدىن بسعر أو أعلى ابلسوق اؼبالية الورقة يف السائد السعر
 أسهم ألسعار الطبيعية االذباىات من احملًتفُت من ىؤالء ويستفيد أىدافهم، ربقيق من سبكنهم اليت لديهم الضخمة اؼبالية اؼبوارد بتوافر

 .السوق
 .من اؼبستثمرين وىناك نوعُت /ادلستثمرون:4.1.3

ويهدف إذل إدارة الشركة والسيطرة عليها من خالل سبلك حصة معتربة وكافية من األسهم، ويكون / ادلستثمر الداخلي: 1.4.1.3
 ىدفو الربح يف اؼبرتبة الثانية.

 ربقيق العائد اعباري.: ويهدف إذل ربقيق الربح يف اؼبرتبة األوذل يف األجل الطويل، ابإلضافة إذل العادي ادلستثمر/ 2.4.1.3
 .لرأس ادلال العارضني والطالبني حسب التصنيف/2.3

 2:حسب ىذا التصنيف يبكن تقسيم اؼبتعاملُت يف سوق رأس اؼبال إذل العارضُت والطالبُت لرأس اؼبال
وىم أصحاب الفوائض اؼبالية واؼبدخرات والذين يرغبون يف استثمار ىذه الفوائض يف شكل قيم  /الطالبون لرأس ادلال:1.2.3

منقولة، ويتكون طاليب رأس اؼبال من أصحاب االدخار الفردي، وىي ؾبموعة ترغب يف استثمار اعبزء اؼبتبقي من اإلنفاق، وعادة ما 
                                                            

 30، ص1998الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر  "بورصة األوراق ادلالية"أضبد سعيد عبد اللطيف 1
 .51بوكساين رشيد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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صناديق البنوك واؼبؤسسات اؼبالية وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمُت و  يكون رأس اؼبال اؼبراد استثماره قليل، وؾبموعة اثنية تضم
االقتصادايت اغبديثة اليت تلعب دورا كبَتا يف سبويلها، كما تساىم ىذه بثقل مارل كبَت يف كافة وسبتاز ىذه اجملموعة واإليداع، االدخار 

 اجملموعة يف تقدًن أرابح معتربة لألفراد اؼبدخرين. 
 شكل األحيان أغلب يف وأيخذون مالية، أوراق شكل يف األموال لرؤوس ابلعارضُت ويقصد: ادلال لرأس ونالعارض/2.2.3
 تدخل يقتصر يعد ودل ،وتوسيع استثماراهتا احتياجاهتا لتمويل والسندات األسهم تصدر اليت والشركات والتجارية، الصناعية الشركات

 ؾبال أي يف اؼبالية وفوائضها إمكانياهتا كافة توظف أصبحت وإمبا أنواعها، دبختلف اؼبالية األوراق إصدار على فقط الشركات ىذه
 يف العجز تغطية هبدف السندات، تصدر اليت اغبكومات إذل ابإلضافة ،العادية نشاطاهتا أرابح تفوق قد أرابح ربقيق من يبكنها
 أكرب جباذبية اغبكومية اإلصدارات تتمتع حبيث، اخل... عادية غَت نفقات مواجهة أو األسواق يف السيولة امتصاص هبدف أو اؼبيزانية
 .فيها اؼبخاطرة درجة والبفاض ابلضمان لتميزىا

فهم على  والذين يعتربون من أىم الفاعليُت الرئيسيُت يف األسواق اؼبالية الوسطاء ادلاليونابإلضافة للعارضُت والطالبُت، يوجد 
 يستغلون خربهتم اؼبكتسبة يف ؾبال سوق اؼبال وخربهتم العلمية يف تقدًن دراية كاملة بشؤون السوق اؼبارل، أبسباب تقلباتو ودوافعو،

بل عمولة يتقاضها بُت الطرفُت،  خدمات ـبتلفة للمتعاملُت يف األسواق، فالسمسار يقوم بدور الوسيط بُت البائع واؼبشًتي، وذلك مقا
 ،ك يقوم بتقدًن النصائح واإلرشادات واؼبشورة للعمالء بشأن قرارات االستثمار وما قد ينطوي عليو من عمليات البيع والشراءكذل

 ، كما يوضح للمستثمر أفضل األوقات للشراء أو البيع. وكذا األخطار اؼبًتتبة عليو
تحكيم لفض اؼبنازعات اليت تقع بُت أعضاء البورصة كما هبب أن تكون يف كل بورصة ؿبكمون ومراقبون وىم عبارة عن ىيئة لل

 والوسطاء واؼبندوبُت، وبُت أحدىم وأحد العمالء، شريطة موافقة طريف النزاع على التحكيم.
 إجراءات التعامل يف األسواق ادلالية. .4

يصدرىا اؼبستثمر للوسيط اؼبارل أو يتم التعامل يف األسواق اؼبالية خاصة البورصة من طرف اؼبستثمرين على أساس األوامر اليت 
السمسار، وىذا بغرض بيع أو شراء األوراق اؼبالية، ىذه األوامر زبتلف ابختالف أىداف اؼبستثمر وتوقعاتو لتنفيذ ىذه اؼبعامالت من 

 يانبب علومات اؼبتعلقةحيث السعر وسرعة التنفيذ، ومع إصدار اؼبستثمر األوامر اؼبكتوبة، واليت توض ح بشكل دقيق للوسيط اؼبارل اؼب
 تسمية هبب كما الصفقة، دبوجبو ذبري لكي األمر صاحب هيريد الذي والسعر ،منها اؼبطلوبة والكمية الصفقة، ؿبل اؼبالية الورقة نوع

 عن اؼبنبثقة التمتع وحقوق اإلصدار وسنة الفائدة ذكر فيجب السندات، ىبص فيما أما التسعَتة، يف دورىا حسب اؼبالية الورقة
 .االتفاق حسب السمسار يتقاضاىا اليت العمولة يف تتمثل تكلفة ىذا التنفيذ عن ويًتتبالوسيط بتنفيذ األوامر  يقوم ،الصك

ووقت التنفيذ، ابإلضافة إذل  توجد عدة أنواع من أوامر البيع والشراء لألوراق اؼبالية زبتلف ابختالف سعر البيع والشراءاألوامر:  .1
 يشًتطها اؼبستثمر، ونذكر منها:الشروط اليت 

وىي األوامر اؼبتعلقة بسعر التنفيذ، سواء وبدده اؼبستثمر أو يًتكو للسعر الذي يتحدد من تالقي  / األوامر احملددة لسعر التنفيذ:1.1
 قوى العرض والطلب يف السوق، ويبكن التمييز بُت البديلُت التاليُت:

للسمسار  دبوجب ىذا النوع من األوامر، يقوم اؼبستثمر إبعطاء تعليماتاألنواع شيوعا، و وىي من أكثر  /أوامر السوق:1.1.1
 ملزماوبشكل فوري كي يبيع أو يشًتي أوراقا مالية أبحسن األسعار اؼبتداولة يف السوق وقت استالم األمر، وىنا يكون السمسار 
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، األمر صدور وقت يف البيع حالة يف األسعار وأعلى الشراء أمر حالة يف أسعار أقل فبكن سعر أفضل إذل للتوصل جهد أقصى ببذل
 وأبسرع وقت فبكن.

 للتذبذابت نظرا التنفيذ سعر من التأكد عدم فهي عيوبو أىم أما التنفيذ، وضمان السرعة األوامر، من النوع ىذا مزااي أىم ومن
غَت أنو يف األسواق 1.األوامر من النوع ىذا يستخدم الذي ابؼبستثمر اػبسائر يلحق قد بشكل األسعار يف ىبوطا أو صعودا اؼبستمرة

اؼبالية ذات الكفاءة العالية يبكن ذباوز تلك العيوب، وذلك على أساس أن التغَتات السعرية من غبظة إذل أخرى عادة ما تكون 
 ؿبدودة.
، حبيث يسعى السمسار وفق سعر ؿبدد يضعو اؼبستثمر للسمسار تتم الصفقةوفق ىذا النوع من األوامر : / أوامر حمددة2.1.1

فإنو يسعى ليتم التنفيذ  لبيعللتنفيذ أبقل سعر من السعر احملدد لو أو يتساوى معو ابلنسبة لعملية الشراء، أما إذا كان األمر متعلق اب
ابلسعر الذي وبصل  ومتيقن ر يكون على علم مسبقأبكرب سعر من السعر احملدد لو أو يتساوى معو، وفبا يبيز ىذا النوع أن اؼبستثم

ال يكون متأكدا من وفبا يعاب  على األوامر احملددة أن اؼبستثمر  ، والقيمة اليت يدفعها إذا كان أمر ابلشراء،البيع حالة أمر عليو يف
 أوال الوارد قاعدة فإن احملدد، لسعر مساواي السوق سعر كان وإن حىت، وابلتارل فرصة شراء أو بيع األوراق اؼبالية، إمكانية تنفيذ األمر

 2.متأخر ترتيبو كان إذا اؼبمكن ابلسعر األمر تنفيذ إمكانية عدم يعٍت قد أوال ينفذ
يف تنفيذ الصفقة من عدمها، وقد تًتاوح مدة  وىي األوامر اليت يكون فيها الزمن اغبد الفاصل :التنفيذ لوقت احملددة األوامر/ 2.1

 اليوم إذل األسبوع، كما يبكن أن يكون مفتوحا حيث يبقى ساري اؼبفعول حىت يتم تنفيذه أو إلغاؤه.األمر ما بُت 
يف ىذا النوع من األوامر يتم تنفيذ الصفقة وفق سعر معُت يتم ربديده من طرف  / األوامر اليت جتمع بني سعر التنفيذ ووقته:3.1

 فهي ذبمع بُت األوامر احملددة للسعر واألوامر احملددة للزمن.، اؼبستثمر مع اشًتاط فًتة زمنية معينة لتنفيذه
 ويدفع االستثمار، ؿبل لألصل القانوين اؼبالك يصبح وبذلك للمستثمر اؼبالية األوراق تسليم يتم ،اؼبعاملة تسويةبعد تنفيذ األمر و 

 وبُت اؼبستثمر بُت ابئتمان تكون وقد نقدية، تكون قد والتسوية. التسوية يوم خالل وذلك والرسوم والعمولة الصفقة قيمةاؼبستثمر 
 يف إبقائها أو اؼبالك، اؼبستثمر لدى هبا االحتفاظ فيمكن اؼبلكية لشهادة ابلنسبة أما ،"ابؼبكشوف التعامل" يسمى ما أو السمسار

  3.والتسويق للتداول قابلة مالية أوراقا األخَتة ىذه متالكا على للداللة الوكيل، السمسرة بيت
 .طرق تسعري األوراق ادلالية .2

تسعَت ورقة مالية يف البورصة ىو القيمة اليت تبلغها يف إحدى جلسات التداول، ويسجل يف هنايتو يف لوح التسعَتة، فهناك العديد 
ينو من سمن تقنيات التسعَت تشًتطها البورصة دبساعدة الوسطاء اؼباليُت، وهتدف ىذه التقنيات إذل تسهيل إجراءات التداول، ورب

 حيث نوع األوراق وكمياهتا، ومن أىم طرق التسعَت نذكر:
 كل يف الشراء، وذلك طلباتو  البيع عروض ومع أنفسهم الوسطاء أو الوسطاء مندوبو هبتمع أبن ذلك ويتم /التعسري ابدلناداة:1.2
 يف األسعار بكتابة ابؼبكلف االتصال لو يسهل صوت مكرب ومعو ـبتص دالل أو ظبسار وسطها يقف فسيحة منطقة داخل صباح

                                                            
 .125منَت إبراىيم ىندي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .23، ص2005الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  "تقييم وحتليل األسهم والسندات"دمحم صاحل اغبناوي  2
 .130مؤسسة رسالن للنشر والتوزيع، سوراي، ص "بورصة األوراق ادلالية"مصطفى يوسف كايف 3
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 إذل للوصول واؼبشًتي البائع بُت التفاوض يتم ، وبعد الوصول إذل سعر معُت وعدم تغَته بتغَت العرض والطلب،سهم لكل اؼبعدة اللوحة
ربت أنظار كافة اؼبتعاملُت  اؼبالية للورقة العادل السعر لتحديد الفرصة إعطاء من الطريقة ىذه سبكن التنفيذ، سعر على اتفاقية

 .اغباضرين
تستخدم ىذه الطريقة ؼبا تكثر عروض البيع والشراء لألوراق اؼبالية يف البورصة، يعمد الوسطاء إذل وضع  ة ابلصندوق:/التسعري 2.2

حساب معدالت  عروضهم وطلباهتم يف صندوق خاص، مث تقوم عبنة على مستوى البورصة بتحديد أسعار األوراق اؼبالية انطالقا من
 العروض والطلبات.

التسعَتة الرظبية ىي الوثيقة اليت تنشرىا عبان التسعَتة يف البورصة يف كل جلسة واؽبدف منها إعالن السعر : 1/التسعرية الرمسية3.2
 اؼبعلومات التالية:أو األسعار اليت يتم دبوجبها التداول الفعلي لألوراق اؼبالية اؼبقيدة ابلتسعَتة، ىذه التسعَتة ربتوي على 

 عدد السندات وقيمة القرض اؼبقبول واؼبقيد يف التسعَتة. -
 عدد السندات وقيمة القرض اؼبوضوع يف التداول.-
 اسم الورقة اؼبالية.-
 معدل الفائدة، معدل الضرائب وموعد استحقاق الورقة، إذا تعلق األمر بورقة مالية ذات دخل اثبت.-
 أسعار األوراق اؼبالية يف جلسة اليوم، وسعرىا السابق. -

ىي طريقة كتابية سهلة وبسيطة، يتم اللجوء إليها يف حالة ما إذا كان التبادل يتم بكميات قليلة من األوراق  /التسعرية ابلدرج:4.2
اقة، وتوضع يف درج موجود يف البورصة، ويوضع ، يف ظل ىذه التسعَتة يتم تسجيل كل األوامر اػباصة بورقة مالية معينة على بطاؼبالية

ربت تصرف الوسيط اؼبارل، وعند كل حصة بورصية يقوم اؼبوظف التابع للوسيط جبمع كافة األوامر اؼبتعلقة ابلورقة اؼبالية اؼبعنية 
سعر التعامل من قبل الوسيط اغبصة السابقة اليت مازالت صاغبة ووبدد اؼبوجودة ابلدرج اػباص هبا، ويضيف ؽبا األوامر الباقية من 

 2اؼبارل.
 : أدوات األسواق ادلالية.لثالفصل الثا

 .أوال: األدوات ادلالية ادلتداولة يف السوق النقدي
 إبعتبار السوق النقدي جزء من السوق اؼبارل، فإن لو أدوات تتداول فيو، ومن أنبها:

 .أذوانت اخلزينة .1
اغبكومات يف العادل، وتقوم اغبكومة إبصدار ىذه األذوانت عن طريق البنك اؼبركزي لفًتة وىي من أىم أدوات الدين اليت تصدرىا 

ضماهنا زايدة على  االستحقاق. وسبتاز بسعر فائدة فبيز، وتتنوع يف تواريخ 3شهرا، وىذا بغية سبويل عجز اؼبيزانية12إذل  03تًتاوح بُت
تعاملُت يف سوق النقد، ويتم تداوؽبا عن طريق بيعها يف اؼبزاد العلٍت ، حيث يتقدم ػبصم ىذه األذون صبيع اؼبمن طرف اغبكومة

                                                            
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت،  "دور التحليل الفين يف اختاذ قرار االستثمار ابألسهم"زيد  حياة1

 .33، ص2015/2016جامعة بسكرة، 
 .54، ص2017/2018، سبنراستمنشورات معهد العلوم االقتصادية والتجارية، اؼبركز اعبامعي  "األسواق ادلالية"وىيبة عبد الرحيم  2
 .85، ص2002توزيع اؼبصارف، اإلسكندرية، مصر،  "األوراق ادلالية وأسواق رأس ادلال"منَت إبراىيم ىندي  3
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ابستخدام مبدأ اػبصم، أي يباع بسعر أقل من قيمتو االظبية، ويف اتريخ االستحقاق تلتزم اغبكومة بدفع القيمة االظبية اؼبدونة على 
نو يضمن على إل األذن التخلص منو قبل اتريخ االستحقاق، فاألذن، ويبثل الفرق مقدار العائد الذي هبنيو اؼبستثمر. وإذ ما قرر حام

وتتميز ىذه األذوانت بسهولة التصرف فيها، دون تعرض حاملها ػبسائر رأظبالية،  1األقل اسًتداد القيمة اليت سبق أن دفعها لشرائو.
 تكاليف التداول، كما أن عوائدىا معفاة من الضرائب. والبفاضإذل جانب سرعة تداوؽبا 

 .األوراق التجارية .2
جل. وتباع من خالل ذبار وىي عبارة عن سندات أذنية قصَتة األجل تصدرىا الشركة من أجل االقًتاض دبوجبها قرضا قصَت األ

 األوراقـبتلفة، وحىت تكون ىذه  وقد مت التعامل هبا منذ بداية القرن الثاين عشر ولكن أبشكال ،التجارية األوراقمتخصصُت يف ذبارة 
، مدعمة كالشركات الكربى وشركات التأمُت  جيد ارية ذات نوعية عالية هبب أن تكون الشركة اؼبصدرة ؽبا ذات مركز ائتماينالتج

تًتاوح ما بُت شهرين إذل طبس  استحقاققبل أحد البنوك، كما تصدر ىذه األوراق لفًتة  بوجود سقف ائتماين عال فبنوح ؽبا من
سداد الورقة التجارية يقوم البنك اؼبشار إليو بدفع قيمة تلك الورقة مع فوائدىا غباملها يف اتريخ  استحقاق، وعند 2أشهر وبفائدة قليلة

 نيابة عنو، وتتداول يف السوق النقدي. االستحقاق
 3، منها:إذن ىذه األوراق ؽبا طبيعة متميزة، وىناك ظبات أساسية ؽبا

ومكانتها اغبسنة، اليت  تكون مضمونة أبي أصل من أصول الشركة، حيث أن الضامن األساسي للمتعاملُت ىو ظبعة الشركة ال -
 ؛بفضلها تقبل البنوك سداد قيمة ىذه األوراق اؼبالية يف اتريخ االستحقاق

 ؛راق ؿبدودة جداإن التزام البنوك التجارية بدفع قيمة ىذه األوراق هبعل ـباطر االستثمار يف تلك األو  -
 ىذه األوراق التجارية بطبيعتها اؼبتميزة تساىم يف خلق سوق اثين ؽبا. -
 (Bankers acceptances) القبوالت البنكية: .3

 داة قصَتة األجل عبارة عن حوالة بنكية )أي وعد ابلدفع فباثل للشيك(، تصدره الشركةأتستعمل يف إطار التجارة اػبارجية، وىي 
تطلب فيو من البنك أن يدفع ألمره، أو ألمر شخص اثلث مبلغا ماليا مقابل رسم أو عمولة، ويقوم البنك بقبول  ابالستَتاداؼبعنية 

ورقة من الدرجة األوذل من السهل بيعها، وذلك لتعهد البنك  ابعتبارىا. وىذه السندات تكون ؽبا قوة وضمان 4اغبوالة خبتم "مقبول"
، وتكون عمولة اػبصم ؿبددة سلفا وال تغَت بشكل عام، كما ان يف حالة عدم قدرة العميل على السداد االستحقاقبدفع قيمتها عند 

 ومعدالت الفائدة عليو تكون جد منخفضة. عامل اؼبخاطرة  يف ىذا النوع من األدوات يكون صغَتا نسبيا
 .شهادات اإليداع القابلة للتداول .4

غباملو اغبق يف  يعطيوال  ؿبدد، استحقاقمقابل وديعة اثبتة دببلغ معُت واتريخ تثبت حق العميل  البنك يصدرىاوىي شهادات 
يف  للبيعغبامل ىذه الشهادة سوى عرضها  التاريخ فليساالستحقاق، أما قبل ىذا  اتريخمن البنك اؼبصدر إال يف  قيمتهااسًتداد 

                                                            
 .79أضبد ضيف، مرجع سبق ذكره، ص1
 .34، ص2009دار اؼبسَتة للطباعة للنشر والتوزيع، عمان،  "ادلؤسسات ادلالية الدولية واحمللية"ى وآخرون شقَتي موس2
 .38غازي فرح، عبد النافع الزرري، مرجع سبق ذكره، ص3

 .84، ص2006دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  "البنوك ادلركزية والسياسة النقدية"زكراي الدوري، يسري السامرائي 4
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، وسبنح ىذه الشهادة 1وبنوك السماسرة والتجارة اليت تتعامل يف مثل تلك الشهادات التجاريةالبنوك  تضمنيوالذي الثانوي السوق 
بُت  االتفاقظبية ـبتلفة ولفًتات زمنية متفاوتة حسب طبيعة امقابل مبلغ يتم إيداعو يف البنك لفًتة ؿبددة، ويبكن إصدارىا بقيم 

التعامل هبا يف سوق األورو إبصدار أول  امتدجاح الذي حققتو ، ونتيجة الن1961اؼبستثمر والبنك، وصدرت ألول مرة يف نيويورك 
يف الو م أ إبصدار ىذا النوع من الشهادات بنجاح كبَت،  ، وتقوم حاليا معظم اؼبصارف التجارية1966إصدار ؽبا يف لندن سنة 

 .حيث أصبحت موردا ماليا مهما للبنوك التجارية
 .اتفاقيات إعادة الشراء .5

اؼبتعاملون  إليها يلجأ اليت االقًتاض أساليب أحدوىي ىي قروض قصَتة األجل تستحق خالل األسبوعُت على األكثر، 
. قليلة ألايم أو واحدة لليلة وذلك التسويق سهلة مالية أوراق من إضايف ـبزون لتمويل اؼبالية، األوراق وبيع شراء يف اؼبتخصصون

 اللذين اؼبستثمرين أحد مع اتفاقا لو ليربم االتفاقيات، تلك يف اؼبتخصصُت السماسرة أحد إذل التاجر يلجأ األسلوب، ىذا ودبقتضى
 2.لديهم فائضة أمواال إلقراض فرصة عن يبحثون

حيث يبيع التاجر للمستثمر ؾبموعة من األوراق اؼبالية وفق اؼببلغ الذي وبتاجو التاجر، مث يعقد صفقة إعادة الشراء ىذه األوراق 
عند اؼبستثمر الحقا، أي تعود لصاحبها عند دفع القيمة مع عوائدىا واليت سبثل الفرق بُت السعرين )سعر البيع وإعادة الشراء(، من 

وسبثل عمولة درجة اؼبخاطرة يف العملية، وىكذا تنتهي االتفاقية بعودة  (Hair cut)وعمولة متعارف عليها تسمى عمولة قص الشعر
 تاجر وعودة األموال إذل اؼبستثمر.األوراق اؼبالية إذل ال

 .الدوالر-األورو .6
 ودائع الشركات األمريكية ابلدوالر يف بنوك غَت أمريكية نتيجة زايدة اؼبعامالت التجارية العاؼبية اليت تقوميشَت ىذا اؼبصطلح إذل 

وأطلق على ىذا النوع من الودائع شهادات خارج الوالايت اؼبتحدة األمريكية وخاصة يف أورواب،  هبا الشركات األمريكية ابلدوالر
اإليداع ابليورو دوالر، كما كان للقيود على اغبد األعلى ألسعار الفوائد يف أمريكا أثر يف زايدة الودائع ابلدوالر األمريكي خارج 

وتتسم . 3 تتعامل ابلدوالراليت تقدمها البنوك األوروبية اليت الوالايت اؼبتحدة األمريكية طمعا يف اغبصول على أسعار فوائد أعلى
 .االستحقاقالقروض اليت تقدمها تلك البنوك بضخامة القيمة وقصر اتريخ 

 والشكل اؼبوارل يلخص أىم أدوات السوق النقدي.
 
 
 
 
 

                                                            
 .36مونية سلطان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .147، ص1997دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عمان،  "مبادئ االستثمار"اضبد زكراي صيام  2
 .38شقَتي نوري موسى وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص3
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 (: أدوات السوق النقدي10شكل رقم )

 

 من إعداد الباحث ادلصدر:

 اثنيا: األدوات ادلالية ادلتداولة يف سوق رأس ادلال.
أسواق رأس اؼبال سوقا لألوراق اؼبالية، واليت يتم فيو تنفيذ وإبرام الصفقات أي بيع وشراء األوراق اؼبالية، فبا يؤدي إذل التغَت تعترب 

 يف الثروة أو يف رأظبال الشركة.
اؼبالية ىي األسهم والسندات اليت تصدرىا الشركات اغبكومية وغَت اغبكومية، ابإلضافة إذل أدوات مالية متطورة تعرف  األوراقو 

 ابؼبشتقات اؼبالية، ويبكن التطرق إذل ىذه األوراق كما يلي:
 أوراق ادللكية )األسهم(. .1

، وىي هم اؼبالية وملكيتهم، تصدره شركات اؼبسانبةإن السهم ىو جزء من رأس اؼبال اؼبكتتب من قبل اؼبستثمرين وبدد مسانبت
 .اليت ينقسم رأس ماؽبا إذل أسهم، وتتكون من شركاء ال يتحملون اػبسائر إال بقدر حصتهم تلك الشركة

 /تعريف السهم وخصائصه.1.1
ربتاج إذل سبويل إضايف، سبثل األسهم صكوك ملكية تقوم الشركات بطرحها وبيعها يف السوق للمسانبُت عند التأسيس أو عندما 

وىي قابلة للتداول تصدر من شركة مسانبة، ويعطى للمساىم ليمثل حصتو يف رأس مال الشركة، وتعد األسهم أداة التمويل الرئيسية 
 1لتكوين رأس مال يف الشركات اؼبسانبة، وأن حامل األسهم يشارك يف اؼبخاطر التجارية أو غَتىا.

من أنواع األوراق اؼبالية اليت يتم تداوؽبا يف بورصة األوراق اؼبالية، فهو عبارة عن قيمة منقولة اؼبمثل نوع " ا على أنو:كما يعرف أيض
لو اغبق يف األرابح  يعطيفبا  ،بتبادؽبا يقومأن  ويبكنويف اؼبؤسسة  وشريكمساىم  يكونأبن  وبسند ملكية يبتلكها شخص تسمح ل

  .2التصفية"يف حالة معينة اغبق يف حصة  وأيضا، التسيَت مراقبةأو  التسيَتواغبق يف 
 ويتميز السهم عن ابقي األوراق اؼبالية دبجموعة من اػبصائص، يبكن صياغتها كما يلي:

 ؛حامل السهم ىو شريك يف الشركة، وحصتو يثبتها السهم الذي ىو جزء من رأس اؼبال -
                                                            

 .54، ص1998دار الشط لألعمال الفنية، سوراي،  "مقدمة يف األسواق ادلالية"نوزاد اؽبييت 1
 .37مونية سلطان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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، دون اغباجة إلتباع طرق اغبوالة، وتشكل موضوعا للمضاربة يف القابلية للتداول، إذ يبكن التنازل عن السهم ابلطرق التجارية -
 ؛البورصة

خاصية تساوي قيمة األسهم، وفق ىذه اػباصية ال يبكن لشركات اؼبسانبة إصدار أسهم بقيم ـبتلفة، بينما يبكن ؽبا إصدار  -
 ؛أوراق مالية أخرى بقيم ـبتلفة كالسندات

 ؛وابلتارل يتحصل حامل السهم على جزء من األرابح احملققة، كما يتحمل اػبسائرعائد السهم ىو الربح الذي ربققو اؼبؤسسة،  -
 ؛دخل السهم مقدار متغَت ويرتبط ابلنتائج اليت ربققها اؼبؤسسة -
 ؛السهم ىو مصدر سبويل دائم غَت ؿبدد األجل، وابلتارل من الناحية النظرية أجل السهم ىو مدة حياة اؼبؤسسة -
 تسيَت ويف مراقبة التسيَت، ولو صوت يف عملية التصويت.صاحب السهم لو اغبق يف ال -

 /أنواع األسهم.2.1
 .ىناك نوعان من األسهم، العادية واؼبمتازة

  Common Stocks /األسهم العادية1.2.1
"وثيقة مالية تصدر عن شركة مسانبة ما بقية إظبية اثبتة، تضمن حقوقا وواجبات متساوية  يعرف السهم العادي على أنو:

العام يف األسواق الدولية، ويسمح ؽبا ابلتداول يف األسواق الثانوية فتخضع قيمها  االكتتابؼبالكيها، وتطرح على اعبمهور عن طريق 
   1اينة".السوقية لتغَتات مستمرة واليت تعود ألسباب وتقييمات متب

واألسهم العادية ىي األوراق اؼبالية األوذل اليت تصدرىا الشركة، ويف حالة تصفية الشركة يتقاضى ضبلة األسهم العادية حقوقهم بعد 
 الدائنُت وضبلة األسهم اؼبمتازة، كما أن ضبلة األسهم العادية ؽبم األولوية األخَتة يف طلب العوائد بعد أصحاب األسهم اؼبمتازة

 2:سندات اؼبعتمدة، وسبر األسهم العادية دبرحلتُت يف التعاملوال
 .العام عليها يف األسواق األولية، وابلتارل فإهنا تعد إضافة حقيقية إذل رأس مال الشركة االكتتاباؼبرحلة األوذل: هبري  -
تعرض يف األسواق الثانوية، وأبسعار زبضع لقوى العرض والطلب،  استثماريةاؼبرحلة الثانية: يتم تداول ىذه األسهم كأي أداة  -

 وابلتارل ىذه اؼبرحلة ال سبثل إضافة إذل رأس مال الشركة.
 وسبنح غباملي األسهم العادية مزااي وحقوق، تتمثل يف: 

 ؛ؾبلس اإلدارة اجتماعاتاغبق يف التصويت يف  -
  ؛اغبق يف األرابح اؼبوزعة  -
  ؛لالكتتاباألسهم اعبديدة عند عرضها  ولويةحق األ -
 عن واثئق الشركة ودفاترىا؛ االطالعحق  -
 يف األسواق الثانوية، وليس ؽبا اغبق يف اؼبطالبة بقيمة ىذه األسهم قبل التصفية. اغبق يف التنازل عن األسهم وبيعها  -

                                                            
، 2013عادل الكتاب اغبديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن،  وأتثرياهتا على أسواق ادلال العادلية" االقتصادية"ظاهرة العودلة أضبد حسن صاحل قادر 1

 .174ص
 .88، ص2006الناشر، عمان،  اسماألوذل، دون  الطبعة البورصة"يف  االستثمار"يم الشريفات دمحم عوض عبد اعبواد، علي إبراى 2
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ًتية سبثل قيمة حقوق اؼبلكية مقسومة على عدد ظبية وسبثل قيمة السهم اؼبثبت يف الصك، وقيمة دفاغبامل السهم العادي قيمة  -
األسهم اؼبصدرة، وأخَتا قيمة سوقية سبثل القيمة اليت يباع هبا السهم يف السهم يف سوق األوراق اؼبالية، واليت زبضع لعدة معايَت: 

 عدالت األرابح، ظروف العرض والطلب، ومبط التداول...م
  Preferred Stocks /األسهم ادلمتازة2.2.1

يبثل السهم اؼبمتاز مستند ملكية )وإن كانت زبتلف عن اؼبلكية اليت تنشأ عن السهم العادي( لو قيمة إظبية، وقيمة دفًتية، وقيمة 
قيمة األسهم اؼبمتازة كما تظهر يف دفاتر الشركة مقسومة  سوقية، شأنو يف ذلك شأن السهم العادي، غَت أن القيمة الدفًتية تتمثل يف

 1يف توقيت الحق. استدعاءهإال أنو قد ينص على  استحقاقم اؼبصدرة، وعلى الرغم من أنو ليس للسهم اتريخ على عدد األسه
وذبمع ىذه األسهم خصائص السندات واألسهم العادية، فهي تشبو السندات من حيث ثبات العائد مع األولوية يف اغبصول عليو 

وتشبو األسهم العادية يف تواجدىا فهي دائمة، وتدفع التوزيعات بعد الضريبة   قبل ضبلة األسهم العادية وكذلك اغبال عند التصفية،
 2كاألسهم العادية فهي ال تعترب يف حكم النفقات كالفوائد اليت تعفى من الضرائب.

  Bondsأوراق الدين )السندات( .2
السندات من أدوات سوق رأس اؼبال، وىي تتميز عن غَتىا من أدوات األسواق اؼبالية خبصائص ـبتلفة وتضم أنواعا عديدة  تعد

 .التزاماتتتباين يف مصادرىا وفًتاهتا وأتثَتاهتا وزبضع عوائدىا ؼبقاييس أو ؼبعايَت متعددة، فهي سبثل قروضا أو 
 ./ تعريف السندات وخصائصها1.2

هنا:" تلك األوراق اؼبالية اليت سبثل وسيلة تستعملها الشركات للحصول على رؤوس األموال يف شكل ديون طويلة وتعرف على أ
اآلجل عندما ال تكفي األموال اػباصة اليت يقدمها اؼبسانبون لتمويل اؼبشاريع، وبذلك فإن ضبلة السندات ما ىم يف حقيقة األمر إال 

 3".واغبصول على فوائد نيفيف حالة التص األسبقيةلة السندات دائنُت ابلنسبة للشركات كما أن غبم
وتعرف كذلك: "السند ىو وعد مكتوب من قبل اؼبقًتض )اؼبصدر( بدفع مبلغ معُت من اؼبال )القيمة اإلظبية( إذل حاملو بتاريخ 

 4معُت مع دفع الفائدة اؼبستحقة على القيمة اإلظبية بتواريخ معينة".
الكتتاب العام، وىو سند مديونية على ألجل ؿبدد، ويعقد عادة بواسطة ا قابل للتداول يبثل قرضاصك ": نوأويعرف أيضا 
يف مواجهتها، وال يعد شريكا  الدائنا للجهة اؼبصدرة أاي كانت، ولو حق ناغبكومة أو الشركات، ويعد حاملو دائ مصدره سواء كان

اؼبصدرة للسند أو حضور صبعيتها العمومية كما ىو اغبال ابلنسبة غبامل التدخل يف أعماؽبا أو إدارة الشركة  فيها وليس لو حق
 .5"السهم

                                                            
 .178أضبد حسن صاحل قادر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .39، ص2004الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  يف بورصة األوراق ادلالية" االستثمار"عبد الغفار اغبنفي  2
الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  ، اخليارات"االستثماريف بورصة األوراق ادلالية: أسهم، سندات، واثئق  االستثمار اسرتاتيجيات"عبد الغفار حنفي  3

 .274، ص2007
معة والتجارية، جا االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةمذكرة ماجستَت يف العلوم  "االقتصادية"سوق األوراق ادلالية ودورها يف التنمية وليد أضبد صايف  4

 .83، ص1997اعبزائر، 
 .65، ص1998دار الشط لألعمال الفنية، دمشق، "مقدمة يف األسواق ادلالية" نوزاد اؽبييت 5
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 1:وتتميز السندات خبصائص متعددة أنبها
بُت اؼبصدر واؼبستثمر، ربدد فيها العوائد الدورية وحىت هناية فًتة التسديد  التزاماتإن السندات أدوات تعاقدية تقوم على  -

 ؛ت األسعار السوقية ومهما كانت رحبية اعبهات اؼبصدرة وظروفها اؼباليةدبعدالت اثبتة، وذلك مهما تقلب
من قبل اعبهات اؼبصدرة ؽبا  استدعائهاعديدة، أنبها ما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة وبقابلية  ائتمانيةتواجو السندات ـباطر  -

 ؛ىذه األسعار لتعرض ؿبلها سندات جديدة ربمل فوائد أعلى البفاضعند 
، وقيم أعلى عند بيعها مع Discountظبية ونبا: قيم أدىن عند بيعها إذل قيمها اال ضافةابإلالسندات لنوعُت من القيم  ضعزب -

 ؛Premiumعالوة
معاكس ألسعارىا، وذلك ألن مستثمري السندات ىبصمون التدفقات النقدية اؼبستقبلة الثابتة  اذباهتتحرك عوائد السندات يف  -

 ؛ومنو فإن اؼبعدالت األعلى للخصم تعطي قيما حالية أدىن للسنداتللفوائد،  عند األسعار اؼبرتفعة
 ؛ىذا العائد اؼبذكور ارتفاعىذا السعر عند  البفاضعوائده يكون أكرب من  البفاضسعر سند ما عند  ارتفاعإن  -
ًتة األطول للتسديد ذبعل السند كلما كانت فًتات التسديد أطول وأسعار الفوائد أدىن فإن السندات ربمل ـباطر أكرب، وإن الف -

 ؛عادة دبعدل متناقص تزدادأكثر حساسية لتغَتات سعر الفائدة، علما أبن حساسية السند لطول فًتة التسديد 
 ؛قرض السندات قرض صباعي، فالشركة ال تتعاقد مع كل مقرض على حدى -
  دائنُت يف حالة اإلفالس والتصفية. ابعتبارىمأمواؽبم  اسًتجاعمنح األولوية غبملة السندات يف  -

 ./أنواع السندات2.2
 تقسم السندات إذل عدة أنواع، وذلك حسب اؼبعيار اؼبعتمد يف التقسيم ونذكر منها:

 :ويبكن التمييز بُت تقسيم السندات حسب معيار اجلهة ادلصدرة للسند:/1.2.2
 وىي اليت تصدرىا مؤسسات خاصة./سندات خاصة: 1.1.2.2
لتلبية طويلة األجل، وتصدرىا اغبكومة عام داة دين أىي السندات اليت تصدرىا اػبزينة اؼبركزية، وىي  /سندات حكومية:2.1.2.2

السيولة النقدية الفائضة  امتصاصجل أ، وكذا تصحيح العجز اؼبوازين أو مواجهة التضخم، أو من واالستثماريةاعبارية  االحتياجات
 لدى األفراد واؼبشروعات، وتلجأ إليها اغبكومة كحل بديل عن عملية اإلصدار النقدي.

 وميكن التمييز بني: االستحقاقتقسيم السندات حسب معيار آجال /2.2.2
 ،السنة الواحدة إذل طبس سنوات على األكثر استحقاقهاوىي السندات اليت يتجاوز أجل  سندات قصرية األجل:/1.2.2.2

 السيولة. من عالية بدرجة وتتمتع
 فائدة دبعدالت وتصدر سنوات، عشر إذل طبس بُت ما استحقاقها مدة تًتاوح اليت السندات وىي :األجل متوسطة سندات/2.2.2.2

 .األجل قصَتة السندات من أكرب
  .سنوات 10 عن أجلها يزيد األجل: طويلة سندات/3.2.2.2

                                                            
 .171 170أضبد حسن صاحل قادر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 1ويبكن التمييز بُت: تقسيم السندات على أساس شكل اإلصدار/3.2.2
ن تكون أصاحبها وغَت قابلة للتداول وتنتقل ملكيتها بطريقة التسجيل، ويبكن  ابسمىي اليت تصدر  مسية:السندات اال/1.3.2.2

ظبية، ويتم تسجيلها يف سجل يف ىذا األسهم اال مسجلة ابلكامل، ويشمل التسجيل كل من الدين األصلي والفائدة، وىي تشبو
 خاص دبلكية السند لدى اعبهة اؼبصدرة.

 ويف ىذا االستالم ويتم تداوؽبا بيعا وشراء، بطريقةىي سندات ال ربمل اسم صاحبها وتنتقل ملكيتها  :السند حلامله/2.3.2.2
 د ويتقدم بو إذل البنك.النوع وبصل اؼبستثمر على الفائدة دبجرد نزع الكوبون اؼبرفق ابلسن

 :2تقسيم السندات حسب معيار الضمان/4.2.2
وىي السندات اليت تكون مضمونة أبصول معينة كاألراضي واؼبباين واآلالت واؼبعدات، حبيث تكفل  سندات مضمونة:/1.4.2.2

 غباملها اغبق يف سبلك األصل ؿبل الضمان، ولذلك يف حالة توقف اؼبدين عن الوفاء أبصل السند أو بفوائده.
يعتمد الدائن فقط على تعهد اؼبدين ابلدفع، ويعتمد على القوة اؼبالية للشركة اؼبصدرة وشهرة  :سندات غري مضمونة/2.4.2.2

، ويف حالة إفالس الشركة فإن ضبلة السندات اؼبضمونة ؽبم األولوية يف أصول الشركة، يليهم ضبلة السندات غَت االئتماينومركزىا  اظبها
 اؼبضمونة مث ضبلة األسهم.

 : ويبكن تقسيمها إذل:أو اإلطفاء لالستدعاءتقسيم السندات حسب معيار القابلية /5.2.2
ويف ىذا النوع تستطيع الشركة أن تسًتجع سنداهتا يف وقت ارتفاع أسعارىا يف السوق، حيث  :لالستدعاءسندات قابلة /1.5.2.2

اإلقبال على شراء ىذا النوع من السندات متدنيا، وذلك بسبب  يكون االستدعاء ابلقيمة االظبية حسب شرط االستدعاء. ويكون
 3.السند ألجل ربقيق فوائد اسًتجاعقدرة الشركة على 

جلو، ويكون غباملها اغبق أوىي سندات ال تستطيع الشركة سداد قيمة السند قبل حلول  :لالستدعاءسندات غري قابلة /2.5.2.2
 إال إذا نص عقد اإلصدار على ذلك. لالستدعاءواألصل يف السندات أن تكون غَت قابلة أجلها.  انتهاءهبا غبُت  االحتفاظيف 

 4.تقسيم السندات حسب معيار معدل الفائدة/6.2.2
حيث يقدم عائدا اثبتا لكل السنوات إذل غاية هناية القرض، وىذا النوع يزيد الطلب سندات ذات معدل فائدة اثبت: /1.6.2.2

 معدالت الفائدة يف البنوك، ألن اؼبستثمر يتحصل على عائد أكرب فبا ىو عليو يف السوق. البفاضعليو يف حالة 
و حسب أتبعا ؼبعدل الفائدة السائد يف السوق، وىي السندات اليت يتغَت معدل فائدهتا سندات ذات معدل متغري: /2.6.2.2

 معدل التضخم، وعادة ما يكون دبعدالت فائدة تصاعدية.
 

                                                            
والتجارية، جامعة  االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةأطروحة دكتوراه يف العلوم  "االستثمار"األسواق ادلالية ودورها يف تعزيز أداء صناديق عبو عمر  1

 .80، ص2015/2016الشلف، 
 بتصرف. 224، ص2004دار وائل للنشر، عمان،  ، اإلطار النظري والتطبيقات العملية"االستثمارات"إدارة دمحم مطر  2
 .96أضبد ضيف، مرجع سبق ذكره، ص3
 .43ص مرجع سبق ذكره، ""األسواق ادلاليةوىيبة عبد الرحيم  4
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    .الفرق بني األسهم والسندات .3
 بعد تناولنا لألسهم كأدوات ملكية والسندات كأدوات دين، وكالنبا من األوراق اؼبالية اؼبتداولة يف أسواق رأس اؼبال، اعبدول اؼبوارل

 بُت الورقتُت: االختالفيوضح نقاط 
 الفرق بني األسهم والسندات. (:04ول رقم )جد

 

 .40سلطان، مرجع سبق ذكره، ص مونية ادلصدر:
 .ادلشتقات ادلالية .4

حديثة متداولة يف أسواق رأس اؼبال دل تكن معروفة من قبل وظهرت   إذل جانب أدوات اؼبلكية وأدوات الدين، توجد أدوات أخرى
وىذه األدوات صبعت بُت صفات  كثر مرونة يف التعامل اؼبارل،أكنتيجة لتطور اؼبعامالت اؼبالية يف األسواق، واغباجة اؼبلحة إذل أدوات 

 األسهم والسندات، وأصطلح عليها ابؼبشتقات اؼبالية، وؽبذا سنتطرق إليها ابلتفصيل كما يلي:
 ./ مفهوم ادلشتقات ادلالية1.4

 تقلبات ـباطر من التحوط يف تستعمل مادية، أو مالية أصول من قيمتها تشتق ستثماريةا أدواترف اؼبشتقات اؼبالية على أهنا: "تع
 1."اؼبالية صولاأل أسعار

                                                            
 .246، ص2010دار اؽبدى، اعبزائر،  "أسواق رؤوس األموال :اذلياكل، األدوات واالسرتاتيجيات"جبار ؿبفوظ 1
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وتعرف أيضا على أهنا:" ىي ؾبموعة األدوات أو األصول اؼبالية اليت تقدم عن طريق عقد أجل سواء كان عقد شراء أو عقد بيع 
 1".االتفاقلكمية معينة من األصول اؼبالية يف اتريخ ؿبدد وبسعر ؿبدد عند بداية 

 خالؽبا من واليت سلعة، أو مؤشر، أو معينة مالية أبداة ترتبط مالية أداوتلنظم احملاسبة القومية: " االستثماريةوعرفتها اجملموعة 
 ،التعاقد ؿبل اؼبؤشرات أو األصول سعر على تتوقف فإهنا اؼبشتقة األداة قيمة أما اؼبالية، األسواق يف ليةااؼب اؼبخاطر شراء أو بيع يبكن
 وتستخدم. االستثمار على مستحق ىناك عائد وليس اسًتداده ليتم مقدما دفعو يتم ما ىناك فليس الدين أدوات خالف وعلى

 2."واؼبضاربة األسواق بُت واؼبراجحة اؼبخاطر، ضد والتحوط اؼبخاطر، إدارة وتشمل األغراض من لعدد اؼبالية اؼبشتقات
من قيم مرجعية ُتشتق منها قيم عقودىا، وسبثل قيمة األصول موضوع العقد، قد تكون أسهما،  اظبهاوقد أخذت ىذه األدوات 

على أسعار األصول اؼبالية ؿبل ا آخر ب:" ىي عقود تتوقف قيمتها سندات، سلعا أو عمالت أجنبية، وىو ما يعطي ؽبا تعريف
أصل مارل يف ىذه األصول، وكعقد بُت طرفُت على تبادل اؼبدفوعات على أساس األسعار أو  استثمار التعاقد، ولكنها ال تتطلب

 3ؼبلكية األصل ؿبل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح غَت ضروري". انتقالالعوائد، فإن أي 
 ومن أبرز أشكاؽبا، قبد:

 ./أشكال ادلشتقات ادلالية2.4
 Option Contracts /عقود اخليارات:1.2.4

ؼبشًتيو إلسبام العملية أو الرجوع ( التزام)وليس يعطي ىذا العقد حق اػبيار  تعترب عقود اػبيارات أوراقا مالية ذات ظبات خاصة،
عنها، وابلتارل ال يكون أبي حال من األحوال ملزما إبسبامها، أي لديو اغبرية يف تنفيذ ىذا العقد من عدمو، ونتيجة لتمتع اؼبشًتي 

حيث تعترب ىذه العالوة  ، وغَت قابلة للرد(Premiumعليو أن يدفع للبائع مقدما وعند التعاقد عالوة معلنة تسمى )هبذا اغبق فإن 
، وقد تنفذ ىذه العقود وفق الطريقة األمريكية وسبسى خيارا أمريكيا أو وفق الطريقة األوروبية وتسمى خيارا أوروبيا، 4شبن حق اػبيار

مريكي يسمح للمشًتي التنفيذ خالل فًتة معينة بينما اػبيار األورويب فال يسمح ابلتنفيذ إال عند اتريخ والفرق بينهما أن اػبيار األ
 ؿبدد.

، (Put Option( والثاين يسمى خيار البيع )Call Optionوتنقسم ىذه العقود إذل نوعُت رئيسُت: األول يسمى خيار الشراء )
التعاقد او سعر التنفيذ، وىو غالبا ما يعادل القيمة السوقية للورقة اؼبالية يف اتريخ إبرام ويسمى السعر اؼبتفق عليو عند التنفيذ بسعر 

 العقد.
 
 

                                                            
، كلية العلوم االقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم  "فعالية األسواق ادلالية يف الدول النامية: دراسة قياسية"بن أعمر بن حاسُت  1

 .30، ص2012/2013، التجارية وعلوم التسيَت، جامعة تلمسان، االقتصادية
دار النشر للجامعات، اإلسكندرية،  "ادلشتقات ادلالية ودورها يف إدارة ادلخاطر ودور اذلندسة ادلالية يف صناعة أدواهتا"ظبَت عبد اغبميد رضوان 2

 .61، ص2005
 .59سبق ذكره، صظبَت عبد اغبميد رضوان، مرجع 3
 .182اضبد حسن صاحل قادر، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 Swap Contracts ادلبادالت: عقود/2.2.4
 1يتم بُت طرفُت لتبادل تسديدات يف مدة يتفق عليها مسبقا ووفقا لشروط تكون برضى الطرفُت". اتفاقيبكن تعريفها أبهنا: "

 ار الفائدة والعموالت، وتتصف ابإللزاميةسبارس ىذه العقود يف أسواق غَت منظمة، وتسري عقودىا على اػبيارات وأسعوعادة ما 
 العقود يف ىو كما يوميا يتم تسويتها السوقية التحركاتاألطراف نتيجة  مدفوعات أو متحصالت أن كماعكس عقود اػبيارات،  

 لتغطية عادة تستعمل عقود وىي ،التنفيذ الحقة العقود من سلسلة بل اآلجلة كالعقود دةواح مرة وال يتم أيضا تسويتها اؼبستقبلية
 2.كمخاطر تغَت سعر الفائدة اؼبخاطر
 Futures Contracts العقود ادلستقبلية/3.2.4

اؼبارل، وسبثل تعاقدا بُت طرفُت أحدنبا ابئع  االستثماريبكن تعريف العقود اؼبستقبلية على أهنا: "من األدوات اغبديثة يف ؾبال 
  3واآلخر مشًتي، بغرض تسليم السلعة أو األصل يف اتريخ الحق متفق عليو".

 عليو متفق بسعر مالية، ورقة أو أجنبية عملة أو سلعة استالم أو تسليم على اؼبتعاقدين الطرفُت يلزم عقد: "أنو على أيضاوتعرف 
 يتم ولذا عالية، بسيولة وتتمتع للتداول، قابلة مالية ورقة دبثابة اؼبستقبلي العقد يعد اػبيارات، عقود يف اغبال ىو وكما ؿبدد، اتريخ يف

 يف السائد)  ابلسعر وقت أي يف العقد يبيع أن بسهولة للمستثمر يبكن حيث والتحوط، اؼبضاربة أغراض من كل يف استخدامها
 4."اغبال بطبيعة العقد دبضمون اعبديد اؼبشًتي سيلزم اغبالة ىذه ويف السوق،

ىامش ضمان يف صورة نقدية أو أوراق مالية لدى السماسرة، ويتم تداوؽبا يف األسواق  وعادة ما يفرض على طريف العقد إيداع
 .االستحقاقحيث يتم إعادة بيع العقد قبل اتريخ  االستثماراؼبنظمة كالبورصة، وتستخدم عادة يف التحوط من اؼبخاطر وكذا 

 5:ويقتضي التعامل وفق ىذه العقود توفر ؾبموعة من الشروط
 ؛وحدة التعامل: وىي الكمية اليت دبوجبها يتم إبرام العقد -
 التسليم فيو يتم أن الذي ينبغي الشهر خالل الزمنية والفًتة العقد، على التعامل فيها يتم اليت األشهر وتتضمن شروط التسليم: -

 ؛األصل تسليم دبوجبها يتم اليت التسليم ووسيلة النوعية واعبودة حيث من التعامل موضوع ابلسلعة توافرىا الواجب واؼبواصفات
 اليوم ويف ،العقد ؿبل التعاقد وذلك كل يوم حدوث تقلبات ابألسعار: حيث يتم فرض حد أدىن وحد أقصى، وذلك حسب -

 اغبدود نظام عليو يطبق ال العقود من واحد نوع ذلك من ويستثٌت اؼبعٍت، اليوم يف العقد إليو وصل سعر التعامل أبعلى يتم اؼبوارل
 .السوق مؤشرات على العقود وىي

 لدى التعاقد أطراف يودعو ىامش مبدئي يفرض الوفاء، على القدرة عدم ـباطر من التعاقدات عليو ترتب ؼبا نظرا: اؽبوامش نظام -
 .اخل...حكومية سندات أو اػبزانة أدوات صورة ويف نقدية، صورة يف ويكون معو، يتعاملون الذي السمسرة بيت

                                                            
 .33بن أعمر بن حاسُت، مرجع سبق ذكره، ص1
 .42مونية سلطان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .413، ص2001الدار اعبامعية، مصر،  ""حتليل وتقييم األسهم والسنداتدمحم صاحل اغبناوي  3
 .234، ص2003الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية،  أسواق ادلال""مشاكل ادلراجعة يف أضبد صاحل عطية  4
، التجارية وعلوم التسيَت، االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةأطروحة دكتوراه يف العلوم  "معوقات األسواق ادلالية العربية وسبل تفعيلها"رشيد بوكساين 5

 .69، ص2005/2006جامعة اعبزائر، 
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 بل اعبديد، العقد سعر يف كل تغَت مع التعاقد أطراف ؼبراكز يومية تسوية إبجراء اؼبستقبلية العقود تتميز: اليومية السعرية التسوية -
 صحف يف ينشر والذي التسوية أساس على يتحدد اعبديد العقد وسعر جديد، بعقد العقد إبحالل يقوم نفسو التسوية بيت أن

 .اؼبماثلة العقود عن اؼبال
 جبملة من اػبصائص: العقود اؼبستقبليةوتتميز 

 ؛إن للعقود اؼبستقبلية شروط مبطية زبتلف من عقد ألخر ربدد ىذه الشروط سوق األوراق اؼبالية -
 ؛يف العقود اؼبستقبلية ال يعرف طرفا العقد بعضهما البعض -
 ؛سوق األوراق اؼبالية بتوفَت آلية تعطي كل منها ضماان أبن العقد سينفذ، تسمى غرفة اؼبقاصة تقوم -
الوسائل اليت يبكن من خالؽبا التوصل  ابستخدامتوفر أسواق العقود اؼبستقبلية اؼبعلومات عن األسعار اغباضرة واؼبستقبلية، وذلك  -

 إذل األسعار اغبالية واؼبستقبلية.
كاغو )ؾبلس ذبارة شيكاغو( وبورصة شيكاغو من أىم األسواق للعقود اؼبستقبلية يف العادل، ويتم التعامل فيها وتعترب أسواق شي

 ابستمرارعلى ثالث ؾبموعات من العقود وىي : السلع األساسية واالوراق اؼبالية اؼبختلفة والعمالت العاؼبية، وتزود اؼبستثمرين 
 أبحدث اؼبعلومات.

 .العقود اآلجلة/4.2.4
يف  واالستالمىي عقود زبول لصاحبها بيع أو شراء كمية ؿبددة من األصول وبسعر ؿبدد وقت إسبام العقد، وحبيث يتم التسليم 

بُت مشًتي وابئع ؼببادلة أصل ينفذ يف اتريخ الحق، ووبدد يف ىذا  اتفاقية، فهي عبارة عن ة متفق عليها دبجرد إبرام العقدالحق فًتة
 1ل وسعر التسوية واتريخ التسوية.العقد مواصفات األص

 التعاقد موضوع ابألصول يتعلق فيما أمالشراء العقارات....اخل،  االقًتاض، عقود واالستَتادومن أمثلة ىذه العقود: عقود التصدير 
 .اخل... األجنبية العمالت الودائع، كالسندات، مالية أو اخل،... الذىب النفط، كالنب، سلعية أي مادية تكون فقد

وقد يتبادر إذل الذىن، تشابو كل من العقود اآلجلة مع العقود اؼبستقبلية، إال أنو يوجد فروق واضحة بُت العقدين يوضحها 
  اعبدول اؼبوارل:

 (:مقارنة بني العقود اآلجلة وادلستقبلية05جدول رقم)

 العقود ادلستقبلية العقود اآلجلة وجه ادلقارنة
ويتم التوصل إليها ابلتفاوض بُت طريف  شخصية نوع العقد

 .العقد، تتداول يف أسواق غَت منظمة
 عقود مبطية تتداول يف اسواق منظمة

ثبات السعر 
 احملدد يف العقد

يظل السعر اثبتا خالل فًتة العقد ويتم دفع اؼببلغ 
 اإلصبارل يف هناية العقد.

تتم مراقبة األسعار بصفة يومية فبا يعٍت تعديل سعر 
عقد بصفة مستمرة حبسب تغَتات سعر األصل ؿبل ال

 العقد

                                                            
 .42بق ذكره، صمونية سلطان، مرجع س 1
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، ويف العقد انتهاءغالبا ال يتم تسليم األصل بعد  العقد انتهاءيتم تسليم األصل بعد  تسليم األصل
حقيقة األمر فإن العقود اليت يتم إهناؤىا ابلتسليم ال 

 من العقود اؼبتداولة %2تتجاوز نسبتها
تسوية 

اؼبكاسب 
واػبسائر 

 راف العقدألط

ال توجد متطلبات للهامش اؼببدئي نظرا لعدم مراقبة 
 التحركات السوقية بصورة دورية.

 مكسبا العقد طريف أحد وبقق السعر يف تغَت كل مع
اآلخر  الطرف ووبقق سحبو، وهبوزللهامش  يضاف

 إذل اؽبامش ليصل أخرى مرة إيداعهاخسارة هبب 
 .اؼبطلوب اغبد

ضماانت 
 التنفيذ

توجد ضماانت عدا نوااي طريف العقد، فعادة ما  ال
 تربم العقود بُت مؤسسة مالية وأحد عمالئها

 

الطرف  ىي تكون التسوية أو اؼبقاصة غرفة عقد
 أي يف مشًتي فكل مستقبلي،اآلخر من أي عقد 

 غرفة تكون مستقبلي عقد
 اؼبشًتي ىي تكون ابئع وكل لو، البائع ىي اؼبقاصة

 .منو
 مرغوبة شروط أي على التفاوض يف مرونة- اؼبزااي

 .العقد طريف من
 .االستخدام سهولة -

 العقود مع ابؼبقارنة قليلة ائتمان ـباطر على تنطوي-
 اآلجلة.

تكون أكثر سهولة من العقود اآلجلة فأي طرف إذا -
رغب يف تصفية موقفو يستطيع أن يدخل يف مركز 

 معاكس ؼبركزه األول.
العيوب 
 واؼبخاطر

توفر عنصر اغبماية لطريف التعاقد ضد ـباطر عدم  ال-
 العقد. ابلتزاماتقدرة الطرف اآلخر على الوفاء 

ال يبكن لطريف العقد اػبروج من العقد إال بوجود -
 طرف اثلث وبل ؿبلو ويقبل بو الطرف اآلخر.

توفر اغبماية لطريف العقد كونو عقد مبطي وؿبدد -
 الشروط مسبقا من طرف البورصة.

التكاليف النقدية اؼبصاحبة للعقد كعمولة السمسرة  تكلفة العقد
والضرائب تكون أكثر يف العقود اآلجلة لتداوؽبا يف 

 سوق غَت منظم.

كثَتا يف ىذا النوع من تكون ىذه التكاليف أقل  
 العقود، لتداوؽبا يف األسواق اؼبنظمة

الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية،  احملاسبة( "-إدارة ادلخاطر-"ادلشتقات ادلالية:)مفاهيم طارق عبد العال ضباد-من ذبميع الباحث بناءا على: ادلصدر:
 .113 112، ص ص2001

 .70صمرجع سبق ذكره، ، رشيد بوكساين-
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 أوال: ادلراجع ابللغة العربية.
I. .الكتب 

 .2015عمان،  دار األبرار للنشر والتوزيع، "اقتصادايت النقود وادلصارف"إبراهيم خريس  .1
 .2000 قسنطينة، جامعة منشورات" التجارية البنوك يف الوجيز" احلق عبد عرتوس أبو .2
 .1998 القاهرة، اجلامعة، شباب دار"  ادلالية واألسواق والبنوك النقود نظرية" الناقة الفتوح أبو أمحد .3
 والتوزيع، للنشر احلديث الكتاب عامل "العادلية ادلال أسواق على وأتثرياهتا االقتصادية العودلة ظاهرة" قادر صاحل حسن أمحد .4

 .2013 األردن، إربد،
 .1997 عمان، والتوزيع، للنشر ادلناهج دار "االستثمار مبادئ" صيام زكراي محدأ .5
 . 1998 مصر اإلسكندرية، للنشر، اجلامعية الدار "ادلالية األوراق بورصة" اللطيف عبد سعيد أمحد  .6
 تطبيقية حتليلية دراسة: ادلركزية البنوك ودور ادلصريف القطاع على ادلعاصرة ادلتغريات انعكاسات" علي دمحم شعبان أمحد .7

 .2006 القاهرة، اجلامعية، الدار األوىل، الطبعة "العربية البلدان من خمتارة حلاالت
 .2003 اإلسكندرية، للنشر، اجلامعية الدار "ادلال أسواق يف ادلراجعة مشاكل" عطية صاحل أمحد .8
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