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 .مقدمة
ٖتتل االقتصاديات النقدية كا١تصرفية مكانا جوىريا بُت فركع النظرية االقتصادية اٟتديثة، نظرا أل٫تية النقود يف 

التطورات اليت عرفتها بيئة  االقتصاد ا١تعاصر كاألثر البالغ للمؤسسات ا١تالية على تطور تلك االقتصاديات، كخاصة مع
 كتسارع عمليات االبتكار ا١تارل كالتجديد يف ،لتقدـ التكنولوجيؿ، كنتيجة النشاط النقدم كا١تصريف يف ظل العو١تة

تزايد باإلضافة إذل .  ا٠تدمات ا١تاليةٖترير كإطالؽ حرية اٟتركة ألسعار الفائدة كالصرؼ ك،أساليب كأدكات التمويل
 .  ا١تعنيةللدكؿ كاالجتماعي كالسياسي االقتصادم رارتقاالس دد اليت أصبحت توحدة األزمات النقدية كا١تالية

إف النقود يف تطورىا كدكرىا كآثارىا ٘تثل عصب اٟتياة االقتصادية، كأحد ميادين االستجابة اإلنسانية  
...- أيا كاف الشكل اليت ىي عليو سلعية، معدنية، كرقية، ائتمانية، إلكًتكنية- كما أهنا . للتحديات اليت تواجهها

كمع اتساع مفهـو النقود ظهر ما . تعترب سلعة ٢تا طلب كعليها عرض كمن مث فإف للنقود سوؽ تعرؼ بسوؽ النقود
األسهم كالسندات : الودائع لدل البنوؾ بآجا٢تا ا١تختلفة، باإلضافة إذل األصوؿ ا١تالية مثل: يعرؼ بأشباه النقود مثل

اليت يأخذ معظم النشاط يف  (بشقيها السوؽ النقدية كسوؽ رأس ا١تاؿ)لتكّوف معا سوقا كبَتا عرؼ بالسوؽ ا١تالية 
كيتم من خال٢تا العرض كالطلب على رؤكس األمواؿ ٔتختلف آجا٢تا قصَتة متوسطة اقتصاد نقدم مكانو فيها، 

كمن أىم أطراؼ السوؽ ا١تالية البنوؾ اليت تعترب من أشهر أجهزة الوساطة ا١تالية اليت عرفها اإلنساف يف . كطويلة األجل
 . أكؿ األمر

إف دراسة موضوع النقود كالبنوؾ كاألسواؽ ا١تالية أصبحت من الدراسات األساسية كا٢تامة الرتباطها بكثَت 
كىذه األ٫تية . من ا١تشكالت االقتصادية ككوهنا انعكاسا ألىم النشاطات االقتصادية كا١تظاىر االجتماعية يف أم دكلة

ا١تتزايدة اليت تتبوأىا اليـو االقتصاديات النقدية كا١تصرفية ىي اليت تدفع بنا إذل التعرؼ على آليات عمل النظاـ النقدم 
كطبيعة العمليات ا١تصرفية، كالبحث عن دكر النقود كالبنوؾ ك٥تتلف ا١تؤسسات ا١تالية يف حاالت عدـ االستقرار اليت 

 .يعرفها االقتصاد العا١تي
 كعليو، هتتم ىذه ا١تطبوعة بدراسة الًتابط الوثيق بُت ا١تفاىيم الثالثة النقود، البنوؾ كاألسواؽ ا١تالية كبعض 

ْتيث . كلتحقيق ذلك مت تقسيم ٤تتول ىذه ا١تطبوعة إذل اثٍت عشر فصال. ا١تفاىيم ا١تتعلقة هبا، كوحدات متكاملة
مث استعرض الفصل . تضمن الفصل األكؿ نشأة كتطور النقود، تعريفها، خصائصها مع بياف كظائفها كأىم أنواعها

كيف الفصل الثالث مت ٖتليل طبيعة ككظائف أىم أجهزة . الثاشل األنظمة النقدية من حيث مفهومها كأنواعها كتطورىا
كما مت . الوساطة ا١تالية أال كىي البنوؾ، حيث مت التطرؽ إذل مفهـو البنوؾ التجارية، نشأهتا، أنواعها، كأىم كظائفها

إضافة إذل التطرؽ ١تفهـو . التعرؼ إذل نشأة البنوؾ ا١تركزية، خصائصها ككظائفها، كأىم أسس كقواعد اإلصدار النقدم
 .البنوؾ ا١تتخصصة كالبنوؾ الشاملة ككذا البنوؾ اإلسالمية

البنوؾ التجارية، البنك :  كيف الفصل الرابع مت تناكؿ عملية خلق كإتالؼ النقود من طرؼ ا١تتعاملُت النقديُت
كيف الفصل ا٠تامس مت التطرؽ إذل مفهـو .  ا١تركزم كا٠تزينة العمومية، مع ٖتليل أىم ٤تددات عملية خلق النقود
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أما الفصل السادس فقد خصص لتحليل ٤تددات الطلب . الكتلة النقدية كمكوناهتا، كٖتديد أىم العناصر ا١تقابلة ٢تا
، (نظرية كمية النقود)على النقود اليت تناكلتها ٥تتلف ا١تدارس كالتيارات الفكرية البارزة، بدءا بالنظرية الكالسيكية 

كيف الفصل . يف الطلب على النقود، كصوال إذل النظرية النقدية ا١تعاصرة (نظرية كينز)مركرا بالنظرية النقدية اٟتديثة 
ٖتػديد مفهػـو كدكر كطبيعة سعر الفائدة داخل ا١تناىج السابع مت تناكؿ موضوع نظريات سعر الفائدة من خالؿ 

أما الفصل الثامن فقد خصصناه لنموذج التوازف االقتصادم الكلي أك ما يعرؼ بالنظرية  .الفكرية الرأٝتالية ا١تختلفة
مع ٖتديد مدل فعالية كل من السياستُت ا١تالية  (IS-LM)" ىيكس، ىانس"اٟتديثة لسعر الفائدة يف إطار ٪توذج 

كقد أتبع الفصل الثامن بفصل خاص بالسياسة النقدية . كالنقدية كدكر٫تا يف ٖتقيق التوزاف كاالستقرار االقتصادم
أما الفصل العاشر . مفهومها، أىدافها كدكرىا يف ٖتقيق االستقرار النقدم كالتأثَت على مستول النشاط االقتصادم

 . فقد خصص لدراسة موضوع األسواؽ ا١تالية، من خالؿ ٖتديد مفهومها، أقسامها، كظائفها ككيفية عملها
 . مث ٩تتم ا١تطبوعة بتناكؿ مسألتُت مرتبطتُت باالقتصاد النقدم كىي مشكلة التضخم، كاألزمات ا١تالية

فقد جاء الفصل اٟتادم عشر ليتناكؿ كبشيء من التفصيل موضوع التضخم الذم أصبح ظاىرة سلبية 
خطَتة يف الدكؿ النامية كا١تتقدمة على حد سواء، فتم تقدصل تعريف للتضخم، أسبابو، أنواعو ككيفية عالجو، مع بياف 

 .أىم اآلثار االقتصادية كاالجتماعية للتضخم
األزمات ا١تالية بتحديد مفهومها، كيف الفصل الثاشل عشر مت التطرؽ إذل موضوع غاية يف األ٫تية ىو موضوع 

  .األسباب الكامنة كراء حدكثهاأنواعها كأىم 
كٕتدر اإلشارة ىنا أف ٤تتول ا١تطبوعة قد نظم كعرض كفق برنامج االقتصاد النقدم كا١تارل لتكوف مرجعا 

 .مفيدا ٞتميع الطلبة الدارسُت للعلـو ا١تالية كا١تصرفية، كا١تهتمُت ٔتوضوع النقود كالبنوؾ كاألسواؽ ا١تالية
 
 
 
 

.واهلل ولي التوفيق  
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 التطور التاريخي للنقود وأنواعها: الفصل األول

أصبحت النقود تشكل عصب اٟتياة االقتصادية يف كل اجملتمعات كاالقتصاديات اٟتديثة، نظرا أل٫تيتها 
كعليو يتناكؿ ىذا الفصل بالدراسة كالتحليل نشأة النقود كتطورىا . البالغة كأثرىا الكبَت يف تطور تلك االقتصاديات

 . التارٮتي، مع ٖتديد مفهـو دقيق للنقود، خصائصها، كظائفها كأىم أنواعها

 .التطور التاريخي للنقود: المبحث األول
  ٯتكن اعتبار النقود أداة يف تقييم مراحل التطور التارٮتي للمجتمعات انطالقا من اجملتمعات البدائية اليت 
استعملت ا١تقايضة كوسيلة مبادلة كصوال إذل اجملتمعات ا١تتحضرة اٟتالية اليت تسودىا أشكاؿ ٥تتلفة من التعامالت 

القائمة على النقد اإللكًتكشل، كىي ا١تراحل اليت تعرب من جانب آخر على تطور حاجات ىذه اجملتمعات إذل كسائل 
تشكلت كتطورت ، كيف الواقع ٯتكن ٖتديد كيف نشأت. من شأهنا تسهيل كتسيَت إجراء ٥تتلف ا١تعامالت االقتصادية

من خالؿ دراسة اإلطار العاـ ١تراحل التطور "Monetary Phenomenon"عناصر كمالمح ما يعرؼ بالظاىرة النقدية 
. التارٮتي للمجتمع اإلنساشل

  .(بادلةالماقتصاد ال)االقتصاد الكفائي : المطلب األول
 الذايت لكل منهم، أم أف الفرد كاف االكتفاءاقتصرت العملية اإلنتاجية لألفراد قبل مرحلة ا١تقايضة على  

يقصد باالقتصاد الكفائي ذلك كبعبارة أخرل  1.ينتج كل ما ٭تتاجو دكف زيادة عن ذلك تكوف موضوعا للتبادؿ
 قبيلة أك بقصد االستهالؾ الذايت يف إطار الوحدة االقتصادية، كاليت قد تكوف أسرة اإلنتاجاالقتصاد الذم يقـو على 

 أفٯتثل ىذا النمط األساس الذم قامت عليو اجملتمعات البدائية، حيث كاف طابعها ا١تميز ىو ك. أك إمارة أك مقاطعة
   2.كل كحدة من الوحدات االقتصادية ا١تتعددة تنتج بقصد اإليفاء ْتاجات أفرادىا البسيطة

 (العيني)مرحلة االقتصاد الطبيعي : المطلب الثاني
 بقصد التبادؿ ا١تباشر للسلع اإلنتاج ذلك االقتصاد الذم يقـو على " يقصد باالقتصاد الطبيعي أك العيٍت 

. " كسيط معُت مقبوؿ لدل كحداتو االقتصاديةاٗتاذكا٠تدمات، دكف 
 نتيجة اإلنساشل التارٮتية القتصاديات اجملتمع األ٪تاطكيف الواقع فقد تشكلت معادل كعناصر ىذا النمط من 

ىر أف ركائز االقتصاد الكفائي أصبحت ظ، قد أاإلنتاج كتقدـ كسائل كعالقات اإلنسانيةألف تعدد كتنوع اٟتاجات 
ىرت اٟتاجة إذل اٟتصوؿ على منتجات ال تنتجها ظكمن مث فقد . غَت متالئمة كمتوافقة مع طبيعة ىذه التطورات

 من ىنا نشأت ا١تبادلةك.  حاجات أفرادىا ا١تتزايدةإلشباعكحدة اقتصادية معينة من كحدات اقتصادية أخرل 

                                                           
، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، فرع النقود كا١تالية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو "2000-1990النقود كالسياسة النقدية مع اإلشارة إذل حالة اٞتزائر يف الفًتة "صاحل مفتاح، .  1

 .4. ، ص2003-2002التسيَت، جامعة اٞتزائر، 
 :مت التحميل من ا١توقع. 4. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، ا١تدخل يف االقتصاد النقدم كا١تصريف، جامعة ا١تنوفية، كلية التجارة، مركز التعليم ا١تفتوح، ص.  2

commerce.menofia.edu.eg/opennew/newbooks/monetary%20economice.pdf 
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"Exchange" كٖتوؿ ىدفو اإلنتاجباعتبارىا موضوع ا١تبادلة صفة السلعة، كبالتارل تطور ٪تط –، كاكتسبت ا١تنتجات 
  1. بقصد التبادؿ ا١تباشر أك ا١تقايضةإنتاجمن إنتاج بقصد االستهالؾ الذايت إذل 

مبادلة سلعة بسلعة أخرل أك خدمة ٓتدمة بصورة مباشرة بدكف استخداـ كسيط نقدم، كتعٍت ا١تقايضة 
كذلك مثل استبداؿ قمح ٓتركؼ أك خدمة زراعة مقابل خدمة سقي، أك خدمة حصاد لقاء جزء من ىذا احملصوؿ 

ىي التبادؿ ا١تباشر للسلع بُت شخصُت كجدا أف التبادؿ ٭تقق نفعا لكل منهما، ا١تقايضة أم أف  2.الذم مت حصاده
فالشرط األساسي إل٘تاـ ا١تقايضة، إذا، ىو أف يقدر كل من طرفيها أنو ٭تصل على سلعة أكثر نفعا لو من السلعة اليت 
تنازؿ عنها، كيضمن ىذا الشرط ٖتقيق نفع لكل من الطرفُت بسبب اختالؼ تقدير كل منهما للمنفعة اٟتدية للسلعة 

كعلى ذلك فإف عملية ا١تقايضة إ٪تا تستند إذل االعتبارات الشخصية، . اليت ٭تصل عليها من خالؿ عملية التبادؿ
 .كالظركؼ ا١توضوعية احمليطة بعملية التبادؿ

كمن مث فإف لكل سلعة قيمة يعرب عنها بكمية من السلع األخرل   3
 . رأس غنم3=بقرة= إردب قمح 5= قنطار قطن: كذلك بأف نقوؿ مثال أف

تستند على -  يف ضل االقتصاد العيٍتاإلنتاجباعتبارىا الركيزة األساسية اليت يقـو عليها ٪تط -إف ا١تقايضة 
  4:، كٯتكن حصر أىم عيوب نظاـ ا١تقايضة يف اآليتاإلنساشلفركض يصعب ٖتقيقها يف ظل الواقع اٞتديد للمجتمع 

 :صعوبة التوافق المزدوج في رغبات المتبادلين .1

 أفك.  باألكذلاألخرلكنعٍت بذلك صعوبة اىتداء من يريد مبادلة سلعة بأخرل إذل من يريد مبادلة السلعة 
يتفقا على ٚتيع التفصيالت ا١تتعلقة با١تبادلة من حيث القدر كالنوع كاٞتودة كالقيمة كشركط التسليم من حيث 

  أين يكوف القائم على التخصص ك تقسيم العملاالقتصادمالنظاـ  كخاصة يف ظل  5.التوقيت الزمٍت كا١تكاف
 ا١تزدكج بُت الرغبات أمرا يف غاية التعقيد التوافقعدد السلع مضاعفا يف األسواؽ، كتتسع رقعة التبادؿ، كيصبح 

.  التوافق إل٘تاـ عمليات ا١تبادلةلتحقيق١تا يشًتطو من كقت ك جهد 
 :(مبادلة السلع بعضها ببعض)صعوبة تحديد نسب التبادل  .2

، فإف يف السوؽ الذم (سلعة– سلعة )ففي ظل نظاـ ا١تقايضة اليت تعرب عن ٪توذج لعمليات التبادؿ ا١تباشر 
  كيقصد 6يتوافر فيو آالؼ السلع، فإنو ينبغي أف يتحدد بالنسبة لكل منها نسبة مبادلتها بغَتىا يف زمن معُت،

بتحديد نسب التبادؿ إ٬تاد طريقة بسيطة كدقيقة ٬ترم بواسطتها قياس قيمة كل سلعة بالنسبة لكل من السلع 
يصبح من الضركرم ٖتديد معدؿ أك نسبة كل سلعة  E,D,C,B,A:  سلع ىي (05)فمثال لو كنا أماـ ٜتس  .األخرل

 :للتبادؿ كما يلي (نسب) معدالت 10 ىذا اجملاؿ ٨تتاج إذل  يف.على حدل من السلع األربع األخرل
 

 
                                                           

 .5. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص.  1
 .4. ، مرجع سابق، ص"2000-1990النقود كالسياسة النقدية مع االشارة إذل حالة اٞتزائر يف الفًتة "صاحل مفتاح، . 2
 .14.، ص(1987دار ا١تريخ، : العربية السعودية)، ترٚتة طو عبد اهلل منصور كآخركف، وجهة نظر النقديين: النقود والبنوك واالقتصادبارم سيجل، .  3
 .18-15. ، ص  ص(2005دار الفجر للنشر كالتوزيع، : بسكرة، اٞتزائر)، (األدكات-األىداؼ- ا١تفهـو)صاحل مفتاح، النقود كالسياسة النقدية . 4
 .6. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص.  5
 .6. ا١ترجع نفسو، ص.  6
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  A مع السلعة B ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة B مع السلعة Aالسلعة 
 معدالت  A     4 مع السلعة C ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة C مع السلعة Aالسلعة 
  A مع السلعة D ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة D مع السلعة Aالسلعة 
  A مع السلعة E ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة E مع السلعة Aالسلعة 

 
  B مع السلعة C ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة C مع السلعة B         السلعة 
  معدالتB         3  مع السلعةD ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة D مع السلعة B    السلعة 

 B مع السلعة E ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة E مع السلعةBالسلعة     
 

 C مع السلعةD ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة D مع السلعة Cالسلعة 
 معدالت  C         2 مع السلعة E ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة E مع السلعة Cالسلعة 

 
         معدؿ كاحد                                                D مع السلعة E ،  نكوف قد عرفنا معدؿ السلعة E مع السلعة Dالسلعة 

 معدالت 10                       اجملموع     
  .كيزداد األمر صعوبة يف الواقع العملي ألنو توجد آالؼ أك ماليُت السلع ك ا٠تدمات

إف عدد معدالت أك نسب التبادؿ الواجب معرفتها يساكم عدد التوفيقات ا١تمكن اٟتصوؿ عليها من كل 
: إذا كانت كل توفيقة  فيها يتكوف من سلعتُت فقط فإف النسبة تكوف كما يلي  ؼ.السلع ا١تطركحة للتبادؿ

                                  
2)!-n2

n
C2

n



  

:       الرياضي ٢تذه العالقة إذل العبارة البسيطةكباالختصار     
                                   

2

1)-n(n
C2

n                                                                                          
 ىي عدد السلع الداخلة يف التبادؿ  n       حيث 

: سلعة تدخل يف التبادؿ فإف عدد نسب ا١تقايضة اليت يكوف من الضركرم حساهبا 100كإذا كانت ىناؾ                                                                                               

4950
2

99100
C2

100 


  
 سلعة ك ىذا أمر عسَت، كدل 100 معدؿ تبادؿ لػ 4950إذف سيكوف على الشخص الذم يبادؿ أف يعرؼ 

. يتغلب على ىذه الصعوبة إال بعد ظهور النقد
 : عدم قابلية بعض السلع للتجزئة .3

فمثال إذا . يف ٕتزئتها القضاء على منفعتهاتوجد بعض السلع اليت ال تقبل التجزئة أك يصعب ٕتزئتها ذلك أف 
 شخصا ٯتلك ثور يف حاجة ملحة لشراء القمح كأنو على استعداد ١تبادلة الثور بعشر كحدات من القمح افًتضنا أف

كذلك إذا افًتضنا أف الشخص الذم ٯتتلك كحدات القمح لديو الرغبة يف . (على أساس نسبة التبادؿ يف السوؽ)
مبادلة ما لديو من قمح لشراء الثور، أم أف ىناؾ توافق يف الرغبات، إال أف عملية التبادؿ ٯتكن أف ال تتم بسبب أف 
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إف عملية التبادؿ يف ىذه اٟتالة تعد . مالك القمح ال ٯتتلك سول نصف الكمية أم ٜتس كحدات من القمح فقط
  1.غَت مقبولة عمليا على أساس تبادؿ نصف الثور مقابل ٜتس كحدات من القمح

 السبيل الوحيد الختزاف القوة الشرائية يف ظل نظاـ ا١تقايضة ىو إف: عدم توافر أداة صالحة الختزان القيم .4
األمر الذم يعرضها للمخاطر النإتة من التغَت يف قيمة ىذه السلع . االحتفاظ بالثركة يف صورة سلع ٗتتزف

  2.إخل... أك صعوبة مبادلتها بغَتىا، أك احتماؿ تعرضها للعطب، أك ارتفاع نفقات ٗتزينها،مستقبال

:  صعوبة إيجاد وسيلة للمدفوعات اآلجلة  .5
تكوف أداة ا١تدفوعات اآلجلة يف نظاـ ا١تقايضة ىي السلع، كٔتا أف ىناؾ صعوبة يف ٗتزينها كاٟتفاظ على قيمتها 

 عرضة للمخاطر كا٩تفاض أك ارتفاع قيمتها يف عمليات ا١تقايضة ٦تا ٬تعل أحد الطرفُت يتحمل  تكوففإف تلك السلع
. ا٠تسارة عند الوفاء بالدين

 (المبادلة النقدية). النقدي–االقتصاد السلعي : المطلب الثالث
 بقصد التبادؿ غَت ا١تباشر، أم اإلنتاجالنقدم، ذلك االقتصاد الذم يقـو على – كيقصد باالقتصاد السلعي  

 اٟتاجات إلشباع أك كسيلة معينة لقياس قيم الوسائل األخرل شيءبقصد التبادؿ عن طريق اختيار كاستخداـ 
.   عمليات التبادؿكإل٘تاـ (السلع كا٠تدمات) اإلنسانية

أصبح يعًتيها الكثَت من العيوب كيكتنفها الكثَت من الصعوبات  (كنظاـ أك ٪توذج للتبادؿ ا١تباشر)فا١تقايضة 
اليت جعلت منها نظاما جامدا ال يصلح للوفاء باحتياجات كمستلزمات حركة التطور الكبَت كا١تستمر ٔتركر الزمن يف 

. اإلنتاج، كيف كسائل كعالقات اإلنسافحاجات 
 أك كسيلة معينة تقـو بإ٘تاـ عملية ا١تبادلة كلقد جرل العرؼ على شيء اختياركعليو فقد ظهرت اٟتاجة إذل 

– سلعة) بقصد التبادؿ ا١تباشر إنتاج من اإلنتاجكهبذا تطور ٪تط .  أك الوسيلة ا١تختارة بالنقودالشيءتسمية ىذا 
. (سلعة-نقود-سلعة) بقصد التبادؿ غَت ا١تباشر إنتاجإذل  (سلعة

إال أف االخًتاع جاء كليد .  النقود كاف من أعظم ما توصل إليو اٞتنس البشرماخًتاعبالرغم من أف ككىكذا 
عملية غَت كاعية كنتيجة تطور غَت موجو أملتو ظركؼ التطور االجتماعي كاالقتصادم الذم يستحيل على ا١تقايضة 

 3.  بعدما تشعبت ميادين تقسيم العمل كاتسع نطاؽ التبادؿ كتعددت أنواع السلعقأف تواجو
  :مزايا االقتصاد النقدي: المطلب الرابع

ما ىي ا١تكاسب اليت تتحقق لالقتصاد : لتحديد مزايا االقتصاد النقدم ٬تدر بنا اإلجابة على السؤاؿ التارل
 النقدم الذم يتعامل بالنقود كاليت ٭تـر منها اقتصاد ا١تقايضة؟

                                                           
  .16. ص (2004دار اٞتامعية اٞتديدة، : االسكندرية)، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفيعادؿ أٛتد حشيش، . 1
 .7. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص.  2
 .9-6. ا١ترجع نفسو، ص ص. 3
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يف البداية إذا كنا نعيش يف اقتصاد يعتمد على االكتفاء الذايت كيعتمد كل فرد على نفسو كبنفسو يف إنتاج 
كاستهالؾ حاجاتو، كإذا دل ٭تتاج أم فرد إذل مبادلة ما معو ٔتا مع اآلخرين فلن ٭تتاج إذل كحدة حساب أك 

 .معيار للقيمة كمن مث فلن ٭تتاج اجملتمع إذل نقود
  1 :كلكن يف ظل ا١تقايضة البسيطة ٭تتاج كل فرد إذل كقت كجهد لكي

 يتمكن من البحث عن شخص آخر لديو رغبة يف مبادلة ما معو من سلع؛- 
بتكلفة التجارة " كيطلق على ىذه التكلفة . يتمكن من التفاكض كا١تساكمة حوؿ معدؿ التبادؿ بُت السلع- 

. كمن مث ففي اقتصاد يقـو على ا١تقايضة ا١تبسطة ترتفع تكلفة أك نفقة التجارة (نفقة االنتظار+نفقة ا١تعامالت )
 كىناؾ ٣تموعة من البدائل لتجنب التكلفة ا١ترتفعة منها

يف ظل غياب األسواؽ ا١تنظمة قد يطور األفراد نظاما من ا١تبادلة غَت ا١تباشرة باختيار سلعة تكوف كسيطا - 
 :أك". نقودا سلعية" يف التبادؿ 

التوصل إذل ترتيبات مؤسسية فيما بُت التنظيمات التجارية، كىذه الًتتيبات ٢تا تأثَت كبَت على ٗتفيض - 
 : تكلفة ا١تعامالت، أك

 .قد يكوف االختيار أك البديل ىو الذىاب هبذه ا١تعامالت إذل السوؽ- 

كلكن مع زيادة عدد السكاف كتنوع السلع بشكل كبَت فقد يستحيل االستغناء عن السوؽ، ككجود النقود 
 .لتخفيض تكلفة ا١تعامالت إذل أدسل حد ٦تكن

كإذا أضفنا تكلفة حالة عدـ التأكد اليت تكتنف ا١تعامالت نكوف بصدد تكلفة حيازة ا١تعلومات الضركرية 
كمن مث فإف مزايا استخداـ النقود يف اقتصاد نقدم يتصف ْتالة عدـ التأكد، ىي . لتخفيض ٥تاطر عدـ التأكد

 :تسهيل ا١تبادالت عن طريق ٗتفيض تكلفة حيازة ا١تعلومات عن فرص التبادؿ كمنها تأيت ا١تكاسب األخرل كىي
ٖترير األمواؿ اليت كانت ٥تصصة ٟتيازة ا١تعلومات إذل ٣تاؿ اإلنتاج، كاألكثر من ذلك العمل على زيادة  .1

فرص التخصص كتقسيم العمل ٦تا يؤدم إذل زيادة اإلنتاج من السلع كا٠تدمات، كما يؤدم كجود 
كىو ما يؤدم إذل ٗتفيض - من خالؿ كجود طبقة من السماسرة كالوسطاء–النقود إذل توسيع السوؽ

 أكرب يف تكلفة حيازة ا١تعلومات؛

كجود النقود يساعد على ٗتصيص أفضل للموارد االقتصادية،فا١تدفوعات اآلجلة كاالقًتاض كاالئتماف  .2
 ؛(النقود)كأنظمة الدفع تتوسع بوجود أصل معيارم لو خصائص معركفة ٘تاما كمتاح للجميع 

إف استخداـ األصوؿ النقدية لو خصائص ٤تددة، فإحالؿ النقود السلعية ْتقوؽ كأكراؽ نقدية قانونية  .3
ففي حالة استخداـ النقود السلعية مثل البقرة فإف . يؤدم إذل ٗتفيض ا١توارد ا١تطلوبة يف صنع ا١تبادالت

قيمة ا١تبادلة للسلعة سوؼ يتم اشتقاقها من القيمة الذاتية للبقرة كبينما تستخدـ ىذه النقود السلعية يف 
 .التداكؿ فلن تكوف متاحة لإلنتاج أك االستهالؾ

                                                           
 .36- 35.، ص ص(2010دار الفكر،:عماف)، اقتصاديات النقود والبنوك، السيد متورل عبد القادر، . 1
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. تعريف النقود وخصائصها: نيالمبحث الثا
تتعدد تعريفات النقود، كما تتعدد الشركط ك٠تصائص الواجب توافرىا يف النقود حىت تتمتع بصفة القبوؿ 

  . العاـ يف الوفاء بالديوف كااللتزامات
 .تعريف النقود: المطلب األول

أم شيء شاع استعمالو "  إف لكلمة النقود معاشل كمفاىيم متعددة كمتنوعة، فيعرفها بعض االقتصاديُت بأهنا
 1".كمت قبولو قبوال عاما كوسيلة مبادلة أك كأداة تقييم

كيقـو ىذا التعريف على ". كل كسيط للمبادالت يتمتع بقبوؿ عاـ يف الوفاء بااللتزامات" : كما تعرؼ بأهنا
 2: عنصرين

 ؛أف النقود كوسيط ٬تب أف يتمتع بقبوؿ عاـ للوفاء بااللتزامات -

أف كل ما يتمتع بقبوؿ عاـ للوفاء بااللتزامات يعترب نقودا من الناحية االقتصادية، حىت كلو دل يعًتؼ لو  -
 .فالنقود، إذف، ىي كل ما تستطيع أف تفعلو النقود.  يف الوفاءاإللزاـالقانوف بصفة 

 شيءأم : أك أهنا .  قبوال كاسعا كقاعدة لقياس القيم أك كوسيلة لدفع الديوفلؽؿ مشيءأم : كيعرفها آخركف بأهنا
  3. يستعمل عادة على نطاؽ كاسع كوسيلة دفع كيقبل عموما يف تأدية الديوف

كعموما، ٯتكن القوؿ أف النقود ىي أم شيء ٭تظى بالقبوؿ العاـ كيتمتع بقوة إبراء غَت ٤تدكدة يف تسوية ا١تعامالت 
 .كالوفاء بالديوف كااللتزامات

 .خصائص النقود: المطلب الثاني
  4:  خصائص النقود فيما يليحصر السابقة ٯتكن ات بناء على التعريف

، أم تفرضو إجبارياكالقبوؿ العاـ ىنا إما أف يكوف .  كيقصد هبا قبوؿ اجملتمع ٢تا يف االستخداـ:العمومية .1
كقد يكوف القبوؿ . ادة ْتيث تصبح ملزمة للجميع كيتم هبا تسديد كافة الديوفمالدكلة ٔتا ٢تا من سلطة كس

 . اختياريا، أم يقـو على أساس ثقة األفراد يف قيمة كحدة النقود

على مدل فًتات زمنية متفاكتة،  (القوة الشرائية) كىي صفة تسمح باختزاف القيمة :(الديمومة)االستمرار  .2
كمن خالؿ اٟتفاظ على قيمتها زمنيا، تسمح النقود بالفصل بُت عملية البيع من ناحية، كبُت عملية الشراء 

   5.(سلعة- نقود–سلعة  )من الناحية األخرل، كأصبحت العالقة التبادلية 

 
 

                                                           
 .18. ، ص(2009دار البداية، : عماف، األردف) النقود والبنوك،سامر بطرس جلدة، .  1
 .34. ، ص(2007منشورات اٟتليب اٟتقوقية، : لبناف)، مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفيسوزم عدرل ناشد، . 2
 . 6. ، ص(2003دار هباء للنشر كالتوزيع، : قسنطينة)، االقتصاد النقدي والمصرفي٤تمود سحنوف، . 3
 .35-34. سوزم عدرل ناشد، مرجع سابق، ص ص. 4
 . 5. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص. 5
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.  يتم اختيار ا١تادة اليت تصنع منها النقود ْتيث تكوف ذات ندرة نسبية حىت ال تفقد قيمتها سريعا:الندرة .3
كىذه الصفة كاضحة فيما يتعلق بالنقود ا١تعدنية ا١تصنوعة من الذىب كالفضة، باعتبار٫تا معادف نفيسة تتمتع 

بالندرة النسبية يف الطبيعة، كتارٮتيا مع زيادة استخراج الفضة يف العديد من الدكؿ أدل ذلك إذل فقداف 
 .الفضة صفتها كعملة رئيسية لكوهنا ال تتمتع بالندرة النسبية ا١تطلوبة

إذ ٬تب أف .  النقدملإلصدارأما يف عصر النقود الورقية فالندرة تتمثل يف سلطة الدكلة يف كضع القيود كاٟتدكد 
 .(عالقة طردية). لإلنتاج النقدم الورقي بالقدرة اٟتقيقية اإلصداريرتبط 

فالنقود .  كالقيمة ىنا تعٍت ثبات قيمة العملة نسبيا دكف أف تتعرض لتقلبات عنيفة مع مركر الوقت: القيمة .4
 .  عدـ ثبات قيمتها يؤدم إذل اضطراب ا١تعامالت كفقداف الثقة فيهاكتستخدـ للوفاء بااللتزامات اآلجلة، 

 ا١تماثلة ٢تا، كعدـ كجود أم األخرل كنعٍت بو أف كل كحدة نقدية تتساكل مع قيمة العمالت :التجانس .5
 .فركؽ يف النوعية أك يف قوة اإلبراء الذم ٘تنحو كحدات نفس الفئة إذل مالكها

 صغَتة، دكف أم تكاليف أجزاءلوحدة النقدية قابلة للتجزئة إذل ا كيقصد بذلك أف تكوف :قابلية االنقسام .6
 . قيمتهاكانتشراء ٥تتلف السلع كا٠تدمات مهما ب ٝتححيث ت  نقصاف يف قيمتها،أك

 الذم يتخذ كنقود مالئما يف حجمو ككزنو ْتيث يسهل ٛتلو عند الشيء أم أف يكوف :سهولة الحمل .7
 .أدائو لوظائفو ا١تختلفة

أف تكوف النقود ذات منفعة بالنسبة ٞتميع أفراد اجملتمع، حيث أف منفعة النقود ٗتتلف عن منافع السلع  .8
االقتصادية، كذلك ألف النقود قادرة على إشباع اٟتاجات البشرية من خالؿ اٟتصوؿ على السلع كا٠تدمات 
مقابل التخلي عن عدد من الوحدات النقدية، كتتجسد ىذه القوة االقتصادية يف حرية اختيار حائز النقود 

  1. األشخاص الذين يرغب التعامل معهم كاٟتصوؿ على ٥تتلف السلع ا١تعركضة من أم مكاف كيف أم زمن

  .قيمة النقود: المطلب الثالث
لكل سلعة قيمتاف، قيمة استعماؿ كقيمة مبادلة، أك قيمة شخصية كقيمة موضوعية، تعرب األكذل عن منفعتها 

أما النقود فليس ٢تا يف الواقع سول قيمة كاحدة ىي قيمة . كالثانية عن نسبة تباد٢تا مع غَتىا من السلع كا٠تدمات
فاألصل إذف . كالسبب يف ذلك أنو ال توجد للنقود منفعة أخرل غَت مبادلتها بغَتىا من السلع كا٠تدمات. مبادلتها

كمية كإ٪تا قيمة النقود يف قوهتا الشرائية، أم . أف النقود بذاهتا عدٯتة ا١تنفعة، كٓتاصة يف صورهتا الورقية أك الكتابة
  2 .السلع كا٠تدمات اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليها بوحدة النقد كالدينار مثال

يعترب ا١تستول العاـ لألسعار مقياسا لقيمة النقود، كىو ما يعٍت أف أم تغَت يف مستول  ،كتأسيسا على ذلك
فكلما ارتفع مستول األسعار كلما ا٩تفضت قيمة النقود كالسبب . األسعار يعترب تغَت يف قيمة النقود أك قوهتا الشرائية

يف ذلك ىو أف ارتفاع األسعار يؤدم إذل جعل ا١تستهلك أف ٭تصل على كمية من السلع كا٠تدمات أقل من السابق 
بنفس ا١تقدار من النقود، أك اٟتصوؿ على نفس الكمية من السلع كا٠تدمات ٔتقدار أكرب من الوحدات النقدية، 

                                                           
 2014-10-16: تاريخ التحميل www.ecomang.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf مت التحميل من ا١توقع . 16. ، ص"النقود كالبنوؾ"عمر ٤تمود العبيدم، . 1
 . 121-120. عادؿ اٛتد حشيش، مرجع سابق، ص. 2
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ىناؾ عالقة عكسية كبالعكس إذا ما ا٩تفض ا١تستول العاـ لألسعار فإف قيمة النقود ستتجو ٨تو االرتفاع، كعليو فإف 
   1. أف قيمة النقود ىي مقلوب ا١تستول العاـ لألسعاربُت مستول األسعار كقيمة النقود، أم

 المستوى العام لألسعار / 1= قيمة النقود 
كنستخدـ . كعليو فإف تغَت ا١تستول العاـ لألسعار ىو ا١ترآة اليت تعكس تغَتات قيمة النقود كلكن بصورة عكسية

 أك متوسط ٣تموع أسعار السلع كا٠تدمات اليت تدخل 2للداللة على تغَتات قيمة النقود الرقم القياسي العاـ لألسعار
كإذا أردنا احتساب نسبة التغَت يف قيمة النقود نستخدـ الصيغة . كليس سعر سلعة معينة (سلة ا١تستهلك)يف ا١تبادلة 

3 :التالية
 

 الرقم القياسي لألسعار في سنة /الرقم القياسي لألسعار في سنة األساس = نسبة تغير الوحدة النقدية 
  100*المقارنة 

ف إ ؼ1985 يف سنة 150 كأنو ارتفع 1980 يف عاـ 100فإذا افًتضنا أف الرقم القياسي ألسعار ا١تستهلك كاف 
. 33,3%قيمة النقود ستهبط بنسبة 

 100/ 150*100 =66.7% 

( 100=100) عن سنة األساس (1885) يف سنة ا١تقارنة 50%كمعٌت ذلك أف ارتفاع مستول األسعار بنسبة 

. 1980 بالنسبة لسنة األساس 1985يف عاـ ( 66,7-100  )33,3%قد أدل إذل ا٩تفاض قيمة النقود بنسبة 
: ٯتكننا أف ٨تصل على نسبة التغَت يف قيمة النقود مباشرة باستخداـ الصيغة التاليةككما 

 الرقم القياسي لألسعار في سنة األساس - الرقم القياسي لألسعار في سنة المقارنة= نسبة تغير قيمة النقد

  100*  الرقم القياسي لألسعار في سنة المقارنة /
 =150 – 100 /150* 100 =50 /150* 100=%33,3 .

 

 .وظائف النقود وأنواعها: الثالثالمبحث 
لسياسة ا أدكات من أىمأف النقود يؤكد إف اتساع التطور االقتصادم كاتساع نقدية االقتصاديات ا١تختلفة 

 كاالدخار للتأثَت على ٥تتلف ا١تتغَتات االقتصادية الكلية مثل مستول األسعار كاالستهالؾ ا١تستخدمةاالقتصادية 
 .، كما تعددت أنواعها، كمن ىنا تعددت كتنوعت كظائف النقودكاإلنتاجكاالستثمار كاالستخداـ 

 

. وظائف النقود: المطلب األول
 :ٯتكن حصر أىم كظائف النقود فيما يلي

: النقود وسيط للمبادالت .1

                                                           
 . 17. عمر ٤تمود العبيدم، مرجع سابق، ص. 1
تعرب عن التغَت النسيب يف أسعار ٣تموعة معينة من السلع خالؿ فًتة أك فًتات ٥تتلفة، بالقياس إذل ما كاف عليو ذلك ا١تستول يف فًتة سابقة تتخذ أساس للمقارنة، كيطلق عليها فًتة . 2

   .195.، ص(2006مؤسسة لورد العا١تية للئشئوف اٞتامعية، : البحرين)  النقود والبنوك،أسامة كامل، عبد الغٍت حامد،: انظر يف ذلك. األساس
 . 18. مرجع سابق، ص"عمر ٤تمود العبيدم، . 3
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إف من بُت صعوبات ا١تقايضة ىي التوافق ا١تزدكج بُت رغبات ا١تتبادلُت، كىذه الصعوبة قد حدت من 
ا١تبادالت، كعّقدت عمليات التبادؿ كذلك بإلزاـ كجود ا١تتعاملُت من حيث ا١تكاف كالزماف ككجوب كجود السلعة 

 القضاء على ىذه إذل كأداة أك كسيط يف ا١تبادالت ا٢تا النقود كاستعمكر ظوقد أدل ك ،ا١ترغوبة من الطرفُت ا١تتبادلُت
1 :الصعوبة، كٖتولت العملية إذل عمليتُت منفصلتُت

 

بيع سلعة       تسديد بالنقود : عملية بيع من جهة بواسطة النقود  -

نقود               شراء سلعة : عملية شراء من جهة أخرل بواسطة النقود أيضا  -

: كقد نتج عن استخداـ النقود كوسيط  للتبادؿ
اختزاؿ الوقت كاٞتهد الذين كانت تتطلبهما عملية ا١تقايضة كىو ما زاد يف تشجيع األفراد على زيادة   -

 ؛اإلنتاج ك اتساع حجم ا١تعامالت دكف ا٠توؼ من عوائق التبادؿ ك تصريف الفائض من اإلنتاج
 ازدياد حرية األفراد يف اكتساب القوة الشرائية، ْتيث ٯتكن ٟتامل النقود أف يقـو بعمليات شراء يف أم  -

 ؛كقت يريد ك يف أم مكاف كاف ك يف اكتساب أم سلعة يريد

يف ظل نظاـ ا١تقايضة ال ٯتكن ألم سلعة مهما كانت خصائصها أف : زيادة حجم التداكؿ للنقود -
، كأصبحت النقود متداكلة االقًتاضتتداكؿ بالشكل كباٟتجم الذم عرفتو النقود، فقد زاد اإلقراض ك

. لكوهنا تتمتع بقوة إبراء غَت ٤تدكدة نظرا ١تا ٖتظى بو من قبوؿ عاـ سواء عند الدائنُت أك ا١تدينُت
:  أو وحدة حسابللقيم (معيار) النقود مقياس .2
فالنقود إذ تقـو بوظيفة ا١تقياس ا١تشًتؾ للقيم، تؤدم يف قياس القيم االقتصادية ما يؤديو ا١تًت يف قياس  

ا١تسافات أك ما يؤديو الكيلوغراـ يف قياس األكزاف، كال ٮتفى ما يًتتب على كجود مقياس مشًتؾ للقيم من تسهيل 
لعمليات التبادؿ كاحملاسبة، كأف نظرة فاحصة إذل تشابك االقتصاد االجتماعي اٟتديث، كطبيعتو ا١تركبة لتكفي كحدىا 

على أنو ٬تب اٟتذر عند تشبيو النقود . للجـز باستحالة تأدية ىذا االقتصاد لوظائفو دكف كجود مقياس مشًتؾ للقيم
بوحدات القياس الطبيعية كا١تًت كالكيلوغراـ، ذلك أف النقود دل تصل قط إذل ما كصلت إليو كحدات القياس الطبيعية 

2 .من االنضباط كثبات ا١تقدار، فالكيلوغراـ مثال كزف ال يتغَت بتغَت الظركؼ كاألحواؿ
 

 

 

 
 

      :للقيمة  (مخزن) النقود مستودع .3

                                                           
 .25-24. ، مرجع سابق، ص ص"2000-1990النقود كالسياسة النقدية مع االشارة إذل حالة اٞتزائر يف الفًتة "صاحل مفتاح، .  1
 .33.، ص(2014دار كمكتبة الكندم للنشر كالتوزيع، : عماف، األردف)، اقتصاديات النقود والبنوك المبادئ واألساسياتحسُت بٍت ىاشل، .  2
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 كالتخزين منذ القدصل كلكن يف ظل مرحلة ا١تقايضة من الصعب أف ٭تتفظ اإلنساف االدخارعرؼ اإلنساف 
 ،كلذلك فإف انتشار استعماؿ النقود قد ذلل ىذه الصعوبة كأصبح بإمكاف األفراد االحتفاظ بالنقود بكثَت من السلع،

. يف ا١تستقبل فهي مستودع جيد نظرا لقدرة حائزىا اٟتصوؿ على ما يشاء من السلع
فالنقود ٖتمل يف ذاهتا قوة شرائية مستودعة فيها، كتكوف حاضرة عند استخدامها يف أم ٟتظة، كلكن ىذا ال 

يعٍت أف النقود يف عصرنا اٟتاضر ىي األصل الوحيد الذم ٗتتزف فيو الثركة أك يتم االعتماد عليو يف االدخار، ْتيث 
أك األصوؿ  (األسهم كالسندات)أف الفرد قد ٭تتفظ بثركتو يف أصل آخر أك ٣تموعة األصوؿ ا١تالية كاألكراؽ ا١تالية،

 إال أف االحتفاظ بالثركة يف صورة ىذه األصوؿ غَت النقود ال تتمتع بالثبات، فهي قد ،الثابتة مثل العقارات كاألراضي
 ألهنا ٖتتاج إذل كقت لتحويلها إذل ،(التامة)ترتفع أك تنخفض قيمتها يف السوؽ، كما أهنا ال تتمتع بالسيولة الكاملة 

نقود أم ال تقـو مقاـ النقود مباشرة كبشكل فورم، على أف تكلفة االحتفاظ بالنقود كمخزف للقيم تكوف أحيانا 
 1.مرتفعة، ْتيث أف التضخم يؤدم إذل خفض قوهتا الشرائية

كسيط للمبادالت : الثالثة األكذلالوظائف ىي ك (األصلية) كظائف النقود األساسية تظهر من خالؿ ما سبق
 انتشرت أكثر ١تا كقد، كمستودع للقيم، أما الوظائف األخرل فهي مشتقة أك مكملة (مقياس للقيم)ككحدة للحساب 

.  النقد أشكالو ا١تتطورةعرؼ
:  النقود أداة للمدفوعات اآلجلة .4

 ا١تدفوعات اسيط للتبادؿ ككمقياس للقيم فإنو من الضركرم أيضا أف تسدد بوكو     عندما يتم استخداـ النقود 
ا١تعامالت ا١تالية اليت تكثر يف اجملتمعات اٟتديثة ينتج عنها التزامات نقدية يف ا١تستقبل نظرا لكوف اآلجلة، ؼ

 ىناؾ صعوبة كبَتة للمدفوعات اآلجلة بالسلع العينية يف نظاـ كألفاخل، …كا١تعاشات، األجور، ا١ترتبات كاألرباح )
 .ا١تقايضة، فإف استخداـ النقود كأداة للمدفوعات اآلجلة يقضي على كثَت من ىذه الصعوبات

 النسيب يف قيمة االستقرار ٧تاح قياـ النقود بوظيفتها ىذه ك أدائها بشكل جيد يتطلب ٖتقيق كعليو، فإف
        لدائنُت أرباحااالنقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإف ذلك سيلحق أضرارا با١تدنيُت، كيف ذات الوقت سيحقق 

 2.ض قيمة النقود سيجعل ا١تدينُت يستفيدكف، بينما يلحق أضرارا بالدائنُتاا٩تففإف ذلك من عكس على اؿك
:  النقود والتراكم الرأسمالي.5

      لقد انتقلت كظيفة النقود من ٣ترد أداة لتسهيل ا١تبادالت يف االقتصاد النقدم ا١تعاصر إذل أداة أساسية مرتبطة 
بأسواؽ رأس ا١تاؿ، ْتيث تعتمد أسواؽ رأس ا١تاؿ على النقود يف ٖتويل األرصدة ا١تالية من أصحاب الفائض 

ف يعتمدكف يف إقامة مشركعاهتم اٞتديدة أك ما١تستثمر كذلك ألف .(طاليب االستثمار)إذل أصحاب العجز  (ا١تدخرين)
 من ا١تؤسسات ا١تالية ا١تختلفة، كىذا ما االقًتاض إذل يلجئوف فهم ،التوسع فيها على ا١توارد ا١تالية اليت يوفرىا ا١تدخركف

                                                           
 .26. ، مرجع سابق، ص"2000-1990النقود كالسياسة النقدية مع االشارة إذل حالة اٞتزائر يف الفًتة "صاحل مفتاح، .  1
 .26. ا١ترجع نفسو، ص. 2



 

18 

 على باالعتماديفتقد يف ظل نظاـ اقتصادم قائم على ا١تقايضة ْتيث ال ٯتكن أف ٖتدث عقود القركض ك ذلك 
  1.السلع ألف ذلك يعرضها للتلف ك صعوبة التخزين

:  للتأثير على مستوى النشاط االقتصاديكأداة النقود .6
 كاألسعار، كأف ٢تا دكر يف كاالستخداـيقصد هبذه الوظيفة أف النقود ٢تا تأثَت على حركة االستثمار كاإلنتاج كالدخل 

. توجيو ىذه ا١تتغَتات الكلية اليت ٖتكم سَت النشاط االقتصادم
 إف ىذه الوظيفة دل ٖتتل أم أ٫تية يف إطار الفكر الكالسيكي كيرجع السبب يف ذلك إذل فكرة حيادية 

 األفكار االقتصادية أفإال . النقود، كا١تقصود هبا أف الدكر الذم تلعبو النقود ال يتجاكز تسهيل تدفق السلع كتداك٢تا
 بالظهور يف مطلع القرف العشرين أثبتت خطأ ىذا التحليل كأبرزت الدكر الفعاؿ للنقود يف االقتصاد من بدأتاليت 

 2:خالؿ تأثَتىا على ديناميكية االقتصاد، كٯتكن بياف ذلك على النحو التارل
حاجات )كالطلب عليها  (كميتها)تؤثر النقود على حركة النشاط االقتصادم عن طريق العالقة بُت عرضها 

فإف ذلك سيؤدم إذل .  سياسة نقدية توسعيةإتباعزاد ا١تعركض النقدم عن ا١تطلوب منو نتيجة ذا ، فإ(السيولة النقدية
 يؤدم ما اقًتاضهم اليت ٘تنحها البنوؾ إذل ا١تنتجُت، ٦تا يشجع ا١تنتجُت على زيادة القركضا٩تفاض سعر الفائدة على 

 اإلنتاج الكلي على السلع كا٠تدمات كىذا يؤدم بدكره إذل زيادة حجم اإلنفاؽإذل زيادة حجم االستثمار كيرتفع 
. كالنتيجة ىي ارتفاع حجم النشاط االقتصادم. كاالستخداـ

 ىو مركنة اٞتهاز األكؿ:  الذم ٮتلقها العامل النقدم يتوقف على شرطُتاإلنتاج كيف اٟتقيقة أف زيادة 
 التصدم للطلب الناتج عن زيادة كمية باإلمكاف غَت مستخدمة، كلما كاف إنتاج، فكلما كاف ىناؾ عوامل اإلنتاجي

كبالعكس تؤدم الزيادة يف كمية النقود إذل .  على أسعار السلع كا٠تدماتالتأثَت دكف اإلنتاجالنقود عن طريق زيادة 
 تعرضو أك اإلنتاجية يف حالة بلوغ االقتصاد مستول االستخداـ الكامل للموارد اإلنتاجارتفاع األسعار كليس إذل زيادة 

أما الشرط الثاشل فيتعلق .  أك نوعية كنقص يف ا٠تربة الفنيةاإلنتاجالختناقات سواء كانت كمية كشح يف عناصر 
ففي فًتات الكساد االقتصادم . با١ترحلة اليت ٯتر هبا االقتصاد من حيث التوسع كاالنكماش يف النشاط االقتصادم

 تعمل زيادة التفضيل النقدم على تقليص الطلب كخاصة االستهالكي ٦تا يقود إذل تقليص األمدالطويل 
. لذلك ال ٖتدث حركة توسعية يف النشاط االقتصادم كالعكس صحيح يف فًتات االنتعاش. االستثمارات

 ك٭تدث العكس لو ا٩تفضت كمية النقود ا١تتداكلة بالنسبة إذل الطلب عليها، ففي ىذه اٟتالة سًتتفع 
 اإلنتاجمعدالت الفائدة كتزداد تكلفة االقًتاض من البنوؾ، كبالتارل ينخفض حجم االئتماف ا١تصريف ا١تطلوب لتمويل 

 كالدخل كاالستخداـ ٦تا يسبب حركة انكماشية يف مستول النشاط اإلنتاجكيتقلص حجم االستثمارات كيهبط حجم 
 . االقتصادم

 

 : النقود كأداة إلعادة توزيع الدخول.7
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، كيتوقف ذلك على (قوهتا الشرائية) ترتبط ىذه الوظيفة ارتباطا كثيقا بالتغَتات اٟتاصلة يف قيمة النقود 
مستول أسعار السلع كا٠تدمات ا١تعركضة يف األسواؽ، فتغَتات قيمة النقود كنتيجة لتغَتات مستول األسعار ٖتدث 

حيث أف بعض الطبقات االجتماعية تتأثر بارتفاع األسعار خاصة أصحاب . تعديالت يف توزيع الثركة كالدخل
الركاتب كاألجور كا١تدخرين كالدائنُت، كذلك ألف ا١تبالغ اليت يستلموهنا تكوف قوهتا الشرائية متناقصة، حىت كإف 

 كالفائدة تكوف أقل من سرعة ارتفاع األسعار كبالتارل ستفقد ىذه الطبقات كاألجورحصلت أم زيادة يف الركاتب 
      1.جزء من قوهتا الشرائية، ك٭تدث العكس يف حاؿ ا٩تفاض األسعار

 من يضيف كظائف أخرل ك كلها مشتقة مثل النقود أداة للمحاسبة ْتيث تكوف أساس االقتصاديُت      ك من 
إجراء ا١تقارنات بُت القيم اٟتاضرة للنقد كالقيم ا١تستقبلية ا١تتوقعة لو على طوؿ الفًتة اليت ستنفذ فيها ا١تشركعات 

 .إذل غَتىا من الوظائف األخرل.. كأداة من أدكات السياسة النقدية، باإلضافة إذل كظيفة النقداالستثمارية
. أنواع النقود: المطلب الثاني

لتطور اليت عرفتها األشياء ا١تستخدمة كنقد كمن تعدد أنواعها كأشكا٢تا فقد مت تقسيم اانطالقا من مراحل 
  .كفق تقسيمات متعددةالنقود 

 .أشكال النقود وفقا لتطورىا التاريخي .1
 .النقود السلعية . أ

أدت صعوبات نظاـ ا١تقايضة إذل ارتباؾ يف حركة ا١تعامالت كإعاقة تقدـ التبادؿ التجارم، ٦تا استوجب إ٬تاد 
 كقد اىتدل 2 .كسيلة تعمل على تقدير األشياء كتعمل كوسيط نقدم للمبادلة، أم الفصل بُت عملييت البيع كالشراء

 القمح كاألحجار الكرٯتة، كما صنعت النقود ، ا١تاشية،كاٟترير اإلنساف إذل استخداـ سلعة معينة تلعب دكر النقد،
 كقد كاف من نتيجة استعماؿ بعض السلع كنقود ..من الصدؼ كا١تعادف غَت النفيسة مثل اٟتديد، النحاس كالربكنز

التخلص من بعض صعوبات ا١تقايضة مثل صعوبة التوافق ا١تزدكج يف رغبات ا١تتعاملُت، كما اختفت صعوبة نسب 
 سلعة معينة كنقود كأصبح لكل سلعة نسبة تبادؿ كاحدة بينها كبُت النقود السلعية كاليت تعترب باستخداـتبادؿ اؿ

. مقياسا للقيمة، كٖتظى بقبوؿ الناس يف معامالهتم اليومية 
 صعوبات ا١تقايضة األخرل اليت أعاقت ا١تبادالت مثل صعوبة ٕتزئة بعض السلع، كعدـ قابليتها للتخزين كعدـ أما    

 .إ٬تاد كسيلة للمدفوعات اآلجلة فلم تتمكن النقود السلعية القضاء عليها
 3 :ىناؾ أسباب عديدة جعلت مرحلة النقود السلعية تفشل يف توسيع ا١تبادالت كتسهيل أدائها كىيإف  

  ؛ دل ٖتظى بالقبوؿ العاـ بُت ٚتيع أفراد اجملتمعآنذاؾأف السلع اليت كانت منتشرة 
  ؛كانت ٖتل ٤تل النقود تتعرض للتلف كالنقص يف قيمتهاكأف السلع اليت كانت منتشرة 
 ؛أف ىذه السلع دل تكن متجانسة الوحدات 
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 ؛أف السلع اليت استعملت دل تتميز بالثبات النسيب يف قيمتها 
 ؛أف النقود السلعية دل تكن قابلة للتجزئة لشراء بعض السلع الصغَتة 
 ف النقود السلعية دل تتميز ٓتاصية ىامة ىي سهولة اٟتمل كالتخزينأ .

كمن ا١تعلـو أف ىذه األسباب ىي اليت دل ٕتعل النقود السلعية تؤدم دكرىا بشكل خاؿ من العوائق، كىنا 
 النقود استعماؿ إذلبدت اٟتاجة إذا إذل نوع آخر من السلع ٖتل ٤تل النقود، كتتوفر فيو ميزات النقود، كىذا ٦تا أدل 

. ا١تعدنية
 .النقود المعدنية . ب

تدرجت البشرية يف اكتشاؼ خصائص النقود الستخدامها يف ا١تبادالت فمن مرحلة ا١تقايضة إذل مرحلة النقود 
 باستعماؿ معادف عديدة مثل اٟتديد، النحاس، الربكنز، إال أف يهاالوصوؿ إؿاليت مت السلعية إذل مرحلة النقود ا١تعدنية، 

 للمعادف النفيسة الستخدامها كنقود يف التبادؿ كىذا نظرا ١تا تتمتع بو ىذه ا١تعادف االىتداءىذا دل يلبث كثَتا حىت مت 
 1: ىيمن ٦تيزات ىامة (الذىب، الفضة)
 ىذه ا١تيزة تسهل عملية نقلها كٛتلها، مث إف ىذين ا١تعدنُت النفيسُت يعترباف من أفضل :خفة الوزن وارتفاع القيمة -

 ؛السلع الوسيطة للمبادالت فهي ال تستهلك بالتبادؿ ألهنا أشياء ٙتينة
 فالنقود ا١تعدنية اليت تتكوف من الذىب كالفضة ال تتعرض للتآكل ك التلف مع مركر :واالدخارصالحة للتخزين  -

 ؛الزمن، كبالتارل فإف ىذه ا٠تاصية ٕتعل من الذىب كالفضة نقودا تصلح ألف تكوف مستودعا أك ٥تزنا للقيمة
يعترب الذىب ك الفضة من ا١تعادف ا١تتجانسة فالقطع ا١تتساكية منها يكوف ٢تا قيمة كاحدة، ْتيث تكوف سهلة  -

 ؛التحديد كوسيلة للدفع ككحدة اٟتساب
 .ا١تبادالت٥تتلف  كبالتارل فهي ،تتميز ىذه ا١تعادف بقابليتها للتجزئة دكف أف تتعرض قيمتها للتدىور -
ا١تعدنُت الذىب كالفضة يتميزاف بالثبات النسيب يف قيمتهما لفًتة كبَتة نسبيا، كذلك نتيجة الندرة النسبية اليت  إف -

.  ا١تستخرج منهما، ك ىو ما ٬تعل قيمتهما ثابتة نسبياقلةيتميزاف هبا ك
كىنا ٕتدر اإلشارة إذل إمكانية اعتبار النقود ا١تعدنية ضمن النقود السلعية، نظرا ألف ٢تا قيمة حقيقية مستقلة عن 

 2.تلك القيمة اليت ٖتوزىا عندما تستخدـ كنقود
 .تطورت النقود ا١تعدنية من نقود ٥تتارة من قبل األفراد إذل نقود إجبارية كاليت ىي أساس النقود القانونيةقد ك

مث نقود مضركبة  (معدكدة)ذت النقود ا١تعدنية ثالثة أشكاؿ فتطورت من نقود موزكنة إذل نقود حسابية  اتخاكم
 3 : كما يلي،(مسكوكة)

 
 (Monnaie pesée)النقود الموزونة  -
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كانت النقود ا١تعدنية توزف حسب القانوف الركماشل عند أم عقد أك معاملة تصفى كعقود الشراء كالبيع، كذلك 
كذلك من أجل إثبات  (الذىب)ْتضور شخصية بارزة تدعى حامل ا١تيزاف الذم كاف يقـو بوزف ا١تعدف النفيس 
. شرعية ا١تعامالت كمنع الغش، كيعطي الكمية الالزمة منو للدائن لتسديد الدين

 الركمانية كاف يتم كزف ا١تعدف النفيس كتتم تصفية الديوف كذلك من أجل إثبات للرأم االحتفاالتكيف ظل 
. العاـ أف الدكلة كانت حاضرة من أجل الضماف عن طريق حامل ا١تيزاف

 (Monnaie comptée)النقود الحسابية  -
كانت النقود يف البداية عبارة عن كريات معدنية كشكلها كاف يتطلب معاٞتتها ألف تكوف مسطحة، كمت خلق 

. كاف من السهل حساهبا أك عدىا كاستعما٢تا (Ovoïdes) ةبيضاكم أك أشكاؿ (Disques)قريصات 
،  داخل ىذه القريصاتمواد غَت نفيسة سهولة مزج ىو (ا١تعدكدة)كلكن أكرب عائق كاف يواجو النقود اٟتسابية 

كىو ما أنتج خطر الغش الذم عرفو التاريخ النقدم ا١تعدشل، كىذا ا٠تطر ىو الذم أدل إذل ظهور الشكل الثالث من 
. يف شكل قطع (ا١تسكوكة)النقود كىو النقود ا١تضركبة 

  (La monnaie frappée) (المضروبة)النقود المسكوكة  -
التزكير بدأت السلطات ٖترص على أف تقـو بسك النقود ا١تعدنية حىت ٘تنح ضمانا  خوفا من أخطار الغش ك

للعمالت ا١تعدنية ا١تسكوكة كٕتعلها مطابقة للمواصفات القانونية، فلم يعد بإمكاف األفراد سك النقود ا١تعدنية، بل 
تولت الدكلة حق ضرب النقود كىو ما يضفي عليها طابع الضماف، كأصبحت العملة تعمل على أخذ كجهيها صورة 

كبتورل الدكلة صك النقود  بدأت  تتمتع باإلجبار، ك ىو ما .  أك رمزا لصاحب السلطة كىو ٬تسد الدكلةاٝتاأك 
 .جعلها ٖتظى بالقبوؿ العاـ

  .النقود الورقية. ج
 1لقد ظهر إذل جانب النقود ا١تعدنية الكاملة نوع من النقود ٝتي بالنقود النائبة، كىي يف األصل شهادات 

 .كرقية استخدمت كي تنوب عن النقود ا١تعدنية مع بقاء ىذه األخَتة أساسا للتعامل
كيف الواقع، فإف النقود الورقية قد نشأت يف أكركبا يف القرف السابع عشر حيث كاف األفراد ٭تملوف ما لديهم 
. من ذىب، أك غَته من ا١تعادف النفيسة، كيودعونو يف ا٠تزائن اٟتديدية لدل الصاغة لتأمينو ضد ٥تاطر السرقة كغَتىا

كيف مقابل ىذا اإليداع كاف الصائغ يعطي للمودع شهادة كرقية، يتعهد لو فيها برد ما أكدع لديو من ذىب ٔتجرد 
استعماؿ الورؽ النقدم كأداة لسداد الديوف دل يكن حادثا كعليو فإف  .مقابل ذلك عمولة اٟتراسة كيتلقى 2طلبو،

 .منفصال عن مرحلة النقود ا١تعدنية
أم باسم صاحب الوديعة ككاف إذا أراد ا١تودع أف يقـو " اٝتية" يف بداية األمر  اإليداعكانت شهاداتلقد 

بعملية شراء سلعة أك تسديد دين، كاف عليو أف يتقدـ إذل ا١تودع لديو كديعتو كيسًتدىا مقابل تقدصل الشهادة الورقية 
إليو، كيستلم الذىب كيدفعو إذل البائع الذم اشًتل منو السلعة أك يقـو بتسديد دين كاف يف ذمتو، ىذا من جهة 
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ا١تشًتم، أما الشخص البائع كاف إذا تلقى الذىب ٙتنا لسلعتو كاف عليو أف يتقدـ إذل أحد مؤسسات اإليداع 
 .ليحتفظ بو مقابل أف يتلقى شهادة تثبت حقو يف ملكية الذىب

كلكن مع انتشار كتداكؿ شهادات اإليداع بدأ التخلي عن ٛتل الذىب من ا١تودع لديهم مث العودة إليهم مرة 
أخرل، كمت استعماؿ التظهَت أم التصديق على ظهر الشهادة كوسيلة لنقل ملكية ىذه الشهادة كالداللة على كجود 
مقابلها ذىبا، كىذا ما زاد الثقة يف مؤسسات اإليداع، كما أف زيادة ا١تعامالت أدت إذل زيادة استخداـ الشهادات 

 ك إ٪تا أضيف إليها عبارة اٝتيةالورقية كقامت مؤسسات التجارة كالصاغة كالصيارفة بإصدار شهادات ليست 
كذلك من أجل تسهيل عملية انتقاؿ ملكية ىذه الشهادات ٔتجرد اٟتصوؿ عليها بدكف أف يكوف ىناؾ " ٟتاملها"

. . ىذه الشهادات تنوب عن النقود ا١تعدنية النفيسة كلذلك ٝتيت بالنقود النائبةأصبحت كىا،حاجة لتظهَت
كمع تطور األحداث كضغطها انتشر استخداـ ىذه األكراؽ كانفصل إصدارىا عن إيداع النقود لدل البنك، ك 

أصبح اإلصدار متعلقا بعمليات القركض اليت ٯتنحها البنك، حىت جاء القرف التاسع عشر الذم أصبحت فيو كل 
 كبقيت أكراؽ البنكنوت تتمتع بالقبوؿ من قبل (Bank Note) "البنكنوت"البنوؾ تصدر النقود الورقية كاليت ٝتيت 

األفراد اختياريا كدل يصل اجملتمع إذل حالة اعتبار نقود أكراؽ البنكنوت تتمتع بالقبوؿ اإلجبارم حىت منتصف القرف 
التاسع عشر، حيث بدأت الدكؿ تتدخل يف تنظيم تداكؿ األكراؽ النقدية بواسطة فرض الطابع القانوشل عليها، 

 ك بالرغم أف النقود الورقية أصبحت نقودا .كأصبح األفراد ملزمُت قانونيا بقبو٢تا يف كل معامالهتم كلتسديد ديوهنم
قانونية كإجبارية إال أهنا كانت يف البداية قابلة لتحويلها إذل ذىب أك فضة، كلكن مع قياـ اٟترب العا١تية األكذل 

كنقص األرصدة الذىبية بسبب النفقات العسكرية بدأت دكؿ العادل تتخلى عن التحويل كتفرض السعر اإلجبارم 
للنقود الورقية، ك الذم نتج عنو عدـ قابلية ٖتويل ىذه النقود إذل معادف نفيسة، كبالتارل ٯتكن القوؿ أف النقود الورقية 

 1. أخرل تغطيهانقوداأم ليست كرائها " تطورت فوصلت إذل مرحلة النقود النهائية 
 .النقود الكتابية. د

بعد أف تطورت النقود الورقية كأصبحت نقودا إجبارية قابلة للتحويل تعتمد قيمتها على قبوؿ األفراد ٢تا بإلزاـ 
القانوف، كانت البنوؾ تقـو بقبوؿ كدائع األفراد من تلك النقود الورقية، كتقدـ تعهدا بالدفع يف شكل قيود كتابية يف 

 البنك بدفع جزء من ىذه النقود للمودع أك ألمره عند الطلب، كيتم تداكؿ ىذه النقود عن التزاـسجالت البنك تبُت 
.  النقود إذل ٣ترد قيد يف دفاتر البنكٖتولت كبذلك ،طريق الشيكات

 اإليداعاتكاألمر اٞتديد يف النقود الكتابية ىو أف تعهد البنك كاف يأخذ شكل شهادات كرقية عندما كانت 
كيأخذ يف النقود الكتابية شكل قيود كتابية يف حساب مفتوح باسم ا١تودع للنقود  (ذىب أك فضة )من النقود ا١تعدنية 

الورقية، كبإمكاف العميل اٟتصوؿ على نقوده الورقية من البنك الذم أكدع فيو نقوده مىت شاء، مث إف ىذه النقود 
الورقية اليت يسحبها صاحبها ا١تودع ستعود كلها أك جزء منها إذل البنك مرة أخرل بواسطة عميل لديو حساب يف 

البنك، كىكذا تتكرر عملية القيد الكتايب ٢تذه الوديعة اٞتديدة باسم العميل اٞتديد، كىذه العملية أم عملية 
 الدائرة البنكية فيها ضياع للجهد كالوقت، كاختصارا لكل ىذا فانو أصبح ٔتستطاع إذلالسحب مث العودة مرة أخرل 
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 حساب إذلكديعتو بتحويل ا١تبلغ الذم يريد سحبو   البنك الذم لديو حسابو أكيأمرالعميل ا١تودع لدل البنك أف 
 كنالحظ أف النقود الكتابية ىي الودائع ،الشخص األخر عن طريق الشيك الذم ٯتثل أداة لتداكؿ النقود الكتابية

 كلكي يشكل النقد الكتايب كسيلة دفع سهلة 1.اٞتارية ذاهتا كليست الشيكات اليت تعترب كسائل تداكؿ الودائع
 2:كأكيدة ٬تب أف ٭تقق بعض الشركط فيما يتعلق ٔتكوناتو كاألدكات اليت تؤمن تداكلو

يتكوف من الودائع ٖتت ، النقد الكتايب، الذم ٬تب أف يكوف ٖتت تصرؼ حائزه فورا: مكونات النقد الكتابي- 
كتتخصص البنوؾ باستثناء بنوؾ التسليف متوسط كطويل . الطلب أك من أرصدة دائنة ٖتت الطلب قابلة للتداكؿ

كمنو نستنتج أف جزءا ٤تددا من الودائع ىو الذم يشكل النقد . اآلجل يف إدارة الودائع ٖتت الطلب قابلة للتداكؿ
 .الودائع ٖتت الطلب كالودائع ألجل: الكتايب، كيف ىذا اإلطار ٬تب التمييز بُت نوعيها

 تتصف ىذه الودائع بصفة ٖتت الطلب ألف السحوبات ٕترم عليها دكف إشعار :الودائع تحت الطلب 
 .مسبق، ك٬ترم تداك٢تا بواسطة الشيكات أك اٟتواالت أك السحوبات

 كىي كناية عن حسابات على الدفاتر يف البنوؾ كىي حسابات االدخار السكٍت، :الودائع على الدفاتر 
كىذا النوع من الودائع ٖتت الطلب ال ٘تكن من إجراء مدفوعات فورية إذ ٬تب أكال ٖتويلها إذل أكراؽ نقدية 

 .أك ٖتويلها إذل حسابات شيكات أك حسابات جارية
 ىي عبارة عن مبالغ تودع ألجل ٤تدد كال ٯتكن تداك٢تا فورا: الودائع ألجل. 

أم الودائع يف )يالحظ إذف، أنو من ضمن كافة ٪تاذج الودائع ا١تشار إليو، فقط الفئة األكذل من الودائع ٖتت الطلب 
 .٬ترم تداك٢تا فورا، كىي سائلة سيولة مطلقة (اٟتسابات اٞتارية كيف حسابات الشيكات ا١تفتوحة لألفراد

 لكي يتم تداكؿ النقد الكتايب تستخدـ أدكات ٥تتلفة ىدفها تنفيذ األمر ا١تعطى من العميل :تداول النقد الكتابي-
إذل الذم يقـو بإدارة حسابو، بغية دفع مبلغ ٤تدد من ا١تاؿ إما لصاحل العميل أك لصاحل شخص آخر، كيستخدـ يف 

 .الشيك، اٟتوالة، اإلشعار باالقتطاع، كالسند العاـ بالدفع: ىذا اإلطار
 إذل من يقـو  (أك حساب شيكات بريدية) ىو أمر يعطي من قبل من لو حسابا يف مصرؼ :الشك

كفيما . بإدارة ذلك اٟتساب لكي يدفع نقدا كعلى الفور إذل حامل الشيك قيمة ا١تبلغ احملدد يف متنو
 Tiré كا١تصرؼ ىو ا١تسحوب عليو Tireurيتعلق باٟتساب ا١تصريف فإف صاحب اٟتساب ىو الساحب 

، كىذا األخَت قد يكوف  شخص آخر، أك صاحب اٟتساب Bénéficiaireكحامل الشك ىو ا١تستفيد 
 .نفسو عندما يقـو بسحب مبالغ معينة من حسابو

 تسمح بالقياـ بتحويالت ١تبالغ من حساب آلخر بناء على أمر صادر من صاحب اٟتساب  :الحوالة
الذم يقـو . يقضي بالتحويل من حسابو إذل حساب آخر، فهي إذا ترتكز على قيد ٤تاسيب لنقد كتايب

التحويل إما أف يكوف مباشرا أم )حسابو، كالذم يتلقى التحويل يقيد ٟتسابو  (على)بالتحويل يقّيد من 
 .(بُت زبائن نفس البنك، كإما أف يكوف غَت مباشر بُت زبائن مركزين مصرفيُت ٥تتلفُت
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  اإلشعار باالقتطاعAvis de prélèvement: يستخدـ من قبل الدائنُت الذين ٭تّصلوف دكريا مبالغ 
، ٬تب ...فواتَت الكهرباء، ا٢تاتف، أقساط التأمُت: مستحقة على العديد من ا١تدينُت على سبيل ا١تثاؿ

قد تلقى اإلذف من صاحب اٟتساب لكي يقـو بتسديد  (أك مركز الشكات الربيدية)أف يكوف ا١تصرؼ 
الدائنُت ٔتجرد إبرازىم اإلشعار باالقتطاع الذم ٭تمل نفس التوقيع ا١توجود مسبقا على اإلذف لدل 

 .ا١تصرؼ

  السند العام بالدفعTitre universel de paiement (TUP)  والسند المصرفي الداخلي بالدفع
Titre interbancaire de paiement (TIP) : دل يزؿ استخداـ أداة الدفع ىذه ٤تدكدا جدا يف معظم 

كفكرة السند العاـ بالدفع . بلداف العادل الثالث يف حُت أنو أصبح شائعا يف الواليات ا١تتحدة كأكركبا الغربية
كيتم . ىي من ابتكار بعض الدائنُت الذين الحظوا عدـ استحساف الكثَت من الزبائن لإلشعار باالقتطاع

يتلقوف العديد من التسديدات، على أف يصدر سند  (شركات)استخداـ السند العاـ بالدفع من قبل دائنُت 
: كيرسل إذل ا١تدين الذم بإمكانو أف ٮتتار طريقة التسديد اليت تناسبو. بالنسبة لكل عملية تغطية أك تسديد

 ؛(يكمل ا١تدين تعبئة ا١تستند كيوقعو كيرسلو إذل حسابات الشيكات الربيدية)ٖتويل بريدم أك مصريف - 

 االقتطاع لقيمة كل سند من اٟتساب ا١تصريف؛ –

 .للسند ا١تصريف الداخلي شيك مرفق بكعب القسيمة احملدد- 
 عن الدائن  يف نفس الوقت مع اإلشعار باالستحقاؽ إذل ا١تدين إذف، كما يالحظ، يرسل ا١تستند الصادر

كبإمكاف ا١تدين ا١تذكور أف يرفض الدفع، كفعليا ٬تب عليو أف يوقع السند كأف يسدد بإحدل . كليس إذل ا١تصرؼ
بالنسبة للبيانات اليت يتضمنها السند ٬تب أف تكتب من دكف خطأ، كبطرؽ . الطرؽ ا١تشار إليها أعاله إذا أراد الدفع

 . تسمح باألخذ اآلرل للمعطيات
 على إثر االتفاؽ الذم (TIP) كيف فرنسا مت ابتكار السند ا١تصريف الداخلي بالدفع 1988فيما بعد كيف سنة 

إمكانية اإلشارة إذل : كقد أدخلت بعض التعديالت على السند العاـ بالدفع، كاف أبرزىا. عقد بُت الربيد كا١تصارؼ
 (TIP)أما الدائن من جهتو فبإمكانو أف يقـو بتحصيل ىذه السندات . تاريخ التنفيذ، تدكين ا١تبلغ من قبل ا١تدين

كتكمن فائدة السند العاـ للدفع بالنسبة للمدين يف حصولو على قسيمة تسديد معبأة .  ا١تركز الذم ٮتتارهبواسطة
أقراص كمبيوتر تسجل  أما فائدة الدائنُت فهي تتمثل يف حصو٢تم على أشرطة ٦تغنطة أك. مسبقا كيضع توقيعو عليها

. عليها كافة ا١تعلومات ا١تتعلقة بالتسديد لكي تصبح قابلة مباشرة لالستخداـ بواسطة اإلعالـ اآلرل
إف كال من اإلشعار باالقتطاع كالسند العاـ بالدفع ٯتثالف خاصة مشًتكة تتمثل يف عدـ تبادؿ األكراؽ 

 .الثبوتية بُت ا١تصارؼ، إذ أف تبادؿ ا١تعلومات ٭تصل فقط عرب كسائل ا١تعلوماتية
كاٞتدير بالذكر أف كافة األدكات ا١تشار إليها أعاله، تستخدـ من أجل تسهيل التداكؿ النقدم كىي ال 

 .   تشكل ْتد ذاهتا نقدا كتابيا، ألف ىذا األخَت ينشأ فقط عن القيود يف اٟتسابات ا١تفتوحة لدل البنوؾ
 .النقود اإللكترونية. ق
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بطاقة تصدر من البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية الكبَتة يسمح " تعرؼ النقود اإللكًتكنية أك بطاقات االئتماف بأهنا 
قد كىذا كٯتكن استخداـ ىذه البطاقات على ا١تستول الداخلي فقط، ".  ٖتويل نقود من حسابوأكٟتاملها بسحب 

 1. نطاؽ التحديد يف العقد ا١ترـب مع ا١تؤسسة ا١تصدرة ٢تاب٘تتد إذل ا١تستول الدكرل ْتس
على أهنا تلك البطاقات اليت تتم فيها عملية التداكؿ النقدم من خالؿ ا١تعلومات   كما تعرؼ ىذه النقود

 2.ا١تخزنة عليها كالدخوؿ هبا على اآلالت ا١تعدة لذلك
فمنذ .  ليس ظاىرة جديدةاألمواؿ كٕتدر اإلشارة إذل أف استخداـ الطرؽ اإللكًتكنية يف نقل أك ٖتويل 

 بينها كبُت كبار عمالئها كٖتويل األمواؿ الكًتكنيا بُت ا١تصارؼ، أ- خاصة يف الدكؿ الصناعية– سنوات عديدة يتم 
ككذلك تتجو اٟتكومة للتوسع يف . من الشركات كالتجار أك بُت الفركع كاإلدارات ا١تختلفة للشركات العمالقة

كلذلك فاٞتديد ىو انتشار استخداـ النقود .  يف ٣تاؿ النفقات كاإليرادات العامةاإللكًتكنية األساليباستخداـ 
 تعبَت نظم الدفع أفكيتعُت أف ٨تدد .  كا١تؤسسات الصغَتة غَت ا١تاليةاألفراداإللكًتكنية يف التعامالت ا١تالية اليت ٬تريها 

 كبَتة األمواؿإذ أف تعبَت نظم الدفع يشمل جنبا إذل جنب نظم ٖتويل . اإللكًتكنية أكسع من تعبَت النقود اإللكًتكنية
 3. تعبَت النقود اإللكًتكنية فيقتصر أساسا على ا١تدفوعات منخفضة القيمةأما. القيمة بُت البنوؾ

 :أشكال النقود وفقا لطبيعة المؤسسة التي تقوم باإلصدار. 2
 تركز التحليل فيما سبق على إبراز أشكاؿ النقود باالستناد إذل تطورىا التارٮتي، لذلك اتضحت ضركرة 

استبداؿ التصنيف التقليدم لألصوؿ النقدية تبعا لوسائل الدفع، بتصنيف آخر يرتكز على طبيعة ا١تؤسسة اليت 
كىذا التمييز ذم الطابع الوظيفي يسمح بإعطاء تعريف للنقود أكثر دقة، كطبقا ٢تذا التعريف يوجد . أصدرت النقد

 4 :ىنك ثالث أشكاؿ من النقود
 كيتكوف من األكراؽ النقدية كأرصدة اٟتسابات اٞتارية لدل البنك ا١تركزم: نقد البنك ا١تركزم. 

 كيتكوف من اٟتسابات اٞتارية لدل ا١تؤسسات ا١تصرفية: نقد ا١تصارؼ التجارية. 

 نقد اٟتزينةTrésor  :كيتكوف يف حاؿ كجوده بشكل أساسي من الودائع يف حسابات الشيكات الربيدية. 

النقدية اليت تتعلق بالنماذج الثالثة من النقد ٬تب أف تكوف موضوع ْتث ضمن األصوؿ  (ا١توجودات)إف األصوؿ 
متعاملوا القطاع ا١تصريف، متعاملوا القطاعات غَت ا١تصرفية، : النقدية ١تختلف أنواع ا١تتعاملُت االقتصاديُت، كىي ٖتديدا

 .كا٠تزينة
 .غَت ا١تصرفية (ا١تشاريع أك الشركات)يشتمل القطاع غَت ا١تصريف على األسر كا١تؤسسات : القطاع غير المصرفي.أ

                                                           
 .26. سوزم عدرل ناشد، مرجع سابق، ص. 1
 . 19. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص. 2
 . 27. سوزم عدرل ناشد، ص. 3
 .31-25.  مرجع سابق، ص صالنقود والسياسات النقدية الداخلية،كساـ مالؾ، . 4
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كىذه الديوف قد .  ٘تتلك األسر أصوؿ عينية ثابتة كمنقولة كمن ديوف على باقي ا١تتعاملُت االقتصاديُت:األسر- 
، ديوف على الدكلة كأخَتا ديوف على (الشركات)ديوف على باقي األسر، ديوف على ا١تشاريع : تتعدد كٗتتلف طبيعتها

 : الديوف التالية (أك ا١تعتربة كنقد)البنوؾ، كمن بُت ىذه األصوؿ، تتمتع فقط ٓتاصية األصوؿ النقدية 

 كٗتص األكراؽ النقدية كاٟتسابات اٞتارية العائدة لألشخاص الطبيعيُت يف : الديوف على ا١تصرؼ ا١تركزم
 ا١تصرؼ ا١تركزم؛

 كيقصد هبا األرصدة الدائنة ٟتسابات األشخاص الطبيعيُت يف البنوؾ التجارية النإتة : الديوف على  ا١تصارؼ
 عن كدائع ٖتت الطلب قابلة للتحويل فورا بواسطة الشيكات كاٟتواالت أك اإلشعار باالقتطاع؛

 النإتة ٖتديدا عن كدائع عائدة ألشخاص طبيعيُت يف حسابات جارية لدل ا٠تزينة : الديوف على ا٠تزينة
 .ككسور النقود (حسابات الشيكات الربيدية)

 :تتمثل األصوؿ النقدية العائدة للمشاريع فيما يلي: (المشاريع أو الشركات)المؤسسات  -

 األكراؽ النقدية ا١توجودة ْتوزة تلك ا١تشركعات؛ 

 اٟتسابات اٞتارية لدل البنوؾ التجارية؛ 

  ؛(شركات الكهرباء كالغاز)اٟتسابات اٞتارية لدل البنك ا١تركزم اليت قد تفتح لبعض ا١تؤسسات ا٢تامة 

  الديوف على ا٠تزينة اليت تتكوف بشكل أساسي من األرصدة الدائنة ٟتسابات ا١تشاريع ا١تفتوحة لدل ا٠تزينة
 .(حساب الشيك الربيدم)

 .يتكوف النظاـ ا١تصريف من البنك ا١تركزم كالبنوؾ التجارية: قطاع البنوك التجارية والبنك المركزي.ب
 ىذه البنوؾ ْتاجة الحتياطي نقدم يشكل دينا على البنك ا١تركزم، كىذه اٟتاجة :البنوك التجارية -

 :تأخذ بدكرىا شكلُت ٥تتلفُت (أك للنقد ا١تركزم)لالحتياطي النقدم 

  شكل االحتياطي من األكراؽ النقدية اليت ٬تب على البنوؾ التجارية االحتفاظ هبا، لكي تقـو بتلبية الطلب
 على األكراؽ النقدية من قبل أصحاب اٟتسابات اٞتارية؛

  شكل اٟتساب اٞتارم لدل ا١تصرؼ ا١تركزم كذلك لتأمُت التحويالت بُت البنوؾ عرب عمليات القيود يف ىذا
 . كأيضا ألجل تلبية شركط االحتياطي اإللزامي1(عمليات ا١تقاصة)اٟتساب 

يتميز النظاـ النقدم ٓتاصية الًتاتيبية، فتسديد العمليات داخل القطاع غَت ا١تصريف : البنك المركزي -
باستثناء عمليات بعض ا١تؤسسات ا٢تامة اليت ٢تا حق فتح حسابات )يتم عادة عرب البنوؾ التجارية 

. أما تسديد العمليات ما بُت ا١تصارؼ التجارية فيتم عرب ا١تصرؼ ا١تركزم (جارية لدل البنك ا١تركزم
كيبدك ىذا األخَت ككأنو مصرؼ ا١تصارؼ، فالنقد ا١تركزم يستخدـ لربط الدكرات النقدية من ا١ترتبة 

، كىذا يؤمن السيولة للوسطاء ا١تاليُت كيؤمن أيضا السيولة لالقتصاد (أم بُت البنوؾ التجارية)الثانية 
                                                           

ا١تركزية للبنوؾ التجارية العاملة باٞتهاز ا١تصريف، كذلك ْتكم االلتزاـ ا١تتوجب على البنوؾ التجارية بتكوين احتياطي نقدم ٭تتفظ بو يف " غرفة ا١تقاصة"يضطلع البنك ا١تركزم بوظيفة .  1
خزائنها لصاحل ىذه البنوؾ، ك٢تذا فإف البنك يكوف مهيئا كقادرا على عمل ا١تقاصة النإتة عن قياـ البنوؾ التجارية بالعمليات ا١تصرفية كٖتقيق التسويات كالتحويالت ا١تطلوبة يف أرصدة 

كىكذا فإف متطلبات أية مديونيات مستحقة لبنك على بنك آخر ٯتكن تسويتها عن طريق عملية ٖتويل يف القيد من حساب إذل حساب آخر . حسابات البنوؾ التجارية احملتفظ هبا لديو
 .247. عادؿ أٛتد حشيش، مرجع سابق، ص: أنظر يف ذلك. من اٟتسابات ا١تفتوحة لدل البنك ا١تركزم
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كيف االقتصاد ا١تفتوح على ا٠تارج ٬تب على ا١تصرؼ ا١تركزم أف ٯتتلك دائما احتياطي . الوطٍت ٔتجملو
 .من الذىب كالعمالت الصعبة لكي يؤمن قابلية التحويل ا٠تارجية للنقد الوطٍت

 : الخزينة العامة.ج

كال . تتدخل الدكلة يف النظاـ النقدم بواسطة ا٠تزينة العامة، حيث ٕتسد عرب ىذه األخَتة شخصيتها ا١تالية
ٗتتلف ا٠تزينة العامة من حيث طبيعتها عن الوكالء ا١تصرفيُت من ا١ترتبة الثانية، فهي تقـو بوضع نقدىا الكتايب 

قيد التداكؿ مثلها مثل البنك التجارم، إما عرب الودائع يف اٟتسابات اٞتارية، العائد لألشخاص الطبيعيُت 
كا١تؤسسات، ا١تفتوحة لدل مراكز الشبكات الربيدية، كإما عرب كدائع األشخاص الطبيعيُت كا١تؤسسات لدل 

 .٤تاسيب ا٠تزينة
كمن كجهة النظر النقدية ٯتكن للخزينة العامة أف تكوف إذا يف كضعية مشاهبة لوضعية البنوؾ التجارية فهي 

تستطيع أف تنافس تلك البنوؾ يف ٚتع الودائع كىي تتمتع باحتياطي من األكراؽ النقدية ك٢تا أيضا أسوة بالبنوؾ 
 .التجارية حسابا جاريا لدل ا١تصرؼ ا١تركزم

 إف الوظيفة األساسية ىي التمكُت من القياـ ٔتدفوعات فورية، بناء على ذلك فإف مصطلح النقد با١تعٌت 
أم  -(ا١تشاريع كالشركات)العائدة لألسر كا١تؤسسات  (األرصدة النقدية)الضيق ىو ٥تصص لالحتياطات 

كعلى العكس من ذلك فإف األصوؿ النقدية اليت ٯتتلكها . اليت تسمح بتمويل الصفقات- للقطاع غَت ا١تصريف
كل من القطاع ا١تصريف من ا١ترتبة الثانية كا٠تزينة العامة، على شكل حسابات جارية لدل ا١تصرؼ ا١تركزم أك 

على شكل أكراؽ نقدية موجودة يف صناديق البنوؾ التجارية لدم ٤تاسيب ا٠تزينة العموميُت، ال ٬ترم تداك٢تا فورا، 
لذلك كاستنادا إذل ما تقدـ فإف تلك األصوؿ النقدية ال تعترب كنقد با١تعٌت . كال تستخدـ يف ٘تويل الصفقات

 .الضيق

 
 : ٦تا سبق يتبُت لنا

 نقد البنك ) أكراؽ نقدية كحسابات جارية لدل البنك ا١تركزم :مكونات النقد الصادر عن البنك المركزي
 ؛(ا١تركزم

  العناصر ا١تكونة للنقد الذم ٭تتفظ بو ا١تتعاملوف االقتصاديوف أم النقد الصادر عن البنوؾ التجارية كا٠تزينة
األكراؽ النقدية )كعن ا١تصرؼ ا١تركزم  (األرصدة الدائنة ٟتسابات ا١تؤسسات كاألشخاص الطبيعيُت)

، إال أف جزءا من نقد البنك ا١تركزم ال ٬ترم تداكلو بل (كاٟتسابات اٞتارية للمؤسسات يف البنك ا١تركزم
 .ىذا اٞتزء يسهم يف تكوين النقد ا١تركزم. ٖتتفظ بو األجهزة النقدية كا١تالية

 النقد ا١تركزم الذم ٭توزه الوكالء ا١تاليوف يتضمن على كجو التحديد: 

 األكراؽ النقدية ا١توجودة يف صناديق ا١تصارؼ التجارية كلدل ٤تاسيب ا٠تزينة؛ 

 اٟتسابات اٞتارية للبنوؾ التجارية كا٠تزينة ا١تفتوحة لدل ا١تصرؼ ا١تركزم؛ 

 ا٢تامش ا١تتبقي للخزينة كاحملتسب مقارنة مع سقف التسليفات ا١تمنوح ٢تا من قبل ا١تصرؼ ا١تركزم . 
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 األنظمة النقدية : الفصل الثاني
تطرقنا يف اٞتزء األكؿ من ىذه الدراسة إذل نشأة النقود، تعريفها، خصائصها، أنواعها كأىم كظائفها، كقد 
أشرنا يف ىذا السياؽ إذل أف النقود عبارة عن ظاىرة اجتماعية ترتبط تارٮتيا باقتصاد ا١تبادلة أك إنتاج السوؽ، كعليو 

فمن البديهي أف تستند النقود يف مراحلها ا١تتطورة إذل ٣تموعة من القواعد احملددة اليت تضبط عملية إصدارىا كإدارهتا 
 .يف االقتصاد، ككل ذلك يتحدد من خالؿ النظم النقدية ا١تعركفة من الناحية التارٮتية

كعليو سيتم ٗتصيص ىذا الفصل لتناكؿ مفهـو النظم النقدية خصائصها، أىم أنواعها، مع التطرؽ ١تفهـو 
 .القاعدة النقدية

  .ماىية النظام النقدي وخصائصو: المبحث األول
 .مفهوم النظام النقدي: المطلب األول

إف النقود كظاىرة اجتماعية ترتبط تارٮتيا باقتصاد ا١تبادلة، كىذا يعٍت أف تنظيم تداكؿ النقود، من خالؿ 
- باإلضافة إذل القوانُت العامة-كمع ذلك فإف تداكؿ النقود ٮتضع . عمليات اإلنتاج كالتوزيع، ٮتضع لقوانُت عامة

ك٣تموعة القواعد التنظيمية ا٠تاصة . لقوانُت خاصة ترتبط بنوعية البناء االقتصادم، كبطريقة اإلنتاج الذم تسوده
ٔتا يتضمنو ذلك من أنواع النقود، ككيفية إصدارىا، كقواعد اٟتساب -  يف إطار بيئة اقتصادية معينة–بتداكؿ النقود 

 1 .النقدم ك٥تتلف ا١تنظمات اليت ٖتقق للنقود القياـ بوظائفها، تكوف لنا ما يسمى بالنظاـ النقدم
ٚتيع أنواع النقود ا١تتداكلة يف الدكلة، كٚتيع ا١تؤسسات اليت ٘تلك سلطة " كما يعرؼ النظاـ النقدم بأنو 

 2".إصدار النقود كإلغائها، كما ٭تكم ىذه العملية من قوانُت كلوائح كأنظمة
3 :كعليو ٯتكن القوؿ بأف النظاـ النقدم، ىو ذلك النظاـ الذم يتضمن ٣تموعة من القواعد ا١تنظمة للعمليات التالية

 

 ٖتديد كحدة النقد األساسية، كاألنواع األخرل من النقود ا١تتداكلة؛ 

 ضبط إصدار كسحب النقود من التداكؿ؛ 

 ٖتديد كتعيُت اٞتهات ا١تختصة بإصدار كل نوع من أنواع النقود ا١تتداكلة؛ 

 ٖتديد نسب ا١تبادلة بُت األنواع ا١تختلفة من النقود. 

 كلعلو من ا١تهم أف نالحظ أف ىناؾ فرقا بُت القاعدة النقدية كالنظاـ النقدم، فالنظاـ النقدم يتكوف من 
 4 :ثالث عناصر كىي

 . كاليت تشمل على النقود القانونية كالنقود االئتمانيةٚتيع أنواع النقود ا١تتداكلة يف اجملتمع يف كقت ما أوال، 
 . التشريعات كاللوائح كالقوانُت اليت تنظم إصدار النقود القانونية ثانيا، 

                                                           
 .49. ، ص(2003منشورات اٟتليب اٟتقوقية، : لبناف)، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفيزينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، . 1
 . 51.حسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق،، ص. 2
 . 52-51.ا١ترجع نفسو، ص ص. 3
 . 31.السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق،، ص. 4
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 ٣تموعة األجهزة ا١تالية كا١تصرفية اليت تتكفل ْتسن آدء النقود لوظائفها يف االقتصاد احمللي، كاليت ٘تلك سلطة ثالثا، 
 .إصدار النقود كالتحكم يف كميتها زيادة كنقصانا

كيتم ٖتديد النظاـ النقدم احمللي لدكلة ما لتحقيق ىدؼ تنظيم عمليات سحب أك إصدار النقود ا١تتداكلة بأشكا٢تا  
 .ا١تختلفة ٔتا يتناسب كمتطلبات النشاط االقتصادم احمللي

 أما القاعدة النقدية فهي عبارة عن ا١تقياس الذم يتخذه اجملتمع أساسا ٟتساب القيم االقتصادية كمقارنة 
كمن مث يقـو النظاـ النقدم على أساس أك قاعدة نقدية تنسب إليها العملة ا١تتداكلة ك٘تثل كحدة النقد . بعضها البعض

كالغرض منها احملافظة على القيمة االقتصادية للنقود، أم قوهتا الشرائية، يف . االنتهائي، أك كحدة النقد ا١تعيارية
". الندرة يف ا١توارد النقدية"كمرد ىذا أف قاعدة النقد ىي تعبَت حقيقي عن ظاىرة . النطاقُت الداخلي كا٠تارجي

  1 :كتؤدم القاعدة النقدية ثالث كظائف. فكفاءة القاعدة النقدية تقاس بقدرهتا على التحكم يف عرض النقود
ىي أساس إصدار النقود يف الداخل، سواء من حيث كمية اإلصدار أك من حيث األكقات كالظركؼ  -

 اليت يتم فيها اإلصدار؛

 كسيلة لتحديد الصلة بُت األنواع ا١تختلفة من النقود ا١تتداكلة يف دكلة ما، فتحدد عالقة كل منها  -
 باألخرل من حيث قيمتها، كمن حيث مدل التزاـ األفراد بقبوؿ كل منها يف ا١تعامالت؛

 . ىي األساس الذم تتحدد ٔتقتضاه العالقة بُت العملة الوطنية كالعمالت األجنبية -
 .خصائص النظام النقدي: المطلب الثاني

إف النظاـ النقدم، مثلو مثل أم تنظيم آخر، ىو ٣تموعة العالقات كالتنظيمات اليت ٘تيز اٟتياة النقدية جملتمع ما، 
  2:كعليو فإف النظاـ النقدم يتمتع بثالث خصائص رئيسية. خالؿ فًتة زمنية معينة كنطاؽ مكاشل ٤تدد

دل ٗتلق لذاهتا، كإ٪تا ىي  (R.Nurkse) فالنظم النقدية كما يقوؿ نَتكس :النظام النقدي ىو نظام اجتماعي .1
أدكات اقتصادية تتخذ لتسهيل إنتاج كتبادؿ ا١تنتجات، كىي تعكس بالضركرة االقتصاد الذم كجدت 

فالنظاـ النقدم يف االقتصاد الرأٝتارل ٮتتلف عن النظاـ النقدم يف .  ٠تدمتو، بل ىي ال تسَت إال كفقا لو
كعليو، فالنظاـ النقدم ىو جزئية تنتمي إذل حقيقة كلية ىي اجملتمع، كأف الركابط النقدية ىي . نظاـ اشًتاكي

 .أساسا ركابط اجتماعية

 أم أنو يتطور كيتغَت مع تطور كتغَت النظاـ االقتصادم كاالجتماعي، :النظام النقدي ىو نظام تاريخي .2
فالنظاـ النقدم، مثلو يف ذلك مثل أم نظاـ آخر، ال يولد من فراغ، أك يتخذ كضعا ساكنا، بل يولد من 
خالؿ الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية السائدة يف فًتة معينة، كيتطور بتطورىا ، كيف كثَت من األحياف 

 .يكوف سببا يف تغَتىا كشرطا لتكوهنا، كىذا ىو اٞتانب اٟتركي أك الديناميكي من النظاـ النقدم
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فمع تطور االقتصاد الرأٝتارل من مرحلة ا١تنافسة إذل مرحلة االحتكار، كمن مرحلة الوحدات اإلنتاجية 
الصغَتة إذل مرحلة الوحدات اإلنتاجية الكبَتة، تطور النظاـ النقدم من مرحلة قاعدة الذىب إذل مرحلة قاعدة 

 .النقد الورقية، كمن مرحلة الليربالية النقدية إذل مرحلة التدخل النقدم
 كل نظاـ اقتصادم كبالتارل النظاـ النقدم، يتمتع ٓتاصية مركبة، ٔتعٌت أنو يتكوف :النظام النقدي نظام مركب .3

من ٣تموعة من العناصر، يوجد من بينها عنصر أساسي ك٤تدد كالبقية تعترب عناصر ثانوية، كالعنصر األساسي ىو 
 .الذم يلعب الدكر ا١تسيطر يف عملية تنظيم تداكؿ النقود

، كّتانب العنصر األساسي ا١تتمثل يف قاعدة النقد، "القاعدة النقدية"إف العنصر األساسي يف النظاـ النقدم ىو 
كمن أىم تلك العناصر نقود القاعدة النقدية ذاهتا، أم كحدة . ىناؾ أيضا العناصر الثانوية ا١تتدرجة يف النظاـ النقدم

األكؿ صفة القانونية، : كيشًتط يف ىذه النقود توافر دعامتُت أساسيتُت. النقد الرٝتية ا١تستخدمة يف اٟتسابات النقدية
كالثانية صفة النهائية، ْتيث ال يسمح بتحويلها إذل . أم تدخل الدكلة بإعطائها قوة إبراء مطلقة يف الوفاء بااللتزامات

كالنقود األساسية بصفتها نقودا قانونية كهنائية ٘تثل قمة السيولة، أما . أية نوع آخر من النقود دكف تدخل الدكلة
  1 .أدكات الدفع األخرل فهي تتمتع بدرجات متفاكتة من السيولة

نظاـ : كعموما ٯتكننا التمييز بُت نوعُت من النظم النقدية ْتسب مدل تدخل ا١تشرع يف تنظيم العالقات النقدية
 .النقد ا١تعدشل، كنظاـ النقد الورقي

 .(قاعدة النقد المعدنية)النظام النقدي المعدني : المبحث الثاني
 يقصد بقاعدة النقد ا١تعدنية التنظيم النقدم الذم ٭تدد ا١تشرع فيو قيمة كحدة النقد بوزف معُت من أحد 

كقد ٬تعل ا١تشرع ىذه ا٠تاصية ١تعدف كاحد، فنكوف . ا١تعادف، ك٬تعل النقود ا١تصنوعة من ىذا ا١تعدف نقودا رئيسية
 . كقد ٬تعلها يف نفس الوقت ١تعدنُت معا فنكوف بصدد قاعدة ا١تعدنُت. بصدد قاعدة ا١تعدف الواحد

 .نظام المعدنين: المطلب األول
 ىذا النظاـ عبارة عن نظاـ نقدم مزدكج ترتبط ٔتقتضاىا قيم النقود بعالقة ثابتة مع قيمة الذىب كقيمة 

إذ يتميز نظاـ ا١تعدنُت بوجود نقود قانونية من ا١تسكوكات الذىبية إذل جانب نقود . الفضة يف نفس الوقت
قانونية من ا١تسكوكات الفضية على أساس نسبة قانونية من ا١تعدنُت ٖتدد٫تا الدكلة، كتكوف النقود الورقية قابلة 

 2 :كيتحقق ىذا االرتباط بتوافر ثالثة شركط.  للصرؼ بأم من ا١تعدنُت
  على التوارل ٔتا يًتتب  (الذىب كالفضة)أف يتم ٖتديد الوزف الذم تساكيو كحدة النقد يف كل من ا١تعدنُت

 على ذلك من إنشاء عالقة ثابتة بُت قيمة الذىب كالفضة؛

 أف تتمتع ا١تسكوكات ا١تصنوعة من كل من ا١تعدنُت بقوة إبراء غَت ٤تدكدة يف الوفاء بااللتزامات؛ 

                                                           
 .53. زينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، مرجع سابق، ص. 1
 .66. حسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق، ص. 2



 

33 

  إطالؽ اٟترية لألفراد يف ٖتويل سبائك أم من ا١تعدنُت إذل ا١تسكوكات، كبالعكس طبقا للنسبة القانونية اليت
 . تقررت بُت أكزاف كل منهما

  1:ىذا كيتميز نظاـ ا١تعدنُت با١تزايا التالية
 زيادة حجم القاعدة النقدية، كبالتارل زيادة كمية النقود مع الزيادة يف حجم العمليات التجارية؛ 

  إف األسعار تكوف يف حالة إتباع نظاـ ا١تعدنُت أكثر ثباتا منها يف حالة إتباع نظاـ ا١تعدف الواحد، إذ يسهل
 .إعادة التوازف عن طريق التفاعل الذم ٭تدث بُت ا١تعدنُت

أما عيوب نظاـ ا١تعدنُت فتتمثل أساسا يف كوف اٟتكومة ال تستطيع أف ٖتدد نسبة قانونية بُت ا١تعدنُت دكف 
أف ٗتتلف ىذه النسبة مع النسبة السوقية، كحىت إذا سارت النسبتاف جنبا إذل جنب يف دكلة كاحدة، فال ٯتكن 

اٟتكم بأف ىاتُت النسبتُت ستضالف معا يف الدكؿ األخرل، ألف ىذا يتوقف على طلب كل من الذىب كالفضة، 
العملة الرديئة تطرد العملة اٞتيدة من " كبلغة جريشاـ . األمر الذم يؤدم يف النهاية إذل اختفاء أحد ا١تعدنُت

 (النقود اٞتيدة أك ا١تقومة بأقل من قيمتها السوقية)إذ غالبا ما ٭تدث أف ٮتتفي أحد أشكاؿ النقود ". التداكؿ
 كقد انتهى األمر يف النهاية إذل اتباع 2.(النقود الرديئة أك ا١تقومة بأكثر من قيمتها السوقية)لصاحل الشكل اآلخر 

 .قاعدة ا١تعدف الواحد، ككاف ىذا ا١تعدف ىو الذىب
 . (قاعدة الذىب)نظام المعدن الواحد : المطلب الثاني

نظاـ ا١تعدف الواحد عبارة عن قاعدة نقدية ترتبط ٔتقتضاىا القيمة االقتصادية للنقود بالقيمة االقتصادية  
. ١تعدف كاحد يتخذه اجملتمع مقياسا للقيم االقتصادية فيو، كيعًتؼ ا١تشرع لو بقوة إبراء غَت ٤تدكدة للوفاء بااللتزامات

فإذا كاف ذلك ا١تعدف الذىب عرؼ النظاـ النقدم بنظاـ الذىب، كإذا كاف ذلك ا١تعدف الفضة، عرؼ النظاـ بنظاـ 
الفضة، كيف كلتا اٟتالتُت فإف إتباع قاعدة ا١تعدف الواحد يعٍت أف تقـو عالقة ثابتة بُت قيمة كحدة النقد كقيمة كزف 

 3.معُت من ا١تعدف ا١تتخذ قاعدة للنقد ا١تتداكؿ يف البالد
لقد نافست الفضة الذىب كقاعدة للنقد السلعي قبل القرف التاسع عشر، ليستقر األمر لقاعدة الذىب  

ىذا إذل جانب .  ليس فقط كنظاـ نقدم ٤تلي بل مّثل أساسا للعالقات النقدية العا١تية(1914– 1875)خالؿ الفًتة 
، عندما أكقفت 1971كحىت عاـ . 1934استمرار الواليات ا١تتحدة العمل بو ٤تليا خالؿ كبعد اٟترب العا١تية حىت عاـ 

حكومة الرئيس نيكسوف ٖتويل الدكالر إذل ذىب، حيث لعب الدكالر األمريكي دكر العملة القابلة للصرؼ بالذىب 
 4.تطبيقا التفاقية بريتوف ككدز

كٯتكن تعريف قاعدة الذىب بأهنا التنظيم النقدم الذم ٭تدد فيو ا١تشرع قيمة كحدة النقد عن طريق ربطها بوزف 
كليس معٌت . ٤تدد من الذىب فتتحقق بذلك ا١تساكاة بُت قيمة كحدة النقود كقيمة ىذا الوزف ا١تعُت من الذىب
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األخذ بقاعدة الذىب أف يكوف التداكؿ النقدم قاصرا على الذىب، إذ يوجد إذل جواره يف التداكؿ أنواع أخر من 
كعموما تكوف الدكلة . النقود، معدنية كرقية ككتابية، كلكن تعترب كل ىذه األنواع من النقود أنواعا تابعة أك مساعدة

 1 :على قاعدة الذىب إذا توافرت الشركط التالية
 إذا حددت الدكلة قيمة عملتها بوزف معُت من الذىب، ْتيث يكوف ٢تا سعر ثابت بالنسبة للذىب؛ 

 إذا قامت عالقة بُت عرض النقود داخل كل دكلة كبُت الذىب الذم ٖتوزه؛ 

 إذا قامت حرية كاملة ٟتركات الذىب من حيث التصدير كاالستَتاد دكف أية قيود. 

لقد عرؼ العادل ثالث صور لقاعدة الذىب، تعرؼ األكؿ باسم قاعدة ا١تسكوكات الذىبية، كالثانية باسم قاعدة 
 .ك٬تمع بُت ىذه الصور عدة خصائص أساسية. السبائك الذىبية، كالثالثة باسم قاعدة الصرؼ الذىيب

 :(1914-1816)قاعدة المسكوكات الذىبية  .1

تتميز ىذه الصورة من قاعدة الذىب، باحتواء التداكؿ النقدم على مسكوكات ذىبية، كيتمتع الذىب بقوة 
كمع ذلك فقد تتداكؿ إذل جانب الذىب أنواع أخرل من النقود ا١تعدنية كغَت ا١تعدنية، ك٢تا قوة . إبراء غَت ٤تدكدة

 . إبراء ٤تدكدة، كتلتـز مؤسسة اإلصدار بتحويلها إذل ذىب مىت تقدـ حاملها طالبا ذلك
كقد كاف ال بد من التوازف الدائم بُت قيميت الذىب النقدية كالسلعية حىت ٯتكن استقرار نقود القاعدة 

فإذا اختلفت قيمة الذىب كسلعة كالقيمة االٝتية للذىب كنقود، فسوؼ يؤدم ذلك إذل تسرب . النقدية
كإمكانية التحويل من سوؽ إذل آخر ٭تقق التوازف . للذىب من القطاع النقدم إذل القطاع السلعي كالعكس

 كلكي يتحقق تشغيل ىذا النظاـ يقتضي األمر توافر شركط معينة 2.التلقائي بُت حجم النقود كحجم ا١تعامالت
  3 :تتمثل فيما يلي

 تعيُت نسبة ثابتة بُت كحدة النقد ا١تستخدمة ككمية معينة من الذىب ذات كزف كعيار معينُت؛ 

  ؛"حرية السك"كجوب توافر حرية كاملة لسك الذىب بدكف مقابل، أك بتكلفة طفيفة 

  ؛"حرية الصهر"كجوب توافر حرية كاملة لصهر ا١تسكوكات الذىبية 

  كجوب توافر حرية كاملة لتحويل العمالت األخرل ا١تتداكلة إذل النقود الذىبية بالسعر القانوشل الثابت
 للذىب؛

 كجوب توافر حرية كاملة الستَتاد كتصدير الذىب. 

فاألخَتة . كما أف األخذ بقاعدة الذىب ال يعٍت اقتصار التداكؿ النقدم على ا١تسكوكات أك النقود الذىبية
تتمتع ٓتاصييت القانونية كالنهائية باعتبارىا نقود القاعدة النقدية، إال أف ىناؾ أدكات دفع أخرل، بعضها يتمتع 

، كالبعض اآلخر ال يتمتع ال بالقبوؿ اإلجبارم كال ٓتاصية (النقود الورقية)ٓتاصية القانونية دكف خاصية النهائية 
، كإ٪تا تستخدـ يف ا١تعامالت على أساس القبوؿ االختيارم كثقة األفراد يف ا١تؤسسات اليت (النقود االئتمانية)النهائية 
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أما فيما ٮتص مدل كفاءة القاعدة النقدية يف احملافظة على القوة الشرائية للنقود، فإف ما يالحظ ىو أف  .تصدرىا
استقرار األسعار دل يكن دائما حقيقة مطلقة يف الفًتة اليت طبقت فيها ىذه القاعدة، حيث عرفت تلك الفًتة تقلبات 

 كاليت ٕتد تربيرىا يف القيود اليت كضعتها قاعدة الذىب على منح *-تقلبات دكرية من ٪توذج جاجلر-يف األسعار 
كىناؾ تقلبات ىيكلية أك طويلة األمد ترجع إذل زيادة إنتاج الذىب بعد . االئتماف، كإمكانية ا٠تركج عن ىذه القيود

اكتشاؼ مناجم كاليفورنيا كاسًتاليا كجنوب أفريقيا كما ترتب عنو من ا٩تفاض يف القوة الشرائية للنقود كارتفاع 
 . األسعار

. كىنا ٯتكن القوؿ أف تقلبات األسعار يف ظل قاعدة الذىب كانت أقل نسبيا با١تقارنة بالفًتة التارٮتية السابقة
كما لعبت قاعدة النقد الذىبية دكر فعاؿ يف ٖتقيق االرتباط بُت االقتصاديات الوطنية ا١تختلفة من خالؿ التجارة 

غَت أف ا١تالحظ ىو أف منطق قاعدة الذىب يرتكز على أ٫تية االعتبارات النقدية كتوازف العالقات ا٠تارجية . الدكلية
 (تسهيل ا١تبادلة كٖتقيق التوازف)كىكذا فاقت فاعلية قاعدة الذىب يف النطاؽ الدكرل . قبل االعتبارات الداخلية

 .(تنمية االقتصاد كٖتقيق االستقرار النقدم)فاعليتها يف النطاؽ الداخلي 
. إؿ جانب ما سبق، أدل الذىب إذل تثبيت أسعار الصرؼ بُت عمالت الدكؿ اليت يتبع نظامها قاعدة الذىب

كإذا كاف ثبات سعر الصرؼ قد ساىم يف ٪تو التجارة العا١تية كاالستثمار الدكرل خالؿ القرف التاسع عشر، فإف زيادة 
معدالت ا١تبادلة الدكلية يف ظل أسعار صرؼ ثابتة، قد أفاد كثَتا الدكؿ الصناعية ا١تتقدمة على حساب البلداف 

  1 .ا١تتخلفة كا١تستعمرات

 :(1931-1925) قاعدة السبائك الذىبية  .2

كتعٍت أف األكراؽ النقدية دل تعد قابلة للتحويل إذل ذىب يف شكل قطع عملة ذىبية كإ٪تا فقط يف شكل سبائك 
كمقتضى ىذا اختفاء ا١تسكوكات الذىبية من التداكؿ . ذىبية ال تقل كزف السبيكة منها عن قدر معُت ٭تدده القانوف

كقد اقتصرت . كقد ظلت حرية تصدير كاستَتاد الذىب قائمة يف ظل ىذا النظاـ. مع بقاء النقود مرتبطة بالذىب
  .ضماف كغطاء لإلصدار الورقي، ككسيلة للمدفوعات الدكلية: كظائف ىذه القاعدة على كظيفتُت

ففي نطاؽ االقتصاد الوطٍت تصدر . كٔتقتضى ىذه القاعدة يفرؽ بُت التداكؿ الداخلي كالتداكؿ ا٠تارجي للنقود
كيغطى ىذا اإلصدار بقدر قيمتو الكلية أك . كتستخدـ نقود كرقية، كل كاحدة منها تعادؿ كزف معُت من الذىب

كتتمتع النقود الورقية بصفيت القانونية كالنهائية، فتقبل إجباريا يف ا١تعامالت . بنسبة معينة منو يف شكل سبائك ذىبية
كيف نطاؽ التداكؿ ا٠تارجي، تستخدـ السبائك . كيستثٌت من ذلك ا١تعامالت الضخمة. كال ٬توز ٖتويلها إذل ذىب

 .الذىبية يف تسوية ا١تدفوعات ا٠تارجية الناشئة عن العجز أك الفائض يف ميزاف ا١تدفوعات
                                                           

 سنة كا١تدة ا١تتوسطة ىي 11 إذل 6تدـك ىذه الدكرات من . دكرات قصَتة األجل ٝتاىا شومبيًت دكرات جوغالر، تكرٯتا ١تؤسس نظرية الدكرة: ىناؾ نوعُت من الدكرات االقتصادية  *
تضاؼ إذل ىاتُت . ، كىي تسمية كضعها كذلك شومبيًت تكرٯتا القتصادم ركسي أبرزىا كحاكؿ تفسَتىا"اٟتركات الكوندراتيفية"  سنة 60 إذل 40ٙتاشل سنوات، كدكرات طويلة ١تدة 

 شهرا، كحدثت يف الواليات ا١تتحدة 40 من (Kitchin)دكرات أقصر تكمل األكذل، مثل دكرات كيتشن: اٟتركتُت الدكريتُت التقليديتُت، على األقل ثالث ٪تاذج أخرل للدكرات
 سنة تقريبا، كأخَتا دكرات ليست متعاقبة مثل الدكرة 100 بطوؿ (Wheeler)" كيلر"، دكرات أطوؿ تكاملت معها األخرل، مثل الدكرات ا١تناخية لػ 1937 ك 1807األمريكية بُت 

، تحليل األزمات االقتصادية لألمس واليومدانييل أرنولد، : للتفصيل أنظر يف ذلك. الشهَتة األمريكية لألعماؿ يف الواليات ا١تتحدة األمريكية كىي تعود لفًتة ما قبل اٟترب العا١تية الثانية
 .104-103. ص. ، ، ص(1992ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، : لبناف)ترٚتة عبد األمَت مشس الدين، 
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كتعترب الواليات  .لقد اتبعت الدكؿ بعد انتهاء اٟترب العا١تية األكذل قاعدة الذىب يف صورة السبائك الذىبية
ا١تتحدة األمريكية ا١تستفيد األكؿ من النظاـ اٞتديد، حيث أف جزءا كبَتا من االحتياطيات الذىبية األكركبية قد انتقل 

 نظاـ السبائك الذىبية، 1924كقد طبقت يف عاـ . إليها لسداد قيمة ا١تشًتيات األكركبية أثناء اٟترب العا١تية األكذل
كلقد استمر ىذا .  دكالر لألكقية تقريبا35كالتزمت بقبوؿ ٖتويل الدكالر إذل ذىب على أساس سعر صرؼ ثابت ىو 

 .1971النظاـ يف العمل حىت انتهى األمر بوقف ٖتويل الدكالر إذل ذىب عاـ 
أما السبب يف األخذ هبذه القاعدة فمرجعو إذل التغَتات الكبَتة اليت أكجدهتا اٟترب العا١تية األكذل يف تنظيم اٟتياة 

فقاعدة السبائك الذىبية هتدؼ يف اٟتقيقة إذل االقتصاد كالتوفَت يف استخداـ . االقتصادية كالسياسية لدكؿ العادل
الذىب كأداة نقدية لتسوية ا١تعامالت االقتصادية يف داخل الدكلة كاالحتفاظ بو الستعمالو يف األغراض الصناعية كيف 

  1 .تسوية ا١تدفوعات ا٠تارجية فحسب
 :قاعدة الصرف الذىبي .3

ال تتحدد مباشرة - لدكلة ما–يتميز ىذا النظاـ عن النظامُت سالفي الذكر يف أف كحدة النقد األساسية 
بالذىب كإ٪تا ترتبط بو بطريق غَت مباشر عن طريق ارتباطها، بنسبة ثابتة، مع كحدة النقد األساسية لدكلة أخرل 

  2 :تسَت على نظاـ الذىب، كال شك أف إتباع ىذا النظاـ ٭تقق بعض ا١تزايا أ٫تها
 ٯتّكن الدكلة، اليت تأخذ بو، من استثمار جانب كبَت من احتياطياهتا الذىبية يف أصوؿ تغل عائدا ماليا؛ 

 إمكانية توسيع رقعة نظاـ الذىب دكف اٟتاجة إذل زيادة الذىب لألغراض النقدية؛ 

  تثبيت أسعار صرؼ عمالت الدكؿ الصغَتة، إذل جانب االقتصاد يف استعماؿ ىذه الدكؿ للذىب؛ 

 كجود سعر صرؼ ثابت بُت البلد التابع كالبلد ا١تتبوع؛ 

 ٗتفيض تكاليف ٗتزين الذىب كاٟتراسة. 

غَت أف انتشار ىذا النظاـ دل يتم إال على أثر . إف ىذا النظاـ ليس باٟتديث العهد يف التاريخ النقدم
سواء يف صورة –بعد عجز الدكؿ عن العودة إذل قاعدة الذىب . 1922توصيات مؤ٘تر جنوا ا١تنعقد يف عاـ 
  .بسبب استنزاؼ النفقات اٟتربية اٞتزء األكرب من احتياطها من الذىب- مسكوكات أك حىت السبائك الذىبية

كعلى الرغم ٦تا ٖتققو قاعدة الصرؼ الذىيب للدكلة اليت تتبعها من مزايا فإهنا تتضمن يف الوقت نفسو العديد 
    3 :من اآلثار كالنتائج السلبية أ٫تها

  أدل ىذا النظاـ إذل تثبيت كتقوية التبعية االقتصادية كالسياسية كالنقدية للبالد الفقَتة كا١تستعمرات ٕتاه
 البالد ا١تتبوعة، كبصفة خاصة الواليات ا١تتحدة األمريكية كا٧تلًتا؛

  أدل إذل استنفاذ ا١توارد ا١تعدنية الذىبية للمستعمرات، حيث كانت ىذه ا١توارد تودع يف خزائن البلد ا١تتبوع
 مقابل تلقي العملة الورقية ٢تذه األخَتة؛

                                                           
 .65-63. زينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، مرجع سابق، ص ص. 1
 .36-35. نعمة اهلل ٧تيب، ٤تمود يونس، عبد النعيم مبارؾ، مرجع سابق، ص ص: -أنظر يف ذلك. 2
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  إسهاـ تلك القاعدة بشكل فعاؿ يف استهالؾ الكثَت من الديوف ا١تستحقة على البالد ا١تتبوعة لصاحل
 ا١تستعمرات كاليت كاف من ا١تفركض أف تسدد بالذىب ؛

 أدل ىذا النظاـ إذل تصدير التضخم من جانب الواليات ا١تتحدة كا٧تلًتا إذل بقية أ٨تاء العادل؛ 

  أف استمرار ىذا النظاـ يتوقف على بقاء الدكلة ا١تتبوعة على نظاـ السبائك الذىبية، فإذا ٗتلت عنو الدكلة
كىو ما حدث بالفعل خالؿ فًتة االهنيار النقدم العا١تي . ا١تتبوعة انتهى النظاـ بالنسبة للدكلة التابعة

، كتلتها 1931 سبتمرب 20 فبعد أف أكقفت ا٧تلًتا ٖتويل اٞتنيو االسًتليٍت إذل ذىب يف (.1931-1933)
، قضي على قاعدة الصرؼ الذىيب كقضي معها على قاعدة 1933 أفريل 19الواليات ا١تتحدة األمريكية يف 

 . الذىب نفسها

 .(القاعدة االئتمانية للنقد)نظام النقد الورقي اإللزامي : المبحث الثالث
كما أف العملة غَت قابلة للتحويل إذل ىذه (الذىب أك الفضة)ىذا النظاـ النقدم ال يرتبط با١تعدف النفيس

كما أف النقود الورقية يف النظاـ النقدم الورقي اإللزامي ال تستمد قيمتها من ذاهتا، كلكن تستمد قيمتها  .ا١تعادف
 كما أف إصدارىا بات 1 .كذاتيتها بنص من القانوف لكوهنا كسيلة إلبراء الديوف، كىو ما يعطيها قوة إبراء غَت ٤تدكدة
 .يتوقف على دكاعي السياسة النقدية بوجو خاص أك دكاعي النمو االقتصادم بشكل عاـ

 2: كٗتتلف قاعدة النقد الورقية عن القواعد ا١تعدنية من عدة أكجو
 كقف قابلية صرؼ أكراؽ البنكنوت با١تعدف الرئيسي، ٦تا يؤكد صفتها النقدية الذاتية بصورة هنائية؛ 

  تنفصل قيمة كحدة النقد، يف ظل ىذه القاعدة، عن القيمة االقتصادية ألم سلعة مادية، ٦تا ٬تعل قيمة
كحدة النقد تتعرض لتقلبات قد تكوف عنيفة، طبقا لتغَتات الكمية ا١تصدرة من أكراؽ البنكنوت كطبقا 

 للعالقة بُت ىذه الكمية كالظركؼ االقتصادية السائدة داخل الدكلة؛

  ال تقتضي طبيعة ىذه القاعدة االحتفاظ بكمية من الذىب لدل بنك اإلصدار يف صورة رصيد لإلصدار
بسبب كقف قابلية صرؼ األكراؽ بالذىب، غَت أف بعض الدكؿ ا١تتخلفة مازالت تشًتط . النقدم الورقي

 االحتفاظ بكميات من الرصيد الذىيب؛

  على خالؼ قاعدة الذىب ال يتحقق ثبات سعر الصرؼ يف ظل قاعدة األكراؽ اإللزامية، كأف تقلبات سعر
الصرؼ قد يكوف ٢تا أسوأ اآلثار على االقتصاد الوطٍت، ما يدفع اٟتكومات إذل التدخل يف سوؽ الصرؼ، 

 ؛" القاعدة ا١تدارة"لكي ٘تنع ىذه التقلبات كٗتفف من حدهتا 

  الفصل بُت النظامُت النقدم الداخلي كا١تدفوعات الدكلية يف ظل نظاـ النقد الورقي اإللزامي، فإذا كانت
ا١تعامالت الداخلية يف ظل ىذه القاعدة النقدية تسول بنقود كرقية قانونية غَت مرتبطة بالذىب أك بعمالت 

                                                           
 .107-106. عبد ا١تطلب عبد اٟتميد، اقتصاديات االنقود كالبنوؾ األساسيات كا١تستحدثات، مرجع سابق، ص ص. 1
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أجنبية دكلية، فمؤدل ىذا اصطباغ العملة الداخلية بصبغة ٤تلية كانفصاؿ النظاـ النقدم الداخلي عن 
 .ا١تدفوعات الدكلية

 1 :كيف األخَت ٕتدر اإلشارة إذل أىم خصائص النظاـ النقدم اٞتيد كىي
النظاـ النقدم اٞتيد، ٬تب أف يتميز بقدرة على إدارة كمية النقود ا١تعركضة من : فعالية إدارة عرض النقد .1

 .خالؿ السلطات النقدية ا١تتمثلة يف البنك ا١تركزم

كيقصد ٔتركنة النظاـ النقدم، ىو أنو إذا قامت السلطات النقدية بتحديد الكمية ا١تعركضة من : المرونة .2
النقود، فإنو يكوف لألفراد اٟتق يف ٛتل الكمية اليت يرغبوهنا من النقود يف أية صورة من الصور اليت يفضلوهنا، 

 .بكل حرية كدكف تردد أك إبطاء

كيقصد هبذه الصفة ىو أنو ال ٬تب فقط أف : المساواة في القوة الشرائية بالنسبة لجميع فئات النقود .3
يكوف األفراد قادرين على ٖتويل النقود من نوع إذل آخر بيسر كبسهولة، بل ك٬تب أف يتم ذلك بنفس القيمة 

مثال كرقة الدينار ٬تب أف تكوف مساكية لقيمة )لكل نوع، كأف ال يًتتب على ذلك التبادؿ ربح أك خسارة 
 .(كرقتُت نقديتُت من فئة نصف دينار

نظرا لالرتباط الوثيق بُت استقرار قيمة : (االستقرار في القيمة)الثبات النسبي في القوة الشرائية للنقود  .4
النقود، كاستقرار ا١تستول العاـ لألسعار، فقد أصبحت قدرة النظاـ النقدم اٞتيد على اٟتفاظ على ىذا 

 .االستقرار تزداد صعوبة يوما بعد يـو

 كيقصد هبذه الصفة أنو ٬تب أف تكوف النقود اليت تكوف أساس النظاـ :القبول العام في األسواق الخارجية .5
النقدم مقبولة بسهولة يف األسواؽ ا٠تارجية لشراء السلع كا٠تدمات، أك يف القياـ باستثمارات يف ا٠تارج يف 

صورة مادية أك على شكل سندات، كيًتتب على ىذا القبوؿ يف األسواؽ ا٠تارجية سهولة حصوؿ األفراد 
 .كا١تؤسسات على العمالت األجنبية ا١تطلوبة للدفع يف ا٠تارج أك العكس دكف أية عوائق 
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 النظام المصرفي: الفصل الثالث

من خالؿ ما تناكلناه يف الفصوؿ السابقة يتنب لنا كيف صارت للنقود ا١تصرفية اليد العليا يف التداكؿ النقدم، 
ٔتا ٢تا من سلطاف يف -ذاؾ أف البنوؾ التجارية . ْتيث أصبح من الصعب الفصل بُت دراسة النظامُت النقدم كا١تصريف

٫تا حجر -  ٔتا لو من قدرة على إصدار البنكنوت كالرقابة على البنوؾ التجارية–كالبنك ا١تركزم - إصدار نقود الودائع
 1.الزاكية يف النظاـ النقدم اٟتديث

 كسنحاكؿ يف ىذا الفصل تناكؿ موضوع ا١تؤسسات ا١تصرفية باعتبارىا من أىم مؤسسات الوساطة ا١تالية 
 .من خالؿ التطرؽ إذل نشأهتا، أنواعها، خصائصها كأىم الوظائف ا١تنوطة هبا

 .نشأة وتطور الفن المصرفي: المبحث األول
 تؤكد الوثائق التارٮتية كاألثرية، إذل أف عهد ظهور الفن ا١تصريف، يرجع إذل ما قبل ا١تيالد، ك٘تتد جذكره 

 اليت تولت تنظيم عمليات السحب 2إذل العهد البابلي، الذم ظهرت فيو ٣تموعة من ا١تؤسسات ا١تصرفية
الذم كاف مركزه " ا٬تييب"كاإليداع، كما تشَت تلك الوثائق، على أف أقدـ بنك يف التاريخ ىو البنك الذم أنشأه 

 كرغم أف ىناؾ من يعتقد بأف أكؿ ظهور للبنوؾ كاف الحقا لظهور 3.على شاطئ هنر الفرات" سيبار"يف مدينة 
أكؿ شكل من أشكاؿ النقود، إال أف التاريخ يدؿ على غَت ذلك إذ أف أكؿ شكل من أشكاؿ النقود قد ظهر 

  4.تقريبا يف أكاخر القرف السابع قبل ا١تيالد
 كيف عهد الفينقيُت الذين كانت ٢تم شهرة كاسعة يف ميداف التجارة، ككانوا على عالقة مع بالد فارس، 

كالبالد الواقعة على شواطئ البحر األبيض ا١تتوسط، توسعت عمليات ا١تصارؼ كعلى األخص يف ا١تستعمرات 
 .اليت أقاموىا، حيث أقاموا فيها مراكز مصرفية كانوا يلجئوف إليها عند حاجتهم إذل ا١تبادلة

 كيف عهد اليوناف تقدـ الفن ا١تصريف خطوة، حيث أصبحت العمليات اٟتسابية يف ا١تصارؼ تتم كتثبت 
 دفاتر يومية تدرج فيها العمليات اليت تتم بُت يـو كآخر؛ - 5 .يف نوعُت من الدفاتر

 .دفًت لكل عميل تسجل فيو العمليات بالتسلسل -

حيث انتشر العمل باألصوؿ ا١تصرفية اليونانية يف " اليوناف"يف الفن ا١تصريف على يد " الركماف"كقد تتلمذ 
كبقي التنظيم ا١تصريف الركماشل قائما يف اإلمرباطورية . ٥تتلف أ٨تاء العادل القدصل باتساع دائرة النفوذ الركماشل

على ما خلفتو  (الوسطى)الركمانية حىت قضى اضطراب األمن كانقطاع طرؽ ا١تواصالت يف العصور ا١تظلمة
كدل يعد التنظيم ا١تصريف إذل حيز الوجود إال يف أكاخر . اٟتضارات القدٯتة من نظم االئتماف كا١تصارؼ

                                                           
 .75. زينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، مرجع سابق، ص. 1
٘تثلت ا١تؤسسات ا١تصرفية يف ذلك الوقت يف ا١تعابد، حيث كانت تلك ا١تعابد تستقبل كدائع األفراد، من معادف، إنتاج زراعي كصناعي ٟتفظها يف ذمم الكهنة كالرىباف إذل حُت . 2

 . اٟتاجة إليها،ككاف أصحاهبا يودعوهنا لدل كهنة ا١تعابد كرىباهنا، إما حرصا عليها، أك بقصد مباركتها كإما بقصد استبدا٢تا بسلعة أخرل
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 . 85. ، ص(2009دار البداية، : عماف، األردف) النقود والبنوك،سامر بطرس جلدة، . 4
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 لتنتشر بعدىا ا١تصارؼ إذل 1.العصور الوسطى، عندما أحيا ازدىار التجارة يف ا١تدف اإليطالية نظم ا١تصارؼ
كنظرا لتنوع األعماؿ االقتصادية كالتبادالت التجارية فقد تنوعت كتعددت العمليات . باقي مناطق أكركبا

كما أف التوسع يف أعماؿ ىذه البنوؾ كأثرىا الكبَت . ا١تصرفية، كبالتارل ظهور أنواع متعددة ك٥تتلفة من البنوؾ
  2.يف االقتصاد القومي استلـز إخضاع أعماؿ ا١تصارؼ لرقابة مركزية ٦تا استدعى تأسيس البنوؾ ا١تركزية

يرجع أصل كلمة بنك إذل كلمة وتعترب البنوؾ أكؿ شكل من أشكاؿ الوساطة ا١تالية اليت عرفها اإلنساف، 
 باإليطالية كىي كلمة يقصد هبا ا١تائدة أك الطاكلة اليت كاف ٬تلس عليها الصيارفة يف العصور Bankoبانكو 

 على أف يقوموا بردىا 3الوسطى كالذين كانوا يقبلوف إيداعات كبار األثرياء كالتجار ليحتفظوا هبا عل سبيل األمانة
 كأكؿ ٢.4تم عند طلبها، ككانوا ٭تصلوف مقابل ذلك على عموالت كذلك بغرض ٛتاية ىذه األمواؿ من السرقة

 كمن مث ظهر بنك أمسًتداـ يف ىولندا عاـ 1517بنك ٕتارم أنشأ يف العادل كاف يف مدينة البندقية اإليطالية عاـ 
    1694.5 كبنك ا٧تلًتا عاـ 1609

 كمع زيادة حجم الودائع لدل الصيارفة ك٪تو حجم التجارة الدكلية بدأ الصيارفة يف إقراض الودائع اليت 
كأماـ إغراءات األرباح اليت حققها الصيارفة من عملية اإلقراض قاموا بتحفيز األفراد على . تبقى لديهم فًتة طويلة

حفظ كدائعهم، كلكن ىذه ا١ترة مقابل قيامهم بدفع فائدة عل ىذه الودائع، كبذلك بدأ الصيارفة ٭تصلوف على 
كىكذا تطور العمل ا١تصريف . دخل كربح من الفرؽ بُت الفائدة اليت يدفعها ا١تقًتض كالفائدة اليت تدفع للمودع

 .من قبوؿ الودائع إذل عمليات إقراض كاستثمار ٥تتلفة
 كلكن النقطة ا٢تامة يف ىذا التطور التارٮتي لظهور البنوؾ أف األفراد أصحاب الودائع كانوا ٭تصلوف على 

كبزيادة الثقة يف ىذه اإليصاالت كاٞتهة اليت . إيصاالت كرقية تثبت ملكيتهم للنقود اليت أكدعوىا لدل الصراؼ
 6.أصدرهتا زاد تبادؿ ىذه اإليصاالت يف األسواؽ باعتبارىا نقودا مصرفية

 . البنوك التجارية: المبحث الثاني
منشأة مالية تتاجر بالنقود ك٢تا غرض رئيس ىو العمل كوسيط بُت رؤكس "يعرؼ البنك بأنو عبارة عن  

 7".األمواؿ اليت تبحث عن ٣تاالت االستثمار كبُت ٣تاالت االستثمار اليت تسعى للبحث عن رؤكس األمواؿ
 كتتنوع أشكاؿ ا١تؤسسات النقدية كا١تالية اليت تعرفها األنظمة ا١تصرفية يف ٥تتلف الدكؿ، إذ يعد النظاـ كتتعدد

                                                           
 .  180. ص حسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق،. 1
 . 85. ، صمرجع سابقسامر بطرس جلدة، . 2
فقد تنبهت الدكلة بعد أف تفشت ظاىرة تالعب الصيارفة با١تسكوكات النقدية، إؿ ما يقع على عاتقها من كاجب قومي يف ٣تاؿ ٛتاية حقوؽ ا١تودعُت، كاحملافظة على . 3

فأسست البنوؾ العامة يف أمهات ا١تدف التجارية يف ذلك الوقت، كبنك البندقية عاـ . ا١تسكوكات النقدية من العيوب اليت كانت منتشرة، كا١تتمثلة يف عدـ التجانس كنقصاف الوزف
 .  1619، كبنك ىامبورغ عاـ 1609، كبنك أمسًتداـ عاـ 1587

 .117. عبد ا١تطلب عبد اٟتميد،  اقتصاديات النقود كالبنوؾ األساسيات كا١تستحدثات، مرجع سابق، ص.  4
 . 87-86. ، ص صمرجع سابقسامر بطرس جلدة، . 5
 . 44.، صمرجع سابقالسيد متورل عبد القادر، . 6
 . 47.ا١ترجع نفسو، ص. 7
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من أساسيات اقتصاد كل - ٦تثال يف ىذه ا١تؤسسات ككذا ٥تتلف األنظمة كالقوانُت اليت تعمل يف ظلها-ا١تصريف 
 . دكلة

 .تعريف البنك التجاري: المطلب األول
. البنك التجارم ىو نوع من أنواع ا١تؤسسات ا١تالية اليت يًتكز نشاطها يف قبوؿ الودائع كمنح االئتماف
كالبنك التجارم هبذا ا١تفهـو يعترب كسيطا بُت أكلئك الذين لديهم أمواال فائضة، كبُت أكلئك الذين ٭تتاجوف 

بل إنو ٯتكن القوؿ أف البنوؾ التجارية تعد أىم مؤسسات الوساطة ا١تالية نظرا للدكر الفريد الذم . لتلك األمواؿ
 1.تلعبو يف ٣تاؿ خلق االئتماف، كبالتارل التأثَت الشديد على عرض النقود داخل االقتصاد القومي

مؤسسة تعمل يف السوؽ النقدية كتضطلع أساسا بتلقي الودائع "  كما يعرؼ البنك التجارم على أنو 
كقد ٘تارس ". بنوؾ الودائع" كيطلق على ىذه البنوؾ أيضا اسم 2".القابلة للسحب لدل اإلطالع أك بعد أجل

كعلى ذلك ال تعترب بنوكا ٕتارية ما ال . ىذه البنوؾ أعماال أخرل غَت مصرفية كا١تشاركة يف ا١تشاريع االقتصادية
يضطلع بقبوؿ الودائع القابلة للسحب لدل الطلب من ا١تؤسسات االئتمانية، أك ما ينحصر نشاطو يف مزاكلة 

3.عمليات االئتماف ذم األجل الطويل كبنوؾ االدخار كبنوؾ الرىن العقارم
 

ذلك أف .  كالواقع أف تقسيم البنوؾ إذل ٕتارية كغَت ٕتارية ال يرجع بصفة جوىرية إذل عامل التخصص
كإ٪تا يكمن الفرؽ بُت نوعي . مدل ٗتصص البنوؾ إ٪تا يرجع لعوامل متصلة بالتطور االقتصادم كالبيئة االقتصادية

البنوؾ فيما تتميز بو البنوؾ التجارية كحدىا من مقدرة على خلق النقود يف شكل كدائع ٖتت الطلب قابلة 
  4.(النقود الكتابية)للسحب عليها بشيكات يف اٟتاؿ 

 .وظائف البنوك التجارية: المطلب الثاني
  5:ىناؾ عدة كظائف تقـو هبا البنوؾ التجارية، كفيما يلي أىم ىذه الوظائف

تتميز البنوؾ التجارية بقدرهتا على خلق نقود الودائع كاليت تشكل جزءا مهما من : خلق نقود الودائع .1
  6 كتعترب ىذه الوظيفة من أىم كظائف البنوؾ التجارية يف الوقت اٟتاضر؛. عرض النقد

تعترب ىذه الوظيفة من أقدـ الوظائف التجارية، كىذه الودائع تعترب دينا : قبوؿ الودائع ٔتختلف أنواعها .2
 :على البنك التجارم كتتألف من

كىي الوديعة اليت تودع لدل البنك التجارم كال ٬توز لصاحبها سحبها أك سحب جزء منها : كدائع ألجل. أ
 .إال بعد انقضاء ا١تدة ا١تتفق عليها مع البنك

                                                           
 .226. ، مرجع سابق، ص(األساسيات كا١تستحدثات)عبد ا١تطلب عبد اٟتميد، اقتصاديات النقود كالبنوؾ . 1
 .56. ، ص(1982ا١تطبوعات اٞتامعية، : قسنطينة)، المؤسسات النقديةمركاف عطوف، . 2
 . 100. زينب عوض اهلل، أسامة أٛتد الفورل، مرجع سابق، ص. 3
 . 93-92. أسامة كامل، عبد الغٍت حامد، مرجع سابق،  ص ص. 4
 . 95-92. سامر بطرس جلدة، مرجع سابق، ص ص. 5
 .سيتم التفصيل يف ىذه النقطة أكثر يف فصل مستقل.  6
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كىي الودائع اليت تودع لدل البنك دكف قيد أك شرط كيستطيع : (اٟتساب اٞتارم)كدائع ٖتت الطلب . ب
 .صاحبها أف يسحب منها يف أم كقت شاء كال يدفع البنك فائدة على ىذا النوع من الودائع

كىي الوديعة اليت ال ٯتكن لصاحبها السحب منها إال بعد إخطار ا١تصرؼ بفًتة : كدائع ٖتت إشعار. ج
 . زمنية متفق عليها

 ا١تسا٫تة يف ٘تويل مشركعات التنمية من خالؿ منح القركض كاالئتماف بصيغ ٥تتلفة؛ .3

 شراء كبيع األكراؽ ا١تالية كحفظها ٟتساب ا١تتعاملُت معو؛ .4

 نقل األمواؿ كٖتويل العملة للخارج لسداد التزامات العمالء فيما يتعلق بعمليات االستَتاد؛ .5

 تأجَت ا٠تزائن اٟتديدية للعمالء ٟتفظ الوثائق كا١تمتلكات الثمينة كا١تهمة؛ .6

خصم األكراؽ التجارية، إصدار الشيكات السياحية، فتح االعتمادات ا١تستندية كٖتصيل األكراؽ  .7
 التجارية لصاحل العمالء؛

كىو تعهد كتايب من البنك بقبوؿ دفع مبلغ معُت نيابة عن العميل إذل طرؼ  :إصدار خطابات الضماف .8
آخر خالؿ الفًتة احملددة صراحة يف ا٠تطاب، كذلك يف حالة عدـ قياـ العميل بالوفاء بتلك االلتزامات 

 يف تاريخ االستحقاؽ، كيتقاضى البنك عمولة عن العميل مقابل إصدار خطابات الضماف؛

 تقدصل استشارات مالية متعددة يف ٣تاؿ دراسات اٞتدكل االقتصادية كالفنية ككيفية إدارة األعماؿ؛ .9

 خدمات الصراؼ اآلرل؛، ك(Credit Card) (بطاقة االعتماد)خدمات البطاقة االئتمانية  .10

 .شراء كبيع العمالت األجنبية .11

 . البنك المركزي: المبحث الثالث
ٯتثل البنك ا١تركزم أىم مؤسسة تشرؼ عل شؤكف النقد كاالئتماف يف العصر اٟتاضر، فهو يأيت على  

 . رأس النظاـ ا١تصريف كيتمتع بالسيادة كاالستقاللية كتعترب نشاطاتو ذات أ٫تية بالغة

 .نشأة البنك المركزي: المطلب األول
ففي بادئ األمر، كانت . جاءت نشأة البنوؾ ا١تركزية متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوؾ التجارية

كيف ضوء بساطة كتواضع النشاط االقتصادم . البنوؾ التجارية تقـو بإصدار النقود كتقبل الودائع كتقدـ القركض
كا١تارل يف تلك الفًتة، دل تكن ىناؾ حاجة لوجود ىيئة إشرافية تتوذل رسم سياسة عامة أك تضع القواعد التنظيمية 

 .لعمل البنوؾ
 كلكن إفراط بعض ىذه البنوؾ كتوسعها يف إصدار النقود أدل إذل حدكث أزمات مالية انعكست سلبا 

على االقتصاد، األمر الذم استدعى كجود مؤسسة تعٌت بتنظيم النشاط ا١تصريف كتنظيم عملية إصدار النقود 
 .كقد أككلت ىذه ا١تهمة يف بادئ األمر إذل أحد البنوؾ القائمة. للتحكم بعرض النقد
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 كمع تزايد النشاط االقتصادم كتزايد احتياجات اٟتكومات للتمويل، تزايدت حركة السلع كاألمواؿ عرب 
اٟتدكد الدكلية كتعقدت ا١تعامالت ا١تصرفية، ظهرت اٟتاجة إذل كجود ىيئة من خارج البنوؾ تتوذل عملية 

   1.اإلشراؼ على عمل تلك البنوؾ كتنظيم إصدار النقد، فكانت نشأة البنوؾ ا١تركزية
 كبنك ٕتارم مث أعيد تنظيمو 1656 كيعترب بنك السويد أقدـ بنك من حيث النشأة، حيث تأسس عاـ 

 كبنك ٕتارم يف البداية، يرجع الفضل إليو 1694، إال أف بنك ا٧تلًتا الذم تأسس عاـ 1868كبنك للدكلة عاـ 
عاـ  (إصدار النقود الورقية)يف تطوير مهاـ البنك ا١تركزم، حيث يعترب بنك اإلصدار األكؿ، كانفرد هبذه ا١تهمة 

، كأكقف حق البنوؾ األخرل يف ا٧تلًتا يف عملية اإلصدار النقدم كأجربىا على االحتفاظ ْتسابات لديو 1844
كأصبحت ىذه التجربة ٕتربة يقتدل هبا يف تنظيم النشاط ا١تصريف يف باقي  (لدل البنك ا١تركزم يف ا٧تلًتا)

البلداف، حيث منحت اختصاصات البنك ا١تركزم ألحد البنوؾ التجارية، كمن مث اعترب تاريخ بنك ا٧تلًتا كأساس 
  2 .إلطالؽ الصَتفة ا١تركزية

 ككاف مرتبطا بشكل كثيق باٟتكومة منذ نشأتو، كتأسس بنك 1800 كلقد تأسس بنك فرنسا ا١تركزم عاـ 
، كىكذا بدأت تنتشر البنوؾ ا١تركزية يف ٚتيع أ٨تاء العادل مث تأسس االٖتاد الفيدرارل ...1814ىولندا ا١تركزم عاـ 

كقد انتشرت البنوؾ ا١تركزية على إثر ا١تؤ٘تر العا١تي للعمل ا١تصريف . 1934للواليات ا١تتحدة كبنك مركزم عاـ 
 يف برككسل، حيث أكصى يف تقريره ا٠تتامي بضركرة إنشاء بنك مركزم على مستول كل 1920الذم انعقد عاـ 

دكلة ال يوجد هبا مثل ىذه ا١تؤسسة، كذلك هبدؼ تنظيم كتسهيل التعاكف النقدم كا١تارل الدكليُت فضال عن 
  3 .ٖتقيق االستقرار يف نظامها النقدم الداخلي

 كنظرا لتقارب طبيعة الدكر الذم تلعبو البنوؾ ا١تركزية يف ٥تتلف البلداف فإف ىناؾ قدرا من التماثل بُت 
 .   الوظائف األساسية اليت تؤديها، ككذلك ٣تموعة من ا٠تصائص اليت ٘تيزىا يف معظم أ٨تاء العادل

 .ماىية وخصائص البنك المركزي: المطلب الثاني
مؤسسة مصرفية تشرؼ على النشاط ا١تصريف يف االقتصاد كتقف على "يعرؼ البنك ا١تركزم على أنو  

قمة النظاـ ا١تصريف، من ناحية اإلصدار النقدم أك من ناحية العمليات ا١تصرفية، كٯتثل السلطة النقدية يف الدكلة، 
حيث تتدخل اٟتكومة من خاللو لتنفيذ سياستها االقتصادية، كغالبا ما نشأت البنوؾ ا١تركزية كبنوؾ ٕتارية يف 

 4.البداية مث ٖتولت إذل بنوؾ عامة ٘تلكها الدكلة
ا٢تيئة اليت تتوذل إصدار البنكنوت، كتضمن بوسائل شىت "كما ٯتكن تعريف البنك ا١تركزم على أنو 

سالمة أسس النظاـ ا١تصريف، كيوكل إليها اإلشراؼ على السياسة االئتمانية يف الدكلة ٔتا يًتتب على ىذه 
  5 .السياسة من تأثَتات ىامة يف النظامُت االقتصادم كاالجتماعي

                                                           
 .50. السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق، صا.  1
 .88. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص. 2
 .89-88. ا١ترجع نفسو، ص ص. 3
 .88. ا١ترجع نفسو، ص. 4
 .126. أسامة كامل، عبد الغٍت حامد، مرجع سابق، ص. 5
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 1 :من التعاريف السابقة تتضح بعض ا٠تصائص العامة للبنك ا١تركزم كاليت تتلخص فيما يلي
ىو بنك أك مؤسسة نقدية قادرة على إصدار كتدمَت النقود القانونية، أم ذلك النوع من أدكات الدفع اليت . 1

تتمتع بالقدرة النهائية كاإلجبارية على الوفاء بااللتزامات، كىو كذلك ا١تهيمن على شئوف النقد كاالئتماف يف 
 االقتصاد القومي؛

فالبنك ا١تركزم ٔتا لو من قدرة . ىو ليس بنكا أك مؤسسة عادية، إذ ٭تتل مركز الصدارة يف اٞتهاز ا١تصريف. 2
على إصدار كتدمَت النقود من ناحية، كالقدرة على التأثَت يف إمكانيات البنوؾ التجارية يف إصدار نقود الودائع 

 من ناحية أخرل، ٯتثل سلطة الرقابة العليا على البنوؾ التجارية؛

ففي كل اقتصاد قومي ال توجد إال كحدة . يًتتب على احتكاره إصدار النقود القانونية ٘تيزه ٔتبدأ الوحدة. 3
كمبدأ كحدة البنك ا١تركزم ال تتعارض مع تعدد الفركع . مركزية معينة تصدر النقود كتشرؼ على االئتماف

 ( بنك12الواليات ا١تتحدة )اإلقليمية للبنك ا١تركزم، اليت قد تكوف موزعة يف قطاعات جغرافية يف بلد ما؛ 

ىو غالبا مؤسسة عامة سواء بقوة القانوف أـ بقوة الواقع، كىي ضركرة ٘تليها أ٫تية كخطورة الوظائف اليت يقـو . 4
هبا، سواء كاف ذلك من حيث إصداره النقود القانونية، أـ من حيث تأثَته يف إصدار الودائع، كما يًتتب على 

 ذلك من نتائج متعلقة بالسياسة النقدية خاصة كالسياسة االقتصادية عامة؛
ال ٯتارس عمليات البنوؾ العادية، ذلك أف مثل ىذه العمليات قد تتعارض مع كضعو بالنسبة إذل البنوؾ . 5

 التجارية كما يًتتب على ىذا الوضع من عالقات خاصة تربطو هبا، ككذلك ٦تارستو ١تهمة رقابة االئتماف؛
ال يتعامل البنك ا١تركزم مباشرة مع األفراد، كيتم ذلك بشكل غَت مباشر من خالؿ تعاملو مع البنوؾ . 6

كما ٮتتلف ىدؼ البنك ا١تركزم عن ىدؼ البنوؾ التجارية أك ا١تشركعات . التجارية كالسوؽ النقدية كا١تالية
 .ا٠تاصة من حيث ٖتقيق الربح، إذ يتمثل ىدفو يف ٖتقيق مصلحة االقتصاد القومي

 .وظائف البنك المركزي: المطلب الثالث
بغرض ٖتقيق أىداؼ  تتمثل كظيفة البنك ا١تركزم الرئيسية يف الرقابة على البنوؾ التجارية كتنظيم االئتماف 

 .إضافة إذل ٚتلة من الوظائف اليت سنعرضها فيما يلي. السياسة النقدية

٭تتكر البنك ا١تركزم عادة اٟتق يف إصدار النقود الورقية أك البنكنوت، : البنك المركزي بنك اإلصدار .1
2 :كذلك لألسباب التالية

 

 ٖتقيق كحدة النقد كالتماثل يف نظاـ النقود الورقية؛ . أ

 ٖتقيق الثقة يف النقد ا١تتداكؿ على أنو صادر عن السلطة النقدية يف البالد؛ . ب

 كحدة السياسة النقدية كسهولة اٗتاذ القرارات ا١تناسبة كتنفيذىا؛. ج
 .٘تكُت البنك ا١تركزم من الرقابة على البنوؾ األخرل. د

                                                           
 .138. زينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، مرجع سابق، ص. 1
 . 94. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص. 2
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ككل القوانُت تدكر حوؿ .  كقد اختلفت القوانُت اليت تنظم اإلصدار من دكلة إذل أخرل كمن كقت إذل آخر
كىذا الغطاء قد . ٖتديد نوعية الغطاء الذم ٬تب أف ٭تتفظ بو البنك ا١تركزم يف مقابل إصداره ألكراؽ البنكنوت

كالغرض من احتفاظ البنك ا١تركزم هبذه . يتكوف من السندات اٟتكومية كمن الذىب كمن العملة األجنبية
1 .األصوؿ مقابل ما يصدره من أكراؽ البنكنوت ىو االبقاء على ثقة األفراد يف العملة ا١تصدرة

 

 2 :كقد تطورت أنظمة اإلصدار كفق ا١تراحل التالية
كيقضي ىذا النظاـ بأف يكوف االحتياطي الذىيب ١تقدار ما يصدره البنك :نظام الغطاء الذىبي الكامل . أ

. ، أم أف أكراؽ البنكنوت يف ىذه اٟتالة تكوف أكراقا نقدية نائبة(100%)ا١تركزم من أكراؽ البنكنوت 
ىذا النظاـ يقيد البنك ا١تركزم يف إصدار النقود الورقية ك٬تعلها تقـو على أساس ما ٭تتفظ بو من ذىب )

 .(ال على أساس حاجة الظركؼ االقتصادية للدكلة

يقـو عل أساس منح البنك ا١تركزم حق إصدار أكراؽ البنكنوت بكمية : نظام الغطاء الذىبي الجزئي . ب
 كأف أم زيادة يف مقدار ا١تصدر من أكراؽ 3،(مقابل سندات حكومية) –معلومة بدكف غطاء ذىيب 

. البنكنوت عن ىذه الكمية ٬تعل من الواجب أف يكوف ىناؾ غطاء كامل من الذىب ٢تذا ا١تقدار الزائد
 . كال شك أف ىذا النظاـ أكثر مركنة من نظاـ الغطاء الذىيب الكامل

 من الذىب ١تقدار ما يصدره (100%)ىذا النظاـ ال يتطلب االحتفاظ بغطاء : نظام الغطاء النسبي . ج
البنك ا١تركزم من عملة، إ٪تا يكتفي باالحتفاظ بنسبة معينة من مقدار ا١تصدر من العملة الورقية 

كاحتياطي ذىيب، على أف يكوف غطاء النسبة الباقية من عناصر الغطاء األخرل كالسندات اٟتكومية 
  .كاألكراؽ التجارية كاألكراؽ ا١تالية

كتقضي ىذه الطريقة بتحديد حد أقصى ١تقدار ما . (سقف االصدار) :نظام الحد األقصى لإلصدار . د
كقد كاف اٟتد األقصى قابال . يستطيع البنك ا١تركزم إصداره من أكراؽ البنكنوت دكف أم غطاء ذىيب

كعلى الرغم من أف . كٯتكن اعتبار ىذا النظاـ أكثر مركنة من األنظمة السابقة. للتغيَت حسب الظركؼ
ىذا النظاـ دل يشًتط نسبة أك كمية معينة من الذىب يف الغطاء، فإنو قد اشتمل على ٚتود من نوع 

آخر، كيتمثل ىذا اٞتمود عند بلوغ االصدار اٟتد األقصى، فقد ٖتتاج سوؽ النقد إذل كميات إضافية 
من أكراؽ النقد يف كقت يكوف البنك ا١تركزم قد كصل فيو إذل اٟتد األقصى لالصدار ٦تا يؤدم إذل تغيَت 

. القانوف لزيادة اٟتد األقصى لالصدار بالسرعة ا١تطلوبة، األمر الذم ٭تدث أثرا انكماشيا يف سوؽ النقد
كقد اتبعت فرنسا ىذا النظاـ، كنظرا لعدـ اتصافو بقدر كاؼ من ا١تركنة يتفق مع سرعة تغَت حاجات 

  4 .1928السوؽ النقدم فقد عدلت عنو عاـ 
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إف كل النظم السابقة تضع بعض القيود على البنك ا١تركزم يف إصدار أكراؽ : نظام اإلصدار الحر . ق
البنكنوت، هبدؼ إعطاء الثقة لألفراد يف ىذه األكراؽ، كما أف البنوؾ ا١تركزية كاف عليها االحتفاظ 

برصيد ذىيب عندما كانت العملة قابلة للتحويل بالذىب، ىذا باالضافة إذل ٗتوؼ الدكلة من إفراط 
أما كقد زالت كل ىذه األسباب فقد اعطيت لو ا١تركنة الكاملة يف . البنك ا١تركزم يف إصدار العملة

كدل يعد نظاـ االصدار اٟتر يشًتط على البنوؾ ا١تركزية االحتفاظ بأم احتياطي . إصدار أكراؽ البنكنوت
من الذىب، بل أصبح يكفي استخداـ أم نوع من أنواع األصوؿ األخرل كالسندات اٟتكومية 

. كالعمالت األجنبية كاألكراؽ التجارية غطاء لإلصدار، كما أنو ال يوجد ىناؾ حد أقصى لإلصدار
  .كبذلك اعطيت ا١تركنة الكاملة للبنوؾ ا١تركزية لرسم السياسة النقدية

كبصفة عامة ٯتكن القوؿ بأف قواعد اإلصدار يف معظم دكؿ العادل تدكر حوؿ قياـ البنك ا١تركزم بإصدار 
، تقابلها أصوؿ حصل عليها بقدر قيمتها كتتمثل أ٫تها فيما يلي  1 :كمية معينة من أكراؽ النقد كخصـو

الذىب كأصل حقيقي، لو قيمة نقدية ذاتية كعا١تية، كقوة شرائية بأسعاره السوقية أك الرٝتية كمقبوؿ  -
 يف ٚتيع ا١تعامالت؛ 

عمالت أجنبية، كىو أصل بالرغم من شكلو النقدم يقًتف باألصوؿ اٟتقيقية ١تا ٯتثلو من قوة شرائية  -
قبل االقتصاديات األجنبية، كىو بذلك يعترب دينا على األخَتة لصاحل البنك ا١تركزم، أم حقا لو 

كيستطيع أف يستخدمو يف معامالتو ا٠تارجية كيف اٟتصوؿ على السلع كا٠تدمات من ىذه 
 االقتصاديات؛

أذكف ا٠تزانة، كىي الوسيلة األكثر أ٫تية يف االقتصاد ا١تعاصر يف غطاء اإلصدار نظرا لندرة الذىب  -
كعدـ توافر العمالت األجنبية، كىي طريقة مبسطة من شأهنا إصدار النقود ٟتساب الدكلة 

 .كلفائدهتا، مقابل تقدصل صكوؾ تعًتؼ فيها ٔتديونيتها قبل البنك ا١تركزم

 .البنك المركزي بنك الدولة ومستشارىا المالي .2
كىذه الرابطة الوثيقة بُت البنك . يقـو البنك ا١تركزم يف معظم الدكؿ بدكر بنك الدكلة كمستشارىا ا١تارل 

كإذا كانت بعض البلداف قد عمدت إذل . كاٟتكومة إ٪تا تنشأ كنتيجة لقياـ البنك بتنفيذ سياسة اٟتكومة النقدية
تأميم البنك ا١تركزم فإف ذلك ال يعٍت ٖتويلو إذل إدارة حكومية، بل يظل للبنك نوع من االستقاللية يف إدارتو، 

 . كىذه االستقاللية أمر ضركرم لتمكُت البنك من القياـ بدكر مستشار اٟتكومة
 ككبنك للحكومة، فإف البنك ا١تركزم إ٪تا ٭تتفظ ْتسابات ا١تصاحل كا٢تيئات كا١تؤسسات اٟتكومية كيقـو 

فهو يقـو بقبوؿ الودائع من اٞتهات اٟتكومية ا١تختلفة، . بنفس الوظائف اليت تقـو هبا البنوؾ التجارية لعمالئها
كٖتصيل الشيكات ا٠تاصة هبا كمسحوباهتا من البنوؾ األخرل، كما ٯتو٢تا بالنقود الالزمة لدفع األجور 

، ىذا باالضافة إذل أف البنك ا١تركزم إ٪تا يقرض اٟتكومة قركضا قصَتة األجل كذلك يف انتظار قيامها ...كا١ترتبات
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كالبنك ا١تركزم يقـو بوظيفتو كبنك . بتحصيل مستحقاهتا من الضرائب أك اٟتصوؿ على قركض من عامة األفراد
 . اٟتكومة نظرا للعالقة الوثيقة بُت ا١تالية العامة كالشؤكف النقدية

 ككممثل للحكومة كككيل عنها، فإف البنك ا١تركزم عادة ما يكوف مسؤكال عن إدارة الدين العاـ، كالقياـ 
كما أف البنك ا١تركزم ىو الوكيل ا١تارل . بعقد قركض جديدة كإصدار أذكنات ا٠تزانة بالنيابة عن اٟتكومة

 .للحكومة، فهو الذم يتسلم حصيلة الضرائب كا١تدفوعات األخرل ٟتساهبا
 كيقـو البنك ا١تركزم بوظيفة ا١تستشار ا١تارل للحكومة، فيقدـ ٢تا النصح فيما يتعلق باالنفاؽ العاـ 

. كا١تيزانية، كالنصائح ا٠تاصة بتخفيض قيمة العملة، كا١تسائل ا١تتعلقة بالسياسة التجارية كسياسة الصرؼ األجنيب
  1.كما يعمل البنك ا١تركزم كممثل للحكومة يف ا١تسائل ا١تالية الدكلية

 .البنك المركزي بنك البنوك .3

يقـو البنك ا١تركزم ٔتجموعة من الوظائف النقدية ا٢تامة كاٟتيوية يف اٞتهاز ا١تصريف أىلتو ألف يطلق عليو 
فهو الذم ٭تتفظ باالحتياطي النقدم للبنوؾ التجارية كبودائعها، لتحريكها كاستخدامها بطريقة . بنك البنوؾ

كما أف تركيز االحتياطي النقدم ٯتكن البنك ا١تركزم . أكثر كفاءة كأكثر فاعلية لصاحل النظاـ ا١تصريف ككل
كما يتوذل البنك ا١تركزم العمليات . من أف يؤثر كأف يدير كيراقب خلق االئتماف بواسطة البنوؾ التجارية

ا١تصرفية ا١تتعلقة با١تقاصة كالتسويات كالتحويالت ا٠تاصة هبذه البنوؾ، فضال عن أف عليو كاجب القياـ بدكر 
 3. ٢تذه البنوؾ إذا كاجهتها أزمة سيولة2ا١تقرض األخَت

 .إدارة االئتمان المصرفي من خالل التنظيم والرقابة والتوجيو .4

من أىم كظائف البنك ا١تركزم كظيفتو كمنظم كرقيب لالئتماف، كىو ما يسمح برسم السياسة النقدية 
كللرقابة على االئتماف فإف البنك ا١تركزم يستطيع أف يستخدـ كسائل كأدكات متعددة تكّوف . كاالئتمانية للدكلة

 كحىت ٯتكن أف تكوف السياسة النقدية فعالة، فإف ذلك يتطلب 4.يف ٣تموعها ما يعرؼ بوسائل السياسة النقدية
أف يكوف ىناؾ تعاكف تاـ فيما بينو كبُت اٟتكومة دكف االخالؿ با١تقتضيات كا١تتطلبات الالزمة لتحقيق 

ك٘تارس البنوؾ ا١تركزية ثالث أنواع رئيسية من الرقابة . استقالليتو، فضال عن التنسيق بُت السياستُت النقدية كا١تالية
 5:على النشاط االئتماشل للبنوؾ التجارية

 هتدؼ ىذه األساليب إذل التأثَت على كمية أك حجم االئتماف يف ٣تموعو بغض النظر :(العامة)الرقابة الكمية. أ
كيتخد ىذا النوع من الرقابة سبيلة إذل ذلك عن طريق التأثَت على . عن أكجو االستعماؿ اليت يراد استعمالو فيها

                                                           
 .245-243. عادؿ أٛتد حشيش، مرجع سابق، ص ص.  1
تقـو اٟتاجة إذل مساعدة البنك ا١تركزم باعتباره ا١تلجأ األخَت إلقراض البنوؾ التجارية إذا قامت ظركؼ مؤثرة يف الثقة هبذه البنوؾ ٖتمل ا١تتعاملُت معها من األفراد كا١تشركعات إذل طلب . 2

 .سحب كدائعهم كاٟتصوؿ على نقود قانونية
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ٚتلة االحتياطيات النقدية ا١تتوافرة لدل النظاـ ا١تصريف مع ما يًتتب على ذلك من التأثَت بطريق غَت مباشر على 
 .اٟتجم الكلي لقركض البنوؾ كاستثماراهتا

 كهتدؼ إذل توجيو االئتماف إذل أجو االستعماؿ ا١ترغوب فيها، كذلك بالتمييز يف :(النوعية)الرقابة الكيفية .ب
كىي تتميز عن الوسائل الكمية يف أهنا تكوف . السعر أك يف مدل توافر االئتماف بُت أكجو االستعماؿ ا١تختلفة

كيف اٟتقيقة، إف األساليب النوعية يف . موجهة ٨تو استخدامات معينة لالئتماف كليس ٨تو اٟتجم الكلي لالئتماف
الرقابة على االئتماف إ٪تا كضعت بقصد التأثَت على قطاعات معينة من االقتصاد القومي دكف التأثَت على بقية 

 .  ك٢تذا يطلق على ىذا النوع من الرقابة الرقابة االنتقائية1.القطاعات

 كتعتمد يف تأثَتىا ذل النشاط االئتماشل للبنوؾ على األكامر كالتعليمات اليت يصدرىا البنك :الرقابة المباشرة.ج
ا١تركزم للبنوؾ التجارية على انفراد أك ٣تتمعة، سواء كاف ذلك ٓتصوص اٟتد األقصى ٞتملة قركضها كاستثماراهتا 

 .أـ السياسات اليت يتعُت عليها التزامها يف ميداف االقراض كاالستثمار

. كيتضمن مفهـو الرقابة ا١تباشرة ٔتعناىا الواسع التأثَت أك السلطاف األديب للبنك ا١تركزم على البنوؾ التجارية
كقد يتخذ ىذا التأثَت . أم ا١تقدرة على إقناعها باتباع سياسات تنسجم مع ما يرمي إذل ٖتقيقو من أىداؼ

 كالتحذير 2.األديب أك االقناع صورة تصر٭تات يدرل هبا البنك ا١تركزم أك توجيهات كنصائح يتوجو هبا للبنوؾ
بعدـ قبوؿ خصم األكراؽ التجارية، أك الطلب من البنوؾ التجارية بعدـ إقراض مشركعات معينة، أك االمتناع عن 

 .قبوؿ ضمانات معينة
 متطلبات نجاح البنك المركزي: المطلب الرابع

إف ٧تاح البنوؾ ا١تركزية يف ٖتقيق أىدافها، إ٪تا ٖتدده ٣تموعة من الشركط الذاتية أك ا١تؤسسية تتعلق  
  3 :، إضافة إذل ضركرة توافر ٚتلة من الشركط ا١توضوعية أبرزىا..هبياكل ىذه البنوؾ كنوعية مواردىا البشرية

تعٍت حرية البنك ا١تركزم يف رسم كتنفيذ سياستو النقدية دك٪تا خضوع لالعتبارات أك و: االستقاللية .1
االنفصاؿ التاـ بُت البنك - بأم حاؿ من األحواؿ-كلكن ال تعٍت االستقاللية . التدخالت السياسية

ا١تركزم كاٟتكومة، كانفراد البنك يف ٖتديد األىداؼ النهائية للسياسة النقدية حيث يتم االتفاؽ على 
 .ىذه األىداؼ بُت البنك كاٟتكومة

كعلى ذلك، فإف البنك ا١تركزم يبحث عن االستقاللية يف ٖتديد األىداؼ الوسيطة كيف انتهاج األدكات 
ا١تناسبة لبلوغ تلك األىداؼ، مع ضركرة اٟتفاظ على أكرب قدر ٦تكن من االنسجاـ كالتناغم بُت السياسة 

 .النقدية كالسياسة ا١تالية
كتعٍت التزاـ البنك ا١تركزم باٗتاذ االجراءات الالزمة لتحقيق أىداؼ السياسة النقدية كدكف : المصداقية .2

اٞتهاز ا١تصريف –كما أف اكتساب البنك ا١تركزم للمصداقية ٬تعل الفعاليات اليت تتأثر بقراراتو . هتاكف
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كما أف استقاللية البنك ا١تركزم تعترب ركيزة ىامة لتنفيذ . تسَت باالٕتاه ا١تطلوب بشكل أسرع- مثال
 .سياسة نقدية أكثر فاعلية كتسرع يف ٖتقيق األىداؼ، األمر الذم يعزز من مصداقيتو

على - كبشكل كاضح، كيف أكقات منتظمة–تعٍت شفافية السياسة النقدية اطالع اٞتمهور و: الشفافية .3
حيث أف معرفة اٞتمهور كإدراكهم ألىداؼ كإجراءات ىذه . توجهات كاجراءات السياسة النقدية

السياسة كأدكاهتا ك٘تكينهم من اٟتصوؿ على ا١تعلومات ا١تطلوبة يف ىذا ا٠تصوص، سيعمل على زيادة 
 .فعاليتها، فضال عن خلق مزيد من االلتزاـ من قبل البنك ا١تركزم للوفاء هبذه األىداؼ

فكلما ٘تتع البنك ا١تركزم ٔتزيد من االستقاللية كلما ازدادت اٟتاجة إذل مساءلتو على : المساءلة .4
سياساتو كالنتائج اليت تتمخض عنها، كذلك استنادا إذل مسؤكليتو ٕتاه ٖتقيق األىداؼ اليت ينص عليها 

الرب١تاف بصفتو ٦تثال : أما اٞتهات اليت يكوف فيها البنك مسؤكال أمامها فهي متعددة كمنها. قانونو
 .للشعب، كسائل االعالـ كاألسواؽ ا١تالية، كذلك كفق األسلوب الذم ينص عليو القانوف

 . أشكال أخرى للبنوك: المبحث الرابع
 .البنوك المتخصصة: المطلب األول

البنوؾ ا١تتخصصة ىي تلك البنوؾ اليت تقـو بعمليات مصرفية ٗتدـ نوعا ٤تددا من النشاط االقتصادم  
فهي تتخصص يف ٘تويل نشاط اقتصادم معُت . كاليت ال يكوف قبوؿ الودائع ٖتت الطلب من أنشطتها الرئيسية

 .كبنوؾ التنمية الصناعية، بنوؾ التنمية الزراعية، بنوؾ عقارية، بنوؾ التجارة ا٠تارجية كبنوؾ اإلدخار
 كتقـو البنوؾ ا١تتخصصة بتشغيل مواردىا يف قركض غالبا ما تكوف طويلة األجل باستثناء بنوؾ ٘تويل 

أما موارد ىذه البنوؾ فإهنا ال تستقيها من الودائع . التجارة ا٠تارجية حيث أجل القرض قد ال يتعدل الستة أشهر
كما ىو اٟتاؿ يف البنوؾ التجارية كلكن من رأٝتاؿ البنك كمن السندات كالقركض العامة اليت تصدرىا كتشًتؾ 

لذلك فإف البنوؾ ا١تتخصصة ال تستطيع التوسع ا١تستمر يف . فيها البنوؾ التجارية كنوع من أنواع االستثمار عندىا
     1.نشاطها إال يف حدكد مواردىا بعكس اٟتاؿ لدل البنوؾ التجارية

 .البنوك الشاملة: المطلب الثاني
البنوؾ الشاملة ىي تلك الكيانات ا١تصرفية اليت تسعى دائما كراء تنويع مصادر التمويل كتعبئة أكرب قدر 

كما . ٦تكن من ا١تدخرات من كافة القطاعات، كتوظيف مواردىا كفتح كمنح االئتماف ا١تصريف ٞتميع القطاعات
تعمل على تقدصل كافة ا٠تدمات ا١تتنوعة كا١تتجددة اليت قد ال تستند إذل رصيد مصريف، ْتيث ٧تدىا ٕتمع ما بُت 

كظائف البنوؾ التجارية التقليدية ككظائف البنوؾ ا١تتخصصة كبنوؾ االستثمار كاألعماؿ، أم أهنا تقـو بأعماؿ 
 2 .كل البنوؾ
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كقد أدل إذل ظهور ك٪تو ىذا الشكل من البنوؾ التغَتات ا١تصرفية العا١تية اليت عكستها العو١تة على أداء  
كهتدؼ . البنوؾ اليت تسعى دائما كراء تنويع مصادر التمويل كالتوظيف كتعبئة أكرب قدر ٦تكن من ا١تدخرات

البنوؾ الشاملة من خالؿ تبٍت سياسة التنويع إذل استقرار حركة الودائع كا١توازنة بُت السيولة كالرْتية كتقليل درجة 
 1.ا١تخاطر ا١تصرفية
 .البنوك اإللكترونية :المطلب الثالث

 يف ا١تصريف أ٪تاط العمل يف جذرم إحداث ٖتوؿ يف سا٫تت اليت من أىم ا١تتغَتات التكنولوجييعد التقدـ  
 كاالتصاالت كاٟتواسب اآللية بغية ابتكار ا١تعلومات من أحدث تقنيات استفادت البنوؾعصر العو١تة، حيث 

 بدقة الء العمإذلخدمات مصرفية مستحدثة كتطوير أساليب تقدٯتها ٔتا يكفل انسياب ا٠تدمات ا١تصرفية من البنوؾ 
 يف مادم ٢تا كجود اليت من البنوؾ التقليدية التدر٬تيكلعل من أىم مالمح ىذه ا١تنظومة اٟتديثة ىو االنتقاؿ . كسػهولة

 تقدصل خدماهتا للعمالء كىى ما يف تعتمد على شبكة األنًتنت كاليت" البنوؾ االفًتاضية" إذلشكل فركع كمعامالت 
 . ا١تصريفلتضيف أبعادان غَت مسبوقة للعمل  "Internet Banks " تسمى

 Internet) أك بنوؾ اإلنًتنت   (Electronic Banking) يستخدـ  تعبَت أك اصطالح البنوؾ اإللكًتكنية 

Banking )  كتعبَت متطور كشامل للمفاىيم اليت ظهرت مع مطلع التسعينيات كمفهـو ا٠تدمات ا١تالية عن بعد أك 
 أك البنك على (Home Banking ) أك البنك ا١تنزرل (Remote Electronic Banking) البنوؾ االلكًتكنية عن بعد 

 ، كٚتيعها تعبَتات تتصل بقياـ ( Self – Service Banking)أك ا٠تدمات ا١تالية الذاتية ( Online Banking) ا٠تط 
الزبائن بإدارة حساباهتم كإ٧تاز أعما٢تم ا١تتصلة بالبنك عن طريق ا١تنزؿ أك ا١تكتب أك أم مكاف آخر كيف الوقت الذم 

ٖترير العمالء من قيود الزماف ٦تا أدل إذل .(ا٠تدمة ا١تالية يف كل كقت كمن أم مكاف  )يريد الزبوف، كيعرب عنو بعبارة 
 كتتصف خدمات الصَتفة اإللكًتكنية ٔتجموعة من ا٠تصائص ا١تميزة 2.كا١تكاف كتوفَت الوقت كاٞتهد لعمالء البنوؾ

 3 :٢تا، من أبركىا أهنا
 تتم عن بعد كبدكف اتصاؿ مباشر بُت أطراؼ ا٠تدمة؛ 

 خدمات عرب اٟتدكد ال تعرؼ قيودا جغرافية؛ 

 تقـو عل التعاقد بدكف مستندات كرقية كىذا ما يطرح عددا من ا١تسائل القانونية ا١تتعلقة بأدلة اإلثبات . 

كيؤمن البنك على األنًتنت النشرات اإلعالنية عن ا٠تدمات اليت يقدمها، إتاحة خدمات ا١تصرؼ ا١تنزرل، إمداد 
العمالء با١تعلومات عن أرصدهتم مع إمكانية دفع الكمبياالت ا١تسحوبة عليهم إلكًتكنيا، كتقدصل معلومات عن إدارة 

 .احملافظ ا١تالية للعمالء كطرؽ ٖتويل األمواؿ بُت حسابات العمالء
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 .البنوك االسالمية:المطلب الرابع
 بصدل كاسػع، كمنحت الصَتفة اإلسالمية فرصة (2008)حضي الطػرح اإلسالمي حوؿ األزمة ا١تالػية العػا١تية 

نتيجة لنجاح البنوؾ اإلسالمية يف مواجهة  ذىبية لتقدـ للعادل ٪توذج أعما٢تا بديال عن الصَتفة التقليدية، كذلك
 .األزمة، يف كقت توالت فيو ضربات األزمة ا١تػالية على الكثَت من ا١تصارؼ التقليدية

 .مفهوم البنوك اإلسالمية .1
البنوؾ االسالمية ىي مؤسسات مالية تعمل كفق ما تفرضو األحكاـ كالقواعد يف الشريعة االسالمية،  

كما اتسمت عالقتها . كقد ٘تيزت ىذه البنوؾ بعدـ التعامل بالفائدة أخذا من ا١تقًتضُت أك اعطاءا للمودعُت
كيقـو البنك اإلسالمي بأداء ا٠تدمات ا١تصرفية كا١تالية كما يباشر  1.بعمالئها بأهنا عالقة شريك مع شريكو

أعماؿ التمويل كاالستثمار يف اجملاالت ا١تختلفة يف ضوء أحكاـ الشريعة االسالمية، هبدؼ غرس القيم كاألخالؽ 
  2.اإلسالمية يف ٣تاؿ ا١تعامالت ا١تالية كا١تساعدة يف ٖتقيق التنمية االجتماعية كاالقتصادية

عدة قواعد للمعامالت ا١تالية الذم حدد " ص" الرسوؿ عهد إذل ا١تصريف اإلسالميترجع أسس النظاـ ك
 مث بطل التعامل هبذه األسس لفًتة من ، كاف ينتشر فيها الربااليت تلك اٟتقبة يفاإلسالمية تعكس اٞتو العاـ السائد 

 الذم أسس ما يسمى ببنوؾ 1963  يف مصر سنة على يد الدكتور أٛتد النجارالزمن، لتعود كتبعث من جديد
، لتنتقل بعدىا إذل 1967االدخار احمللية للتعامل مع صغار الفالحُت كفق أسس إسالمية، لكن الفكرة أجهضت سنة 

 ،كىو البنك اإلسالمي للتنمية 1975جدة با١تملكة العربية السعودية سنة دكؿ ا٠تليج أين أنشئ أكؿ بنك إسالمي يف 
حيث كانت ملكيتو كتعاملو أساسا مع الدكؿ كاٟتكومات خاصة منها األعضاء يف منظمة ا١تؤ٘تر اإلسالمي، كيف 

 3.نفس السنة أنشئ أكؿ بنك إسالمي خاص يتعامل مع األفراد كىو بنك ديب اإلسالمي

لقد باشرت ا١تصارؼ اإلسالمية أعما٢تا يف بيئة مصرفية تسيطر عليها الصَتفة التقليدية، كاستطاعت رغم 
كدل يقف األمر . ذلك أف تقدـ خدماهتا ا١تصرفية ا١تتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية إذل قطاع عريض من ا١تتعاملُت

كقد  4.عند ذلك بل إتهت ا١تصارؼ التقليدية نفسها لتقدصل خدمات ا١تصارؼ اإلسالمية ٤تليا كإقليميا كعا١تيا
 5:ثالث مبادئ أساسيةانطلقت فكرة ا١تصارؼ اإلسالمية من 

 .  باعتباره ٤ترما يف القرآف الكرصل كيف السنة النبوية الشريفة باالٚتاع:التحريم الواضح والقطعي للربا:المبدأ األول
إذ أف للماؿ كظيفة اجتماعية يف اإلسالـ لذلك كاف : ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية: المبدأ الثاني

االىتماـ بالنواحي االجتماعية أصال من أصوؿ ىذا الدين، فا١تصرؼ اإلسالمي يقـو بتعبئة مدخرات 
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األفراد كاستثمارىا يف ٥تتلف أكجو النشاط االقتصادم هبدؼ توفَت مناصب جديدة للشغل كٖتقيق 
 .رفاىية اجملتمع إذل جانب ٖتقيق الربح

يعتمد ا١تصرؼ اإلسالمي يف توظيف أموالو على االستثمار : االستثمار في األنشطة الحالل: المبدأ الثالث
 كفقا ١تبادئ الشريعة اإلسالمية، كما أف األعماؿ ا١تصرفية ٗتضع لقواعد اٟتالؿ كاٟتراـ يف با١تشاركة

اإلسالـ، كاليت تستهدؼ حاجات اجملتمع األساسية كمصاٟتو العليا فينشط عمليات التنمية 
 .  باجملتمع

 . صيغ وآليات التمويل اإلسالمي.2
  التمويل اإلسالمي ىو أسلوب يف التمويل يستند إذل قاعدة فقهية معركفة كمهمة كىي أف الربح يستحق يف 

الشريعة اإلسالمية با١تلك أك بالعمل كىو ما يعٍت أف عنصر العمل ٯتكن أف يدخل النشاط االقتصادم على أساس 
الربح، كٔتا أف التمويل ا١تصريف يعتمد على ا١تلك أساسا للربح، فإف القاعدة تقتضي أف من ملك شيئا استحق أية 

  1.زيادات ٖتصل يف ذلك الشيء

أما بالنسبة لصيغ التمويل اإلسالمية فيقصد هبا تلك األساليب أك األدكات اليت تستخدـ يف ٘تويل ا١تشركعات 
العامة أك ا٠تاصة اليت تتفق مع العدؿ كالبعد عن الظلم، كتشجيع ا١تشاركة يف األنشطة االقتصادية، كتأخذ صيغ 

التمويل اإلسالمية أحد شكلُت، صيغ البيوع مثل بيع ا١تراْتة كبيع السلم كصور ا١تشاركة يف األرباح كا٠تسائر كاإلنتاج 
 كرغم بساطة أدكات التمويل اإلسالمية نظريا فإهنا قد تصبح أحيانا مركبة ألف 2كا١تضاربة كا١تزارعة كا١تساقاة كا١تغارسة،

بعض ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسالمية تستخدـ ا٢تندسة ا١تالية بًتكيب أك تشكيل أدكات جديدة انطالقا من 
 3 :٣تموعة من األدكات التمويلية تلبية لرغبات عمالئها، كتنقسم صيغ التمويل اإلسالمية إذل

 كىي عقد بُت طرفُت أك أكثر يقدـ أحد٫تا ا١تاؿ كاآلخر يشارؾ ّتهده على أف يتم االتفاؽ على :المضاربة. أ
 .نصيب كل طرؼ يف الربح بنسبة معلومة من اإليراد

كتتم عن طريق اشًتاؾ ا١تصرؼ اإلسالمي مع طرؼ آخر إلنشاء مشركع استثمارم يشًتؾ الطرفاف : المشاركة. ب
  .يف إدارتو ك٘تويلو، ككذلك يتشاركاف يف أرباحو كخسائره بنسب متفقة مع حصة ا١تشاركة يف رأس ا١تاؿ

تعترب ا١تراْتة من أكثر أساليب التمويل استعماال لدل ا١تصارؼ اإلسالمية كىي تتضمن إبراـ عقود  : المرابحة. ت
يلتـز ٔتوجبها البائعوف بنقل ملكية سلعهم أك حقوقهم العينية ٔتقابل نقدم يتضمن ىامش ربح مقبوؿ شرعا، كما تعرب 
ا١تراْتة عن قياـ ا١تصرؼ بتنفيذ طلب ا١تتعاقد معو على أساس شراء األكؿ ما يطلبو الثاشل بالنقد الذم يدفعو ا١تصرؼ 

  .كليا أك جزئيا كذلك يف مقابل التزاـ الطالب بشراء ما أمر بو كحسب الربح ا١تتفق عليو عند االبتداء

                                                           
 . 13. ، ص مرجع سابقنبيل بوفليح كعبد اهلل اٟترتسي ٛتيد، .1
 .231. ، ص(2001دار اٞتامعة اٞتديدة،: اإلسكندرية)، األزمة المالية العالمية األسباب والعالج، عبد العزيز قاسم ٤تارب .2
 .15-14. نبيل بوفليح، عبد اهلل اٟترتسي ٛتيد، مرجع سابق، ص ص .3
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طلب صناعتها من )يعرب ا١تصرؼ اإلسالمي من خالؿ ىذا البيع عن رغبتو يف استصناع السلعة :  اإلستصناع.ث
، كيتم ٖتديد السلعة كٙتنها ككقت تسليمها يف عقد اإلستصناع حيث يدفع ا١تصرؼ ٙتن السلعة معجال مث (الصانع

٭تصل على السلعة، كيقـو ا١تصرؼ اإلسالمي من خالؿ عالقاتو الواسعة مع الصناعيُت كالتجار ببيع ىذه السلعة 
  1.بثمن عاجل أك آجل

 السلم كالسلف ٔتعٌت كاحد كىو بيع شيء موصوؼ يف الذمة بثمن معجل، أك ىو عقد على :بيع السلم .ج
موصوؼ يف الذمة ببذؿ يعطى عاجال، أم أف البضاعة ا١تشًتاه دين يف الذمة ليست موجودة أماـ ا١تشًتم كمع ذلك 

 2.فإنو يدفع الثمن عاجال للبائع

ىو إتاحة ا١تصرؼ أك ا١تؤسسة ا١تالية مبلغا ٤تددا لفرد من األفراد أك ألحد عمالئو من أصحاب : القرض الحسن. ح
السمعة اٟتسنة حيث يضمن سداد القرض اٟتسن كاسًتداد أصل القرض دكف ٖتميل ىذا الفرد أك العميل أية أعباء 

أك عموالت أك مطالبتو بفوائد كعائد استثمار ىذا ا١تبلغ، كىي صيغة تعتمد عليها ا١تصارؼ اإلسالمية لتمويل مشاريع 
 .إ٪تائية ٘تنح للمستحقُت من أفراد اجملتمع على أف يرد ا١تقًتض ا١تاؿ ا١تقرض لو بعد ٖتسن أحوالو

 يقـو ا١تصرؼ اإلسالمي كفقا ٢تذا األسلوب بشراء كحيازة ا١توجودات كا١تمتلكات ا١تختلفة :اإلجارة التشغيلية. خ
اليت تليب حاجات ٚتهور الزبائن كالعمالء، كيعمد ا١تصرؼ على تأجَت ىذه ا١توجودات إذل من يرغب باالنتفاع منها 

تشغيليا كاستيفاء ىذه ا١تنافع خالؿ مدة معينة يتفق عليها كيف هناية ا١تدة يسًتد ا١تصرؼ حيازة تلك ا١توجودات كٯتكن 
 . أف يعيد تأجَتىا ثانية إذل مستخدـ جديد يرغب باالنتفاع هبا

حيث يقـو ا١تصرؼ بشراء أصوؿ ٕتاكبا   ىي عملية إ٬تار تنتهي بتملك ا١تستأجر للعُت ا١تؤجرة:اإلجارة التمليكية. د
مع طلب أحد العمالء لتملك أحد األصوؿ عن طريق اإل٬تار ا١تنتهي بالتمليك، كبالتارل يتم نقل ملكية األصوؿ 

 .ا١تؤجرة يف هناية فًتة اإلجارة من ا١تصرؼ ا١تؤجر إذل العميل ا١تستأجر بناء على كعد بذلك

أما بالنسبة للخدمات ا١تصرفية اليت تقدمها البنوؾ اإلسالمية فهي نفس ا٠تدمات اليت تقدمها البنوؾ التجارية 
األخرل كذلك لعدـ كجود شبهة الربا فيها أك عدـ تعارضها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كفتح اٟتسابات اٞتارية كما 

يتعلق هبا من إصدار الشيكات كالبطاقات االئتمانية كاٟتسابات االدخارية كاالستثمارية، كٖتصيل األكراؽ التجارية، 
   . ، كتقدصل االستشارات كدراسات اٞتدكل االقتصادية كغَتىا(األسهم دكف السندات)كعمليات األكراؽ ا١تالية 

 

                                                           
. ، ص(2010إثراء للنشر كالتوزيع، : األردف)، األزمات المالية، قديمها وحديثها، أسبابها ونتائجها، والدروس المستفادة٤تمد عبد الوىاب العزاكم ك عبد السالـ ٤تسن ٜتيس،  .1

202. 
، ا١تنضمة العربية للتنمية اإلدارية، ٚتهورية "تداعيات األزمة ا١تالية العا١تية كأثرىا على اقتصاديات الدكؿ العربية"، مؤ٘تر "األزمة ا١تالية العا١تية كمعاٞتتها من منظور إسالمي"سعيد اٟتالؽ،  .2

 . 95. ، ص2009مصر العربية، أفريل 
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 خلق وإنشاء النقود: الفصل الرابع
 إف التطور الكبَت يف حجم ا١تعامالت كاألنشطة االقتصادية، جعل ا١تتعاملُت االقتصاديُت ْتاجة إذل كميات 

متزايدة من النقود لتمويل نفقاهتم كتغطية تلك ا١تعامالت، كعليو كانت عملية خلق النقود ٔتثابة االستجابة ٢تذه 
غَت أف ىذه العملية قد يكوف ٢تا آثار خطَتة عندما ال يتم السيطرة عليها كمراقبتها بواسطة السلطات . اٟتاجة
البنوؾ : كعليو سيتم من خالؿ ىذا الفصل تناكؿ عملية خلق النقود اليت تتم من خالؿ ا١تتعاملُت النقديُت. النقدية

 .التجارية، البنك ا١تركزم كا٠تزينة، بشيء من التفصيل، باإلضافة إذل استعراض أىم ٤تددات عملية خلق النقود

عملية خلق النقود بواسطة البنوك التجارية : المبحث األول
نقود كدائع –تعٍت عملية خلق النقود أف ا١تصرؼ التجارم يستطيع تقدصل تسهيالت ائتمانية للعمالء 

بدكف أف يكوف ىناؾ كدائع ٥تصصة كمقابلة ٢تا موجودة بالفعل لديو، كبالتارل قدرة البنك التجارم على - مشتقة
1 .التأثَت على عرض النقود كالطلب يف اجملتمع ككذلك تفاعلها مع السياسات النقدية تأثرا كتأثَتا

 

، (تسديد)كبعبارة أخرل يتم خلق النقود عن طريق ٖتويل الديوف اليت ال تتمتع بقدرة ابرائية إذل كسائل دفع 
  2.ك٬ترم مراكمة ىذه الديوف ضمن ما يقابل الكتلة النقدية

كتكمن الفكرة األساسية لعملية خلق النقود أنو من خالؿ ا٠تربة كالتجربة اتضخ أف البنوؾ التجارية ليست ْتاجة 
لالحتفاظ بكامل كدائع األفراد اٞتارية أك ٖتت الطلب، أم أف ليست ىناؾ ضركرة على اإلطالؽ لالحتفاظ بأمواؿ 

كما داـ األمر كذلك فلقد إتهت اإلدارة ا١تصرفية للبنوؾ إذل االكتفاء باالحتفاظ ّتزء من . 100%ا١تودعُت بنسبة 
، على أف تقـو البنوؾ بعد ذلك (٣تموع االحتياطيات القانونية كاالحتياطيات اإلضافية)الودائع يف صورة احتياطيات 

ككلما زادت درجة . (عادة استخداـ الشيكات)بإقراض ما تبقى، شريطة انتشار الوعي ا١تصريف أك العادة ا١تصرفية 
الوعي ا١تصريف، كانتشر استخداـ الشيكات يف تسوية ا١تدفوعات، قلت الثغرات اليت تتسرب منها النقود اإللزامية 

إذل عملية التداكؿ كىو ما يزيد من قدرة البنوؾ التجارية يف التأثَت على ا١تعركض النقدم من  (النقود ا١تعدنية كالورقية)
3.خالؿ قدرهتا على خلق النقود

  

 4 :إف انفراد البنوؾ التجارية هبذه العملية تعود لسببُت ٫تا
 قدرة البنك التجارم يف ضماف تسديد الودائع يف أم كقت بسبب ما لديو من سيولة؛ . أ

 .استمرار الطلب على االئتماف من قبل األفراد كالشركات . ب
 كجدير بالذكر أف عملية خلق الودائع، كاليت ٔتقتضاىا تتمكن البنوؾ التجارية من زيادة اٟتجم الكلي للنقود 

يف اجملتمع ٔتا قيمتو عدة أضعاؼ قيمة الزيادة يف النقود اليت ٖتصل عليها كودائع أصلية، من ا١تمكن أف ٖتقق يف إتاه 
كيف ىذه اٟتالة العكسية يتسبب سحب مبلغ من النقود من ىذه البنوؾ يف انقاص اٟتجم الكلي . معاكس ٘تاما

                                                           
 . 93-92. االسيد متورل عبد القادر، مرجع سابق، ص. 1
 .133. ، مرجع سابق، صالنقود والسياسات النقدية الداخليةكساـ مالؾ، .  2
 .227ا١تطلب عبد اٟتميد،  اقتصاديات النقود كالبنوؾ األساسيات كا١تستحدثات،مرجع سابق، ص. 3
 .72. ، األكادٯتية العربية ا١تفتوحة يف الدا٪تارؾ، كلية اإلدارة كاالقتصاد، ص"مقرر اقتصاديات النقود كالبنوؾ" طارؽ ٤تمد خليل األعرج .4
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كيعرؼ ىذا االنقاص ا١تضاعف لنقود الودائع أك . للنقود يف اجملتمع ٔتا قيمتو عدة أضعاؼ قيمة ىذا ا١تبلغ ا١تسحوب
  1.الودائع (إتالؼ)النقود الكتابية بإفناء 

فيجرم االفًتاض أكال .  كإلبراز كيف ٯتكن للبنوؾ التجارية خلق النقود سيتم االعتماد على مقاربات متعاقبة
كجود اقتصاد نقدم من ٪توذج مبسط، يوجد بو بنك ٕتارم كاحد، لنمر بعدىا إذل نظاـ نقدم يشمل العديد من 

 .البنوؾ التجارية إذل جانب البنك ا١تركزم
خلق وإتالف النقود بواسطة بنك تجاري واحد : المطلب األول

     تتم عملية خلق النقود من طرؼ البنوؾ التجارية، كىي عبارة عن نقود كتابية تظهر من خالؿ التسجيالت 
كحسب االقتصادم  احملاسبية للودائع كالقركض، كىي تعكس تداكؿ األمواؿ باستعماؿ الشيكات كليس تداك٢تا حقيقة

كٯتكن للبنك التجارم أف ٮتلق  الديوف (Monétiser)نقدكية ز على ػػ فإف العملية ترتك"P.BERGER"رالفرنسي برج
 أك النقد ، الديوف على ا٠تارج(األفراد كا١تؤسسات)  القركض لالقتصاد:النقود عندما ٯتتلك ثالثة ٪تاذج من األصوؿ

 2:الديوف على ا٠تزينةاألجنيب ك
:  القروض لألفراد والمؤسسات .1

    ٯتكن للبنك التجارم أف ٮتلق النقود انطالقا من القركض اليت ٯتنحها لألفراد كا١تؤسسات، فعندما يقـو ٓتصم كرقة 
ٕتارية ألحد العمالء، فهذه العملية ٘تثل بيع النقد بورقة ٕتارية أك عملية شراء الورقة التجارية بالنقد اليت تعترب دينا 
على العميل، كقيمتها تظهر يف أصوؿ البنك ضمن ديوف ٤تفظة السندات بينما خلق النقد االئتماشل ا١تقابل للورقة 

كتسجل قيمة الكمبيالة يف حساب العميل مع ، سوؼ يظهر يف خصـو البنك ىذا يف حالة افًتاض كجود بنك كاحد
خصم العمولة طبعا، كىذا يبُت كيف يستطيع البنك التجارم أف ٮتلق النقود عندما يقـو بتسديد قيمة شراء الكمبيالة 

  . الذم قاـ ْتسم الورقةبواسطة تسجيل قيد يف اٞتانب الدائن من حساب العميل
يف ىذا ا١تثاؿ مت هتميش العموالت ) على ميزانية البنك التجارم دينار100كا١تثاؿ ا١توارل يظهر أثر حسم كمبيالة بقيمة 

 100.3نتيجة ىذه العملية ازدادت الكتلة النقدية بقيمة . (كالفوائد اليت تًتتب على عملية اٟتسم
 خصوم أصول

  X "100"كدائع يف اٟتساب اٞتارم العائد لػ ٤100تفظة السندات 
يستطيع البنك التجارم أف ٮتلق النقد عندما يتلقى عمالت أجنبية  : الديون على الخارج أو العمالت األجنبية.2

 .من شخص، فيقـو بتقدصل مقابلها بالعملة احمللية
، فإف ميزانية ا١تصرؼ تصبح على "Y " من عميل مصدر 100فإذا ما مت افًتاض شراء البنك لعمالت صعبة بقيمة 

 :الشكل التارل
 

                                                           
 . 106. أسامة كامل، عبد الغٍت حامد، مرجع سابق، ص.  1
 .72-71. ، مرجع سابق، ص ص"األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية.  2
 .136. ،  مرجع سابق، ص النقود والسياسات النقدية الداخليةكساـ مالؾ،.  3
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 خصوم أصول
  Y "100 "حساب جارم للعميل  100عمالت صعبة 

:  الديون على الخزينة.3
     ٯتكن للبنك التجارم أف ٮتلق النقد أيضا عندما يكتتب بسندات ا٠تزينة بشكل مباشر كإما بشكل غَت مباشر 

عندما يقـو حاملو السندات ٓتصمها لدل البنك التجارم فيشًتيها مقابل إصداره النقد الضركرم إلجراء تلك 
 :دينار تصبح ميزانية ا١تصرؼ على الشكل التارل100فإذا افًتضنا أف قيمة السندات اليت اشًتاىا البنك . العملية

 خصوم أصول
  Z "100 "حساب جارم للعميل  100سندات خزينة 

مقابل اٟتصوؿ على أصوؿ غَت نقدية فقد يقـو البنك بتقدصل قرض لفرد أك البنك كباإلضافة إذل خلق النقد بواسطة 
 من جهة كلقرض من جهة أخرل كعندىا تصبح ميزانية البنك ىناؾ خلق للنقود، كيف مثل ىذه اٟتالة ٧تد أف مؤسسة

 :على الشكل التارل
 خصوم أصول

  100حساب جارم  100سلفة أك قرض 
     يتضح ٦تا تقدـ أف خلق النقد بواسطة البنك الوحيد يتم عندما يتحصل ىذا األخَت على أصوؿ غَت نقدية أم 

 لتزاماتو،اأصوؿ حقيقية أك مالية، كقيمة ىذه األصوؿ تظهر يف موجودات البنك كقيمة النقد الذم مت خلقو تظهر يف 

 كيبدك كاضحا من خالؿ ،كلذلك قاؿ برجر كما ذكرنا أف البنك ٮتلق النقد عندما ٭توؿ األصوؿ غَت النقدية إذل نقد
ألنو يف أغلب األحواؿ ٧تد ا١تستفيد  " Loans make deposits" ا١تبدأ اإل٧تليزم ا١تشهور أف القركض تنشأ الودائع

من القرض يستخدمو بعد كضعو يف حساب جارم لكي يستعمل للتسديد بواسطة الشيكات ا١تسحوبة على ىذا 
 كالشيكات ا١تسحوبة توضع بدكرىا يف حسابات ا١تستفيدين، كىذه الشيكات تؤدم إذل خلق كدائع جديدة، البنك،

. كيستمر البنك يف عملياتو االقراضية ْتيث تتضاعف القركض ا١تتولدة عن عملية القرض األكذل

     ىذه اآللية تكوف يف االٕتاه ا١تعاكس عندما ٭تصل إتالؼ للنقد عند قياـ ا١تصرؼ بتحصيل قيمة األصوؿ ا١تالية 
كىذا  ا١تذكورة يف ٤تفظة سنداتو، كلكن ما ٕتدر اإلشارة إليو أف عملية خلق النقود تكوف أكرب من عمليات إتالفها،

ال يواجو فهو  نظرا لوحدانيتوكا١تصرؼ الوحيد يوجد استثناء يف كضعية جيدة ألنو  ما يوضح النمو يف الكتلة النقدية،
 لكن األمر ٮتتلف يف إطار نظاـ نقدم يشتمل على العديد من البنوؾ اليت يصدر كل منها نقده مشكلة سيولة،

 1 .ا٠تاص
 2:في إطار نظام نقدي يحوي العديد من البنوك التجاريةخلق النقود : المطلب الثاني

إف مقدرة البنوؾ التجارية ككل تفوؽ مقدرة البنك الواحد عل خلق الودائع، األمر الذم يؤكد االفًتاض  
يف النظاـ النقدم الذم يضم ٣تموعة من  ك1.القائل، أف البنوؾ التجارية عامل مؤثر يف حجم كمية النقود ا١تتداكلة

                                                           
 .62.، مرجع سابق، ص "األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية.  1
 .78-71. ، مرجع سابق، ص ص"األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية. 2
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ىذه  ية ا١تقاصة،آؿيتطلب حلها تطبيق ك ،البنوؾ تظهر مشكلة التحويل الضركرم بُت نقد مصرؼ كنقد مصرؼ آخر
 (النقد ا١تركزم )اآللية تفرض أف يتدخل البنك ا١تركزم كوسيط بُت كافة البنوؾ، كيصدر البنك ا١تركزم نقده ا٠تاص 

 .لبنوؾ التجارية كا٠تزينة كبعض األعواف االقتصاديُت غَت ا١تاليُتٖتديدا ؿعلى شكل أكراؽ أك حسابات جارية يفتحها 
 2 : بعض اٟتاجات مثللتغطيةنقد البنك ا١تركزم  امتالؾكيتوجب على البنوؾ التجارية 

حاجات مرتبطة ٔتمارسة البنك التجارم نشاطو كخاصة لتأمُت عمليات ا١تقاصة بُت البنوؾ بواسطة حساباهتا - 
رة من أصحاب الودائع باألكراؽ النقدية من جهة ظكلتلبية طلبات السحب ا١تنت الدائنة لدل البنك ا١تركزم من جهة،

 ؛أخرل
 .حاجات نإتة عن القيود ا١تفركضة بواسطة أدكات السياسة النقدية مثل االحتياطات اإلجبارية- 

:  كيف حالة عملية خلق النقود بواسطة النظاـ ا١تصريف أك تعدد البنوؾ التجارية فإهنا تنقسم إذل حالتُت
احتفاظ البنك التجارم باحتياطي نقدم كامل يغطي الوديعة  كتعٍت: حالة االحتياطي النقدي الكامل .1

 تطرأ أية إضافة إذل حجم الكتلة لنك لبنك التجارم خلق أم كديعة جديدة،ؿ ٯتكن كىنا ال بأكملها،
 .النقدية ا١تتداكلة

: خلق النقود في حالة االحتياطي النقدي الجزئي .2
كذلك ألف غالبية أصحاب  إف احتفاظ البنك التجارم باحتياطي نقدم كامل ىو افًتاض بعيد عن الواقع،

كيف الوقت الذم يتقدـ فيو أشخاص لسحب جزء  الودائع لن يتقدموا لسحب كدائعهم مرة كاحدة أك يف كقت كاحد،
كىكذا فإف عمليات اإليداع اليومية تغطي عمليات  كا٢تم،ـيتقدـ أشخاص آخركف إليداع أ من كدائعهم أك كلها،

السحب اليومية كمىت حدثت ظركؼ استثنائية غَت متوقعة فبإمكاف البنك التجارم أف يلجأ إذل البنك ا١تركزم طالبا 
ك٢تذا فالبنك مطالب باالحتفاظ باحتياطات  قركضا مباشرة أك إعادة خصم أكراؽ ٕتارية للحصوؿ على قيمتها نقدا،

أم بواسطة النسبة  ىذه االحتياطات الضركرية تتحدد بواسطة ا١تعدؿ اٟتدم لألرصدة النقدية، من نقد البنك ا١تركزم،
كبُت الزيادة  (الودائع الدائنة للبنوؾ التجارية لدل البنك ا١تركزم  )بُت الزيادة يف األرصدة النقدية بنقد البنك ا١تركزم 

: يف الودائع ا١تصرفية كتقـو ىذه اٟتالة على عدة افًتاضات حىت تستطيع البنوؾ التجارية خلق النقود كىي
 ؛تعدد البنوؾ التجارية يف النظاـ ا١تصريف 
 ؛افًتاض احتياطي نقدم إلزامي جزئي 
  ؛(تبقى نقود كتابية دكف أكراؽ نقدية  )عدـ كجود تسرب من أرصدة النقود إذل التداكؿ 
  إمكانية توظيف كل األرصدة الفائضة لدل البنوؾ للمحافظة على النسبة القانونية لالحتياطي

 .النقدم
: (بدون تسرب نقدي)لنقد الكتابي الحصري لتداول القياس خلق النقود في حالة . 1

                                                                                                                                                                                           
 .212. حسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق، ص. 1
 .72. ، مرجع سابق، ص"األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية.  2
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كأف نسبة االحتياطي   دينار،1000ا حصل على كديعة من شخص مقداره (أ)   لنفًتض أف أحد البنوؾ التجارية 
 األصلية كمن خالؿ نظرية تعدد أك تسمى ىذه الوديعة بالوديعة األكلية، من حجم الوديعة، %20اإلجبارم ىي 

٬تب على البنك أف ٭تتفظ ٔتبلغ   كىكذا… د،جػ  يتكوف من عدة بنوؾ أ، ب، أنوالبنوؾ يف اٞتهاز ا١تصريف أم
دينار كبعد احتفاظو هبذا ا١تبلغ يصبح لديو اآلف  200 =%20 × 1000االحتياطي لدل البنك ا١تركزم كىو

: كما يلي (أ)ايف كتصبح ميزانية البنك التجارم ضدينار كاحتياطي إ800مبلغ
 (أ)ميزانية البنك التجاري : (1)جدول رقم 

خصػـو أصػوؿ 
احتياطي  : 200

قركض  : 800
 (أكلية) كديعة أصلية 1000

يعرؼ بالرصيد اٟتر أم الرصيد الذم يستطيع )  ىي كمية النقود اليت تزيد عن االحتياطي القانوشل800     إذف ا١تبلغ 
 فإذا فرضنا أف .كبالتارل ٯتكنو أف ٯتنح ىذا ا١تبلغ كقرضكىي عبارة عن كديعة مشتقة،  1(البنك التجارم التصرؼ فيو

ال  (ب) فإف البنك التجارم،(ب) دينار قاـ بإيداعها ْتسابو بالبنك 800 الذم حصل على قرض بقيمة شخص اؿ
 640 = 160 – 800 كيساكمدينار كأما الباقي  160 = %20 × 800تياطيحا ؾمن الوديعة %20بد أف ٭تتفظ بنسبة

 .دينار ٯتثل االحتياطي اإلضايف الذم يستطيع أف يقـو بإقراضو
 (ب)ميزانية البنك التجاري : (2)جدول رقم 

 أصول
 خصوم

احتياطي قانوشل  : 160
قركض  : 640

كدائع ٖتت الطلب  : 800

 دينار، كبذلك يزداد 640بإقراض ما لديو من احتياطي إضايف تزداد كدائع ا١تقًتضُت ٔتبلغ (ب)    كحُت يقـو البنك 
على ك . دينار2440 = 640 + 800 + 1000كبالتارل فإف عرض النقود تزايد ٟتد اآلف ٔتبلغ. بنفس ا١تبلغالعرض النقدم 

أساس الفركض السابقة فإف اٟتد األقصى ١تا ٯتكن أف ٗتلقو البنوؾ التجارية يف ٣تموعها يبلغ أضعاؼ مضاعفة اٟتقن 
 كٯتكن توضيح الصورة اليت تتضاعف هبا الودائع اٞتديدة لدل 2.(دينار1000)األكؿ، الوديعة اٞتارية األكذل اليت تبلغ 

  .(3 )رقماٞتهاز ا١تصريف من خالؿ اٞتدكؿ 
                         

خلق النقود في البنوك التجارية : (3 )جدول رقم
االحتياطي القانوني ودائع نقدية جديدة التي تستلمها البنوك البنك 

20%  
ودائع تحت الطلب ناشئة عن قروض 

جديدة 

                                                           
 .211. حسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق، ص. 1
 .223-221. عادؿ أٛتد حشيش، مرجع سابق، ص ص .2
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اإلجمالي 
5000 1000 4000 

 كىي تفوؽ 1.دج5000كىكذا فإف إٚتارل نقود الودائع اليت ٯتكن للبنوؾ التجارية يف ٣تموعها أف ٗتلقها تبلغ 
أم أف زيادة مبدئية أك أكلية يف الودائع تؤدم إذل زيادة كلية يف الودائع ٖتت الطلب  .1000القرض األكؿ الذم بلغ 

ما كٯتكن الوصوؿ إذل ىذا ا١تبلغ باستخداـ . دينار لتستوعب ىذه الزيادة ا١تبدئية يف الودائع كاحتياطي قانوشل5000
: كما يليالذم ٯتكن حسابو مضاعف ٪تو الودائع  أك ضاعف اإلئتمافيعرؼ مب

 (٣تموع الودائع اٞتديدة) ىي النقد اٞتديد الذم مت خلقو : ْتيث
80(10001000 %)+1000(80%)

2
 +1000 (80%)

3
+……….+1000 (80%)

n 

 [                
n%)80(.........%)80(%)80(%)80(1 32   ]  1000   

 [                n)
5
4(.........)

5
4()

5
4()

5
4(1 32   ]  1000   

: ىذه العملية تشَت إذل ٣تموع ا١تتوالية ا٢تندسية كاليت ٣تموعها يساكم
 

    :كبا١تقارنة                                                              
8.01

)8.0(1
1000






n

M          
٣تموع الودائع ا١تشتقة  :  ٣تموع ا١تتوالية ا٢تندسية كيساكم: ٧Sتد 

      d : كىو مبلغ الوديعة األكلية1000=  اٟتد األكؿ يف ا١تتوالية  
       t : نسبة ا١تبلغ ا١تقرض  (%80)= أساس ا١تتوالية 
 كىو عدد مرات تداكؿ الوديعة األكلية بُت البنوؾ كىو عدد  إذل n يؤكؿ إذل الصفر عندما تؤكؿ n(0.8)ا١تبلغ   

5000.البنوؾ اليت تداكلت نفس الوديعة
2.0

1
1000  

   ىي الوديعة األكلية: 1000 حيث أف
 

 (الزيادة الكلية يف الودائع) ٚتارل الودائع ا١تشتقة أك ا١تخلوقةإ: 5000        
5ك 

2.0

1
 : ىو مضاعف الودائع كىو يساكم مقلوب نسبة االحتياطي القانوشل 

a

، فإذا رمزنا ١تبلغ الوديعة األكلية  1
C كا١تضاعف بػ K فإف إٚتارل الودائع ا١تشتقة تصبح كما يلي : 

  C 1000.5000أم 5 كبالتارل فإف ا١تضاعف  
  الوديعة األصلية–الزيادة الكلية يف الودائع  = 2بينما صايف عملية خلق النقود

                                                           
 .٭تدث ىذا نظريا بافًتاض رغبة البنوؾ يف التوسع يف خلق االئتماف كأنو ال توجد عقبات ٖتوؿ دكف ٖتقيق ىذه الرغبة .1
 .232. ، مرجع سابق، ص ص(األساسيات كا١تستحدثات)عبد ا١تطلب عبد اٟتميد، اقتصاديات النقود كالبنوؾ  .2

           1- t
n 

S=d. 

           1- t 
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                              5000-1000=4000 
من خالؿ ما سبق نالحظ أف التغَت الكلي يف الودائع يرتبط ارتباطا طرديا مع التغَت يف الوديعة األكلية كيرتبط عكسيا 

 .بنسبة االحتياطي القانوشل
  :(تداول النقد الكتابي واألوراق النقدية) قياس خلق النقود من خالل وجود تسرب نقدي .2

إف النموذج السابق كاف يتصور حالة غاية يف البساطة كعدـ الواقعية تؤدم إذل نتيجة مؤداىا أف كل قرض سوؼ 
بُت ما ٭تتفظ بو ألفراد من نقود " نسبة مرغوبة "غَت أف األكثر توقعا أف نتصور كما لو أف ىناؾ . ٮتلق مقابلو كديعة

كأف جزءا من الزيادة . ( ىناؾ نسبة معينة تتحوؿ من نقود كتابية إذل نقود كرقيةأم أف)الودائع كبُت النقود القانونية 
األكلية يف األرصدة النقدية احملررة اليت يتم على أساسها التوسع يف االئتماف، سوؼ يستقر يف التداكؿ خارج اٞتهاز 

ا١تعدؿ اٟتدم لتفضيل اٞتمهور )" التسرب النقدم" كيطلق على ىذه النسبة ا١ترغوبة . ا١تصريف يف صورة نقد قانوشل
 (.لألكراؽ النقدية

كمن ا١تتوقع أف تتحدد ىذه النسبة بنمط توزيع األفراد ١تا ٭تتفظوف بو من أرصدة نقدية بُت نقد الودائع كالنقد 
 1 .القانوشل، كىو ٪تط ٖتكمو إذل حد بعيد عوامل سلوكية كأذكاؽ األفراد كرغباهتم كتفضيالهتم يف ىذا الصدد

رم لألخذ من احتياطاتو من أجل الوفاء بطلبات اىذا سوؼ يضطر البنك التجؼتسرب نقدم، كيف حالة كجود 
. أصحاب الودائع، كىذا مايؤثر على التوسع النقدم ك٬تعلو ينخفض ٦تا ىو عليو يف ا١تثاؿ السابق

 ٯتكن قياسو بواسطة النسبة بُت الزيادة يف نقد ا١تصرؼ ا١تركزم الذم يوجد ْتوزة اٞتمهور ،    إف التسرب النقدم
 .كالزيادة يف الكتلة النقدية

 
 = نسبة التسرب النقدي 

    
  فإف ا١ترحلة األكذل من %30  الذم يساكم(b)نقدم لألكراؽ النقدية اؿتسرب اؿفإذا أضفنا إذل ا١تثاؿ السابق 

  على  شكل  أكراؽ   (%30 × 1000 = )300 دج إذل 1000اإلقراض سوؼ يوزع  النقد الكتايب الذم قيمتو األكلية 
 احتياطات فائضة 560  ك 20% ×700 = 140:  سوؼ يوزع ما بُت احتياطي إجبارم (700)أما ما تبقى  .نقدية

 168 = %30 × 560ٯتكن إقراضها، كىذا ا١تبلغ األخَت سوؼ ٮتضع لنفس ا١تنطق كيقتطع منها نسبة التسرب 
 سوؼ يتوزع ما بُت احتياطي إجبارم الذم 392 (= 168 – 560)أما الباقي  .تستخدـ كأكراؽ نقدية يف التداكؿ

 يستخدـ يف ا١ترحلة ا١توالية للقركض كىكذا تتم العملية  (313.6)كالباقي الذم يساكم   78.4 =%20 × 392 يساكم
 .كاٞتدكؿ التارل يبُت مضاعف اإلئتماف يف ظل التسرب النقدم. بنفس الشركط

: (4)جدول رقم 
 %20 ونسبة احتياطي إجباري %30 مضاعف اإلئتمان في ظل نسبة التسرب النقدي

التسرب إلى أوراق نقدية    
                                                           

 .168. نعمة اهلل ٧تيب، ٤تمود يونس، عبد النعيم مبارؾ، مرجع سابق، ص . 1

مقدار األوراق النقدية المحتفظ بو لدى الجمهور 
الزيادة في الكتلة النقدية 
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ل ــالمراح
 

 األوراق النقدية( (% 20االحتياطات اإلجباريةالقروض الجديدة الودائع 

%  30 
من القروض  I المرحلة

 

 
من القروض II المرحلة 

 

 
من القروض III المرحلة 

 

 
من القروض VIالمرحلة 

 
 

1000            1000 
 
 

560               560                       140                          300 
 
 

313.6          313.6                        78.4                       168  
 
 

175.7          175.7                        43.9                        94  
 

الي ـــاإلجم
               2272.72                  318.18        681.81    

   
حيث: كحصلنا على اجملموع األخَت بنفس الطريقة أم حساب ٣تموع متوالية ىندسية ال هنائية متناقصة كما يلي

ىي الزيادة يف الكتلة النقدية . 
  )2.01()3.01(..........)2.01()3.01()2.01)(3.01(11000 22  

72.2272
)2.01)(3.01(1

1
1000 


  

: على الشكل التارل Kف كتصبح قيمة مضاعف االئتما
272.2

)1(

11

)1)(1(1

1











bababbaab
 

272.2  
٦تا سبق كلو نستنتج أف ، ك يف ا١تثاؿ السابق5000 بدال من  2272.72 نالحظ ا٩تفاض مبلغ خلق النقود إذل

:  مقدرة البنوؾ التجارية على منح اإلئتماف كبالتارل خلق النقود تتوقف على
ف اآللية اليت ٖترؾ خلق النقود تًتكز يف منح قركض جديدة من قبل أل: الطلب على القركض من قبل ا١تؤسسات- 

 أم أف ا١تضاعف يوضح اٟتد األقصى للنقود اليت ٯتكن للبنوؾ خلقها بعد تلبية الطلب على القركض؛. البنوؾ
كانية خلق النقود من قبل إـكلما كانت ىذه النسبة صغَتة كلما زادت : نسبة االحتياطي القانوشل- 

 ؛(العالقة بينهما عكسية)البنوؾ
نسبة التسرب النقدم أك درجة تفضيل اٞتمهور ٟتيازة األكراؽ النقدية، كلما كانت كبَتة كلما ا٩تفضت مقدرة - 

. (العالقة بينهما عكسية)البنوؾ على خلق النقود
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إضافة إذل حجم الودائع ا١تتاحة؛ فكلما زاد حجم الودائع، زادت قدرة البنوؾ التجارية على خلق الودائع 
 . كمنح االئتماف كالعكس صحيح أيضا

 .نظرية مضاعف اإلئتمان وقاسم اإلئتمان: المطلب الثالث
     إف ا١تضاعف يبُت اٟتد األقصى من النقود اليت  تستطيع البنوؾ خلقها بعد حصوؿ الطلب على القركض، 

كاٟتجم اٟتقيقي لزيادة الكتلة النقدية لو ٤تددات أخرل مثل سيولة البنوؾ، كىذه السيولة تعتمد على درجة تفضيل 
اٞتمهور لطلب األكراؽ النقدية من جهة كبسياسة البنك ا١تركزم من جهة أخرل، كبإمكاف البنك ا١تركزم التأثَت على 

. سيولة البنوؾ باالرتفاع أك باال٩تفاض حسب الظركؼ االقتصادية،  بأدكات السياسة النقدية من جهة أخرل
: كفكرة ا١تضاعف ىذه قد تؤدم دكرا آخر كىو إتالؼ الكتلة النقدية بدال من توسيعها كلنضرب لذلك مثاال

 دينار، إذا كاف 200  دينار من الودائع فإف ذلك سيجعل البنك يتخلى عن مبلغ االحتياطي1000 فإذا ما مت سحب
 دينار، كإف توقف القركض 800 كما سيلغي عقد قركض مستقبلية بقيمة %20 معدؿ االحتياطي اإلجبارم ىو

ٚتارل إ حجم كدائع (إطفاء) ا١تستقبلية سوؼ ٭توؿ دكف كقوع مراحل القركض ا١تتعاقبة كسوؼ يؤدم إذل إتالؼ
 . دينار5000 بقيمة

 لدل البنوؾ، أم أف أصحاب الودائع  أكليةتوفر احتياطات فائضة نظرية ا١تضاعفيف مطلق األحواؿ تفًتض 
 ىو الشرط كالسبب يف ىل أف كجود فائض يف السيولة : سيلعبوف دكرا مهما، كىو ما ٬ترنا إذل طرح السؤاؿ التارل

 1يف اإلئتماف؟البنوؾ توسع 
إف عملية خلق النقود ٯتكن أف تقـو هبا البنوؾ اليت ال تتوفر على ىذه السيولة إذا كاف اٞتهاز ا١تصريف يف ٣تملو 
يتوفر على فائض من السيولة، فالبنوؾ اليت تفتقر إذل السيولة ٯتكن أف ٕتدىا لدل البنوؾ ذات الفائض، أم أف البنك 

بإمكانو منح قركض من كضع  (نسب معدالت فائدة مواتية)الذم يعتقد أف بإمكانو اٟتصوؿ على التمويل بسهولة 
كىذا ما ينطبق على النظاـ ا١تصريف يف ٣تموعو ذلك أف قيد السيولة يفًتض أف إعادة التمويل . يتسم بنقص السيولة

ٕترم يف دائرة مغلقة، أما إذا كانت إعادة ٘تويل النظاـ ا١تصريف مفتوحة على البنك ا١تركزم فإف نقص سيولة النظاـ 
كلو افًتضنا أف إعادة التمويل  (تقلص توزيع القركض أك إلغاء القركض ا١تعقودة)ا١تصريف ال تؤدم إذل تقلص القركض 

عندىا فإف النظاـ ا١تصريف ال يكوف مقيدا بالسيولة يف منح  (مع األخذ بعُت االعتبار التكلفة)ٕترم بصورة آلية 
 . االئتماف

ففي اٟتالة األمريكية ال تكوف البنوؾ : كىنا ٯتكن التفرقة بُت النظاـ األمريكي كالنظاـ الفرنسي التقليدم
التجارية متأكدة من حصو٢تا على إعادة التمويل من طرؼ البنك ا١تركزم أم أف السيولة تلعب دكرا يف قدرة البنوؾ 
على منح االئتماف كالقركض كىنا نكوف يف إطار آلية ا١تضاعف، أما يف اٟتالة الفرنسية فإف البنوؾ ٯتكنها اٟتصوؿ 

على إعادة التمويل من طرؼ البنك ا١تركزم بصورة آلية كعليو فإف البنوؾ ال هتتم بوضع السيولة لديها كي تتمكن من 
فكلما كاف ىناؾ تسرب لألكراؽ النقدية كلما حصلت البنوؾ على السيولة الضركرية من البنك ا١تركزم . منح القركض
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ما يسمى ٔتجزئ كمنو يتبُت أف الصورة قد انعكست كنكوف ىنا يف إطار . الذم يقـو عندىا بإصدار األكراؽ النقدية
 (. Diviseur du crédit)القركض أك قاسم القركض 

إف التحليل حسب قاسم القركض، من خالؿ نفس ا١تثاؿ السابق فإنو لكي يكوف با١تستطاع خلق قركض 
  دج ينبغي على اٞتهاز ا١تصريف أف يوفر بعد البدء بعملية اإلقراض أرصدة نقدية فائضة بقيمة5000 جديدة بقيمة

ضافيةإ كاحتياطات دج ىذا التحليل ال يوضح مضاعف القرض بل قاٝتها أك ٣تزؤىا من قركض جديدة 1000
c. 

                                           ck  .   أي      
k

c
1       

ما يستنتج ٦تا سبق ىو أف زيادة السيوالت اٟتاصلة خالؿ عملية التوسع يف اإلقراض ىي نتيجة كليست يف 
 . مطلق األحواؿ السبب يف عملية التوسع ا١تذكور

 .الميزانية المختصرة للبنك التجاري: المطلب الرابع
 :إف عالقات البنك التجارم مع باقي ا١تتعاملُت االقتصاديُت كمن ضمنهم البنك ا١تركزم كا٠تزينة تظهر كما يلي

 
  الميزانية المختصرة للبنك التجاري(:5)الجدول رقم 

 خصوم أصول
 .سلف
 سلف لالقتصاد قصَتة، متوسطة كطويلة األجل 

  سلف للخزينة قصَتة، متوسطة كطويلة األجل 

  أكراؽ نقدية كحسابات جارية دائنة )سلف على ا١تصرؼ ا١تركزم
 (مفتوحة للمصرؼ يف البنك ا١تركزم

 موجودات خارجية 

 موجودات أخرل 

 .التزامات
 (للقطاعُت العاـ كا٠تاص)كدائع ٖتت الطلب - 
 كدائع غَت ا١تقيمُت - 
 التزامات إتاه ا١تصارؼ غَت ا١تقيمة- 

 .دل تظهر يف ىذه ا١تيزانية كافة األصوؿ غَت ا١تالية كالنقدية، كذلك دل يظهر رأٝتاؿ ا١تصرؼ كباقي احتياطاتو: مالحظة
 

ففي جانب أصوؿ ا١تيزانية يتم تسجيل كافة الديوف كالسلف العائدة للمصرؼ كاليت تقع على عاتق باقي 
ا١تتعاملُت االقتصاديُت، كتشمل ىذه الديوف بالتحديد الديوف النإتة عن عمليات اإلقراض لالقتصاد الوطٍت كللخزينة 

أكراؽ نقدية، حسابات جارية لدل ا١تصرؼ ا١تركزم باإلضافة إذل ذلك تظهر القيم الثابتة، )كالسلف للبنك ا١تركزم 
أما خصـو ا١تيزانية فتظهر كافة الديوف اليت تقع على عاتق ا١تصرؼ . (أم كافة ا١توجودات كاألصوؿ الثابتة كا١تتحركة

كيضاؼ إذل ذلك رأٝتاؿ ا١تصرؼ  (الودائع ٖتت الطلب كالودائع ألجل)العائدة للمودعُت من غَت القطاع ا١تصريف 
 1.كاالحتياطيات األخرل
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ففي حُت ال . كيف األخَت ٕتدر اإلشارة إذل أف نشاط البنوؾ ال يستقر على حاؿ كاحدة يف ٣تاؿ منح االئتماف
يف زيادة كدائعها إذل أقصى حد مستطاع نظرا ١تا تدره - كخاصة يف فًتات الرخاء–تًتدد البنوؾ يف األحواؿ العادية 

إذل تقليل نطاؽ ىذه العمليات يف فًتات - على العكس من ذلك- عليها ىذه العمليات من أرباح ، ٘تيل البنوؾ
األزمات فرارا من ٥تاطر اإلقراض يف مثل ىذه الظركؼ، كدرءا الحتماؿ التوقف عن الدفع إذا ما ٘تخضت األزمة عن 

كعندئذ لن . ذعر مارل ٔتا ينتج عنو من تزاحم ا١تودعُت على البنوؾ مطالبُت بصرؼ الودائع بنقود قانونية يف اٟتاؿ
٭توؿ ٗتفيض النسبة القانونية أك زيادة البنك ا١تركزم الحتياطيات النظاـ ا١تصريف دكف انكماش حجم نقود الودائع تبعا 

    1.لًتاجع نشاط البنوؾ يف القياـ بعمليات اإلقراض

 2.خلق النقود بواسطة البنك المركزي: المبحث الثاني
إف عملية خلق النقود بواسطة البنك ا١تركزم تشبو عملية خلق النقود عن طريق البنوؾ التجارية، كتنتج عن 

 كاإلصدار النقدم الذم ٯتارسو البنك ا١تركزم يتعلق بثالثة ٪تاذج .إصدار نقود مقابل القركض أك األصوؿ غَت النقدية
قركض لالقتصاد، قركض للخزينة كقركض مًتتبة على ا٠تارج، كلتوضيح الفكرة أكثر ال بد من التعرض : من القركض

 .البنك ا١تركزم (أصوؿ كخصـو)١تيزانية 
 .أصول البنك المركزي: المطلب األول

ا١تيزانية سنقدـ يف البداية . تسمح عملية ٖتليل خلق النقود بواسطة البنك ا١تركزم بوضع ميزانية موجزة لو
. ا١تختصرة للبنك ا١تركزم مث نبدأ بتحليل أصولو مث خصومو

 الميزانية المختصرة للبنك المركزي :(6)جدول رقم 
خصػـو أصػوؿ 

 (ذىب كعمالت أجنبية)ج ارذمم على اخل- 
قركض للخزينة - 
قركض لالقتصاد الوطٍت - 

األكراؽ النقدية ا١تتداكلة - 
حسابات جارية للبنوؾ - 
حسابات جارية للخزينة - 

تشمل أصوؿ البنك ا١تركزم كل ا١توجودات غَت النقدية اليت حصل عليها خالؿ العمليات اليت قاـ هبا كىي 
ا١توجودات من الذىب كالعمالت األجنبية، القركض ا١تًتتبة على ا٠تارج كالقركض ا١تقدمة إذل ا٠تزينة العامة كالقركض 

. ٞتهاز ا١تصريفاا١تقدمة إذل االقتصاد ا١تتأتية من عمليات إعادة ٘تويل 
 تدخل الدكلة يف معامالت ٕتارية مع العادل ا٠تارجي : القروض المترتبة على الخارج ورصيد العمالت األجنبية.1

استثمارات أجنبية، فيحصل األعواف االقتصاديوف ا١تقيموف على العمالت األجنبية كالذىب،  كمن صادرات، خدمات
كعادة ما يتقدـ حائزك ىذه العمالت ٔتبادلتها  (عملة أجنبية)كىذه العمالت تعترب قدرة شرائية تستخدـ يف ا٠تارج 

إذل ا١تؤسسات ا١تصرفية كىذه ا١تؤسسات ا١تصرفية بدكرىا تتوجو إذل البنك  (عملة كطنية)مقابل قدرة شرائية كطنية 
. ا١تركزم ١تبادلتها أك ٖتويلها إذل نقد كطٍت
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كنستنتج من ذلك أف دخوؿ العمالت األجنبية ىو مصدر من مصادر خلق النقد الوطٍت كيف حالة خركجها 
 )         سيحدث العكس فينخفض رصيد العمالت األجنبية لدل البنك ا١تركزم كيقابلو ٗتفيض يف العملة الوطنية

:  كتتضمن الذمم على ا٠تارج األصوؿ التالية.(األكراؽ النقدية 
 .الذم ٮتضع إلعادة تقييمو حسب أسعاره يف أسواؽ التبادؿ الدكرل :(االحتياطات من الذىب) الذىب .أ

 يف كيضم ىذا البند كل العمالت األجنبية كاليت ٗتضع أسعارىا:  أصول جاىزة تحت الطلب على الخارج.ب
 . العرض كالطلب عليها قول إذلالسوؽ

أصوال ٭تتفظ هبا بالعمالت ٘تثل  ىذه القركض تكوف بالعملة الوطنية لكنها :قروض لصندوق استقرار الصرف .ج
 ببيع العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية، كإما أف يقـو بطلب قركض من  بتغذية خزينتواألجنبية، يقـو الصندكؽ

:  البنك ا١تركزم بالعملة الوطنية ك٘تنح ىذه القركض للصندكؽ عندما يقـو ٔتا يلي
 ؛تقدصل قركض لصندكؽ النقد الدكرل- 
 ؛شراء العمالت الصعبة ا١تخصصة لتزكيده باحتياطات خزينتو- 
 ؛حيازة حقوؽ السحب ا٠تاصة، فيقـو الصندكؽ بشرائها من ا٠تزينة العامة مقابل النقد الوطٍت- 
 ؛تسديد االلتزامات اليت مت اقًتاضها من بنوؾ أجنبية- 
 .إقراضها يف سوؽ عمالت األكرك- 
:  تضم ىذه القركض ما يلي:  القروض المقدمة إلى الخزينة العامة.2
 حيث يقـو البنك ا١تركزم بفتح حسابات جارية لدل مراكز :الحسابات الجارية البريدية في بعض الدول. أ

. الصكوؾ الربيدية، فالرصيد الدائن للحسابات اليت يفتحها البنك ا١تركزم يعترب مساعدة مالية للخزينة
 إف قيمة ىذه النقود تكوف مسجلة يف ا١توجودات، كىي ٘تثل قيمة القطع :(نقود التجزئة)النقود المساعدة . ب

ا١تشًتاة من ا٠تزينة كاليت تدمج يف التداكؿ أثناء الفًتة اليت ٘تتد ما بُت تاريخ تسديد تلك القطع كتاريخ كضعها يف 
. التداكؿ، ٭تتفظ البنك ا١تركزم بقرض على ا٠تزينة

يف بعض الدكؿ ٭تدد سقف ك كتضم ٥تتلف القركض كالسلف ا١تعطاة للدكلة،: التسبيقات والمساعدات للخزينة.ج
كما أف شراء سندات ا٠تزينة من قبل البنك ا١تركزم ٯتكن اعتباره سلفة غَت مباشرة مقدمة .٢تذه التسبيقات كالقركض

 .لصاحل ا٠تزينة
 

:  (قروض ناتجة عن عمليات إعادة التمويل) القروض المقدمة لالقتصاد .3
قدمها بدكره إذل ٥تتلف القطاعات ا١تكونة مكىي تلك القركض اليت يقدمها البنك ا١تركزم للقطاع ا١تصريف كاليت 

:  لالقتصاد الوطٍت كتأخذ عدة أشكاؿ، كتلخص يف ا١تيزانية ٖتت البنود التالية
  ؛(سندات خزينة كباقي سندات الديوف)األكراؽ ا١تالية الصادرة عن الدكلة . أ

 ؛األكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة يف السوؽ النقدية كسوؽ السندات. ب
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 ؛األكراؽ ا١تالية الصادرة من القطاع ا٠تاص. ج
األكراؽ ا١تالية قيد التحصيل كىي الشيكات اليت يسحبها ا١تدينوف للخزينة على بنوكهم ك٭تررىا ألمر ا٠تزينة اليت . د

 . كباقي األكراؽ ا١تالية اليت حاف ميعاد استحقاقها أك على كشك أف ٭تُتٖتصلها بواسطة البنك ا١تركزم
 .خصوم ميزانية البنك المركزي: المطلب الثاني

:  يظهر أكرب خصم يف ميزانية البنك ا١تركزم األكراؽ النقدية ا١تصدرة اليت ٢تا طابعُت ٥تتلفُت ٫تا
كيظهر يف ىذا اجملاؿ الًتاجع التدر٬تي لتداكؿ األكراؽ النقدية أماـ زيادة استعماؿ : األكراؽ النقدية يف التداكؿ- 

. النقود الكتابية كخاصة يف الدكؿ ا١تتقدمة، ٦تا ٬تعل رصيد ىذا البند يف ا٠تصـو أقل أ٫تية ٦تا كاف عليو يف ا١تاضي
يف حُت أنو يف الدكؿ النامية حيث تنتشر عادة استخداـ النقود الورقية كا١تعدنية يف تسوية ا١تدفوعات كيقل 
االحتفاظ بالودائع ا١تصرفية كاستخداـ الشيكات يف تسوية ا١تدفوعات، يتسرب جانب كبَت نسبيا من االحتياطيات 
النقدية من البنوؾ التجارية يف أثناء عملية خلق االئتماف لسد حاجات التداكؿ النقدم كيًتتب عل ذلك اٟتد من 

 1.قدرة البنوؾ على التوسع يف خلق االئتماف من خالؿ الودائع ا١تصرفية
  :البنود األخرل يف خصـو البنك ا١تركزم تظهر إصدار النقود الكتابية من خالؿ البنك ا١تركزم كتشمل على- 

  حسابات البنوؾ كا١تؤسسات األجنبية، اٟتساب ا٠تاص بصندكؽ تثبيت أك )اٟتسابات الدائنة ا٠تارجية
 ؛(استقرار الصرؼ

  ؛اٟتسابات اٞتارية للخزينة يف البنك ا١تركزم اليت يدكف رصيدىا الدائن 

 اٟتسابات الدائنة لألعواف االقتصاديُت كا١تاليُت كاليت ٖتتوم :
 ؛اٟتسابات اٞتارية للمؤسسات اجملربة على تكوين احتياطات لدل البنك ا١تركزم 

 كتظهر حركات ىذا اٟتساب استعادة السيوالت اليت يقـو : لتزامات نإتة عن التدخالت يف السوؽ النقديةا
 كذلك للسيوالت اليت حصلت عليها البنوؾ بأسعار فائدة مفضلة ،هبا البنك ا١تركزم يف السوؽ النقدية

 ؛(مقابل دفع البنك ا١تركزم الفوائد حسب معدالت السوؽ النقدية)

 يشمل ىذا البند حسابات ا١تؤسسات ا١تالية غَت اجملربة بتكوين احتياطي لدل البنك : حسابات أخرل
 ؛ا١تركزم كمؤسسات القطاع العاـ كأصوؿ صندكؽ استقرار الصرؼ بالنقد الوطٍت

 كيدكف فيو ما يقابل الفائض يف إعادة التقييم نصف السنوم: احتياط إعادة تقييم ا١توجودات بالذىب .

 2.خلق النقود بواسطة الخزينة العامة: المبحث الثالث
تتدخل ا٠تزينة العامة مباشرة يف خلق النقد مثل البنوؾ التجارية، ألف بإمكاهنا أف تزيد من الودائع كتستطيع 

: جذب كدائع اٞتمهور أك كدائع ا١تؤسسات العامة كا٠تاصة كذلك بأسلوبُت

 ؛من خالؿ اٟتسابات اٞتارية اليت ٯتكن فتحها لدل ا٠تزينة العامة كىو أسلوب مباشر- 

                                                           
 .108-107. أسامة كامل، عبد الغٍت حامد، مرجع سابق، ص ص.  1
 .86-85. ، مرجع سابق، ص ص"األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية.  2
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من خالؿ اٟتسابات اٞتارية ا١تفتوحة يف مراكز الصكوؾ الربيدية، ألف كل كدائع ىذه ا١تراكز تودع بدكرىا يف - 
 ؛حساب خاص با٠تزينة العامة كىو أسلوب غَت مباشر

  أك إذل نقد البنوؾ التجارية(األكراؽ النقدية) تقـو ا٠تزينة بتسديد مدفوعاهتا باللجوء إذل نقد البنك ا١تركزم
 .(النقود الكتابية)

، كعندما يكوف التسديد بنقود البنوؾ  آنفة الذكر بعد قيامها بالتحويل إذل حساب الدائن ا١تفتوح لدل البنوؾ
التجارية تعمد ا٠تزينة إذل الدفع بواسطة البنك ا١تركزم بعد أف توجو إليو أمرا بالتحويل، فيقـو البنك ا١تركزم بتسجيل 

التحويل على حساب ا٠تزينة من جانب كلصاحل البنك التجارم من جانب آخر، ىذا األخَت يعمل على قيد التحويل 
تسديد اإلنفاؽ العاـ  ك.على حساب البنك ا١تركزم من جهة كلصاحل العميل الدائن للخزينة من جهة أخرل (اٟتوالة)

من طرؼ ا٠تزينة سواء مت باألكراؽ النقدية أك باٟتوالة ا١تصرفية فإنو ينعكس عرب ا٩تفاض رصيد حساب ا٠تزينة اٞتارم 
. لدل البنك ا١تركزم

كما ٯتكن للخزينة أف تستخدـ نقدىا ا٠تاص لتسديد مدفوعاهتا، إذ تتمتع ْتق خلق النقود مباشرة بعد 
تسجيل مبلغ الدين ٟتساب الدائن ا١تفتوح لديها، إذا كاف ىذا األخَت مراسال للخزينة أك تسجيل قيمة الدين ٟتساب 

. الدائن ا١تفتوح لدل مركز الصكوؾ الربيدية
 تعويضات لصاحل حساب لديهاأك  بريدم متقـو ا٠تزينة ٓتلق النقود عندما تقيد لصاحل حساب جار   إذف     

 1.أك ديوف موردم الدكلة ا١تًتتبة على ا٠تزينة (ا١تستخدمُت)ا١توظفُت 
 نفًتض أف موظفا لو حساب جارم يف الشيك الربيدم يف أخر الشهر يتقاضى من ا٠تزينة العامة مرتبو الشهرم: مثػاؿ

 دينار كذلك مباشرة يسجل ىذا ا١تبلغ يف حساب ا١توظف بالشيك الربيدم كىو ما سيؤدم إذل خلق النقود 2000
كبتسجيل ىذا ا١تبلغ يف حساب الشيك الربيدم عرب ا٠تزينة يف نفس الوقت كتظهر ىذه العملية يف دفًت األستاذ 

: للمتعاملُت يف ىذه العملية كما يلي
  حساب ا٠تزينة  العامة           حساب الشيك الربيدم يف ا٠تزينة العامة           حساب ا١توظف يف الشيك الربيدم  
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                 

 3000 لنفرض اآلف أف شخصا لو حساب يف الشيك الربيدم، كأراد أف يدفع ضريبة ٠تزينة الدكلة قدرىا
 سحب ىذا  إذلدينار يف ىذه اٟتالة عليو أف يسحب شيكا على اٟتساب الربيدم لصاحل ا٠تزينة العامة كىو ما يؤدم

ا١تبلغ احملدد من حسابو بالشيك الربيدم، كسحب نفس الشيء لدل ا٠تزينة العامة كىكذا تتلف النقود الكتابية عن 
. طريق ا٠تزينة

 
 

                                                           
 .158. ، مرجع سابق، صالنقود والسياسات النقدية الداخليةكساـ مالؾ،  1

خصوم أصول 

 2000+  ا١توظف

 خصومصول أ

+ من حساب ا١توظف  
2000 

 خصومأصول 
 مرتب 2000- 

 ا١توظف
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                                                    ا٠تزينة العامة/ حػ           ا٠تزينة العامةالشيكات الربيدية يف/حػ  الشخص يف الشيك الربيدم        /حػ
 
 
 

 
إف عملية خلق النقود بواسطة ا٠تزينة العامة ليست حرة، بل ٗتضع ٟتدكد مقيدة، منها ٖتديد سقف 

للقركض اليت تتلقاىا من البنك ا١تركزم، ككذلك مدة اسًتجاعها، كىذا ٭تد كيقلل من عملية خلق النقود لديها، كما 
رغم حجمها القليل ك٘تارسها  (النقود ا١تعدنية ا١تساعدة أك كسور النقود)كلة عن إصدار نقود التجزئة ئأهنا تكوف مس

عند تنفيذ ا١تيزانية العامة للدكلة، ك٢تذا فإف قدرة ا٠تزينة العامة على خلق النقود تعترب غَت مباشرة، كلكي ٖتصل ىي 
: تلجأ إذل طريقتُت (األكراؽ النقدية)على نقد البنك ا١تركزم 

االقًتاض من البنك ا١تركزم عن طريق تسبيقات البنك ا١تركزم للخزينة كشراء سندات ا٠تزينة بواسطة البنك - 
 ؛ا١تركزم

. (على شكل سندات خزينة)االقًتاض من البنوؾ التجارية - 
 كلكن رغم ىذا فإف ىذه ا١تقدرة احملدكدة كغَت ا١تباشرة على خلق النقود بدأت تدر٬تيا تتجو ٨تو الزيادة بسبب 

. (قركض ا١تؤسسات ا١تالية ا١تصرفية كالنقود ا١تساعدة)كجوب تغطية التمويل لعجز ا١تيزانية عن طريق مصادر نقدية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .محددات خلـق النقود: المبحث الرابع
إف ٖتليل ٤تددات مستول خلق النقود كأسباب تغَته ٭تتل أ٫تية بالغة يف الدراسات النقدية نظرا لعالقتو 

 .بالسياسة النقدية كاآلثار اليت تولدىا عملية خلق النقود على إتاىات االقتصاد الوطٍت كتوازنو

خصوم أصول  خصومأصول 

 من حسابات 3000- 
 سحب لصاحل 3000-  بريدية

 ا٠تزينة العامة

خصوم أصول 

 زيادة يف 3000+ 
 ا٠تزينة العامة/ح
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كتنقسم ىذه العوامل اليت تؤثر سلبا أك إ٬تابا على عرض النقود إذل ثالثة ٤تددات أك٢تا يتمثل يف القاعدة 
النقدية، كىو ما سنبينو يف ا١تطلب األكؿ، أما يف ا١تطلب الثاشل سنتطرؽ فيو إذل العالقة بُت القاعدة النقدية كالكتلة 

. النقدية، كيف ا١تطلب األخَت نتعرض فيو إذل احملددات األخرل ٠تلق النقود كسلوؾ ا١تودعُت كالبنوؾ
 (M0األساس النقدي ) القاعـدة النقديـة: المطلب األول

القطع، األكراؽ كموجودات البنوؾ لدل مؤسسة : كمية النقود ا١تركزية ا١تتاحة يف فًتة ٤تددةالقاعدة النقدية ٘تثل 
كىذه القاعدة النقدية ٗتضع لتوجيو كرقابة اإلدارة . كما تعرؼ بأهنا قاعدة النقود ا١تدارة.(البنك ا١تركزم)اإلصدار 

 1 :كمنو ٯتكن كتابة معادلة القاعدة النقدية كما يلي. ا١تتمثلة يف كزارة ا١تالية كا١تصرؼ ا١تركزم
                       BM=B+ R…………….(1)  

القاعدة النقدية  : BMحيث
     B: األكراؽ النقدية الصادرة من البنك ا١تركزم . 
     R: االحتياطات النقدية للبنوؾ لدل البنك ا١تركزم . 

: كٖتلل أجزاء القاعدة إذل ما يلي
 كىي اٞتزء الذم يستطيع أف يتحكم فيو البنك ا١تركزم، كٮتضع لرقابتو الصارمة :االحتياطات المصرفية .1

 ، كتشمل كدائع البنوؾ لدل البنك ا١تركزم،"القاعدة النقدية غَت ا١تستندة إذل القركض"كيطلق عليو أحيانا 
البنك ا١تركزم، كيكوف  لتزامات على البنك ا١تركزم، كتتضمن االحتياطي اإلجبارم الذم يفرضواكىي ٘تثل 

.  كاالحتياطي االختيارم، كىي احتياطات فائضة،بنسبة ٤تددة على ٣تموع الودائع
كتضم إٚتارل النقد الذم يصدره البنك ا١تركزم كخاصة األكراؽ النقدية اليت يف حيازة : النقود المتداولة .2

. اٞتمهور، باإلضافة إذل النقود ا١تعدنية ا١تساعدة
 2.العالقة بين الكتلة النقدية والقاعدة النقدية: المطلب الثاني

      إف نظرية ا١تضاعف ىي اليت ٕتعل كجود عالقة مستقرة بُت القاعدة النقدية، كبُت ٣تموع الكتلة النقدية أمرا 
  .يسهل استنتاجو

 :لدينا
                                 BM=B + R  ………………(1)  

 ىي القاعدة النقدية :BM: حيث
        B: العملة ا١تتداكلة 
       R     : االحتياطات ا١تصرفية

:  كتشتمل االحتياطات ا١تصرفية على نوعُت من االحتياطات
 ROاحتياطات إجبارية -
 REاحتياطات فائضة -

                                                           
 .88-87. ، مرجع سابق، ص ص"األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية.  1
 .91-88. ا١ترجع نفسو، ص ص.  2
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  R=RO+RE  ………………(2)                            : أم إٚتارل االحتياطات يساكم
 Rv   ككما أف االحتياطات اإلجبارية ا١تطلوبة من البنوؾ ٖتتوم على احتياطات إجبارية على الودائع ٖتت الطلب

:  كتصبح االحتياطات اإلجبارية كما يليRtكاحتياطات إجبارية على الودائع ألجل
Ro=Rv+Rt     ………………(3)    

  : ٧تد أف االحتياطات اإلٚتالية تساكم(2)يف ا١تعادلة  ROكبتعويض قيمة
R=Rv+Rt+RE………………(4)   

    BM=B+Rv+Rt+RE……………(5)        :كبالتارل تصبح القاعدة النقدية
: كٯتكن إ٬تاد العالقات التالية

                                a=B/M  :حصة األكراؽ النقدية يف التداكؿ من الكتلة النقدية
                   b=DVB /M  : حصة الودائع ٖتت الطلب للبنوؾ من الكتلة النقدية

                                  c=DTB /M   :حصة الودائع ألجل للبنوؾ من الكتلة النقدية
          d=Dvcep /M      : حصة الودائع ٖتت الطلب للحسابات الربيدية من الكتلة النقدية

  e=ReB /DVB     :حصة االحتياطات اإلضافية للبنوؾ من الودائع ٖتت الطلب للبنوؾ
   rv=RO/DVB    :       معامل االحتياطات اإلجبارية على الودائع ٖتت الطلب يف البنوؾ

                    rt=Rt/DTB               :معامل االحتياطات اإلجبارية على الودائع ألجل يف البنوؾ
من أجل التبسيط فإف خرباء صندكؽ النقد الدكرل يفًتضوف بأف الودائع ٖتت الطلب للحسابات الربيدية 

: اٞتارية، ٢تا مقابل  كحيد للموجودات ٖتت الطلب للربيد لدل البنك ا١تركزم، كتصبح إذف
                                                         Dvccp=d.M  

 :كما يلي( 5)كبالتعويض تصبح ا١تعادلة 

BM=B+rvDVB+rtDTB+eDVB+dM 

BM=aM+rvbM+rtCM+ebM+dM 

BM=M(a+rvb+rtc+eb+d) ……………..  (6) 

. مضاعفة للقاعدة النقدية عملية    كتصبح الكتلة النقدية ىي 
                                               BM

debrtcrvba
M )1(


   

     M=KBM  : على النحو التارل(6)كتصبح ا١تعادلة 
                      :حيث

debrtcrvba
K


 1 

 ىو مضاعف القاعدة النقدية احملتسب انطالقا من تعريف الكتلة النقدية Kإذف ا١تضاعف
                                                     M=B+DVB+DTB+DVCCP     

ىي الكتلة النقدية :  M      حيث
          DVB : الودائع ٖتت الطلب للبنوؾ
          DTB : الودائع ألجل البنوؾ

          DVCCP : الودائع ٖتت الطلب يف اٟتسابات الربيدية اٞتارية
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نالحظ من النموذج السابق أف ا١تضاعف النقدم يعكس أثر العوامل األخرل ٓتالؼ القاعدة النقدية على 
الكتلة النقدية بصورة غَت مباشرة، ْتيث تعمل ىذه العوامل على ٖتديد حجم ا١تضاعف النقدم يف حُت ٭تدد ىذا 

تبعا للتغَت يف القاعدة النقدية، كتشمل ىذه العوامل انطالقا من  (عرض النقود)األخَت التغَت يف الكتلة النقدية 
  ا١تضاعف

debrtcrvba
K


 : يلي ما   1

فيما يتعلق باالحتفاظ بالنقود ككدائع ٖتت الطلب ككدائع ألجل، كتتمثل قرارات ا١تودعُت يف : قرارات المودعين. 1
 :النسب اليت حصلنا عليها عند احتساب ا١تضاعف النقدم

 (a ):نسبة األكراؽ النقدية يف التداكؿ من الكتلة النقدية كىي- 
 (b ):نسبة الودائع ٖتت الطلب يف البنوؾ من الكتلة النقدية- 
 (c:)نسبة الودائع ألجل يف البنوؾ من الكتلة النقدية- 
 (d ):نسبة الودائع ٖتت الطلب للحسابات الربيدية من الكتلة النقدية- 

. ٩تفض ا١تضاعف النقدما   فإذا ارتفعت ىذه النسب 
 كىي معدؿ االحتياطات (e) كىي النسبة (اإلضافية)كيتعلق األمر بنسبة االحتياطات الفائضة : قرارات البنوك. 2

ا١تضاعف، كمن مث فإف يؤدم إذل ا٩تفاض اإلضافية للبنوؾ من الودائع ٖتت الطلب للبنوؾ، كإف الزيادة يف ىذه النسبة 
. ا١تضاعف النقدم يرتبط ارتباطا عكسيا مع نسبة فائض االحتياطي للودائع ٖتت الطلب

:  قرارات البنك المركزي. 3
: تظهر قراراتو من خالؿ التأثَت يف نسبتُت ٫تا

 (RV)التغير في نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري للودائع تحت الطلب  . أ
فإذا فرضنا نسبة االحتياطي النقدم اإلجبارم للودائع ٖتت الطلب قد زادت بقيمة معينة مع ثبات ا١تتغَتات 

. األخرل، فهذا يعٍت أف ا١تضاعف النقدم سوؼ ينخفض
 (rt)التغير في نسبة االحتياطي للودائع ألجل .   ب

إذا ارتفعت نسبة االحتياطي اإلجبارم للودائع ألجل، فهذا يعٍت أف ا١تضاعف النقدم سوؼ ينخفض كىذا 
. يدؿ على االرتباط العكسي لو مع نسبة االحتياطي اإلجبارم ا٠تاص بالودائع ألجل

 .المحددات األخرى لعملية خلق النقود: المطلب الثالث
دائع ٖتت الطلب أك كدائع ألجل، كسلوؾ البنوؾ من ٤تددات عرض النقد نظرا للتأثَت لو     يعترب سلوؾ ا١تودعُت 

1 :الذم ٭تدثانو على ىذا األخَت، كىناؾ أيضا احملددات القانونية، كنوضح ذلك كما يلي
  

: ينشأ تأثَت سلوؾ ا١تودعُت على عرض النقد عن التغَت يف النسبتُت التاليتُت  : أثر سلوك المودعين.1
: تتأثر بدكرىا بعدة عوامل أ٫تها:  العالقة بين الودائع اآلجلة والودائع الجارية.أ

: التغير في مستوى الثروة- 
                                                           

 .93-91. ، مرجع سابق، ص ص"األدكات- األىداؼ- ا١تفهـو"مفتاح صاحل، النقود كالسياسة النقدية.  1
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تعترب الودائع لألجل درجة من الرفاىية اليت ينشدىا األفراد بعد إشباع حاجاهتم األساسية، لذلك فإف ٪تو 
الطلب على ىذه الودائع يكوف أسرع منو على الودائع اٞتارية، كبالتارل فإف النسبة بُت الودائع ألجل كالودائع اٞتارية 
ترتبط ارتباطا طرديا ٔتستول الثركة، ْتيث كلما زادت الثركة ارتفعت ىذه النسبة كبالتارل ينخفض ا١تضاعف ٦تا يؤدم 

. إذل ا٩تفاض عرض النقد
: التغير في أسعار الفائدة على الودائع- 

يكوف سعر الفائدة على الودائع ألجل أعلى منو على الودائع اٞتارية، ٦تا يؤدم إذل زيادة الطلب عليها مقارنة 
. بالودائع اٞتارية، كبالتارل ترتفع نسبة الودائع ألجل إذل كدائع ٖتت الطلب

: غَت أنو من جهة أخرل كقياسا بالطلب على العملة فإف الودائع ألجل ال تستخدـ يف إ٘تاـ ا١تعامالت مثل
 كبالتارل فإف ىذه النسبة ،العملة ا١تتداكلة كالودائع اٞتارية، ٦تا يقلل الطلب عليها، يف حُت يزيد على الودائع اٞتارية

تتأثر بالفوائد ا١تتوقعة على الودائع ألجل كالودائع ٖتت الطلب كاألصوؿ األخرل، كرغبة األفراد فتؤثر على عرض النقد 
. سلبا أك إ٬تابا

 إف ارتفاع ىذه النسبة يعٍت أف ا١تودعُت ٭تولوف جزءا من الودائع :نسبة العملة إلى الودائع تحت الطلب.ب
اٞتارية إذل عملة، ٦تا يؤدم إذل ا٩تفاض ا١تضاعف النقدم كمنو ا٩تفاض عرض النقد، كتتحكم يف ىذه النسبة 

: عدة عوامل أ٫تها
: تتأثر ىذه العوائد بعدة عوامل أ٫تها :العوائد المتوقعة على الودائع الجارية وعلى األصول األخرى- 
 عندما ترفع البنوؾ أسعار الفائدة على الودائع اٞتارية، يتجو األفراد إذل : أسعار الفائدة على الودائع الجارية*  

ٖتويل جزء من نقودىم إذل كدائع ٖتت الطلب كاالحتفاظ بعملة أقل، كبالتارل يرتفع ا١تضاعف النقدم كمنو يزيد 
. عرض النقد، كىذا يعٍت أف سعر الفائدة على الودائع اٞتارية يؤثر بطريقة عكسية على ىذه النسبة

 كاليت يقصد هبا أذكنات ا٠تزينة كالسندات كشهادات االدخار، كإف تغَت : أسعار الفائدة على األصول البديلة*   
إ٪تا  (العملة إذل الودائع اٞتارية  )أسعار الفائدة عليها يف حد ذاتو ال ٯتثل عامال ىاما يف التأثَت على النسبة السابقة 

يتجلى تأثَتىا من خالؿ تكلفة الفرصة البديلة اليت ٘تثل الفرؽ بُت سعر الفائدة على الودائع اٞتارية كسعر الفائدة 
على األصوؿ ا١تالية األخرل، ْتيث تؤدم الزيادة يف ىذا الفرؽ إذل ا٩تفاض الودائع ٖتت الطلب، كبالتارل ارتفاع نسبة 

. ا٩تفاض عرض النقدكالعملة إذل الودائع ٖتت الطلب، كذلك ما يؤدم إذل ا٩تفاض ا١تضاعف النقدم 
:  عر المصرفي الذ -

     إف ذعر البنوؾ لو أثر على الفوائد ا١تتوقعة من االحتفاظ بالودائع ٖتت الطلب يف حالة كجودىا، فعند فشل 
يداع األمواؿ لديها كيسحبوف كدائعهم منها، كبذلك ترتفع إالبنوؾ يف سداد الودائع ألصحاهبا ٯتتنع بقية األفراد عن 

. نسبة العملة إذل الودائع اٞتارية، كيؤدم ذلك إذل ا٩تفاض عرض النقد
: األنشطة غير المشروعة- 

     تستوجب ىذه األنشطة الدفع نقدا ألف التعامل بالشيكات يعد دليال على ما يرتكب من ا٨ترافات كالرشوة 
. مثال، ٦تا يؤدم إذل زيادة العملة إذل الودائع ٖتت الطلب كا٩تفاض العرض النقدم
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:  يتحدد من خالؿ: أثر سلوك البنوك.2
:  فائض االحتياطي.أ

     عندما ٗتفض ا١تصارؼ التجارية احتياطاهتا اإلضافية فإهنا تزيد من عرض النقد كتتاح ٢تا فرصة أكرب لإلقراض، 
 االحتياطات االضافية لدل البنوؾ من خالؿ ٖتليل التكلفة كالعائد الحتفاظ ذلكٯتكن الكشف عن العوامل ا١تؤثرة ع

ا١تصارؼ هبذه االحتياطات، فعند ارتفاع تكلفة االحتفاظ باالحتياطات اإلضافية ينخفض مستواىا، كعند ا٩تفاض 
: كيتأثر فائض االحتياطات بعاملُت ٫تا.  التكلفة كزيادة الفوائد تزيد البنوؾ من احتياطاهتا اإلضافية

 تعترب تكلفة الفرصة البديلة بأهنا الفائدة اليت ٯتكن للبنوؾ اٟتصوؿ عليها لو أهنا :معدل الفائدة السوقية -
. على شكل قركض" فائض االحتياطات " كظفت ا١تبلغ 

 ٘تكن احتياطات ا١تصارؼ اليت تواجو تسربا يف الودائع من ٕتنب التكلفة :تسرب الودائع خارج البنوك- 
اض من ا١تنشآت أك من البنك ا١تركزم، ألهنا ترالناشئة عن اسًتداد القركض أك بيع جزء من األكراؽ ا١تالية، أك االؽ

 .تعترب ضمانا ضد كل ىذه التكاليف كغَتىا
 يقصد هبا القركض اليت يقدمها البنك ا١تركزم للبنوؾ األخرل، كتتوقف على العالقة بُت : القروض المخصومة. ب

 :تكلفتها كعائدىا كاليت تتأثر بعاملُت ٫تا
: سعر الخصم- 

     ٯتثل التكلفة األكلية لالقًتاض من البنك ا١تركزم، فعندما يرتفع سعر ا٠تصم تزداد تكلفة االقًتاض من البنك 
. ا١تركزم، كبالتارل تقل القركض ا١تخصومة لدل البنك ا١تركزم

اض من البنك ا١تركزم، ترينتج عن ارتفاع سعر فائدة السوؽ زيادة الفوائد النإتة عن االؽ :سعر فائدة السوق -
كبالتارل زيادة القركض ا١تخصومة، كعليو القركض ا١تخصومة لدل البنك ا١تركزم مرتبطة طرديا مع سعر 

 .الفائدة السوقية على عكس عالقتها بسعر ا٠تصم

كما ٯتكن اإلشارة ىنا إذل أف تعامل البنوؾ التجارية مع بعضها يؤثر على قدرة كل منها على خلق النقود أك 
االئتماف ا١تصريف، حيث تزداد ا١تنافسة بُت البنوؾ بطرؽ متعددة، مثل منح مزايا للعمالء كمن بينها التسهيالت يف 

طلب ضمانات القركض، كمنح قركض طويلة األجل كتقدصل مزايا متعددة للودائع كاٞتوائز كا١تعاشات الدائمة 
كغَتىا، كىو ما ٯتكن من ٖتقيق أرباح طائلة عل حساب البنوؾ األخرل عن طريق جذب مزيد من الودائع 

  1.كالقدرة على خلق حجم أكرب من االئتماف
:  المحددات القانونية. 3

     كىي أساليب التأثَت اليت يستعملها البنك ا١تركزم على حجم اإلئتماف بالزيادة أك النقصاف كمن أ٫تها نسبة 
االحتياطي القانوشل كعمليات السوؽ ا١تفتوحة كتعديل معدؿ إعادة ا٠تصم، كىذه ىي أدكات السياسة النقدية، كاليت 

  . الحق خاص ٔتوضوع السياسة النقديةسنناقشها بالتفصيل يف فصل

                                                           
 .238. ، مرجع سابق، ص ص(األساسيات كا١تستحدثات)عبد ا١تطلب عبد اٟتميد، اقتصاديات النقود كالبنوؾ  .1
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 والعناصر المقابلة لها الكتلة النقدية: الفصل الخامس
تعد الكتلة النقدية ٤تددا رئيسيا ١تستول النشاط االقتصادم ما يلـز السلطات النقدية ألم بلد التحكم 

كعليو . اٟتسن يف ىذا ا١تتغَت ٔتا يالئم تطور ك٪تو النشاط االقتصادم للبلد ك٬تنبو اآلثار السلبية كالتضخم كاالنكماش
كاليت  سوؼ نتطرؽ من خالؿ ىذا الفصل إذل مفهـو الكتلة كمكوناهتا، إضافة إذل ٖتديد أىم العناصر ا١تقابلة ٢تا

 1.صدارىاإتفسر سبب 

 .تحليل الكتلة النقدية: المبحث األول
األكراؽ النقدية الصادرة من البنك ا١تركزم كالنقود ا١تساعدة كالودائع : يقصد بالكتلة النقدية با١تفهـو  الضيق

 .ٖتت الطلب

ىي ٣تموع األمواؿ ا١تتاحة النقدية كشبو النقدية اليت تتم إدارهتا بواسطة النظاـ ؼ: الكتلة النقدية با١تفهـو الواسعأما 
. ا١تصريف كا٠تزينة العامة

:  كتشمل ثالث أنواع كىي: تسمى المتاحات النقدية  األموال المتاحة النقدية أو:المطلب األول
  .    ماألكراؽ النقدية ا١تتداكلة الصادرة من البنك ا١تركز . أ

 النقود ا١تساعدة ا١تتداكلة   . ب

  :كما يليالودائع ٖتت الطلب كتسمى النقود الكتابية كىي تكوف موزعة 
كدائع ٖتت الطلب لدل ا١تصارؼ كباقي مؤسسات اإلقراض كىي ٘تثل نسبة عالية من ٣تموع الودائع ٖتت  -

. الطلب، باإلضافة إذل حسابات الشيكات اليت تدخل ضمن الودائع ٖتت الطلب لدل البنوؾ
كاٟتسابات اٞتارية  (لدل مراكز الصكوؾ الربيدية يف بعض الدكؿ مثل اٞتزائر،فرنسا  ) كدائع لدل ا٠تزينة -

. لألفراد كا١تؤسسات
. حسابات األفراد كا١تؤسسات لدل البنك ا١تركزم -
. الودائع األخرل يف حسابات الشيكات لدل صناديق االدخار- 

: األموال الجاىزة شبو النقدية: المطلب الثاني
تشمل األمواؿ شبو النقد ك٣تموع الودائع ا١تصرفية كا٠تزينة اليت ال ٯتكن إدماجها يف التداكؿ بشكل مباشر 

 : الودائع التاليةية األمواؿ شبو النقدتضمنتك .كفورم بواسطة كل أشكاؿ التعامل كالشيك أك اٟتواالت
 2: ر وىيالودائع تحت الطلب على الدفت. 1
. اٟتسابات على الدفًت يف البنوؾ كاليت تدر فائدة ألصحاب الودائع، كىي ٥تصصة لالدخار -
حسابات االدخار السكٍت اليت تستفيد من الفوائد ا١تنتجة، كتسمح فيما بعد  حساب التوفَت كاالحتياط أك -

باٟتصوؿ على قركض للسكن بفوائد ٘تييزية، ىذه الودائع مثل الودائع ٖتت الطلب ٬توز لصاحبها سحبها يف أم 
                                                           

 .67-52.ص.،  مرجع سابق، ص"النقود كالسياسة النقدية ا١تفهـو األىداؼ كاألدكات"مفتاح صاحل،. 1
 .Dépôt à vue sur livret  كتسمى بالفرنسية. 2
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 من الواجب عليو  إذشيكات،بكقت كبأم مبلغ، كلكن على عكس كدائع اٟتسابات اٞتارية ال يستطيع الصرؼ منها 
. أف يتقدـ للبنك بنفسو كمعو دفًت للتوفَت

:  الودائع ألجل. 2
يًتاكح ىذا األجل ، كيف ا٠تزينة ألجل ٤تدد النقدية كتكوف إما يف البنوؾ أك شبو     كىي نوع آخر من األمواؿ اٞتاىزة

كىي كدائع يتفق على أجل استحقاقها بُت ا١تصرؼ كالعميل كيتلقى صاحبها فائدة من  .أكثر من شهر إذل سنة أك
 : كبالتارل فإف.ا١تصرؼ

. شبو النقديةاألموال  +( النقدية الجاىزةاألموال) المتاحات النقدية= الكتلة النقدية 
. االقتصادم كعن االرتفاع يف ا١تستول العاـ لألسعار     إف زيادة الكتلة النقدية ينتج عن زيادة النمو

.   فرنساؾاجملمعات النقدية األساسية يف إحدل الدكؿ ا١تتقدمة كفيما يلي    
    يقصد باجملاميع النقدية تلك ا١تؤشرات اإلحصائية اليت تقيس كمية النقود ا١تتداكلة يف اقتصاد ما، كيتم ٖتديدىا 

كىي تلعب دكرا أساسيا يف إدارة السياسة النقدية، كما توفر أيضا . كتعريفها من طرؼ السلطات النقدية للبلد
يتم ٖتديد األمواؿ ا١تتاحة كالكتلة النقدية با١تعٌت الواسع كسيوالت عادة  اؿ كيف1.معلومات مهمة ١تتخذم القرار

ىذه اجملمعات تسمح للسلطات العامة بتثبيت تطور النقود السنوم ضمن حدكد متوافقة . M3 كM2ك M1االقتصاد بػ 
. مع التوقعات الرٝتية لتطور الناتج القومي اإلٚتارل

كىذا ا١تفهـو ىو ا١تفهـو الضيق لعرض النقود، كيكاد يكوف معتمدا عل نطاؽ عا١تي لوال :M1 المجمع -
 ىي أساسا النقد ا١تتداكؿ خارج M1كطبقا ٢تذا ا١تفهـو فإف مكونات . بعض اإلضافات يف بعض الدكؿ

كقد . اٞتهاز ا١تصريف، كالودائع اٞتارية بالعملة احمللية مطركحا منها ٣تموع الشيكات كاٟتواالت ٖتت التحصيل
اعتمد ىذا ا١تقياس لقياس عرض النقد من قبل صندكؽ النقد الدكرل، كمعظم الدكؿ األعضاء يف الصندكؽ، 

 .كذلك لسهولة مقارنتو
بسيولة عالية جدا ٘تكن الوحدات االقتصادية من االختيار ا١تباشر  M1كتتمتع  2

 . كتسوية الديوف الناشئة عن التبادؿكاآلشل بُت كل السلع كا٠تدمات 
كالنقود . إف الرصيد السائل ىو شيء ٯتكن أف ٨تولو إذل كسيلة تبادؿ مقبولة قبوال عاما بسرعة كبدكف خسارة

ىي الرصيد األكثر سيولة الذم ٯتكن أف ٯتتلكو الفرد كلكنها ليست الوحيدة، فودائع االدخارات كسندات اٟتكومة 
كمن ناحية . ىي أيضا سائلة رغم أهنا ليست سائلة مثل النقود، ألف إنفاقها يتطلب أكال مبادلتهما من أجل النقود

3 .أخرل فإف العقارات كالسيارات ترتب ٪توذجا على مقياس منخفض من السيولة
 

كيعرؼ با١تفهـو الواسع للكتلة النقدية، كٯتزج بُت رغبة الوحدات االقتصادية يف ٖتقيق : M2 المجمع -
الودائع االدخارية  M1كتضم ىذه اجملموعة باإلضافة إذل . األرباح كالفوائد من جهة كالسيولة من جهة ثانية

 ككذا ٥تتلف أنواع (دفاتر االدخار ا١تصرفية العادية)اليت يتم تداك٢تا بواسطة الدفًت لدل البنوؾ التجارية 
                                                           

1.Sylvie Lecarpentier-Moyal, Pascal Gaudron, Economie Monétaire et Financier, 6e édition,(Paris : 

Ed .Economica,2011), P,66. 
 .117. حسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق، ص. 2
 .77، ص(2009إثراء للنشر كالتوزيع، : األردف)،اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية٤تمد صاحل القريشي، . 3
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الودائع ألجل ا١تسجلة يف ميزانية البنوؾ التجارية، كىذا اجملمع أقل سيولة من سابقو إذ ٯتكن ٖتويل ىذه 
الودائع إذل كسائل دفع كلكن ليس عند الطلب كقد يكوف ذلك مقابل تنازؿ عن فوائد أك ٖتمل تكاليف 

 .معينة

ىذا ا١تفهـو ٮتتلف من دكلة إذل أخرل بشكل كاضح، كذلك الختالؼ ا١تؤسسات ا١تالية : M3المجمع -
الودائع ألجل ا١توجودة لدل  M2 يشمل باإلضافة إذل اجملمع وكاألدكات النقدية ا١توجودة يف تلك الدكؿ،

ا١تؤسسات ا١تالية غَت ا١تصرفية كصناديق التوفَت ككذلك سندات ا٠تزينة العمومية كا١تكتتب فيها من طرؼ 
كىو اجملمع الذم يضم كسائل ٗتزين القيم كيدعى بالسيولة الكلية . ا٠تواص كا١تؤسسات غَت ا١تصرفية

 .لالقتصاد يف ٟتظة معينة

 . سرعة تداول النقد والكتلة النقدية:المبحث الثاني
    إف التطرؽ إذل الكتلة النقدية ا١تتداكلة ال بد أف ينقلنا إذل اٟتديث كبالضركرة عن مفهـو سرعة تداكؿ النقود ألنو 

 كفيما إذا كاف قد ارتفع أك ا٩تفض، أك ٔتعٌت آخر ٖتديد من ا١تهم معرفة تدفق التسديدات النقدية خالؿ فًتة معينة،
 كتعرؼ سرعة تداكؿ النقود على أهنا عدد ا١ترات اليت تنتقل فيها الوحدة النقدية من يد إذل كثافة استخدمت النقد،

كجهة ، كتستخدـ عدة مؤشرات لقياس سرعة تداكؿ النقود، فعندما يتم تناكؿ ىذه السرعة من  خالؿ فًتة معينةأخرل
عندىا باإلمكاف قياس سرعة ٖتوؿ النقد إذل دخل، أما إذا تناكلنا ىذه السرعة من كجهة تكوين الطلب نظر تكوين 

:  كذلك كما يلي.الدخل فيمكن قياس سرعة ٖتوؿ النقد إذل صفقات أك عمليات تبادؿ

: سرعة تحول النقد إلى دخل ومعدل سيولة االقتصاد: المطلب األول
  MV=PT: كىي1917رفنج فيشرم أل    عند ٖتليل سرعة التداكؿ النقدم ٬تب العودة إذل معادلة التبادؿ االقتصا

. يف فًتة زمنية معينة (نقود كتابية + أكراؽ نقدية  )كمية النقود ا١تتداكلة : M: حيث
       V :سرعة تداكؿ النقد .
       P : ا١تستول العاـ لألسعار

       T : (مبلغ الصفقات  )حجم ا١تعامالت يف فًتة زمنية معينة 
مع ا١تدفوعات النقدية  (تتطابق ) ≡ كتعٍت ىذه ا١تعادلة قيمة السلع كا٠تدمات ا١تنتجة
  الدخل الوطٍت ≡                                    الناتج الوطٍت

 إنفاؽ ا١تستهلكُت   ≡   إنفاؽ ا١تنتجُت                                
. كتعٍت أيضا أف كمية النقد ا١توجودة مضركبة بسرعة تداكؿ النقد تساكم ا١تبلغ اإلٚتارل للصفقات

 :ستنتج من ا١تعادلة الكمية سرعة تداكؿ النقد كما يليفإذا ٯتكن أف 



 

مبلغ الصفقات : PT    :حيث
          M : كمية النقود ا١تتداكلة
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 مرات كمية النقود ا١تتوفرة من أجل تداكؿ ا١تبلغ 5 ستخداـاأنو يفًتض على  فتفسر 5 تساكم V   فإذا كانت قيمة
 .(الصفقات  )اإلٚتارل للسلع كا٠تدمات 

ىذا ا١تفهـو الرياضي يواجو صعوبة من الناحية العملية ألنو من ا١تستحيل إعطاء تقييم دقيق لكل الصفقات 
بل أيضا على السلع  (الناتج الداخلي اإلٚتارل)ليس فقط على السلع كا٠تدمات ا١تنتجة خالؿ السنة  اليت تقع،

لذلك يتم العودة إذل سرعة ٖتوؿ النقد إذل الدخل احملتسب ليس  كعلى العمليات ا١تالية، (غَت اٞتديدة)ا١تستخدمة 
 .من خالؿ الصفقات بل من خالؿ اإلنتاج بالسعر اٞتارم




 

. الناتج الداخلي اإلٚتارل ىو: PIB:  حيث
         M :الكتلة النقدية   

كٯتكن احتساب سرعة ٖتوؿ النقد إذل دخل من خالؿ اجملمعات النقدية األخرل 

1

1



      ،

2

2



،

3

3



 

 (تكوين ا١تخزكف+ تكوين إٚتارل رأس ا١تاؿ الثابت + االستهالؾ  )االستخدامات النهائية : PIB: حيث
: كعندما يعكس ىذا ا١تعدؿ أم مقلوب ىذا ا١تعدؿ يصبح




 11L   أك




 22Lك  أ     




 33L   

.  الذم يتزايد فيو الطلب على النقداالٕتاه السيولة، ْتيث يتزايد يف نفس ؿ ىو معدL حيث 

   ىذه ا١تعدالت الثالثة تعطينا فكرة عن أ٫تية النقود ككل يف االقتصاد الوطٍت، كيف نفس الوقت تعطينا فكرة عن 
 M3 كM2 كM1شيوع كانتشار نوع النقد

: عندما ننظر إذل الكتلة النقدية فإننا ٧تد ٢تا كضعُت مزدكجُت 
. ىا كاألفراد كالبنوؾ األخرلمفهي أصوؿ بالنسبة ٟتائز -
. كخصـو بالنسبة للجهة ا١تصدرة ٢تا كالبنك ا١تركزم -

. يعٍت ٖتديد العالقة بُت األصوؿ كا٠تصـو كعندما نقـو بتحليل ىيكل الكتلة النقدية فهو
كمية : كىي حجم ككمية كسائل الدفع، كاليت تتكوف من كميتُت : نبدأ بتحليل الكتلة النقدية عندما تكوف أصال 

 :كهبذا تتحدد الكتلة النقدية أم. ككمية نقود الودائع اٞتارية ككدائع ألجل النقود القانونية،
M1=Mf + MDC  

٘تثل النقود القانونية  :  Mfحيث 
     MDC :  نقود الودائع اٞتارية

 M2 = M1 + MDT :                                                        كبالتارل فإف
 ىي نقود كدائع ألجل: MDT حيث

: ىذا ٯتكن استنتاج ا١تعدالت األساسية التالية  كعلى, 
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كىي ٘تثل نصيب النقود القانونية اليت : معدؿ كمية النقود القانونية إذل الكتلة النقدية اإلٚتالية -
: يصدرىا البنك ا١تركزم إذل اٟتجم الكلي لوسائل الدفع كتساكم

 a =
2

f

M

 

 = a1: معدؿ كمية نقود الودائع اإلٚتالية إذل الكتلة النقدية اإلٚتالية -
2

D

M

 

 .كىذا ا١تعدؿ يقيس نسبة نقود الودائع اإلٚتالية إذل الكتلة النقدية اإلٚتالية

 M2 كالكتلة النقدية M1حساب معدؿ كمية نقود الودائع اٞتارية إذل الكتلة النقدية  -
a 2=  

1

Dc

M

    

a 3=  
2

Dc

M

       

 =  M2 :a 4 معدؿ نقود الودائع ألجل إذل الكتلة النقدية نسبة أك -
2

DT

M

 

 ذلإ  ذلكستخداـ النقود الكتابية أكثر من النقود الورقية على نطاؽ كاسع بالبالد الصناعية كيعود سبب ا     ينتشر
: ٚتلة من العوامل ىي

يف ا١تعامالت نتيجة التساع الشبابيك ا١تصرفية كضخامة  بكثرة البالد ا١تتقدمة الشيكات كالتحويالت يف تداكؿت- 
 ؛ استعماؿ النقود الورقية كا١تعدنية كن كبالتارل ال صل،ا١تشاريع اليت ٖتتاج إذل أمواؿ طائلة

ٯتكن للشبابيك ا١تصرفية ا١تنتشرة يف الدكؿ ا١تتقدمة أف تعمل بسرعة على ٖتويل أمواؿ األفراد كا١تؤسسات من نقود - 
 ؛كرقية إذل نقود كتابية

انتشار العادة ا١تصرفية كقبو٢تا على مستول كبَت من األفراد نظرا الرتفاع ا١تستول التعليمي كالثقايف، ٦تا جعل - 
. علهم يقبلوف على استعماؿ النقود الكتابية ال الورقيةتجا١تصارؼ ٘تتلك ثقة يف نفوس األفراد 

  .سرعة تحول النقد إلى صفقات: المطلب الثاني
      ٯتثل سرعة ٖتوؿ النقد إذل صفقات مدل استخداـ النقد بالنسبة جملموع العمليات التجارية، السلع كا٠تدمات 

  .كالعمليات ا١تالية اٞتديدة كالسابقة
مؤشر أومعدل سرعة تحول النقد إلى صفقات   
 

النقد الكتايب )   إف بسط ىذا ا١تعدؿ يعٍت ٣تموع العمليات التجارية اليت ٘تت بواسطة أحد أنواع النقود ا١تستخدمة 
ٯتثل اٞتزء ا١تستخدـ من الكتلة النقدية، كىذا ا١تعدؿ يتشابو مع ا١تعدؿ  أما مقاـ ا١تعدؿ فهو.  (يف الدكؿ ا١تتقدمة مثال

نوع الصفقة اليت ٘تت ما ىو سرعة ٖتوؿ النقد إذل دخل، إال أف ىذا ا١تعدؿ يعترب دقيقا أكثر ألنو يبُت  ىوكالسابق 
 ،M1 كخالؿ الفًتة احملددة، كما أف استخدامو أكثر سهولة كيسمح بتقييم سلوؾ حائزم ٥تتلف أشكاؿ السيوالت

M2، M3. 
يعٍت زيادة الرغبة يف  (v)مة قي  يعٍت ا٩تفاض اٟتاجة إذل السيولة األكلية كا٩تفاض(v)    إف ارتفاع سرعة تداكؿ النقد

 فالتضخم يؤدم إذل زيادة الرغبة يف حيازة ،حيازة السيولة األكلية ألنو يف فًتات التضخم ترتفع سرعة تداكؿ النقد

الصفقات خالل فترة معينة 
=  المبلغ الوسطي لألصول في الحسابات المصرفية خالل نفس الفترة
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السلع كا٠تدمات بسبب توقعات األفراد يف ارتفاع أسعارىا، بينما ٭تدث العكس عندما تكوف الظركؼ االقتصادية 
 ٘تيل (v) الكساد فتزداد الرغبة يف حيازة النقود كليس يف حيازة السلع ٦تا ٬تعل قيمة االستقرار االقتصادم أك تتجو ٨تو

. 1929إذل اال٩تفاض كما حدث يف أزمة الكساد الكبَت
، M1 ،M2)     إف مراقبة الكتلة النقدية يتزامن مع مراقبة معدؿ السيولة كىذا ا١تعدؿ يظهر يف بسط اجملمع النقدم 

M3 ) الناتج الداخلي اإلٚتارل  احملتسب با١تتوسط السنوم، أما مقاـ ا١تعدؿ فيظهر اجملمع االقتصادم كىو(PIB)  إال 
كلكن يستخدـ مكانو إحدل  رقم ا١تبيعات اإلٚتارل للصفقات احملدد خالؿ السنة، أف اجملمع االقتصادم األفضل ىو

كىذه ا١تعدالت تسمح  ( DIBفاؽ الداخلي اإلٚتارلف، اإلPIBالناتج الداخلي اإلٚتارل )٣تمعات احملاسبة الوطنية 
. نتج من ٖتوؿ األمواؿ شبو النقدية إذل متاحات نقديةم ذمبدراسة تطور سيوالت االقتصاد كتقدير التضخم اؿ

                                         

 

 .العناصر المقابلة للكتلة النقدية: المبحث الثالث
     يف ىذا ا١تبحث سنتعرض ١تفهـو العناصر ا١تقابلة للكتلة النقدية كسنبُت كل مقابل على حدل، مث ندرس التطور 

. لكتلة النقديةاقابل دلاإلٚتارل 

 . مفهوم العناصر المقابلة للكتلة النقدية:المطلب األول
      إف العناصر ا١تقابلة للكتلة النقدية ٘تثل ٣تموع الديوف العائدة ١تصدرم النقد كشبو النقد اليت تكوف سبب أك

صدارىا كلتوضيح ذلك تستعمل ميزانية البنك إمصدر الكتلة النقدية، كىذا يعٍت أف للنقود أجزاء مقابلة تفسر سبب 
: ا١تركزم كالقطاع ا١تصريف كما يلي
. جدول مبسط لميزانيتي البنك المركزي والقطاع المصرفي: (7) جدول رقم

ميزانية البنك المركزي 
 االلتزامػات ا١تػوجودات 

 
 
 

 OD ا١توجودات ذىب كعمالت أجنبية
  CTP قركض للخزينة العامة
 Ref إعادة ٘تويل االقتصاد

    B األكراؽ النقدية
 RO االحتياطات اإلجبارية

 
ميزانية القطاع المصرفي 

االلتزامػات ا١تػوجودات 
 RO االحتياطات اإلجبارية

 C قركض
 D الودائع بأنواعها

 Ref إعادة ٘تويل االقتصاد
 . 161 كساـ مالؾ، مرجع سابق، ص:المصدر        

 :أك
M3 ٣تموع السيوالت                               

نفاؽ الداخلي ا٠تاـإل ا  

          
 
 

M3 ٣تموع السيوالت                                   
      الناتج الداخلي اإلٚتارل
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    عندما يتم دمج ىاتُت ا١تيزانيتُت تظهر لنا الكتلة النقدية كالعناصر ا١تقابلة ٢تا، ك٨تصل على ا١تيزانية ا١توحدة للنظاـ 
 (الذم يشمل البنك ا١تركزم كالقطاع ا١تصريف  )ا١تصريف 

 (ا٠تصـو)٣تموع االلتزامات  = (األصوؿ)٣تموع ا١توجودات 
 OD+CTP+Ref+RO+C: إٚتارل ا١توجودات ا١تتضمن يف ا١تيزانيتُت
 B+RO+D+Ref :إٚتارل االلتزامات ا١تتضمن يف ا١تيزانيتُت

ا١توجودات = االلتزامات : كٔتقابلة الطرفُت ٔتا أهنا متطابقة ينتج لدينا
                                              B+RO+D+Ref=  OD+CTP+Ref+RO+C 

 B+D          = OD+CTP+C:يصبح لدينا                
ا١تقابل للكتلة النقدية =  الكتلة النقدية                            

 الميزانية الموحدة للنظام المصرفي: (8)جدول رقم 
االلتزامـات الموجـودات 

: العناصر ا١تقابلة للكتلة النقدية
     OD الذىب كالعمالت األجنبية . ت
 CTP القركض ا١تقدمة للخزينة . ث
 C القركض ا١تقدمة لالقتصاد . ج

: الكتلة النقدية
 B األكراؽ النقدية . ح
    Dالودائػػع . خ

.  مستنتج من ا١تعلومات السابقة:المصدر              
          كبالتارل فإف ا١تيزانية ا١توحدة للنظاـ ا١تصريف تظهر لنا موجودات كالتزامات النظاـ ا١تصريف إتاه األعواف 

. األخرل غَت ا١تصرفية، كاألفراد كا١تؤسسات كاٟتكومة
ا١تقابل للكتلة النقدية بأنو ٣تموع األصوؿ غَت النقدية اليت ْتوزة النظاـ ا١تصريف كسنقـو بتفصيل لكل     كىكذا يبدك

: األجزاء ا١تقابلة للكتلة النقدية كما يلي
 .(الذمم على الخارج) ذىب وعمالت أجنبية :المقابل .1

إف التبادؿ التجارم بُت دكؿ العادل ينتج من عمليات استَتاد كتصدير السلع كا٠تدمات احمللية إذل العادل 
. تتم ا١تدفوعات الدكلية إما بالذىب أكرصيد العمالت اإلجنبية ا١تقبولة يف التداكؿ الدكرل، كا٠تارجي

للتوظيف فإهنا ٖتصل على  اجتذاب أمواؿ خارجية إما لالستثمار أك     يف حالة قياـ الدكلة بعمليات تصدير أك
عمالت أجنبية، كٔتا أف العمالت األجنبية ال ٯتكن تداك٢تا ٤تليا، فإف البنك ا١تركزم يتكفل ْتفظها كإصدار ما قيمة 

. ذلك بالعملة الوطنية، كمن مث نالحظ أف الصادرات تكوف سببا يف إصدار عملة كطنية جديدة
بتحويل ما قيمة  البنك ا١تركزم اٟتصوؿ على الذىب كالعمالت األجنبية يقـو           الصادرات إذل ا٠تارج

. رصيد العمالت األجنبية لدل البنك ا١تركزم ارتفاع   ذلك إذل عملة كطنية زيادة إصدار العملة الوطنية   
مت خركج أمواؿ خارج الوطن، فإنو       كيف حاؿ حدكث العكس فإنو إذا قاـ البلد بعملية استَتاد سلع كخدمات أك

 فيقـو بتقدصل مقابل ذلك مبالغ نقدية بالعملة الوطنية إذل ،٬تب على ا١تستورد أف يدفع ديونو بواسطة عملة أجنبية
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البنك ا١تركزم الذم يعطي مقابل ذلك عملة أجنبية لتسديد قيمة الواردات، كىكذا نالحظ أف احتياطي العمالت 
. األجنبية ينخفض لدل البنك ا١تركزم كتنخفض معها  كمية النقود احمللية ا١تتداكلة يف الداخل

خركج العملة األجنبية   يقـو البنك ا١تركزم ٔتنح ما يقابل العملة الوطنية        االستَتاد من ا٠تارج      
. ٩تفاض كمية العملة الوطنية        ا٩تفاض رصيد العمالت األجنبية لدل البنك ا١تركزم  ابعملة أجنبية    

، فإذا كاف الرصيد السنوم  سحبها    كىكذا نالحظ كيف يؤثر رصيد ميزاف ا١تدفوعات يف إصدار النقود اٞتديدة أك
الناتج من العمليات ا١تسجلة يف ميزاف ا١تدفوعات موجبا أم أف قيمة الصادرات تكوف أكرب من قيمة الواردات، فإف 

كمية النقود ا١تتداكلة ترتفع، كبالعكس إذا كاف الرصيد السنوم الناتج من العمليات ا١تسجلة يف ميزاف ا١تدفوعات 
. سالبا أم قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات تنخفض كمية النقود ا١تتداكلة

    ىذا ا١تقابل يتحدد بالفارؽ بُت أبواب ا١توجودات كااللتزامات للبنك ا١تركزم الذم يتضمن العناصر الواردة يف 
: اٞتدكؿ التارل

 .المقابل ذىب وعمالت أجنبية: (9)جدول رقم 
المبلغ االلتزامـات المبلغ الموجـودات 

ذىػػػػب 
أمواؿ جاىزة ٖتت الطلب على ا٠تارج 

سلف إذل صندكؽ تثبيت استقرار الصرؼ 

 ××
 ××
 ××

 

حسابات للخارج دائنة 
احتياطات إعادة تقييم ا١توجودات بالذىب 

 ××
 ××

 
 

×× مجموع االلتزامات ×× مجموع الموجودات 
. 163 كساـ مالؾ، مرجع سابق، ص:المصدر

.    إف الفارؽ بُت ٣تموع ا١توجودات ك٣تموع االلتزامات ٯتثل ا١تقابل ذىب كعمالت أجنبية
 .المقدم إلى االقتصاداإلئتمان  : المقابل .2

العنصر الذم ٯتكن باعتباره يعترب اإلئتماف ا١تقدـ لالقتصاد من العناصر ا١تهمة اليت تفسر سبب اإلصدار النقدم 
عبارة عن قركض تقدـ من طرؼ البنوؾ التجارية لتمويل  ىوؼأف تتحكم فيو السلطات النقدية أكثر من غَته، 

 إنتاج كتسويق، سواء كاف ذلك بصفة مباشرة أك، العمليات االقتصادية للمؤسسات كرجاؿ األعماؿ من استثمار
فتح اعتمادات، كيف ٚتيع ىذه الصور تكوف ىناؾ عملية خلق لنقود الودائع ٦تا يزيد يف حجم  ٓتصم أكراؽ ٕتارية، أك

طلب أك تالكتلة النقدية، كما أف ىذا يدفع البنوؾ التجارية إذل إعادة خصم أكراقها التجارية لدل البنك ا١تركزم 
 منو باعتباره ا١تقرض األخَت، فيقـو البنك ا١تركزم بإصدار نقود قانونية لتغطية احتياجات البنوؾ التجارية اقركض

 .كبالتارل فإف حجم الكتلة النقدية سيتأثر كلما طرأ تغَت يف اإلئتماف ا١تقدـ لالقتصاد
 كيعترب اإلئتماف ا١تقدـ قصَت األجل أكرب تأثَتا على الكتلة النقدية ألف تغطيتو تتم عادة بالودائع اٞتارية، أما 

اإلئتماف ا١تتوسط كطويل األجل فال يعترباف كذلك ألف ىناؾ ارتباطا كثيقا بُت اإلئتماف ا١تتوسط األجل مع الودائع 
. ألجل كاإلئتماف طويل األجل مع الودائع االدخارية

: المقدم إلى الخزينة العموميةاإلئتمان  : المقابل. 3
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تقـو ا٠تزينة العمومية بتسيَت ميزانية الدكلة عن طريق بنود النفقات كاإليرادات العامة فهي ٘تثل الصندكؽ 
ا١تارل للدكلة، كتسعى الدكلة إذل ٖتقيق التوازف بُت عناصر ا١تيزانية اليت تسَتىا، كلكن مع تطور كظائف الدكلة اٟتديثة 

٢تذا عندما ٭تدث اختالؿ يف توازف ميزانيتها تلجأ الدكلة إذل ك.  اإلبقاء على توازف ا١تيزانية مهمادل يعدكتعاظم دكرىا، 
البنك ا١تركزم ١تنحها اإلئتماف الالـز لسد ىذا العجز، فتقدـ لو ا٠تزينة مقابل ذلك سندات تعًتؼ فيها ٔتديونيتها لو 

تسمى أذكف ا٠تزينة، كيقـو البنك ا١تركزم بتقدصل مقابل ذلك نقودا قانونية لصاحل ا٠تزينة، كتستخدـ ا٠تزينة ىذه النقود 
يف تغطية تكاليف اإلنفاؽ العاـ، كهبذا ترتفع كمية النقود ا١تتداكلة لدل األفراد كا١تؤسسات، كما أف نشاط الدكلة امتد 

ليشمل ٚتيع اجملاالت اإلقتصادية كاإلجتماعية فأصبحت موارد الدكلة غَت كافية ٢تا يف ٘تويل عملياهتا، كبالتارل فهي 
كاٞتمهور  تتقدـ إذل السوؽ النقدية كإذل اٞتمهور ٞتلب ا١توارد النقدية الالزمة، كٖتصل ىذه ا١تؤسسات ا١تصرفية كا١تالية

على السندات اٟتكومية كأذكف ا٠تزينة مقابل حصو٢تا على نقود الودائع، كٔتا أف ىذه السندات ٢تا سيولة عالية 
كمضمونة، فإنو ٯتكن خصمها لدل البنوؾ التجارية، كإعادة خصمها لدل البنك ا١تركزم، كبالتارل سيتحوؿ جزء منها 

إذل نقود قانونية كىوما يؤدم إذل التأثَت على حجم الكتلة النقدية بالزيادة، كقد يكوف التأثَت بالنقصاف عند إتباع 
 :ما يليكيتضمن ىذا ا١تقابل  .(انكماشية)سياسة تقشفية

 المقابل قروض للخزينة العامة :(10)جدول رقم 
I  .قركض قبل البنك ا١تركزم   :

 (صافية ) قركض مباشرة للخزينة العامة  . 1
قركض مباشرة  . أ

حساب ا٠تزينة اٞتارم لدل البنك ا١تركزم : ٥تصـو منها . ب
 نقود التجزئة ا١توجودة لدل البنك ا١تركزم . 2    
 سندات خزينة يف ٤تفظة السندات لدل البنك ا١تركزم . 3    

 ××    
 ××
 ××
 ××
 ××
 ××

II  . قركض ا١تصارؼ كسائر ا١تؤسسات ا١تالية 
 أصوؿ يف اٟتسابات اٞتارية الربيدية . 1    
 سندات خزينة يف ٤تفظة سندات ا١تصارؼ . 2    

 ××    
 ××
 ××

III . قركض األعواف االقتصاديُت غَت ا١تاليُت 
 نقود التجزئة عند التداكؿ . 1    
 كدائع يف اٟتسابات اٞتارية الربيدية . 2    
 كدائع لدل ا٠تزينة . 3    

 ××   
 ××
 ××
 ××

××    اجملمػوع 
 . 164مرجع سابق، ص   كساـ مالؾ،:المصدر

 .تطور إجمالي المقابل للكتلة النقدية: المطلب الثاني
:       يظهر تطور إٚتارل ا١تقابل للكتلة النقدية عدة مؤشرات تتعلق بكل عنصر مقابل للكتلة النقدية كىي

على الصعيد الدكرل يالحظ ضآلة كعدـ استقرار نسبة ىذا : بالنسبة لرصيد الذىب والعمالت األجنبية .1
ا١تقابل كىوالقيمة الصافية لألصوؿ بالذىب كالعمالت األجنبية ألف الوضعية الصافية للذىب كالعمالت 

 .األجنبية ٢تا عالقة بتطور رصيد ميزاف ا١تدفوعات
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ات للخزينة بالنسبة لتطور حجم ا١تقابل للكتلة النقدية ليفإف تطور التس: ت للخزينة العامةليفاتطور التس .2
قد إتو إذل اال٩تفاض يف الدكؿ ا١تتقدمة منذ فًتة بداية السبعينات كما أف القركض ا١تقدمة للخزينة تستدعي 

معرفة الدرجة اليت تصل إليها الدكلة يف طلبها ٢تذه الديوف فهي ٤تددة بالقانوف من حيث حجمها كمن 
. حيث فًتة التسديد

:  تطور القروض الموجهة لالقتصاد  .3
ىذا اٞتزء من العناصر ا١تقابلة للكتلة النقدية يشكل اٞتزء ا٢تاـ كخاصة يف الدكؿ ا١تتقدمة، كتطور ىذا ا١تقابل 

ال يواجو عوائق كثَتة مثل  يصبح أكثر أ٫تية عندما يكوف خلق النقود عرب القركض كالتسهيالت ا١توجهة لالقتصاد
. (ذىب كعمالت أجنبية كتسليفات للخزينة العمومية  ) باقي العناصر ا١تقابلة للكتلة النقدية

     ألف ا١تقابل للكتلة النقدية كا١تتمثل يف الذمم على ا٠تارج ا١تكوف من الذىب كالعمالت األجنبية ال ٯتكن أف 
 بل يتوسع بطريقة ٤تدكدة لكونو يرتبط بأ٫تية كتطور الفائض احملقق يف ا١تيزاف التجارم كا١تعتمد على ،يتطور ْترية

الصادرات إذل ا٠تارج كٖتويالت رؤكس األمواؿ إذل ا٠تارج، كما أف العجز يف ا١تيزانية العامة ٮتضع إذل حدكد عندما 
 .تريد ا٠تزينة العامة سد ىذا العجز بواسطة التسليفات من البنك ا١تركزم 

 لكن األمر ٮتتلف يف القركض ا١توجهة لالقتصاد، حيث أف البنوؾ التجارية تتمتع ْترية كاسعة يف قبوؿ أصوؿ       
غَت نقدية مقابل النقد الذم مت خلقو عن طريقها، كيبقى على الدكلة إذا أرادت أف تتحكم يف السياسة النقدية أف 

 .خضاع ىذا ا١تقابل للرقابة إتعتمد على 
  .كيستنتج ٦تا تقدـ أف القركض لالقتصاد تشكل ا١تكوف األساسي يف األجزاء ا١تقابلة للكتلة النقدية   
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  الطلب على النقود: الفصل السادس
يعد مفهـو الطلب على النقد حديث العهد نسبيا، إذ دل يظهر يف األدبيات االقتصادية إال يف هناية القرف 

" عندما استخدـ مصطلح . 1874، عاـ "L . WALRAS"كتعود ا١تبادرة األكذل إذل ليوف فالراس. التاسع عشر
 قاصدا كمية النقد اليت يرغب شخص اقتصادم يف حيازهتا مهما كانت غايات ىذه  1"الرصيد النقدم ا١ترغوب بو

 .كلكن سرعاف ما أصبح الطلب عل النقد موضوعا ىاما كرئيسيا يف التحليل النقدم. اٟتيازة
كعليو فإننا سنخصص ىذا الفصل لتحليل ٤تددات الطلب على النقود من خالؿ الصيغ اٟتديثة لتابع 

الطلب على النقد اليت انتهت إليها ا١تدارس كالتيارات الفكرية البارزة اليت تتكامل حينا كتتعارض أحيانا، كاليت تشكل 
 .ا١توضوع ا١تسيطر يف الدراسات النقدية

ا١تقاربة االكالسيكية كبعدىا : كيف ىذا اإلطار ٯتكن التمييز بُت ثالث مقاربات نظرية للطلب على النقود
 . النيوكالسيكية، ا١تقاربة الكينزية، ا١تقاربة النقدية

 .من المقاربة الكالسيكية إلى تحليل مدرسة كامبريدج للطلب على النقود: المبحث األول

عنيت النظرية التقليدية بدراسة العالقة بُت التغَتات يف كمية النقود ا١تتداكلة يف االقتصاد أك ا١تنفقة كبُت  
مستول األسعار، فأرجع أنصار ىذه ا١تدرسة تقلب مستول األسعار إذل عامل كاحد ككحيد أال كىو تغَت عرض 

  2 :النقود كانطلقوا يف ٖتليلهم لذلك من افًتاضات معينة ٯتكن بياهنا فيما يلي
 كقوع االقتصاد عند مستول التشغيل الكامل؛ .1

 ا١تنافسة الكاملة، أم أف األسعار تعكس نفقات اإلنتاج؛ .2

 الدكر اٟتيادم للنقود أم أف النقود تقـو بدكر كسيط يف ا١تبادلة فقط؛ .3

 .استبعاد قياـ النقود بدكر مستودع للقيمة أك الثركة .4

أنو ال يوجد شيء عدصل " " جوف ستيوارت ميل"ضمن نفس االٕتاه كفيما يتعلق بالدكر اٟتيادم للنقود يقوؿ
فقد اعترب التقليديوف أف النقود ما ىي إال ستار ٮتفي اٞتوانب اٟتقيقية للنشاط ". ا١تغزل أكثر من النقود

 .االقتصادم دكف أف يكوف لو أدسل تأثَت عليو

كعليو، ترتكز ىذه النظرية على االٕتاه العاـ للفكر الكالسيكي، كىو التقليل من آثار النقود على اٞتانب العيٍت 
كطبقا ٢تذا ا١تبدأ فإف ا١تتغَتات العينية يف االقتصاد القومي مثل ". حيادية النقود"لالقتصاد القومي، أك ما يعرؼ ٔتبدأ 

كتتمثل الفركض اليت تقـو عليها ىذه النظرية يف . اإلنتاج كالدخل كالعمالة ال تتأثر بالتغَتات يف ا١تعركض النقدم
  3 :اآليت

 ثبات حجم ا١تعامالت مع التغَت يف كمية النقود؛- 

                                                           
 .26. ، ، ص1999، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ، مجلة جامعة دمشق، "التطورات اٟتديثة للنظرية كالسياسة النقدية مفهـو النقد كالطلب عليو"موفق السيد حسن، .  1
 .44. ٤تمود سحنوف، مرجع سابقن ص.  2
 .69. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص.  3
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 ثبات سرعة تداكؿ النقود؛- 
 .استقالؿ ا١تتغَتات العينية عن كا١تتغَتات النقدية يف ٖتليل العالقة بُت كمية النقود كا١تستول العاـ لألسعار- 

 كتقرر النظرية طبقا ٢تذه الفركض، أف قيمة النقود تتوقف على حجمها، فإذا تغَتت كمية النقود ا١تتداكلة فإف 
فإذا . ا١تستول العاـ لألسعار يتغَت يف نفس االٕتاه كبنفس النسبة، كذلك بفرض بقاء األشياء األخرل على حا٢تا

زادت كمية النقود ا١تتداكلة فإف ا١تستول العاـ لألسعار يرتفع بنفس النسبة اليت تزيد هبا كمية النقود ككذلك اٟتاؿ 
بالنسبة ال٩تفاض كمية النقود، كىو ما عرب عنو أحد االقتصاديُت بالصورة اٞتامدة أك األكثر تطرفا لنظرية كمية 
النقود، أما يف صورهتا ا١ترنة فإف األمر يقف عند حد تقرير تغَت مستول األسعار يف االٕتاه نفسو الذم تتغَت فيو 

كمية النقود كلكن ليس بالنسبة ذاهتا؛ فقيمة النقود مثل غَتىا من القيم االقتصادية خاضعة لقوانُت الطلب 
 .كالعرض كتتحدد عند ا١تستول الذم يتكافأ فيو عرض النقود مع الطلب عليها

فقد حاكؿ التجاريوف الكشف عن . كىذه النظرية ليست بالنظرية اٟتديثة العهد يف تاريخ الفكر االقتصادم
كأعطيت يف ىذا الصدد . أسباب ارتفاع األٙتاف اليت كانت ٘تثل ظاىرة سائدة يف البلداف األكركبية يف ذلك الوقت

فتغَتات .  تفسَتا يرتكز على كمية النقود1568تفسَتات ٥تتلفة أ٫تها ما جاء بو جاف بوداف الذم قدـ عاـ 
.  أم أف ىناؾ عالقة بُت كمية النقود كا١تستول العاـ لألسعار1مستول األٙتاف تتوقف على تغَتات كمية النقود،

ككاف ىذا ىو الرأم الغالب طواؿ القرف الثامن عشر كٕتلى ذلك يف كتابات كل من لوؾ ككانيتوف كدافيد ىيـو 
 نظرية كمية النقود، خاصة منهم ريكاردك 19حيث احتضن أغلب كتاب الفكر الليربارل يف القرف . ككلياـ بييت

غَت أف .  حاكؿ سيموف نيوكمب صياغة النظرية الكمية يف صورة رياضية1886كيف عاـ . كجوف ستيوارت ميل
 كألفريد مارشاؿ كبيجو من 1917.2الصيغة األساسية اكتملت على يد فيشر كمعادلتو ا١تشهورة عن التبادؿ عاـ 

 . خالؿ ٤تاكلتهما ا١تشهورة عن الدخل كالرصيد السائل كاليت يطلق عليها اسم معادلة كمربدج
 .معادلة التبادل لفيشر: المطلب األول

 "معادلة ا١تبادالت"ٕتد فكرة تابع الطلب على النقد جذكرىا األكذل يف صيغة ا١تعادلة الكمية ا١تشهورة باسم 

"Equation des échanges " أك معادلة فيشر القًتاهنا باسم ايرفنج فيشر "Irving Fisher"بصيغتها ا١تعركفة  

(MV=PT) ، كاليت من خال٢تا مت التعبَت عن فكرة السببية الكالسيكية بُت ا١تستول العاـ لألسعار ككمية النقود
 :كاليت مت التوصل إليها انطالقا من العالقات التالية 3.ا١توجودة على صعيد كلي

  4 : الطلب على النقود يتعادؿ مع عرض النقود عند مستول التوازف:األولى
D = S                       (1) 

 . ىي الطلب النقدم:D: حيث
       S:ىي العرض النقدم . 

                                                           
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=17748678مذىب التجاريُت، منتديات ستار تاٯتز، .  1
 .45. ٤تمود سحنوف، مرجع سابقن ص.  2
 .26. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص.  3
 .71-69. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص ص.  4
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 الطلب النقدم يساكم القيمة النقدية للمبادالت، كىي تساكم حجم ا١تعامالت اٟتقيقية مضركبا يف :الثانية
 .ا١تستول العاـ لألسعار

D = PT                 (2)         

 ".ا١تتوسط العاـ" ا١تستول العاـ لألسعار :P: حيث
T:حجم ا١تعامالت اٟتقيقية . 

العرض النقدم ٯتثل التدفق النقدم خالؿ فًتة معينة من الزمن، كىو يساكم كمية النقود مضركبا يف : الثالثة
 .سرعة تداك٢تا

S =MV                 (3) 
 . ىي الرصيد النقدم:M:حيث

V:سرعة تداكؿ النقود . 
 : ٨تصل على النتيجة اآلتية( 1) يف ا١تعادلة رقم S ك Dكبالتعويض عن 

MV = PT                         (4) 
 : ٨تصل على العالقة بُت ا١تستول العاـ لألسعار ككمية النقود، كىيTكبالقسمة على 

P = MV/T                                 (5) 
ضمن نفس اإلطار العاـ ١تعادلة التبادؿ اليت قاـ عليها التحليل الكالسيكي، كاالفًتاضات اليت انطلقت منها 

ككذا ثبات كل . نظرية كمية النقود خاصة ما تعلق منها ْتيادية النقود ككقوع االقتصاد عند مستول التشغيل الكامل
ككذا حجم  (خاصة يف ا١تدة القصَتة لكوف سرعة تداكؿ النقود تتوقف على العادات النقدية)من سرعة تداكؿ النقود 

حجم ا١تعامالت يتحدد با١توارد اإلنتاجية ا١تتاحة كبدرجة كفاءة استخداـ كتشغيل تلك ا١توارد، ككلها )ا١تعامالت 
، كأف ىذين األخَتين ينظر إليهما كعاملُت مستقلُت عن التغَتات اٟتادثة (عوامل ال تتغَت إال ببط يف ا١تدل القصَت 

يف كمية النقود، فإف ا١تستول العاـ لألسعار يعد متغَتا تابعا للتغَتات اٟتادثة يف كمية النقود، كأف التغَت يكوف من 
كمية النقود إذل األسعار كال ٯتكن أف يكوف العكس، كما أف األسعار ال ٯتكن أف تتغَت إال بتغَت كمية النقود كذلك 

  1.بنفس النسبة كيف نفس االٕتاه دائما كأبدا
 كبالرغم من أف ىذه النظرية قد نالت شهرة كاسعة يف الفكر االقتصادم إال أهنا تعرضت النتقادات ىامة 

  2 :كتتمثل أىم ىذه االنتقادات فيما يلي. 1929أدت إذل اهنيارىا كخاصة على إثر أزمة الكساد العظيم سنة 
 عن التغَت يف كمية النقود – كبالتارل حجم ا١تعامالت اٟتقيقية –أهنا تفًتض استقالؿ حجم اإلنتاج  .1

ا١تتداكلة، بل كأهنا تفًتض يف جوىرىا أكثر من ذلك، كىو أف حجم اإلنتاج ثابت مع ٖتقق العمالة الكاملة 
بصفة تلقائية كمستمرة، كىو ما يعٍت عدـ كجود موارد اقتصادية ٯتكن أف تستخدـ يف زيادة حجم اإلنتاج 

كىذا الفرض ىو أحد مقومات الفكر الكالسيكي الذم يؤمن بأف النظاـ االقتصادم يتمتع بالقدرة . الكلي
                                                           

 .47. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص.  1
 .73-72. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص ص: - أنظر يف ذلك.  2

 .50-49. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص ص -

، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو -"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي، -
 .12-11. ص ص. 2004-2003التسيَت، جامعة اٞتزائر، 
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 1930كقد اهنارت ىذه الفلسفة يف سنة . على التحرؾ الذايت ٨تو ٖتقيق التوظف الكامل ١توارده اإلنتاجية
بعد أف ثبت أنو إذا ا٨ترؼ النظاـ االقتصادم عن مستول التوظف الكامل، فإنو ال يستطيع تلقائيا أف يعود 

كىنا تبُت أف حجم اإلنتاج ليس مستقال عن كمية النقود ا١تتداكلة كإ٪تا يرتبط . إذل ىذا ا١تستول مرة أخرل
هبا ارتباطا مباشرا، ْتيث أهنا إذا انكمشت كمية النقود ا١تتداكلة يؤدم ىذا إذل انكماش اإلنتاج مقًتنا 

كإذا زادت كمية النقود ا١تتداكلة فإنو ٯتكن أف يؤدم ذلك إذل زيادة اإلنتاج إذا كاف . با٩تفاض األسعار
اجملتمع ٯتلك طاقة إنتاجية عاطلة، كأف ا١تستول العاـ لألسعار لن يرتفع بنفس النسبة اليت زادت هبا كمية 

 النقود ا١تتداكلة، كالعكس بالعكس؛  

كىذا خطأ، إذ أف مستول . أهنا تنسب التغَتات يف مستول األسعار إذل التغيَتات يف كمية النقود فقط .2
األسعار ٯتكن أف يتغَت مع بقاء كمية النقود ثابتة، كذلك إذا ما حدث تغَت يف توزيع األرصدة النقدية بُت 

، أم أف ىناؾ خلط ..التداكؿ ا١تارل كالتداكؿ السلعي، أك إذا حدثت تغَتات تلقائية يف اإلنفاؽ االستثمارم
 بُت كمية النقود ا١توجودة ككمية النقود ا١تنفقة فعال؛

معادلة ا١تبادالت اليت كضعها فيشر ما ىي إال بديهية رياضية كال تصلح لالختبار اإلحصائي، كذلك ألف  .3
كال ٯتكن ٕتميع كميات ىذه .  يشمل ٣تموعات غَت متجانسة من السلع(T)حجم ا١تعامالت اٟتقيقية 

  السلع يف كمية كاحدة يطلق عليها حجم الصفقات أك ا١تعامالت اٟتقيقية؛

عدـ صحة الفرضية ا٠تاصة بثبات سرعة تداكؿ النقود كحجم ا١تعامالت يف األجل القصَت، إذ أف الواقع  .4
فًتتفع سرعة تداكؿ النقود  يف فًتات زيادة كمية النقود كارتفاع األسعار بسبب ما يرتبط . العملي ينفي ذلك

بذلك من ا٩تفاض يف القوة الشرائية للنقود ٦تا يدفع باألفراد إذل التخلي عنها مقابل القيم اٟتقيقية كالعكس 
 صحيح؛

تتجاىل نظرية كمية النقود قول السوؽ يف ٖتكمها يف ا١تستول العاـ لألسعار كما تتحكم يف أسعار السلع  .5
 كا٠تدمات؛ 

 ظاىرة حقيقية كتعتربىا .ٕتاىلت ىذه النظرية آلية سعر الفائدة ا١ترتبطة أساسا بالتغَتات يف كمية النقود .6
 .تتحدد بتفاعل قول السوؽ، عرض ا١تدخرات كالطلب على االستثمارات

 ما تعلق بدافع الطلب على النقود، حيث حصرت – خاصة –انتقاداتو لنظرية التقليديُت " كينز "كجو  .7
 أغراض الطلب على النقود على دائرة ا١تعامالت كاالحتياط، كأنو ال ٣تاؿ الكتناز النقود  النقودنظرية كمية

أك استعما٢تا يف أغراض ا١تضاربة، كبذلك فنظرية الكمية قد أقصت هنائيا ك بشكل غَت مباشر أم دكر 
ذا ما كاف إك ،"لسام "للنقود يف إحداث التوازف يف سوؽ السلع ك ا٠تدمات مكتفية فقط بقانوف ا١تنافذ 

  .نو يبقى ٤تصورا يف التأثَت على األسعار فقطإللنقود من أثر، ؼ

 .1ومعادلة كامبردج (مارشال)نظرية األرصدة النقدية : المطلب الثاني

                                                           
 .نسبة إذل جامعة كامربدج يف ا٧تلًتا اليت قدمت كثَت من االقتصاديُت البارزين أمثاؿ ألفرد مارشاؿ كبيجو كأكثر اقتصادم القرف العشرين تأثَتا يف علم االقتصاد جوف ماينرد كينز.  1



 

93 

بعد عدة سنوات أخذت معادلة التبادؿ لفيشر صيغا كالسيكية متطورة يف جامعة كامربدج على يد كل من  
 الذم بُت أف الطلب على النقود يلعب دكرا ىاما "Alfred Marshall كألفريد مارشاؿ "Arthur Pigou"آرثر بيجو

كالطلب على النقود ىو كمية من القوة الشرائية اليت يريد الناس االحتفاظ هبا يف شكل . يف ٖتديد مستول األسعار
يف كل ٣تتمع توجد نسبة معينة من الدخل القومي " نقود سائلة يف أم كقت، فقد ذكر مارشاؿ يف أحد كتاباتو أنو 

كتتغَت ىذه النسبة تبعا لتغَت ٪تو كتقدـ اجملتمعات كٖتو٢تا . الذم يفضل أصحاهبا أف ٭تتفظوا هبا يف شكل نقد حاضر
   1.إتاه اإلنتاج ا١توجو للتبادؿ

لقد اىتم مرشاؿ بتحليل العالقة بُت األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ هبا كبُت الدخل 
ىي العامل األساسي " التفضيل النقدم لألغراض الدخلية"كيرل أف الرغبة يف االحتفاظ باألرصدة النقدية . النقدم

كبذلك تعترب نظرية مارشاؿ ٖتوال جوىريا يف التحليل . الذم ٭تدد أثر التغَتات النقدية على النشاط االقتصادم
فإف نظرية األرصدة ". عرض النقود" النقدم، إذ بينما تركز نظرية كمية النقود اىتمامها يف كمية النقود ا١تتداكلة 

 2 :كتتلخص نظرية مارشاؿ يف العالقات التالية". الطلب على النقود" النقدية تركز اىتمامها يف التفضيل النقدم 
 .  الطلب النقدم يساكم العرض النقدم:األولى

L = M                                       (1) 
  الطلب على النقود:L: حيث

M:عرض النقود   
 .الطلب على النقود يتكوف من التفضيل النقدم لألغراض الدخلية كالتفضيل النقدم لألغراض ا١تالية: الثانية

L =L1 + L2                                                        (2) 

 .التفضيل النقدم لألغراض الدخلية :L1:حيث
L2:التفضيل النقدم لألغراض ا١تالية . 

 . التفضيل النقدم لألغراض الدخلية يساكم نسبة معينة من الدخل النقدم:الثالثة
L1 = KY                                         (3) 

 الدخل النقدم: Y: حيث
K:نسبة الدخل النقدم اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ هبا يف شكل أرصدة نقدية لألغراض الدخلية . 

 .التفضيل النقدم لألغراض ا١تالية يساكم نسبة معينة من القيمة النقدية لألصوؿ ا١تالية اليت ٯتلكها األفراد: الرابعة
L2 = KA                               (4) 

 . القيمة النقدية لألصوؿ:A:  حيث
K:النسبة بُت األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ هبا لألغراض ا١تالية كالقيمة النقدية لألصوؿ كلها . 

 ٨تصل عل ا١تعادلة التالية اليت تتضمن العوامل اليت ٖتدد (2) يف ا١تعادلة رقم (L2) ك (L1) كبالتعويض عن 
 : األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ هبا، كىي

L = KY +KA                            (5) 

                                                           
 .52-٤.51تمود سحنوف، مرجع سابق، ص ص.  1
 .78-75. أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص ص.  2
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 : ٨تصل على العالقة التالية(1) يف ا١تعادلة رقم (L) كبالتعويض عن 
M = KY +KA                            (6) 

كإذا استبعدنا األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ هبا لألغراض ا١تالية، فإنو ٯتكن اختصار ا١تعادلة إذل 
 :الصيغة اآلتية

 M = KY                            (7) 
 :كمن ىذه ا١تعادلة يتبُت أف 

K = M/Y                               (8) 

 تساكم النسبة بُت األرصدة النقدية اليت ٭تتفظ هبا األفراد يف مركز التوازف كالدخل النقدم، كىي (K) أم أف 
 : حيثVبذلك تعترب الصيغة العكسية لسرعة تداكؿ النقود لألغراض الدخلية 

V = Y/M                                  (9) 
 : أم أف

   (10)                                      K = 1/V  
 : يف ا١تعادلة ٨تصل على العالقة التالية (K)كبالتعويض عن 

M = 1/V  Y                                   
 :أم أف

 MV = Y                                         (11) 
 :كمن تعريف الدخل النقدم يتبُت أف

Y = PO                                          (12) 
 . الدخل اٟتقيقي:O: حيث

       P:ا١تستول العاـ لألسعار . 
 : ٨تصل على العالقة اآلتية(12) يف ا١تعادلة (Y)كبالتعويض عن 

MV = PO                                           (13) 

 :كمنو
P = MV/O 

.  كا١تعادلة األخَتة ىي نفس معادلة فيشر عن كمية النقود مع إحالؿ الدخل اٟتقيقي ٤تل حجم ا١تعامالت
 . كإحالؿ سرعة التداكؿ الدخلية للنقود ٤تل سرعة تداكؿ النقود ألغراض ا١تعامالت

  1:إف نظرية األرصدة النقدية ٗتتلف عن نظرية كمية النقود، كأىم أكجو االختالؼ تكمن يف

نظرية األرصدة النقدية تقرر كجود عالقة بُت كمية النقود كالدخل النقدم، بينما نظرية كمية النقود تقرر  .1
أك بعبارة أخرل فإف نظرية األرصدة النقدية . كجود عالقة بُت كمية النقود كا١تستول العاـ لألسعار

تسمح للتغَتات النقدية بالتأثَت على حجم اإلنتاج كا١تستول العاـ لألسعار، بينما أف نظرية كمية النقود 
 تقصر أثر التغَتات النقدية أعلى ا١تستول العاـ لألسعار فقط؛

                                                           
 .54. ٤تمود سحنوف، مرجع سابق، ص: - أنظر يف ذلك.  1

 .79- 78.أٛتد عبد العزيز الشرقاكم، مرجع سابق، ص ص  -

 .352.  كآخركف، مرجع سابق، ص٤تمود يونس، -
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، بينما نظرية كمية (الطلب على النقود)نظرية األرصدة النقدية تركز اىتمامها على التفضيل النقدم  .2
 ؛(عرض النقود)النقود تركز اىتمامها على كمية النقود ا١تتداكلة 

اعتربت معادلة التبادؿ أف النقود تقـو بوظيفيت كسيط يف ا١تبادلة ككسيلة للدفع، أما بالنسبة ١تعادلة  .3
 فإهنا أضافت كظيفة أخرل للنقود أال كىي كظيفة االدخار أم كظيفة مستودع للقيمة؛" كمربدج"

رغم أف أنصار كال ا١تدخلُت دل يذكركا صراحة أف سعر الفائدة يؤثر على الطلب على النقود إال أف  .4
أصحاب مدخل كمربدج تقدموا يف ٖتليلهم قليال ٕتاه ىذه الفكرة كإف كاف ذلك ضمنيا فقد أشار 

بيجو إذل أنو رغم مزايا النقود يف تسهيل إ٘تاـ ا١تعامالت إال أهنا ال تعطي عائدا ١تن ٭تتفظ هبا، كما قاـ 
بتحليل البدائل ا١تختلفة للنقود كإحدل صور االحتفاظ بالثركة، كاضعا بذلك حجر األساس الذم أقاـ 

 .عليو كينز نظريتو للطلب على النقود

عموما، إف دالة الطلب على النقود مستقرة يف األجل القصَت يف ظل التحليل الكالسيكي، كىذا 
االستقرار يعزل الفًتاض ثبات سرعة دكراف النقود يف األجل القصَت، كالذم يرتبط بدكره بفرض آخر كىو 

 .أف الطلب على النقود غَت حساس للتغَت يف سعر الفائدة

كرغم أف نظرية األرصدة النقدية ٗتتلف عن نظرية كمية النقود، إال أف العالقة األساسية اليت تستند إليها كل 
كىذه العالقة ٖتدد ا١تستول العاـ لألسعار طبقا . من النظريتُت ىي العالقة بُت الطلب على النقود كعرض النقود

 .لنظرية فيشر، كٖتدد مستول الدخل النقدم طبقا لنظرية مارشاؿ

  .الطلب على النقود عند كينز: المبحث الثاني
 بقي التحليل التقليدم عاجزا عن تفسَت كعالج أزمة الكساد اليت حلت بالنظاـ الرأٝتارل، األمر الذم أدل 

إذل ٖتوؿ االىتماـ من دراسة التغَت يف األسعار نتيجة التغَت يف كمية النقود، إذل االىتماـ بدراسة سلوؾ النقود كأثره 
 .على ٥تتلف النشاطات االقتصادية يف إطار التحليل النقدم الكينزم

إف الطلب على األرصدة النقدية يف ٖتليل كينز يندرج يف إطار إدارة ٤تفظة األكراؽ ا١تالية، حيث ينصرؼ 
كا٠تيار ا١تبٍت على سلوؾ عقالشل بُت النقد كاألصوؿ ا١تالية . تفضيل األشخاص االقتصاديُت إذل األصوؿ األكثر سيولة

األخرل، أتاح لكينز إيضاح نقطة االنطالؽ لتحليلو القائمة على العالقة العكسية اليت تربط بُت األرصدة النقدية 
 1 :كعليو فإف التحليل النقدم الكينزم جاء رائدا كمبدعا على ثالثة أصعدة. ا١ترغوب هبا كمعدؿ الفائدة

 إدخاؿ معدؿ الفائدة يف ٤تددات الطلب على النقد؛ -

 االكتناز النقدم؛ -

 .إدخاؿ ٖتليل الطلب على النقد يف إطار نظرية ا٠تيارات العقالنية -
لقد طور كينز نظريتو للطلب على النقود مركزا على أ٫تية الطلب على النقود كجزء من الثركة، كما ركز على 

كحيث . أف ىذا الطلب يتأثر بالعائد الذم ٯتكن ٖتقيقو من األصوؿ األخرل البديلة اليت ٯتكن حيازهتا بدال من النقود
                                                           

 .30-27. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص ص.  1
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أف كينز اعترب سعر الفائدة على السندات على أنو مؤشر ينوب عن العائد على تلك األصوؿ األخرل، فإنو ركز على 
 . أ٫تية سعر الفائدة يف التأثَت على الطلب على النقود

، ألف األفراد عندما يطلبوف النقود كجزء "نظرية تفضيل السيولة"إف نظرية كينز يف الطلب على النقود أٝتاىا 
من األصوؿ ا١تكونة لثركهتم، فإهنم يطلبوهنا ألهنا تتميز عن األصوؿ األخرل ٓتاصية ىامة كىي أهنا أصل كامل 

   1فما ىي دكافع حيازة النقود؟. كلكن النقطة ا٢تامة ىي أف النقود أصل سائل كامل السيولة ال يعطي عائدا. السيولة
كقد اىتم باألجل القصَت ) لقد ركز كينز يف دراستو للطلب على النقود عل دكر النقود كوسيلة ٟتفظ القيم، 

كميز بُت ثالث دكافع ٥تتلفة تدفع ا١تتعاملُت لالحتفاظ بالنقود ىي، دافع ا١تعامالت  (كدل يشر إذل األجل الطويل
 2. ، دافع اٟتيطة، كدافع ا١تضاربة(ا١تبادلة)

 .الطلب عل النقود بغرض إتمام المعامالت: المطلب األول

يف ظل مدخل فيشر كمدخل كامربدج، يفًتض أف األفراد ٭توزكف النقود ألهنا كسيط للتبادؿ، أم أهنا 
كباتباع نفس النهج الكالسيكي، رأل كينز أف ىذا ا١تكوف للطلب . تستخدـ يف تنفيذ ا١تعامالت اليومية اٞتارية

كحيث أف كينز اعتقد أف تلك . على النقود يتحدد مبدئيا ٔتستول ا١تعامالت اليت يقـو هبا األفراد كا١تشرعات
فإف كينز مثلو مثل االقتصاديُت الكالسيك أخذ مكوف ا١تعامالت للطلب . ا١تعامالت تتناسب مع الدخل النقدم

   3 .على النقود على أنو دالة طردية للدخل النقدم
 الطلب على النقود بدافع المعامالت:  (1)شكل رقم 

 
 
 
 
 

                          
 
 

 
  .224 . ص،(2005اٞتزائر ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،)، التحليل االقتصادي الكليعمر صخرم، : المصدر 
 

 .الطلب على النقود بدافع االحتياط: المطلب الثاني

ذىب كينز إذل أبعد من التحليل الكالسيكي، حيث رأل أف األفراد كا١تشركعات ّتانب حيازهتم ألرصدة نقدية 
 .إل٘تاـ ا١تعامالت اٞتارية، فإهنم ٭توزكف نقودا إضافية بغرض اٟتذر كاالحًتاس ضد اٟتاجة غَت ا١تتوقعة

 4 : كتتجلى حاالت عدـ التأكد اليت تقتضي تفضيل السيولة بدافع اٟتيطة ٔتضهرين
                                                           

 .241- 240. ، ص  ص(1998مؤسسة شباب اٞتامعة، : اإلسكندرية)، نظرية النقود والبنوك واألسواق الماليةأٛتد أبو الفتوح الناقة، .  1
 .353. ٤تمود يونس كآخركف، مرجع سابق، ص.  2
 .241. ص أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق،.  3
 .29. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص.  4

Mt 

Mt=F(y)  

y 



 

97 

 . يف مواجهة االحتماالت ا١تستقبلية اليت تتطلب نفقات مفاجئة:األول
 يف مواجهة احتماؿ خطر خسارة رأٝتالية، عند االضطرار إذل ٖتويل األصوؿ ا١تالية إذل نقد ١تواجهة نفقات :الثاني

فجائية، يف حاالت عدـ التأكد من مستول السعر ا١تستقبلي ١تعدؿ الفائدة ا١ترتبطة بعالقة عكسية مع سعر األصوؿ 
 . ا١تالية كالسندات مثال

 .(2)إف الطلب على النقود بدافع االحتياط ىو دالة خطية طردية يف الدخل كما ىو موضح يف الشكل رقم 
 .الطلب على النقود بدافع االحتياط: (2)شكل رقم 

 
 
 
 
 

                          
 

 

 
. 230.  ص،(2005اٞتزائر ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،)، التحليل االقتصادي الكليعمر صخرم، : المصدر

كقد كحد كينز بُت الدافعُت السابقُت للطلب على النقود كاعتربه طلب على النقود ألجل أداء ا١تعامالت 
 : ك٫تا دالة طردية يف الدخل النقدم (االحتياط)كاآلجلة  (اٞتارية)العاجلة

 .الطلب على النقود بدافع المعامالت واالحتياط:  (3)شكل رقم
 
 
 
 
 

                          
 
 

 . بتصرؼ.53، ص(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،  بلعزكز بن علي، :المصدر
كبالتارل  ،(Rال يتأثر بالتغَت يف )أف ىذا الطلب على النقود عدصل ا١تركنة بالنسبة ألسعار الفائدة كينز كما اعترب 

 . يظهر من خالؿ خط عمودم على احملور األفقيا١تعامالت كاالحتياطفإف الطلب على النقد من أجل إ٘تاـ 
 
 
 
 

 العالقة بين الطلب على النقود للمعامالت واالحتياط ومعدل الفائدة: (4)شكل رقم 
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 . بتصرؼ.53، ص(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،  بلعزكز بن علي، :المصدر

  .الطلب عل النقود بدافع المضاربة: المطلب الثالث

غَت أهنم اعتربكا من . أقر االقتصاديوف التقليديوف ْتافزم ا١تعامالت كاالحتياط كأسباب رشيدة لالحتفاظ بالنقود
غَت ا١تعقوؿ االحتفاظ بأرصدة نقدية ألكثر من ىذه االحتياجات طا١تا أف النقود السائلة ٯتكن توظيفها كاٟتصوؿ 

كيكمن منطقو يف . كقد أدخل كينز حافز ا١تضاربة كسبب إضايف عقالشل لالحتفاظ بالنقود. على فائدة مقابل ذلك
أف النقود قد تكوف ٥تزنا للقيمة أفضل من السندات مع توقف ذلك على العالقة بُت أسعار الفائدة اٞتارية 

  1.كا١تستقبلية
كقد قسم كينز األصوؿ .  فقد اعتقد كينز أف سعر الفائدة يلعب دكرا ىاما يف التأثَت على النقود كمكوف للثركة

اليت ٯتكن أف تستخدـ كمخزف للثركة إذل نوعُت النقود كالسندات، كحيث أف النقود كأصل سائل كامل السيولة ال 
يعطي عائد مادم، أما العائد على السندات فيتكوف من الفائدة النقدية على السند باإلضافة إذل ا١تكسب الرأٝتارل 

كلقد كاف السؤاؿ الذم سعى كينز إذل اإلجابة . (الفرؽ بُت سعر السند السوقي كسعره االٝتي)احملتمل على السند 
 عليو ىو ١تاذا يقرر األفراد حيازة ثركاهتم يف شكل نقود بدال من السندات؟ 

كىنا ٬تب أف نشَت إذل أف ىناؾ عالقة عكسية بُت سعر الفائدة السوقي كسعر السند السوقي، فإذا ارتفع سعر 
 .  الفائدة السوقي ينخفض سعر السند السوقي، كإذا ا٩تفض سعر الفائدة السوقي يرتفع سعر السند السوقي

كعلى ىذا األساس فإف توقع األفراد ا٩تفاض سعر الفائدة السوقي عن سعر الفائدة االٝتي يعٍت توقعهم ارتفاع 
السعر السوقي للسند عن سعر السند االٝتي، كبالتارل توقعهم ٖتقيق ربح رأٝتارل يف ا١تستقبل، فيقوموف بشراء 

كحيث أف الفرد سيدفع نقود لشراء . سندات بسعر سوقي منخفض على أمل بيعها يف ا١تستقبل بسعر سوقي مرتفع
 .السندات، فإف حيازتو من النقود سينخفض، أم أف طلبو عل النقود سينخفض

أما إذا توقع األفراد حدكث ارتفاع يف سعر الفائدة السوقي عن سعر الفائدة االٝتي، فإهنم يتوقعوف ا٩تفاض سعر 
السند السوقي عن سعر السند االٝتي، كمن مث فإف حائز السند إذا قاـ ببيع السند يف ا١تستقبل عند حدكث ارتفاع 

سعر الفائدة السوقي ستحل بو خسارة رأٝتالية، كلتاليف تلك ا٠تسارة فإنو يقـو بيع السند اآلف مقابل نقود، ٔتعٌت أف 
 .حيازتو للنقود ستزيد، أم أف طلبو على النقود سيزيد

ألف األفراد ٭تتفظوف ّتزء من ثركاهتم يف شكل نقود " بطلب ا١تضاربة"كترجع تسمية ىذا الطلب على النقود 
سائلة لكي يضاربوا على أسعار السندات، كيستفيدكا من التغَت ا١تتوقع يف سعر السند السوقي عن سعر السند 

                                                           
 .136.  ص. (1993ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر) 2، ترٚتة ٤تمد رضا العمل كآخركف، طالنظرية االقتصادية الكليةيوجُت أكدكليو، . 1
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فا١تضارب الذم . االٝتي، كىو التغَت الذم ينتج بدكره عن تغَت سعر الفائدة السوقي ا١تتوقع عن سعر الفائدة االٝتي
كمن ىنا يرتبط الطلب على النقود لغرض . يتحقق توقعو سيحقق رْتا كا١تضارب الذم ٮتطئ التوقع سيحقق خسائر

   1.ا١تضاربة بسعر الفائدة السوقي بعالقة عكسية
كلتوضيح طبيعة الطلب على النقود ألجل ا١تضاربة نفًتض أف فردا ما ٥تَت ما بُت شراء سندات تعطي لو فائدة أك 

فَتل كينز بأف ىذا الفرد قد ٭تتفظ بالنقد مضحيا بالفائدة اليت ٯتكنو . االحتفاظ بالنقود مضحيا بتلك الفائدة
فمثال، لنفرض أف سعر الفائدة اٟتارل ىو . اٟتصوؿ عليها حاليا إذا ما توقع أف معدؿ الفائدة سَتتفع يف ا١تستقبل

كىذا ما ٬تعلو يضحي بفائدة قدرىا .  يف ا١تستقبل(8%)لكن ىذا الفرد يتوقع أف يرتفع معدؿ الفائدة إذل  (%6)
 . (8%) كيؤجل شرائو للسندات ٦تا يعطيو كسبا اقتصاديا يف ا١تستقبل قدره (%6)

 كأنو سيحاكؿ استبداؿ ىذه السندات فيما (6%)أما إذا قرر ىذا الفرد شراء سندات تعطي لو فائدة حالية قدرىا 
فإنو سيتحمل خسارة بسبب العالقة العكسية بُت أسعار السندات  (8%)بعد بسندات تعطي لو فائدة قدرىا 

من غَت ا١تمكن  سيجعل (8%) مث ارتفاع الفائدة إذل (6%) كمعدالت الفائدة، حيث أف شراءه لسندات بفائدة قدرىا
    2.لو استبداؿ السندات ا١تشًتاة إال إذا ٖتمل خسارة ما

 الطلب على النقود بدافع المضاربة : (5)شكل رقم 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 

 .54 صبتصرؼ،،(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،  بلعزكز بن علي، : المصدر
الذم  (R2)سعر فائدة عند  (M2) ىو  أف الطلب على النقود لغرض ا١تضاربة(5)رقم يظهر من خالؿ الشكل 

  "   فخ السيولة"أك  "ٔتصيدة السيولة"ىو ما يعرؼ ٯتثل أقل مستول ٯتكن أف ينخفض إليو سعر الفائدة، ك

«Trappe de liquidités » ا١تضاربة عند ىذا اٟتد مرف لغرضحيث يكوف الطلب على النقود  .نزمؾ كما يراىا 
 .فإف ا١تستثمرين يفضلوف االحتفاظ بالنقود بدال من السندات، كعند ىذه النقطة مركنة ال هنائية ألسعار الفائدة

ما يالحظ ىو أف الدالة ال تتناقص بعد حد معُت لسعر الفائدة، كقد كاف ىذا ٤تل تساؤؿ ١تاذا ال ينخفض سعر 
الفائدة إذل الصفر؟ كاٞتواب على ذلك من قبل العديد من االقتصاديُت كمن بينهم كينز، ىو أف سعر الفائدة ينبغي 

                                                           
  .245- 242. ص صمرجع سابق، أٛتد أبو الفتوح الناقة، . 1
 .231، (2005ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)، التحليل االقتصادي الكليعمر صخرم، .2

R 

M spé 

  فخ السيولة

R 1 

R 2 

R 0 

M1 M 0 M 2 

M spé= F(i) 



 

100 

لكوف النقود كالسندات ليست بدائل كاملة فتوجد دائما نفقة معينة ينبغي ٖتملها يف " أدسل"أال ينزؿ عند حد معُت 
مقابل ٖتويل النقود إذل سندات، كمن مث ال بد من توافر حد أدسل من العائد إلقناع من يريد إقراض أموالو بتحمل 

 1.ىذه التكلفة
 2 :كعموما فإف دالة الطلب على النقود الكينزية تقرر ما يلي

ىناؾ عالقة طردية بُت الدخل اٟتقيقي كالطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية، إذ يؤدم ارتفاع مستول  .1
الدخل اٟتقيقي إذل زيادة الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية كما يًتتب على ا٩تفاض مستول 

 ؛(دافعي ا١تعامالت كاالحتياط)الدخل اٟتقيقي نقص يف الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية 

ىناؾ عالقة عكسية بُت سعر الفائدة يف سوؽ السندات كبُت الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية إذ  .2
دافع )يؤدم ارتفاع سعر الفائدة إذل نقص الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية كالعكس صحيح 

 .(ا١تضاربة

 .الطلب الكلي على النقود: المطلب الرابع

تأسيسا عل ما سبق فإف تفضيل السيولة ا١تستند إذل الدكافع الثالثة ىو باحملصلة تابع يتعلق ٔتتغَتين ٫تا 
 : ( R)كمعدؿ الفائدة  (Y)الدخل 

Md /P  = f (Y, R) 
    (+) (-)                                                                                    

Md/P = Mt+a+spé =Ms                                           

(. R)كسعر الفائدة  (Y)يعتمد على كل من الدخل  Md /Pأم أف الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية 
ككجهة نظر كينز هبذا الشكل ٘تثل ابتعادا عن كجهة نطر فيشر القائلة بأف سعر الفائدة ليس لو أثر على الطلب على 

النقود، كلكن النتيجة اليت توصل إليها كينز ال ٘تثل ابتعادا كامال عن مدخل كمربدج الذم دل يستبعد احتماؿ تأثَت 
كما تذىب نظرية كينز للطلب على النقود إذل أف سرعة دكراف النقود ليست  .سعر الفائدة على الطلب على النقود

، كتقلب سرعة دكراف النقود يف (السائد يف سوؽ السندات)ثابتة، بل إهنا تتقلب مع تقلب سعر الفائدة السوقي 
 3.األجل القصَت ٬تعل دالة الطلب على النقود غَت مستقرة يف األجل القصَت

  
 4 :ىناؾ ٚتلة من االنتقادات اليت كجهت لنظرية كينز للطلب على النقود نوردىا فيما يلي

استطاع كينز من خالؿ تفضيل السيولة كالتأكيد على البعد النقدم ١تعدؿ الفائدة أف يقدـ أكذل صيغ  .1
مصيدة )تكامل الظواىر اٟتقيقية كالنقدية، كمع ذلك فإف الفرضية الكينزية الصرفة اليت يطلق عليها 

  دل يؤكدىا الواقع كال سيما يف عقود ما بعد اٟترب العا١تية الثانية؛ « Trappe de liquidites» (السيولة

                                                           
 .  55.، مرجع سابق، ص محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزكز بن علي، .  1
 .370-٤.369تمود يونس كآخركف، مرجع سابق، ص ص.  2
 .246. أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص.  3
 .31. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص.  4
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 على ظاىرة االكتناز اليت تفسر عدـ ا١تواءمة (Say)يبٍت كينز انتقاده ا١تعركؼ لقانوف ا١تنافذ كقانوف سام  .2
 . بُت االدخار كاالستثمار كيسهم يف تفسَت حاالت البطالة

لكن خالفا للواقع يقـو التحليل الكينزم على فرضية ٕتانس األصوؿ ا١تالية، كمن مث يقع ا٠تيار بينها كبُت 
النقد، يف حُت أف ا١تنطق يقتضي أف يأخذ ىذا ا٠تيار باٟتسباف ٥تتلف األصوؿ ا١تتاحة بوصفها أصوؿ غَت 

ىذا كقد أظهرت البٌت النقدية يف االقتصاديات ا١تعاصرة، مع كجود ا١تؤسسات ا١تالية غَت ا١تصرفية أف . متجانسة
ىذا ا٠تيار يأخذ منحٌت التمييز بُت األصوؿ ا١تالية على ا١تدل االطويل كاألخرل على ا١تدل القصَت، كىذه 

كمن مث فإف االكتناز دل يعد باٟتجم  . األخَتة تتصف بأهنا مؤكدة كتدر فائدة كتشكل بديال أفضل من النقد
 .الذم يتناسب مع الدكر الكبَت الذم اسند إليو يف التحليل الكينزم

 .الطلب على النقود عند فريدمان: المبحث الثالث
 نظرية الطلب على النقود يف مقالتو الشهَتة بإعادة صياغة نظرية كمية النقود، 1956سنة "فريدماف"طور

 .كىذه النظرية ٖتلل جانب الطلب على النقود بطريقة أكثر اتساعا من التحليل الكالسيكي كالتحليل الكينزم

فمن خالؿ فكرة النظرية فإف طبيعة النقود ٗتتلف باختالؼ استخداماهتا كسبب حيازهتا كشركط التنازؿ 
كيف ىذا الشأف يرل فريدماف أف دكافع الطلب على النقود تتطلب دراسة كٖتليل مفهـو الثركة كاألسعار . عنها

 من األشكاؿ األخرل البديلة لالحتفاظ بالثركة يف صورة سيولة، كاألذكاؽ أك ما أطلق عليو اصطالح ترتيب 1كالعوائد
 2 :كترتكز ىذه النظرية على عدة فرضيات أ٫تها. األفضليات

 عن الطلب على النقود؛ (عرض النقود)استقالؿ كمية النقود  .1

 استقرار دالة الطلب على النقود كأ٫تيتها؛ .2

 رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقود؛ .3

 .يتوقف الطلب عل النقود على نفس االعتبارات اليت ٖتكم ظاىرة الطلب على السلع كا٠تدمات .4

كاليت هتتم بتكوين . كمن مث فقد اعترب فريدماف الطلب على النقود جزءا من نظرية الثركة أك نظرية رأس ا١تاؿ
فميز بُت حائزم األصوؿ النهائيُت الذين ٘تثل النقود بالنسبة ٢تم شكال من أشكاؿ الثركة . ا١تيزانية أك ٤تفظة األصوؿ

  .يتم حيازهتا، كبُت ا١تشركعات الذين ٘تثل النقود بالنسبة ٢تم سلعة رأٝتالية مثل اآلالت كا١تخزكنات

رغم أف النظرية النقدية ا١تعاصرة يف رأم الكثَت من االقتصاديُت كليدة النظرية النقدية التقليدية، كلكن يف و 
 :صورة موسعة كبثبوت جديدة، إال أننا نرل أف ٙتة فركؽ أساسية بُت النظريتُت كىي

تقـو النظرية النقدية التقليدية على أساس مبدأ افًتاض كجود حالة التشغيل الكامل، يف حُت أف النظرية  .1
 ؛(حجم اإلنتاج ىو عنصر متغَت )النقدية اٟتديثة تقـو عل عدـ افًتاض حالة التشغيل الكامل

                                                           
بلعزكز بن علي، : أنظر يف ذلك. إف الطلب على النقود يرتبط بتوزيع الثركة على أشكا٢تا ا١تختلفة كأف ىذا التوزيع يتم كفقا للعائد الذم ٭تققو كل نوع من أنواع ىذه األصوؿ.  1

 .  67. ،  ص(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية
 .  80-65. ، مرجع سابق، ص صمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزكز بن علي، .  2
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يقـو ٖتليل التقلديُت عل مبدأ كل زيادة يف عرض النقود تؤدم إذل زيادة مباشرة يف مستول األسعار  .2
يف حُت . دكف أف يؤثر ذلك على حجم اإلنتاج كالدخل نظرا الفًتاض التشغيل الكامل للموارد اإلنتاجية

أف فريدماف يرل أنو طا١تا أف االقتصاد دل يصل بعد إذل مستول العمالة الكاملة، فإف أم زيادة يف كمية 
النقود سوؼ يًتتب عليها زيادة يف الدخل كالتشغيل، كيبقى التأثَت كذلك حىت تقًتب من مستول 

 العمالة الكاملة، فًتتفع حينها األسعار؛
يذىب فريدماف صراحة إذل اللجوء إذل ضبط معدؿ التغَت يف عرض كمية النقود ٔتا يتناسب مع معدؿ  .3

التغَت يف حجم اإلنتاج، كشرط أساسي الستقرار ا١تستول العاـ لألسعار، كىذا معناه العودة إذل 
غَت أف النقديُت يركف ضركرة .(التضخم)االىتماـ بدكر السياسة النقدية يف معاٞتة األزمات االقتصادية 

  .استخداـ السياسة النقدية ْتذر حىت ال يًتتب عنها آثار سلبية تضر باالقتصاد
لقد تابع فريدماف ٖتليل كينز للطلب على النقد من النقطة اليت توصل إليها ىذا األخَت، مستفيدا بالطبع من  

كسائل التحليل النيوكالسيكي كموسعا دائرة ا٠تيار اليت كانت مقتصرة على األصوؿ النقدية كا١تالية، إذل خيار أكسع 
كيف إطار ىذا التحليل، يعد النقد أصال .  يشمل ٚتيع األصوؿ ٔتا فيها األصوؿ اٟتقيقية اليت تدخل يف تركيب الثركة

بُت األصوؿ األخرل كعنصرا من عناصر الثركة كيكوف ٤تال للطلب ٮتضع للمبادئ العامة اليت ٖتكم الطلب على 
 .السلع كا٠تدمات

 كمع ذلك فإف الطلب على النقد لدل فريدماف ٮتتلف عما ىو عليو لدل الكينزيُت اجملددين ألنو عندما 
 أك (V)اختار الفًتة الطويلة يف ٖتليلو للطلب على النقد أراد بذلك إقامة صلة الوصل مع التقليديُت ٞتهة استقرار 

(K)1. مارشاؿ، مؤسسا بذلك ا١تنهج النقدم أك النظرية الكمية اٞتديدة للنقود  
١تاذا ٮتتار األفراد حيازة : "لقد حاكؿ فريدماف مثلو مثل من سبقوه من االقتصاديُت أف ٬تيب على السؤاؿ

كلكنو حلل . ؟ كيف إجابتو على ىذا السؤاؿ دل ٭تلل فريدماف الدكافع ا٠تاصة ْتيازة النقود كما فعل كينز"النقود
العوامل احملددة للطلب على النقود يف إطار نظرية طلب األصوؿ كاليت تقرر العوامل اليت تؤثر على طلب أم أصل من 

 (أم ثركاهتم)فنظرية طلب األصوؿ تقرر أف الطلب على النقود ٬تب أف يكوف دالة للموارد ا١تتاحة لألفراد . األصوؿ
كمعدالت العائد ا١تتوقعة على أصو٢تم مقارنة بالعائد ا١تتوقع على النقود، كمثلو مثل كينز يرل فريدماف أف األفراد 

  2 .كمية معينة من األرصدة النقدية اٟتقيقية (يطلبوف)يرغبوف يف حيازة 
 إف مفهـو الثركة من منظور ىذه النظرية ىي القيمة الرأٝتالية ٞتميع مصادر الدخل، فالنقود ىي جزء من 

كاألصوؿ العينية  (األسهم كالسندات)الثركة، أما ا١تكونات األخرل للثركة، فإهنا تتمثل يف األصوؿ ا١تالية كالنقدية 
 فالثركة تتكوف من ٣تموع األصوؿ اليت ٯتكنها أف ٖتقق دخال أك عائدا 3.، فضال عن االستثمار البشرم(الطبيعية)

 .معينا، أم أف الثركة عند فريدماف تشمل كل مصادر الدخل

                                                           
 .  34-33. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص ص.  1
 .  258. أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص.  2
 .  66. ، مرجع سابق، صمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزكز بن علي، .  3
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 كلكننا نعرؼ أف تقديرات الثركة الكلية نادرا ما تكوف متاحة، كعلى ىذا األساس ال بد من استخداـ مؤشر 
 بديل للثركة الكلية، كىذا ا١تؤشر ىو الدخل، كلكن أم دخل نستخدمو كمؤشر للثركة؟

 إف الدخل اٞتارم كما يقيسو االحصائيوف ينطوم على عيب كمقياس للثركة، فهو معرض لتقلبات شاذة من 
سنة إذل أخرل، مث إف الدخل اٞتارم ىو مقياس كمعيار لألجل القصَت، كىو ما دفع فريدماف إذل استخداـ ما يعرؼ 

يف بناء ٪توذجو، كمؤشر بديل للثركة الكلية كالذم يعرب عن القيمة ا١تتوقعة للدخل ا١تتوقع اٟتصوؿ " الدخل الدائم"بػ 
عليو من الثركة يف األجل الطويل، كمن مث فالدخل الدائم ىو دخل متوسط ٭تسب اعتمادا على الدخوؿ اٞتارية اليت 

كعلى ىذا فإف طلب حائزم الثركة النهائيُت على . تعطيها عناصر الثركة ا١تختلفة، كىو دخل يتميز باالستقرار
األرصدة النقدية اٟتقيقية يتوقف على مستول الدخل الدائم الذم ٭تصلوف عليو من كراء ىذه الثركة، كليس على 

 1.مستول الدخل اٞتارم
 2 : إف أكؿ تابع كلي للطلب على النقد لدل فريدماف كاف على الشكل التارل

 

 
Y/r:  عّرؼ فريدماف الثركة كقيمة حالية جململ الدخوؿ ا١تختلفة اليت ٯتكن للشخص االقتصادم اٟتصوؿ عليها من

 .األصوؿ النقدية كا١تالية كاٟتقيقية، بل كأيضا من األصوؿ البشرية تعبَتا عن القوة ا١تنتجة لرأٝتالو البشرم
Y: ٘تثل متوسط الدخوؿ ا١تنتظرة من الشخص االقتصادم طيلة حياتو كالذم ٯتكن إنفاقو على ا١تدل الطويل دكف 

 .(الدائم)عوز كالذم يأخذ، ٔتفردات فريدماف، اسم الدخل ا١تستمر 
r: معدؿ الفائدة االٝتي الذم ٯتثل عند فريدماف معدؿ العائد الوسطي لثركة الفرد أك ما يسمى أيضا ٔتعدؿ الفائدة 

 W=Y/r: كمن مث فإف القيمة اٟتالية للدخل ا١تستمر ا١تمثلة جململ ثركتو يف ٟتظة معينة تتحدد كما يلي. ا١تستمر

 كٕتدر اإلشارة إذل أف الثركة تشكل قيدا يف ٖتديد الطلب على النقد ٯتارس الشخص يف إطارىا خياره 
 .لألصوؿ ا١تختلفة ا١تكونة ٢تذه الثركة ٔتا فيها النقد

: ω  كرأس ا١تاؿ غَت البشرم  (ا١تقدرة الشخصية على اكتساب الدخل)يرمز إذل النسبة بُت رأس ا١تاؿ البشرم
 .أك بتعبَت آخر يرمز إذل النسبة بُت دخوؿ رأس ا١تاؿ كدخوؿ العمل (...األراضي، ا١تنازؿ، األثاث)
P: يرمز إذل ا١تستول العاـ لألسعار تعبَتا عن عائد األصل النقدم الذم ال يغل من حيث ا١تبدأ عائدا ماليا بل توفر 

حيازتو تدفقا من ا٠تدمات يتعلق بالقوة الشرائية للرصيد النقدم، إذف يتعلق با١تستول العاـ لألسعار، إذل جانب ما 
   .توفره النقود من الراحة كالطمأنينة كاألماف

r0:  التغَت )العائد ا١تتوقع على السندات كيتكوف من الفائدة االٝتية الثابتة على السند كا١تكسب الرأٝتارل على السند
 .(يف السعر السوقي للسند عن السعر االٝتي نتيجة تغَت سعر الفائدة االٝتي الثابت على السند

                                                           
 .  251. أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص.  1
 .  36- 35. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص ص.  2
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ra:  الرأٝتارل على السهم ا١تكسبالعائد ا١تتوقع على األسهم، كيتكوف من األرباح ا١توزعة على األسهم باإلضافة إذل 
   1.(الفرؽ بُت سعر السهم السوقي كسعر إصدار السهم)

:π  معدؿ التضخم ا١تتوقعp=1/p.dp/dt كمؤشر للعائد ا١تتوقع من كراء السلع كاألصوؿ اٟتقيقية اليت يرتفع سعرىا ،
 (.T) معدؿ تغَت األسعار بالنسبة للزمن ٘تثلdp/dt مقلوب ا١تستول العاـ لألسعار، ك p/1حيث. مع التضخم

U:معدؿ ثابت يعرب عن أذكاؽ كتفضيالت األفراد . 
 : كٯتكن كتابة ىذا التابع الكلي بصيغة أبسط كما يلي

 
 

كىذا التابع للطلب على النقد ال ٮتتلف بالعمق .  ٯتثل الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية Md /P حيث
عن التوابع الكينزية ٞتهة أف مستول األسعار كالدخل اٟتقيقي كمعدؿ الفائدة تظهر كمحددات للطلب على 

النقد لدل الطرفُت كلكن االختالؼ اٞتوىرم يتجلى يف مستول استقرار التابع، فيقوؿ الكينزيوف إف العالقة بُت 
كمية النقد كالدخل االٝتي غَت مستقرة كتتأثر باستمرار بتوقعات األشخاص االقتصاديُت ا١تتعلقة ٔتعدؿ الفائدة 

يف حُت يؤكد فريدماف فكرة استقرار العالقة مستندا إذل مواصفات تابعو . كاألسعار كالنشاط االقتصادم عموما
للطلب على النقد يف الفًتة الطويلة ا١تقيدة بالثركة، فالدخل ا١تستمر ال يتغَت إال تغَتا طفيفا جدا عرب الزمن، 
كمعدؿ الفائدة يف تابعو ليس إال معدال كسيطا للفائدة الطبيعية، كما كأف تقلبات األسعار تفقد أ٫تيتها ألهنا 

 .باحملصلة تتمحور حوؿ ا١تعدؿ الوسطي أم حوؿ ا١تستول العاـ لألسعار ا١تستمر
 يظهر فريدماف عمليا كاستنادا إذل اإلحصائيات األمريكية يف الفًتة الطويلة أف 1959 كيف مقالو ا١تنشور عاـ 
 ىو ا١تتحوؿ األساسي احملدد للطلب على النقد، كأف عوائد األصوؿ ا١تختلفة ال Y/Pالدخل اٟتقيقي ا١تستمر 

  2.تؤدم إال دكرا ثانويا
  

 3 :إف صياغة ا١تعادلة النهائية لفريدماف تعًتضها العديد من الصعوبات أ٫تها
 اعتمادىا على العديد من ا١تتغَتات؛ -

 ؛(...كعائد رأس ا١تاؿ البشرم، كمتغَتات األذكاؽ)يصعب حساب كتقدير ىذه ا١تتغَتات  -

تعترب ىذه ا١تعادلة حجة يف اإلبداع كاالبتكار، كلكن يصعب تطبيقها يف اجملاؿ العملي، أم أف ىذه  -
 ا١تعادلة ىي ٣ترد ٪توذج ٖتليلي؛

 .ىي صورة معدلة كموسعة ١تعادلة التبادؿ لفيشر كمارشاؿ -

 4 :كعموما ٯتكن أف نلخص أىم آراء ا١تذىب النقدم عن نظرية كمية  النقود كالسياسة النقدية فيما يلي
                                                           

 .  259. أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص.  1
 .  37-36. موفق السيد حسن، مرجع سابق، ص ص.  2
 .  81. ، مرجع سابق، صمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزكز بن علي، .  3
 .  81. ا١ترجع نفسو، ص.  4
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 كمية النقود ىي ا١تتغَت األساسي لدراسة التقلبات االقتصادية الكلية؛ -

السياسة النقدية تؤثر يف اإلنتاج كاألسعار بفجوة زمنية طويلة كمتغَتة، كمنو فإذا كانت السياسة النقدية  -
 غَت موجهة بشكل جيد فإهنا ستلحق أضرارا باالقتصاد متمثال يف عدـ االستقرار؛

تعترب ظاىرة التضخم، ظاىرة نقدية ْتتة بشكل دائم كيف أم مكاف، كمن مث ٬تب االنظباط يف إصدار  -
 .  كمية النقود ٔتا يتماشى كمعدؿ النمو يف اإلنتاج

 الفرق بين نظريتي كينز وفريدمان للطلب على النقود.  
 1 :ٗتتلف نظرية فريدماف عن نظرية كينز يف أكجو عديدة نورد أ٫تها فيما يلي 
بُت كينز أف النقود تطلب كأصل ضمن األصوؿ اليت ٭توزىا الفرد يف ٤تفظة أصولو، كأف الطلب على النقود  .1

 حساس للتغَتات يف سعر الفائدة السوقي السائد يف سوؽ السندات؛

أدخل فريدماف كثَت من األصوؿ يف دالة الطلب عل النقود كبدائل للنقود، كحيث تتعدد األصوؿ اليت تدخل  .2
أما كينز فقد . يف دالة الطلب على النقود، فإف أسعار الفائدة اليت تدخل يف دالة الطلب على النقود تتعدد

اقتصر على نوع كاحد من سعر الفائدة يدخل يف دالة الطلب على النقود، كىو سعر الفائدة عل السندات، 
 يف نوع كاحد كبَت ىو السندات؛ (غَت النقود)كذلك ألف كينز ٚتع األصوؿ ا١تالية 

دل يعطي كينز اىتماما للسلع كاألصوؿ اٟتقيقية عند ٖتليلو حملددات الطلب على األرصدة النقدية اٟتقيقية،  .3
بينما نظر فريدماف . كمن ىنا دل يظهر مؤشرا للعائد على تلك األصوؿ يف دالة الطلب على النقود عند كينز

 إذل النقود كالسلع اٟتقيقية كبدائل لبعضها؛

 ٖتليل كينز يف األجل القصَت أما ٖتليل فريدماف يف األجل الطويل؛ .4

اعترب كينز العائد على النقود على أنو ثابت على الدكاـ كيساكم صفرا، كما أف الودائع اٞتارية يف اٟتسابات  .5
اٞتارية يف كقت كينز كانت ال تعطي فوائد، كلكن األمر ٮتتلف عند فريدماف الذم شدد على قضيتُت عند 

 :مناقشتو لدالة الطلب النقدم ك٫تا

 دل يأخذ فريدماف العائد ا١تتوقع على النقود على أنو ثابت، كما يشدد فريدماف على أف الطلب على  . أ
 النقود غَت حساس للتغَتات يف سعر الفائدة؛

يرل فريدماف أف دالة الطلب على النقود مستقرة إذ ٖتدد ا١تتغَتات اليت أكردىا يف معادلتو الكمية  . ب
ا١تطلوبة من النقود كال يفًتض فريدماف أف ىذه ا١تتغَتات تتغَت على ٨تو مفاجئ أك عشوائي كمن مث فإف 
دالة الطلب على النقود تتمتع باالستقرار، كعلى اٞتانب اآلخر يرل كينز أف دالة الطلب عل النقود غَت 

  .مستقرة

                                                           
 .266-261. ص أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق،: - انظر يف ذلك.  1

 . 78. ، مرجع سابق، صمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزكز بن علي،  -

 . 379. ٤تمود يونس كآخركف،  مرجع سابق، ص -
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يرل فريدماف أف العرض النقدم ىو احملدد األساسي للدخل النقدم، كىو نفس االفًتاض الذم قامت  .6
عليو النظرية التقليدية لكمية النقود، فنظرية فريدماف ىي يف اٟتقيقة إعادة لصياغة النظرية الكمية، كأهنا 
تفضي إذل نفس النتيجة عن كيفية تفسَت التغَتات يف اإلنفاؽ النقدم الكلي، كمن مث الدخل النقدم، 
عكس كينز الذم يرل أف التغَتات يف الدخل كحجم العمالة ٯتكن تفسَتىا بالتغَتات يف الطلب على 

 النقود؛

 جعل ا١تعادلة ا٠تاصة بكمية النقود ، حيث استقاللية عرض النقود عن الطلب على النقوديرل فريدماف .7
معادلة للطلب على النقود، كفصلها عن عرض النقود، ألنو دل يتعرض مطلقا للمصارؼ كأشكاؿ 

إحداث االئتماف، على أساس أف ذلك يدخل يف إطار عرض النقود كليس الطلب على النقود، كىذه 
نظرية تتعارض كالنظرية الكينزية اليت عملت على عدـ الفصل بُت عرض النقود كالطلب عليها، كما أف 

 كما –دل يفرؽ يف دالة الطلب على النقود بُت الطلب على النقود النشطة ك النقود ا٠تاملة "فريدماف"
 .(عاملة  ) حيث اعترب كال٫تا نقود نشطة –فعل كينز 
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 نظريات سعر الفائدة: الفصل السابع
تعد معدالت سعر الفائدة من بُت ا١تتغَتات األساسية كا١تهمة اليت تتم مراقبتها يف االقتصاد الوطٍت، نظرا 

للدكر ا١تهم الذم تلعبو يف النظاـ ا١تارل كاالقتصادم كخاصة يف االقتصاديات الرأٝتالية، حيث تؤثر يف القرارات 
الشخصية لألفراد كالعائالت مثل القرارات ا٠تاصة باالستهالؾ، االدخار كاالستثمار كما تؤثر يف القرارات االقتصادية 

 .لشركات األعماؿ
مؤشر على التوازف االقتصادم كما يعترب سعر الفائدة من أكثر ا١توضوعات إثارة للجدؿ، ففي حُت أنو 

 سبب يف الكثَت من األحياف يعترب إال أنو ،الداخلي كا٠تارجي كعلى التخصيص الكفء للموارد االستثمارية كا١تالية
   . اليت عرفتها العديد من دكؿ العادلا١تشاكل كاألزمات االقتصادية

كقد ناؿ موضوع سعر الفائدة اىتماـ الكثَت من ا١تفكرين كا١تنظرين كظهرت العديد من النظريات يف ىذا 
كمن بُت ىذه النظريات، النظرية الكالسيكية يف سعر الفائدة، نظرية األرصدة ا١تعدة لإلقراض، نظرية تفضيل . اجملاؿ

اليت  (نظرية التوازف االقتصادم الكلي اليت سيتم تناك٢تا يف فصل مستقل)السيولة لكينز، كالنظرية اٟتديثة لسعر الفائدة 
حاكلت تاليف النقص الذم طرأ يف تفسَت النظريات السابقة الذكر، مستفيدة من ٖتليل ا١تفكرين السابقُت كمكملة 

 .٢تا
ٖتػديد مفهػـو كدكر كطبيعة سعر الفائدة داخل ا١تناىج كعليو سيتم من خالؿ ىذا الفصل كالفصل الذم يليو 

 .الفكرية الرأٝتالية ا١تختلفة

 .مفهوم سعر الفائدة ووظائفو: المبحث األول
 . مفهوم سعر الفائدة: الطلب األول

با١تستثمرين  (ا١تقرضُت)ٯتكن النظر إذل سعر الفائدة على أنو من أىم العناصر اليت تؤثر يف ربط ا١تدخرين  
يف أسواؽ رأس ا١تاؿ، كىكذا فإف سعر الفائدة ىو سعر ٬تب أف يدفعو ا١تقًتض لتأمُت حصولو على  (ا١تقًتضُت)

 .أمواؿ قابلة لالقًتاض كنادرة من ا١تقرض ١تدة زمنية متفق عليها بينهما
التكلفة :  كما ينظر أيضا لسعر الفائدة على أنو سعر ائتماف، كىو يف اٟتقيقة عبارة عن نسبة لكميتُت ك٫تا

    1.النقدية لالقًتاض مقسومة على كمية النقود اليت مت اقًتاضها فعليا، كغالبا ما يعرب عنها بنسبة سنوية أك دكرية

 فا١تؤسسات كاألسواؽ ا١تالية ٗتلق ميكانيكية معينة ٯتكن من خال٢تا أف تتدفق األمواؿ بُت ا١تدخرين 
كا١تستثمرين كيؤثر مستول التدفق على النمو االقتصادم، كينتج النمو االقتصادم عن  تداخل العديد من العوامل 

كىذه العوامل تؤثر بدكرىا على كلفة األمواؿ  (كعرض النقود، ا١تيزاف التجارم، السياسات االقتصادية)االقتصادية 
    2 .(سعر الفائدة)

                                                           
 .204-٤.203تمد صاحل القريشي، مرجع سابق، ص ص.  1
 .36.ص. (2011دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، : األردف)، العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساتها على ميزان المدفوعاتٝتَت فخرم نعمة، .  2
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 كيف الواقع فإف ىناؾ آالؼ من معدالت سعر الفائدة يف النظاـ ا١تارل كاليت ٗتتلف باختالؼ خصائص 
كلفهم ذلك . كحىت األكراؽ ا١تالية اليت تصدر من ا١تقًتض نفسو غالبا ما ٖتمل معدالت فائدة متنوعة. األدكات ا١تالية

أك " معدؿ سعر الفائدة ا٠تارل من ا٠تطر" كاحد يعرؼ بوصفو معدل سعر فائدة أساسييتطلب األمر افًتاض 
كيف الوقت الذم يكوف ىذا ا١تعدؿ موجودا فقط على . الصايف كالذم ىو تركيبة أك عنصر لكل معدالت سعر الفائدة

. ا١تستول النظرم فإف أقرب معدؿ مقرب يف كاقع اٟتاؿ ىو معدؿ سعر الفائدة يف السوؽ على السندات اٟتكومية
 1 .فا١تستثمر يستطيع أف يستثمر يف سندات اٟتكومة اليت تتمتع بأقل خطر ك٭تصل على اٟتد األدسل من العائد

أما ا١تقًتضوف .  إف اٟتكومة ىي الوحيدة اليت تستطيع أف تقًتض ٔتعدؿ سعر فائدة خارل من ا٠تطر تقريبا
اآلخركف فيجب أف يدفعوا معدالت فائدة أعلى بسبب عناصر خطر ٥تتلفة نذكر منها على سبيل ا١تثاؿ، ا١تخاطر 

الشخصية اليت ترجع إذل عدـ الثقة يف ا١تقًتض أم عدـ قدرتو على السداد للفائدة أك ١تبلغ القرض األصلي، كا١تخاطر 
   2 .التجارية اليت تنتج عن التقلبات كا١تخاطر يف األنشطة اليت يتم توظيف النقود ا١تقًتضة فيها

 . وظائف سعر الفائدة في االقتصاد الوطني: المطلب الثاني
 3 :ٯتكن حصر أىم كظائف سعر الفائدة يف ما يلي 

 تساعد يف ضماف أف اإلدخارت اٟتالية سوؼ تتدفق يف االستثمار لتدعم كتدفع النمو االقتصادم؛ -

تقـو بتخصيص العرض ا١تتاح من االئتماف، كعموما فهي توفر أمواال قابلة لالقًتاض إذل تلك ا١تشركعات  -
 االستثمارية اليت ٢تا العوائد ا١تتوقعة األعلى؛

 إهنا ٕتلب عرض النقود ليكوف يف توازف مع طلب اٞتمهور على النقود؛ -

فإذا كاف . عرب تأثَتىا يف حجم االدخار كاالستثمار (السياسة النقدية)أهنا كسيلة سياسة مهمة  -
االقتصاد الوطٍت ينمو على ٨تو بطيء جدا أك البطالة مرتفعة يتم ٗتفيض معدالت سعر الفائدة 

كعلى الناحية األخرل فإف اقتصادا يعاشل من تضخم سريع فإنو يتطلب . ٟتفز االقًتاض كاالستثمار
كضع معدالت سعر الفائدة عند ا١تستول األعلى من أجل إبطاء االقًتاض كاإلنفاؽ كتشجيع 

 االدخار؛

تعمل مستويات أسعار الفائدة كأداة تنظيمية تسيطر على تدفقات األمواؿ على ا١تستول الدكرل ١تا لذلك  -
من انعكاس على معدؿ النمو االقتصادم، فيؤدم عادة سعر الفائدة ا١تنخفض إذل تدفق كبَت لألمواؿ إذل 

 ا٠تارج، بينما تؤدم أسعار الفائدة األعلى يف دكلة ما إذل تدفق منخفض لألمواؿ إذل خارجها؛

تقـو معدالت الفائدة بإرساؿ إشارات سعرية للعارضُت احملتملُت لألمواؿ إذل االقتصاد عرب االدخار  -
فا١تعدالت . كاالقراض إذل أكلئك الذين يطلبوف األمواؿ عن طريق االقًتاض للقياـ باستثمارات رأٝتالية

                                                           
 .205. ٤تمد صاحل القريشي، رجع سابق، ص.  1
 .120. السيد متورل عبد القادر، رجع سابق، ص.  2
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العالية لسعر الفائدة توفر حوافز لزيادة عرض األمواؿ كلكن يف الوقت نفسو تؤدم إذل تقليل الطلب على 
  .تلك األمواؿ، أما ا١تعدالت ا١تنخفضة لسعر الفائدة فيكوف ٢تا تأثَتات معاكسة للحالة األكذل

 .سعر الفائدة في الفكر الرأسمالي التقليدي: البحث الثاني
 ،كثر نضجا ككضوحا يف أفكارىم كنظرياهتم عن سعر الفائدة، من خالؿ عدة مداخلأف يو التقليدلقد كاف
.  (نظرية فريدماف )إذل مدخل النقديُت " فيشر"ابتداء من مدخل 

  .الفائدة قبل الفكر الكالسيكيلمحة عن سعر  : األولمطلبال
فكار كأراء ا١تدرسة الكالسيكية عن مضموف معدؿ الفائدة، نرل من الضركرم التطرؽ ١تفهـو ألقبل التطرؽ              

الفائدة ما قبل الفكر الكالسيكي، كنقصد بذلك آراء التجاريُت الذين كاف ٢تم السبق يف تناكؿ ىذا ا١توضوع بنوع 
.   من الدراسة كالتحليل
 ا١ترحلة نقطة انعطاؼ مهمة جدا يف ٖتليل مفهـو الفائػدة يف الفكر االقتصادم، نظػرا لبػركز آراء كانت ىذه

 بل كثَتا ما .كأفكار مػن قبل التجاريُت حاكلت ٖتليل مفهـو الفائدة بعيدا عن التصور الديٍت كضغط رجاؿ الكنيسة
كانت أراءىم كأفكارىم عن الفائدة منطلقا لبحوث كدراسات ركاد ا١تدرسة التقليدية كا١تدرسة الكالسيكية اٟتديثة 

. على السواء
        لقد كانت أىػم أىػداؼ التجاريُت تنمية مػوارد الػدكلة االقتصادية كٖتقيق معدؿ سريع للنمو االقتصادم، 

ىاتُت ا١تفردتُت تكوناف ككلتحقيق ذلك كاف البد من تنمية االستثمار احمللي أك ٤تاكلة تشجيع االستثمار األجنيب، 
 1 :كلكن ٧تاح ىذه السياسة مشركط بشرطُت .فيما بينهما االستثمار الكلي

أال يكوف ا٩تفاض سعر الفائدة الوطٍت كبَتا ْتيث ٭تفز على زيادة يف االستثمار كالتوظيف، فيتبعهما ارتفاع  -
يف مستول األجور، فيزيد ذلك من تكاليف اإلنتاج احمللية، ٦تا يكوف لو آثار عكسية على ا١تيزاف التجارم 

 ؛يف غَت صاحل الدكلة

نو أ، من شا٠تارجستويات أسعار الفائػدة السائدة يف مب ، مقارنة جداضإف التعامل بسعر فائدة كطٍت منخف -
 .أف يؤدم إذل خركج ا١تعادف النفيسة من الدكلة

 2 : التاليةلنقاطكعليو ٯتكن أف نشَت بإ٬تاز ألىم تصورات التجاريُت ١تفهـو الفائدة من خالؿ ا
بل على . دل يفًتض التجاريوف كجود قول تلقائية تعمل على تعديل سعر الفائدة، كجعلو عند ا١تستول ا١تطلوب _

العكس ٘تاما كانوا يركف أف سعر الفائدة ا١ترتفع يعترب عقبة يف سبيل ٪تو الثركة، بل أدركوا أف سعر الفائدة يتوقف على 
 ؛التفضيل النقدم كعلى كمية النقود

                                                           
 .14. ص. ، مرجع سابق-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي،. 1

 .17-15. ا١ترجع نفسو، ص ص.  2
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أدرؾ التجاريوف مساكئ زيادة التفضيل النقدم عن اٟتد الالـز كأكضح الكثَت منهم أف اٟتافز على دعوهتم لزيادة _ 
ىػو اإلكثار من  (الفائدة)كمن مث ٧تػد دعوهتم لعالج الربا. كمية النقود ىو رغبتهم يف سيادة سعر فائدة منخفض

. كميػة النقود
الفائدة اليت تتجاكز الػحد ا١تناسب للتجارة،  "..مالينز، كليرب، تشايلد"       كعليو فقػد انتقد الكتاب التجاريُت أمثاؿ

. شى كمصلحة االقتصاد الوطٍتا دعوا إذل إصدار قانوف لتقييد سعر الفائدة ٔتا يتمحيث
إذل معارضة تقييػد الفائدة  ،"...كليم بييت، جوف لوؾ"        يف حُت ذىب ركاد ا١تدرسة التجارية اإل٧تليزية، كمنهم

. معتربين أف الفائدة ىي ريع النقود، ٘تاما كما لألرض عائد ىو ريع األرض
 حاكؿ ركاد الفكر االقتصادم للمدرسة التجارية اإل٧تليزية التفرقة بُت الفائدة كالربا، فالربا ىي الفائدة كما

اليت تزيد عن اٟتد، أما الفائدة فهي القدر ا١تعقوؿ كا١تسموح بو، إال أف ىذا ا١تفهـو دل يستطيع أف يبُت لنا ما ىو ىذا 
. اٟتد الذم يتحقق بعده الربا ككيف يقرر

نو أفهو يرل  ، فقد كانت لو نظرة مستقلة عن نظػرة التجاريُت،(Turgot)"جاؾ تَتجو"أما االقتصادم الفرنسي     
ف ىػذا األخَت يعتمد على العالقة بُت ا١تدخرات أك ف سعر الفائػدة سيتجو ٨تػو اال٩تفاض،إمع ٪تو الرصيد الرأٝتارل، ؼ

ىي تلك ا١تشركعات اليت تزيد فيها األرباح ا١تتوقعة على  ف ا١تشركعات اليت يتم تنفيذىا،أك. ا١تًتاكمة كفرص االستثمار
.  ف عدد ىذه ا١تشركعات سيتجو ٨تو االرتفاعإكمع إتاه الفائدة ٨تو اال٩تفاض ؼ سعػر الفائدة التجارم،

كعليو فقد ارجع التعامل بسعر . س ا١تاؿأىو ا١تؤشر الذم يقاس بو ندرة ر" تَتجو"        أم أف سعر الفائدة عند
ا١تخاطرة كتكلفة الفرصة البديلة للمقرض، كبعبارة أخرل فهو يرل أف قيمة ، س ا١تاؿأالفائدة ا١توجب إذل إنتاجية ر

 .كىذه الفكرة بالذات كانت منطلق الفكر االقتصادم التقليدم، كرب من قيمة النقود ا١تستقبليةأالنقود اٟتالية ىي 
. الكالسيكسعر الفائدة عند : المطلب الثاني

إف النظرية الكالسيكية يف سعر الفائدة، إ٪تا تعرؼ أيضا بنظرية التفضيل الزمٍت، كما أهنا تعرؼ بنظرية  
 االستثمار لسعر الفائدة، كقد مت كضع ىذه النظرية من قبل االقتصاديُت الكالسيك أمثاؿ ريكاردك، –االدخار 

ثبات )كالفرضيات اليت يسلم هبا االقتصاديوف الكالسيك، ىي ٖتقيق حالة االستخداـ الكامل . (...مارشاؿ، بيجو
استبعاد فرضية االحتفاظ بالسيولة )كإف كظيفة النقود تقتصر على تسهيل عملية ا١تبادلة  (حجم الدخل القومي

  1.كأف االدخار ىو تضحية بتمتع آشل للحصوؿ على ٘تتع أكرب يف ا١تستقبل (النقدية

حقيقية، كعليو فهو دل  (ادخارية)الفائدة ٙتن الستخداـ رأس ا١تاؿ الناتج عن تضحية  "آدـ ٝتيث"اعترب  لقد
، الذم دل يكن "ريكادك"يفرؽ بُت الربح كالفائدة، كمن مث كاف إسهامو يف نظرية الفائدة ٤تدكدا شأنو يف ذلك شأف 

. كاضحا يف التفرقة بُت الربح ك الفائدة

" سينيور" إال أف أكثر التقليديُت إسهاما ٦تن اىتمػوا بتحليل عػرض االدخار لتفسَت نظرية الفائدة ىػو 
(Senior) ،س أ يعترب مػن ركاد نظػرية تفضيل الزمن، كىػو أكؿ من أطلق لفظ اٟتػرماف كتفسَت للفائػدة على رالذم

                                                           
 .36.ٝتَت فخرم نعمة، مرجع سابق، ص.  1
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العمل كاإلنساف كاٟترماف، ك مشكلة اإلنتاج تنحصر يف صعػوبة : ا١تاؿ، فعػرض اإلنتاج يف رأيػو يرجع إذل ثالثة عوامل
إ٬تاد أشخاص على استعداد للتضحية بالعمل كاٟترماف، ففئة تقـو بالعمل، كفئة تقػـو باالمتناع عن االستهالؾ 

 1 .س ا١تاؿ الالـز لعملية اإلنتاجأكتوفَت ر (التضحية)
الذم يرل أف  (فاألغنياء مثال يدخركف بدكف معاناة)لكن ىذه الفكرة انتقدت من طرؼ ألفريد مارشاؿ 

 كقد أكد فيشر 2.الفائدة تدفع كثمن لتأجيل االستهالؾ اآلشل، كبذلك مت استبداؿ مكافأة اٟترماف بثمن االنتضار
كأف كجود التفضيل . على ٨تو خاص على التفضيل الزمٍت أك االنتضار بوصفو عنصرا ٭تدد أك يقيد عرض االدخار

فمن أجل ادخار أكرب ال بد من معدؿ فائدة أعلى يعرض للوحدات . الزمٍت ضركرم لتوضيح كجود الفائدة
 3 .االقتصادية

عموما، ككفق النظرية الكالسيكية فإف سعر الفائدة إ٪تا ىو عبارة عن العالكة اليت ٬تب أف تدفع لألفراد كذلك     
الستمالتهم لتأجيل االستهالؾ اٟتاضر كمن مث عرض ا١تدخرات، كىو يف نفس الوقت إ٪تا ىو عبارة عن الثمن الذم 

  ٬.4تب أف يدفع الستخداـ رأس ا١تاؿ يف ا١تعٌت اٟتقيقي

إف النظرية الكالسيكية نظرية ساكنة، كاستنادا إذل ىذه النظرية فإف معدؿ سعر الفائدة ىو ظاىرة حقيقية 
س ا١تاؿ أكالطلب على ر (االدخار)س ماؿأعرض ركىي . تتحدد بقول السوؽ، ٔتعٌت أهنا تتقرر بعناصر حقيقية

 كعليو فالنظرية الكالسيكية ترجع سعر الفائدة إذل االنتاجية 5. كاليت تقرر معدؿ سعر الفائدة التوازشل،(االستثمار)
، كىي ٖتدد أيضا (دالة االدخار)كالضرر اٟتدم لالنتظار  (دالة طلب االستثمار)اٟتدية لرأس ا١تاؿ يف ا١تعٌت اٟتقيقي 

سعر الفائدة على أنو ٙتن يدفع مقابل اٟتصوؿ على رأس ا١تاؿ كأف ىذا الثمن يتحدد ٔتدل إنتاجية رأس ا١تاؿ يف 
 6.الظركؼ ا١تتاحة

 
 

 

 

تحديد سعر الفائدة عند التقليديين : (6)الشكل رقم 

                                                           
 .28-27. ، مرجع سابق، ص ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي، .  1
 . 121.السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق، ص.  2
 . 207. ٤تمد صاحل القريشي، مرجع سابق، ص.  3
-األزمة ا١تالية الراىنة كالبدائل ا١تالية كا١تصرفية" ، ا١تلتقى الدكرل الثاشل حوؿ"تفسَت سعر الفائدة كالعوامل احملددة لو يف ضوء الفكر االقتصادم اٟتديث" فارس فضيل، ٤تمد ساحل، .  4

 . 2. ، معهد العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، ا١تركز اٞتامعي ٜتيس مليانة، ص2009 مام 6-5يومي -" النظاـ ا١تصريف اإلسالمي ٪توذجا
 .206. أٛتد صاحل القريشي، مرجع سابق، ص.  5
 .38.ٝتَت فخرم نعمة، مرجع سابق، ص.  6
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 .125. ، ص(2010دار الفكر،:عماف)، اقتصاديات النقود والبنوك السيد متورل عبد القادر،:                                    المصدر

يتحدد سعر الفائدة التوازشل كما سبق كذكرنا بتقاطع منحٌت عرض ا١تدخرات ٔتنحٌت طلب االستثمارات ك 
 ٔتثابة يعترباالدخار ك. عند ىذا السعر تتساكل الكمية ا١تعركضة من ا١تدخرات مع الكمية ا١تطلوبة من االستثمارات

دالة متزايدة يف سعر الفائدة حيث العالقة بينهما عالقة طردية، ذلك أف األفراد يقوموف با١تفاضلة بُت االستهالؾ 
كىو سعر الفائدة، فيعملوف على ٗتفيض حجم استهالكهم " ٙتن االنتظار"اٟتارل كاالستهالؾ ا١تستقبلي على ضوء

كما يعترب االستثمار ٔتثابة دالة متناقصة يف سعر  .كزيادة حجم مدخراهتم إذا ما ارتفع سعر الفائدة كالعكس صحيح
 .ينخفض االستثمار بزيادة سعر الفائدة، كيزداد با٩تفاضهاحيث الفائدة، حيث العالقة بينهما ىي عالقة عكسية، 

 .االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية في سعر الفائدة: المطلب الثالث
 1:ٯتكن حصر أىم االنتقادات اليت كجهت للنظرية الكالسيكية يف سعر الفائدة يف ما يلي 

إف أىم انتقاد ٯتكن أف يوجو ٢تذه النظرية، ىو أف الكالسيك يفرضوف ثبات حجم الدخل القومي، ذلك  -
أف النظرية تستبعد أثر تغَتات الدخل على االدخار، أم استقالؿ منحٌت االدخار عن منحٌت االستثمار، 
إال أنو يف الواقع أف منحٌت االدخار يتوقف على منحٌت االستثمار، كىو ما يتم عن طريق الدخل القومي، 

 ذلك أف الدخل دالة يف االستثمار، كما أف االدخار دالة يف الدخل؛

تنظر النظرية الكالسيكية للنقود على أهنا كسيط يف التبادؿ، كال تأخذ يف االعتبار كظيفة النقود كمستودع  -
للقيمة، فالنظرية الكالسيكية تفرض أف اٞتزء من الدخل الذم ال ينفق على االستهالؾ ال بد أنو أنفق على 

االستثمار فهي تسقط بديال ثالثا ىاما لألفراد، ىو بديل اكتناز النقود، كىذا ٬تعل النظرية الكالسيكية 
 نظرية غَت كاقعية كغَت قابلة للتطبيق يف اقتصاد حركي؛

ركزت النظرية الكالسيكية بشكل خاص على االدخار كاالستثمار كأ٫تلت العوامل األخرل اليت ٯتكن أف  -
تؤثر يف سعر الفائدة كبالتحديد العوامل النقدية، حيث أف قدرة اٞتهاز ا١تصريف مثال على التوسع يف 

 االئتماف أك تقليصو ال بد كأف يكوف لو تأثَت على سعر الفائدة؛

                                                           
 .5-4. فارس فضيل، ٤تمد ساحل، مرجع سابق، ص ص: - أنظر يف ذلك.  1

 . 42-39. ، مرجع سابق، ص ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي،  -
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عند األخذ بعُت االعتبار ٚتيع العوامل ا١تؤثرة يف االدخار كاالستثمار، يصبح من غَت ا١تنطقي القوؿ أف  -
سعر الفائدة كفيل بتحقيق التوازف بينهما، حيث أف ا٩تفاض سعر الفائدة قد ال يؤدم إذل تساكم االدخار 

مع االستثمار عندما يكوف األكؿ أكرب من األخَت، أم أف منحٌت اإلدخار قد ال يتقاطع مع منحٍت 
االستثمار عند مستول موجب للفائدة، كتتحقق ىذه اٟتالة يف فًتات الكساد اإلقتصادم عندا يطغى 

 التشاـؤ على توقعات ا١تستثمرين كا١تدخرين؛

بل قد تكوف مدخرات ال تػدر  خذ سعر الفائدة يف اإلعتبار،أأف ا١تدخرات قد تكوف دكف " ىانسن"يرل  -
. أك فوائد بدكف ادخار كما أنو قد يكوف ىناؾ ادخار بسعر فائدة سالبا، (اكتناز)فائدة 

فا١تدخر .  كعليو فليس ٙتة من ارتباط مباشر كعضوم بُت سعر الفائدة كبُت استجابة كمية ا١تدخرات لتغَتاتو
القرار األكؿ خاص بذلك اٞتزء الذم يقدر شخص ادخاره من دخلو، أما  يتخذ قرارين منفصلُت ٘تاـ اإلنفصاؿ،

القرار الثاشل خاص بشكل ىذه ا١تدخرات، أم ىل يفضل الفرد احتفاظو با١تدخرات يف شكل نقدم أك يف شكل 
سهم، أك يقرضها للغَت، إذا فسعر الفائدة ال يؤثر يف حجم ا١تدخرات كإ٪تا يف طريقة أأكراؽ مالية من سندات ك
. االحتفاظ هبذه ا١تدخرات

هنم اعتربكا العائد ىو عائد االنتظار، أ الكثَت من الغموض، خاصة ٭تيطو تفسَت التقليديُت ١تفهـو الفائدة إف -
أك أنو عائد التضحية كاٟترماف الذم يتحملو ا١تدخر نتيجة االمتناع عن اإلستهالؾ، علما أف الفرد قد 

٭تصػل على مػدخرات دكف عامػل تضحية، كقد يتحمل الكثَت من اٟترماف دكف أف ٭تصل على عائد، بل 
 أما كوف الفائدة ىي مقابل التفضيل الزمٍت، فال أحد يف نظرنا .(حالة التضخم ا١تزمن)قد يكوف العائد سالبا

فضل من ا١تستقبل أك العكس، فالوقت قد يزيد من قيم السلع كقد أيستطيع أف ٬تـز أف الوقت اٟتاضر 
 .مستقبال تبعا ٠تواص ك٦تيزات السلع كالظركؼ االقتصادية السائدةىا ينقص من قيم

س ا١تاؿ كما يقوؿ التقليديوف، أس ا١تاؿ أك ىي ٙتن إنتاجية رأإذا قبلنا بنظػرية الفائػدة مقابل استخداـ ر -
. فكيف نفسػر الفائػدة مقابل القػركض االستهالكية، كاليت ال تػدر أم دخل

إف النظرية التقليدية لسعر الفائدة، ال تعطينا تفسَتا مقبوال لكيفية حصوؿ البنوؾ على الفوائد مقابل  -
القركض اليت ٘تنحها، ىل ىي مقابل االدخار أك االمتناع عن االستهالؾ اٟتارل؟ أـ ىي جزاء االنتظار 

فالبنوؾ ٖتصل على الفوائد من غَت ادخار، كذلك العتبارات ال ٘تت بصلة لتلك االفًتاضات . كاٟترماف؟
كا١تربرات اليت كردت يف التحليل التقليدم، فما ٘تنحو البنوؾ يف ٣تملو ىو نقود مشتقة عن طريق مضاعف 

. االئتماف

إف النظرية الكالسيكية ال تأخذ يف االعتبار الدكر ا٢تاـ الذم تلعبو البنوؾ ا١تركزية يف التأثَت على سعر  -
ٯتكنها أف  الفائدة، فهذه األخَتة حىت يف الدكؿ ا١تتقدمة اقتصاديا، كاليت هبا أسواؽ مالية كاملة ككاسعة
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ألىداؼ تسيطر على سعر الفائدة سيطرة تكاد تكوف تامة، فهي تقـو بتخفيض أك زيادة سعر الفائدة كفقا 
  .لسياسية النقديةا

 .(النظرية النيوكالسيكية) سعر الفائدة حسب نظرية األرصدة القابلة لإلقراض: المبحث الثالث
تقـو يف أساسها على حيادية  اليت تعترب نظرية األمواؿ القابلة لإلقراض ٖتديثا لنظرية كمية النقود التقليدية، 
ف السعر التوازشل للفائدة يتم بتحديد تقاطع منحٌت الطلب على االستثمار كمنحٌت عرض االدخار، دكف أالنقود، ك

. األخذ بعُت االعتبار الدخل الفًتاض ثباتو عند مستول التشغيل الكامل للموارد االقتصادية
تعًتؼ بالدكر اٟتيوم الذم تلعبو النقود يف االقتصاد اٟتديث، كىي ٖتاكؿ نظرية األرصدة القابػة لإلقراض، ك

 ككفقا ٢تذه 1 .أف تضع نظرية لسعر الفائدة ترتبط بالسػوؽ االئتمػانية اليت تتعلق بعمليات اإلقراض كاالقًتاض ا١تصريف
كيتحدد سعر الفائدة التوازشل يف . النظرية فإف سعر الفائدة يعٍت الثمن ا١تدفوع مقابل استخداـ األمواؿ القابلة لالقراض

  2.إطار ىذه النظرية بعرض كطلب األمواؿ القابلة لالقراض
إف نظرية األمواؿ ا١تعدة أك القابلة لالقراض كلتقرير معدؿ الفائدة قامت بتحويرات مهمة يف النظرية 

كمن ناحية أخرل فإف ىذه النظرية ٕتمع . فهي نظرية حركية مقابل طبيعة ساكنة للنظرية الكالسيكية. الكالسيكية
كاألكثر من ىذا فإف ىذه النظرية تتبٌت رؤية . بُت العناصر اٟتقيقية كالعناصر النقودية بوصفها مقررات ١تعدؿ الفائدة

 .قصَتة ا١تدل لعملية تقرير معدؿ الفائدة بدال من الرؤية طويلة ا١تدل اليت تبنتها النظرية الكالسيكية

يتألف الطلب على األمواؿ القابلة لإلقراض من طلبات االئتماف من شركات األعماؿ احمللية كمن  
كمن اٟتكومات ككذلك االقًتاض يف السوؽ احمللية من قبل  (قركض استهالكية لشراء السلع ا١تعمرة)ا١تستهلكُت 

 كالطلب على 4.إضافة إذل الطلب على األمواؿ القابلة لالقراض بغرض اإلكتناز من طرؼ بعض األفراد 3األجانب،
 يرتبط بسعر الفائدة ارتباطا عكسيا، فزيادة سعر الفائدة يًتتب عنو ا٩تفاض طلب على األمواؿ القابلة لإلقراض

 فيتمثل يف اإلدخارات احمللية كعدـ أما عرض األرصدة القابلة لإلقراض. ا١تستثمرين على القركض، كالعكس صحيح
ف العالقة طردية بُت سعر الفائدة كعرض أك 5،اكتناز األرصدة النقدية، إضافة إذل خلق النقود من قبل النظاـ ا١تصريف

. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة زاد عرض األرصدة القابلة لإلقراض، كالعكس صحيح. لإلقراض األمواؿ القابلة

    .تحديد سعر الفائدة حسب نظرية األرصدة القابلة لإلقراض : (7) رقم لشكلا

                                                                                                      
 

                                                           
 . 36. ، مرجع سابق، ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي، .  1
 . 126. السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق، ص.  2
 .212. ٤تمد صاحل القريشي، مرجع سابق، ص ص.  3
 . 127. السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق، ص.  4
 . 212. ٤تمد صاحل القريشي، مرجع سابق، ص ص.  5
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                                                                                                                                                         .بتصرؼ .127. ، ص(2010دار الفكر،:عماف)، اقتصاديات النقود والبنوك السيد متورل عبد القادر،:                    المصدر

مع منحٌت عرض  (الطلب على االستثمار)إف نقطة تقاطع منحٌت الطلب على األرصدة القابلة لإلقراض
  .(R0)تعطينا سعر الفائدة التوازشل (عرض االدخار) األرصدة القابلة لإلقراض

كرغم التحسينات اليت أدخلتها نظرية األرصدة النقدية على النظرية الكالسيكية يف سعر الفائدة من حيث أف 
نظرية األرصدة ا١تعدة لالقراض ىي عرض على أساس كل من الوحدات النقدية كالوحدات اٟتقيقية، بينما النظرية 
الكالسيكية فهي عرض فقط على أساس االعتبارات اٟتقيقية، إذل جانب اعًتاؼ نظرية األرصدة النقدية ا١تعدة 

ٯتكن   إال أنو قد كجهت ٢تا العديد من االنتقادات1.لالقراض بالدكر اٟتيوم الذم تلعبو النقود يف االقتصاد اٟتديث
 2 :حصر أ٫تها فيما يلي

ىذه النظرية كقاؿ أهنا ال ٘تدنا ْتل ١تشكلة سعر الفائدة، فمقدار العرض الكلي من األرصدة " ىانس"انتقد  -
ا١تعدة لالقراض كا١تتوفرة عند مستويات ٥تتلفة من أسعار الفائدة إ٪تا يتغَت مع تغَت الدخل كعليو فإف سعر 

الفائدة ال ٯتكن معرفتو إال إذا عرفنا مستول الدخل، كأف مستول الدخل ال ٯتكن معرفتو إال عرفنا سعر 
الفائدة، ذلك أف سعر الفائدة ىو الذم ٭تدد مستول االستثمار كمستول االستثمار من خالؿ ا١تضاعفات 

 .إ٪تا ٭تدد مستول الدخل

، كاإلئتماف ا١تصريف كتفضيل السيولة (عوامل حقيقية)نظرا الختالؼ طبيعة كل من االدخار كاإلستثمار  -
 ، فمن غَت ا١تمكن ٚتعها أكا١تقارنة بينها لتحديد سعر الفائدة؛(عوامل نقدية)

لقد أشار البعض إذل أف ىذه النظرية قد غالت يف أثر سعر الفائدة على اإلدخار، حيث يرل ىؤالء النقاد  -
أف األفراد عادة ما يدخركف ليس بسبب سعر الفائدة كلكن بسبب دافع االحتياط، كيعٍت ذلك أف اإلدخار 

 .يعترب غَت مرف بالنسبة لسعر الفائدة

 .(نظرية تفضيل السيولة)" كينز"نظرية سعر الفائدة عند : المبحث الرابع
ىي ٙتن التنازؿ عن السيولة، ا إزليرل كينز أف الفائدة ال ىي ٙتن اٟترماف أك االنتظار كال ٙتن التفضيل الزمٍت ك

الفائدة على أهنا " كينز"كمنو يعّرؼ كالعامل األساسي كا١تهم ىو مقدار الدخل القومي، أك ىي ٙتن عدـ االكتناز، 

                                                           
 . 7. فارس فضيل، ٤تمد ساحل، مرجع سابق، ص.  1
 . 7. ا١ترجع نفسو، ص.  2
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الثمن الذم ٬تب دفعو ٟتث حاملي األمواؿ للتنازؿ عن أصوؿ سائلة يف صورة نقدية أك اٟتصوؿ على أصوؿ أخرل 
 1.إذا فالفائدة ىي ٙتن إقراض النقود ٖتمل ٥تاطر أكرب،

كٔتعٌت آخر فإف معدؿ الفائدة ىو ٔتثابة مكافأة تعرض للناس من أجل حفزىم لالحتفاظ باألكراؽ ا١تالية 
فالنقود ىي رصيد سائل ٘تاما كآمن ٔتعٌت ليس ىناؾ خطر من تردم مادم أك خسارة يف . بدال من النقود السائلة

كعلى اٞتانب الثاشل ٯتكن أف يكوف ىناؾ خطر مواجهة خسارة يف رأس ا١تاؿ عند االحتفاظ باألكراؽ . رأس ا١تاؿ
 2 .كالفائدة ىي الفرؽ على النقود اآلمنة كاٟتصيلة على أكراؽ مالية خطرة. ا١تالية بدال من النقود

 يرل أف سعر الفائدة يعترب ظاىرة نقدية "كينز"ف إ ىذا عن مفهـو الفائدة، أما عن ٖتديد سعر الفائدة، ؼ
كيتحدد سعرىا يف السوؽ النقدم على أساس تفاعل – كما افًتضتها النظرية التقليدية – كليس ظاىرة حقيقية ْتتة

 3.(تفضيل السيولة) العوامل النقدية، كىي عرض النقود كالطلب عليها
 يقصد بعرض النقود كسائل الدفع ّتميع أنواعها، كتتألف من البنكنوت الصادر عن البنك ا١تركزم كالعمالت 

كيعود ٖتديد الكمية . ا١تساعدة كاليت تصدرىا ا٠تزينة العامة، مث النقود ا١تصرفية أك الكتابية اليت ٗتلقها البنوؾ التجارية
النقدية إذل السلطات النقدية، كلذلك يف ظل النظم ا١تصرفية ا١تعاصرة ٯتكن اعتبار كمية النقود ا١تعركضة عدٯتة ا١تركنة 

كمعٌت ذلك أف سياسة . كىو ما يربر رسم منحٌت عرض النقود موازيا حملور سعر الفائدة. بالنسبة ٟتركات سعر الفائدة
أثر كمية : السلطات النقدية يف ٖتديد عرض النقود، إ٪تا تستند أساسا إذل اعتبارات أخرل أقول من سعر الفائدة مثل

4 .كمعدؿ النمو االقتصادم- حالة النشاط االقتصادم-النقود على مستول األسعار، مرحلة الدكرة االقتصادية
   

، على االحتفاظ بالثركة يف شكل سائل (ا١تشركع  )بتفضيل السيولة الدكافع اليت ٖتمل الفرد " كينز"يقصد 
 .قصر مدة كبدكف خسارةأالوحيد الذم ٯتكن ٖتويلو إذل أم أصل آخر يف  ككوف النقود ٔتثابة األصل األكثر سيولةؿ

 دافع االحتياط، دافع ا١تعامالت: ، ىيإذل ثالثة أغراض(تفضيل السيولة )دكافع الطلب على النقود  "كينز"كيرجع 
، كإف بواعث التفضيل النقدم من حيث قدرهتا على (أرصدة نقدية عاملة)كىنا تطلب النقود كوسيط يف التبادؿ 

دافع أما الدافع الثالث كىو . التغَت كمركنتها إزاء تغَتات معدؿ الفائدة مستقرة بالنسبة لباعث ا١تعامالت كاٟتيطة
، كاألخَت ىو الذم يتأثر عادة، بصفة مستمرة، ْتركة (أرصدة نقدية عاطلة) كىنا تطلب النقود كمخزف للثركة ا١تضاربة

  .سعر الفائدة كما ٖتددىا أسعار السندات كالديوف،كما يستطيع بذلك أف يؤثر يف سعر الفائدة
إف حجم األرصدة النقدية اليت ٭تتفظ هبا األفراد ألغراض ا١تضاربة إ٪تا تتحدد أكثر بواسطة التوقعات حوؿ  

كعدـ التأكد فيما يتعلق ٔتستقبل سعر الفائدة إ٪تا ىو التفسَت . تغَتات سعر الفائدة مقارنة بسعر الفائدة اٞتارم
ا١تعقوؿ ٢تذا النوع من تفضيل السيولة، كعليو فإف سوؽ األكراؽ ا١تالية ىي اليت ستحدد التوازف يف سعر الفائدة بُت 

                                                           
 .73.، مرجع سابق، ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية "  بلعزكز بن علي، . 1
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توقعات مستقبل سعر الفائدة اليت ستؤثر على سعر الفائدة الفعلي، كعليو فإف ىناؾ تأثَتات سيكولوجية معقدة تؤثر 
  1.ظاىرة سيكولوجية كبَتة"على سعر الفائدة، ك٢تذا كصف كينز سعر الفائدة بأنو 

أنو إذا كانت قيم السندات مرتفعة حاليا بالنسبة إذل توقعات األفراد ١تا ستكوف عليو أسعارىا يف " كينز"يرل
ا١تستقبل، فسيبادركف إذل بيع ما لديهم من سندات كاالحتفاظ بثمنها يف صورة نقود سائلة حىت ال يضطركا إذل بيعها 

أما يف حالة توقع ا٩تفاض قيمة السندات حاليا بالقياس  .ٓتسارة يف ا١تستقبل، نتيجة توقع ا٩تفاض أسعار السندات
هنم سيخصصوف جزءا من دخو٢تم النقدية لشراء ا١تزيد من السندات بغية بيعها يف ا١تستقبل كٖتقيق إإذل ا١تستقبل، ؼ

ف تقلبات الطلب على النقود تبعا لدافع ا١تضاربة يف السوؽ من أىم إ كمنو ؼ.ىاراألرباح ا١تتوقعة من ارتفاع أسعا
األسباب اليت تؤدم إذل تقلبات أسعار الفائدة، كاعترب دافع ا١تضاربة ٔتثابة دالة لسعر الفائدة، كإف العالقة بينهما ىي 

  2 .عالقة عكسية

نو يتحدد عند نقطة تقاطع منحٌت الطلب الكلي إ التحليل الكينزم، ؼيفأما عن ٖتديد سعر الفائدة التوازشل 
 .(E) عند النقطة (Ms ) كمنحٌت عرض النقود(Md) على النقود

 .تحديد سعر الفائدة التوازني في نظرية تفضيل السيولة: (8)شكل رقم 

                                                                                        
                                                                                                                

 

    
 

                       
                            

 .129. ، ص(2010دار الفكر،:عماف)، اقتصاديات النقود والبنوك السيد متورل عبد القادر،: المصدر            

  . سعر الفائدةفي" كينز"نظرية االنتقادات الموجهة ل

  3 : ما يلي يف سعر الفائدةيف" كينز"ٯتكن حصر أىم االنتقادات اليت كجهت لنظرية

الحتماؿ زيادة عرض النقود عندما يزداد التفضيل النقدم، كىو األمر الذم يربز أ٫تية أثر " كينز"دل يتعرض  -
سلوؾ ا١تستثمر كالسلطات النقدية ا١تركزية، حيث قد يتخذ ىذا األخَت قرارات للتأثَت على سعر الفائدة يف 

فقد يلجأ البنك ا١تركزم إذل تقليص عرض كمية النقود، ٦تا ٬تعل أسعار الفائدة ٘تيل إذل . أسواؽ ا١تاؿ

                                                           
 .49-47.ٝتَت فخرم نعمة، مرجع سابق، ص.  1
 .78. ، مرجع سابق، ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي، .  2
 .86-84. ، مرجع سابق، ص ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي، - ة :أنظر يف ذلك.  3
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االرتفاع، مع افًتاض ثبات الطلب على النقود، كبالعكس فقد يتوسع البنك يف عرض النقود ليخفض سعر 
   ؛النقودعرض الفائدة عندما يكوف معدؿ زيادة الطلب على النقود أقل من زيادة 

أف تفضيل السيولة ىي دالة ١تتغَت سعر الفائدة كالدخل، إال أنو كقع يف خطأ حُت افًتض " كينز" يرل  -
كأف ىناؾ حدا أدسل لسعر الفائدة ال ٯتكن أف ينخفض إذل مستول أدسل منو، كعند . ثبات مستول الدخل

 اليت يرل العديد من.ىذا ا١تستول يصبح الطلب على النقود هنائي ا١تركنة، كىو ما أٝتاه ٔتصيدة السيولة 
 ؛ال ٯتكن ٖتقيقو يف الواقعك ما ىي إال افًتاض نظرم أهنااالقتصاديُت 

 عند تقاطع منحٌت سعر الفائدةالنظرية التقليدية لسعر الفائدة اليت تقـو على ٖتديد " كينز"عندما انتقد  -
االدخار مع منحٌت االستثمار، كاف يرل أف عرض االدخار يتغَت مع تغَت الدخل، كعليو ال ٯتكننا معرفة 

 .سعر الفائدة ما دل نعرؼ مسبقا الدخل، كلن يتسٌت لنا معرفة مستول الدخل بدكف معرفة سعر الفائدة
كيذىب البعض اذل أف ىػذا النقد ينطبق ٟتد ما على النظرية الكينزية يف صورهتا ا١تبسطة، فهذه النظرية ال 

ككما نعلم منحٌت التفضيل النقدم . تستطيع أف ٖتدد سعػر الفائدة إال بتقاطع عرض النقود كالطلب عليها
سوؼ يتغَت مع تغَتات مستول الدخل، كعلى ىذا  فال يتحدد سعر الفائدة ما دل نعرؼ مستول الدخل 

 ؛،إذا فمن ا٠تطأ قبوؿ افًتاض ثبات الدخل عند ٖتديد سعر الفائدة

أ٫تل كينز أثر العوامل اٟتقيقية يف ٖتديد سعر الفائدة، فقد اعترب أف الفائدة إ٪تا ىي ظاىرة نقدية ْتتة  -
كرفض االعتقاد بأف العوامل اٟتقيقية مثل اإلنتاجية كالتفضيل الزمٍت ٢تا أثر على سعر الفائدة، مثلما أخطأ 

 .الكالسيك باعتبارىم أف الفائدة ظاىرة حقيقية ْتتة كأ٫تلوا العوامل النقدية

بناءا على ما سبق ٯتكن استنتاج أف النظريات الكالسيكية، األرصدة ا١تعدة لالقراض، تفضيل السيولة يف سعر 
يف ٖتديد  (اإلدخار كاالستثمار)الفائدة، ىي نظريات غَت ٤تددة لسعر الفائدة، فاألكذل ركزت على العوامل اٟتقيقية 

سعر الفائدة، كاعتربت أف الفائدة ظاىرة عينية، كالثانية دل تكلل بالنجاح يف ٚتع العوامل النقدية مع العوامل اٟتقيقية 
يف  (عرض النقود كالطلب عليها)من أجل شرح كيفية ٖتديد سعر الفائدة، أما الثالثة فقد ركزت على العوامل النقدية 

 . ٖتديد سعر الفائدة، كاعتربت أف الفائدة ظاىرة نقدية ْتتة
 نظرية األرصدة ا١تعدة لالقراض، كنظرية تفضيل السيولة لكينز لو أخذتا معا ١تدتنا بنظرية كاعترب ىانس أف كل من

سيتم التطرؽ إليها يف الفصل ا٠تاص )  1.مناسبة لسعر الفائدة، كىذه النظرية ىي النظرية اٟتديثة يف سعر الفائدة
   .(ٔتوضوع نظرية التوازف االقتصادم الكلي

 2. سعر الفائدة في التحليل النقدي المعاصر:المبحث الخامس

                                                           
 . 12-11. فارس فضيل، ٤تمد ساحل، مرجع سابق، ص ص.  1
 . 54-51. ، مرجع سابق، ص ص-"حالة اٞتزائر-أثر تغَت سعر الفائدة على اقتصاديات الدكؿ النامية " بلعزكز بن علي، .  2



 

120 

إال اف  من الوىلة األكذل تبدك أف نظرية سعر الفائدة دل تنل حظها من االىتماـ كالتحليل يف ا١تذىب النقدم،
فقد توسع  . أنواع من سعر الفائدةعدة٬تػد أهنا تشتمل على " فريدماف"اإلمعاف يف معادلة الطلب على النقػود عند 

" فريدماف"٘تيز  كقد .يف ٖتليلو ١تفهـو كشكل سعر الفائدة كربطها بالعائد احملقق من أشكاؿ الثركة ا١تختلفة" فريدماف"
حيث الطلب  س ا١تاؿ كأساس لتحديد سعر الفائدة،أعن غَته يف طريقة ٖتديد سعر الفائدة، حيث استخدـ نظرية ر

س ا١تاؿ فهو دالة ١تتغَت سعر أس ا١تاؿ ىو دالة ١تتغَت سعر الفائدة كالعالقة بينهما عالقة عكسية، أما عرض رأعلى ر
. ك العالقة بينهما عالقة طردية الفائدة،

نو فرؽ بُت حالتُت، حالة التوازف كحالة  أيف البحث عن ٖتديد سعر الفائدة التوازشل،" فريدماف"إف ما أضافو 
س ا١تاؿ فنحصل على كمية التوازف أس ا١تاؿ مع منحٌت عرض رأففي حالة التوازف يتقاطع منحٌت طلب ر .عدـ التوازف

س ا١تاؿ ٯتكن أف كمية رأأما يف حالة عدـ التوازف، يرل . س ا١تاؿ كذلك خالؿ ا١تدل الطويلألسعر الفائدة ككمية ر
كىنا يطرح تساؤؿ مفاده كيف سيتم ٖتديد سعر الفائدة يف حالة عدـ التوازف ىذه؟ . أف ال تكوف ىي كمية التوازف

. حالة عدـ كجود حافز لإلنتاج كحالة حافز لإلنتاج بُت حالتُت،" فريدماف"كلإلجابة فرؽ 
 حافز ـففي حالة عدـ كجود دكافع لزيادة اإلنتاج، فإذا كاف أصحاب ا١تشركعات االستثمارية ليس لديو         

ف سعر التوازف يف ىذه اٟتالة إس ا١تاؿ يف أم مستول من مستويات سعر الفائدة، كمن مث ؼأير كمية رملزيادة أك تغ
، لكن عند مستول منخفض ٦تا يدفع يف ا١تستقبل إذل أف ٭تفز ا١تستثمرين إذل االقًتاض كيف ؽسوؼ يتحدد يف السو

أما يف حالة كجػود دافع اإلنتاج، فإذا قاـ ا١تنظمُت كرجاؿ  .نفس الوقت سوؼ ال يدفع ا١تدخرين على اإلقراض
س ا١تاؿ، كىذا القرار أاألعماؿ بإدخاؿ كسائل كآالت كمعدات تكنولوجيا جديدة، فسوؼ يزيد ذلك يف كمية ر

يف حُت سيدفع  ٦تا يدفع ا١تدخرين إذل الرفع من مستول مدخراهتم لإلقراض، سيؤدم إذل ارتفاع  يف سعر الفائدة،
.  س ا١تاؿ حىت ال يشجع ذلك على رفع سعر الفائدةأا١تنظمُت إذل األحجاـ كاالمتناع عن زيادة كمية ر

ف عامل استقرار أك دافع الزيادة يف اإلنتاج أيف ٖتليلو لتحديد سعر الفائدة التوازشل يعًتؼ ب" فريدماف"إال أف         
 كلكن أيضا ٬تب أف نأخذ متغَتات أخرل بعُت االعتبار، ،ليس ىو كحده الذم يؤثر يف تغَت كٖتديد سعر الفائدة

.  كدافع ميل األفراد لالدخار أك االستثمار
الواليات ا١تتحدة األمريكية يرل أنو ليس يف فريدماف ك استنادا إذل الدراسات اإلحصائية اليت أقيمت خاصة إف 

ىناؾ أفكار عن تأثَت سعر الفائدة على الطلب اٟتقيقي للنقود، كإف كانت كل االستنتاجات تقريبا تبُت عدـ مركنة 
حيث كجد أف التغَت يف الدخل اٟتقيقي  استجابة الطلب على النقود للتغَت يف سعر الفائدة حىت يف األجل الطويل،

. كليس سعر الفائدة  ث تغَت يف كمية النقود اٟتقيقية ا١تطلوبة،٭تدعامل أىم أك الثركة ىو 
ىي الثركة  :حدد ٔتتغَتات أساسية ثالثةتت" فريدماف" دالة الطلب على النقود عند أفالنتيجة ا١تستخلصة ك

ضمن ىذه ك. كاألذكاؽ كترتيب األفضليات (العوائد)ٔتفهومها الواسع كتكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالنقود
نو ال أف دل يكن متغَت أساسي يف ا١تعادلة، إال إكعليو فسعر الفائدة ك. ا١تتغَتات يتضمن سعر الفائدة مفاىيم ٥تتلفة

ال يرغب يف الفصل بُت القطاع النقدم كالقطاع " فريدماف"ف أخاصة ك. ثره على دالة الطلب على النقودأٯتكن إلغاء 
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نو ظاىرة نقدية فقط، كليس لو أم تأثَت على القطاع أنو ال ٬تب النظر إذل سعر الفائدة على أاٟتقيقي، فهو يرل 
 كالنتيجة اليت توصل إليها .نو يعتمد أيضا على ا١تؤشرات اٟتقيقةأكلكن ٬تب النظر إذل سعر الفائدة على  اٟتقيقي،

ىو أف إخراج سعر الفائدة من دالة الطلب على النقود سيسمح ْتدكث انفصاؿ كانقطاع بُت التحليل " فريدماف"
االقتصادم النقدم كاالقتصادم اٟتقيقي، كمنو توجد عالقة عكسية بُت سعر الفائدة كالطلب على النقود، كإف 

كانت ىذه العالقة ليست ذات أ٫تية بالغة أك مؤثرة بالشكل ا١تطلوب، كبالتارل ال ٯتكن القوؿ أف الطلب على النقود 
. يتمتع ٔتركنة ك حساسية كبَتة لسعر الفائدة

 1.في سعر الفائدة تقييم النظرية النقدية المعاصرة 

حيث اعتربىا ا١تصدر الرئيسي للتغَت يف  تتعلق بالثركة،" لفريدماف"إف ا١تالحظة األساسية على دالة الطلب  -
. دالة الطلب على النقود، يف حُت أ٫تل ا١تتغَتات األخرل كتغَتات سعر الفائدة، فحصر تأثَتىا يف نطاؽ ٤تدكد
فالدخل ا١تتوقع أك الدائم كتدفق للثركة ىو يف الوقت نفسو عوائد توفرىا األصوؿ ا١تختلفة ا١تكونة للثركة، كإف 

إال أنو  من أ٫تيتو ال يتطابق مع الواقع،" فريدماف"تقليل ف إكمنو ؼ معظم ىذه العوائد تتوقف على سعر الفائدة،
      ؛عاد يف األخَت ليقر أف سعر الفائدة ٯتكن اعتباره عنصرا من عناصر مكونات الدخل

يتم ٖتديد سعر الفائدة بتقاطع منحٌت عرض رأس  )لسعر الفائدة ٖتديدا نظريا ك ليس كاقعيا" فريدماف" كاف ٖتديد- 
، ألنو يرل أف سعر الفائدة سيكوف دائما يف حالة حركة، يصعب تثبيتو عند مستول (س ا١تاؿأا١تاؿ ٔتنحٌت طلب ر

فالفائدة تعترب يف نظر  معُت، كمن مث يعترب مؤشرا مضلل ال ٯتكن استخدامو كمؤشر لضبط توازف النشاط االقتصادم،
.   النقديُت أداة قليلة الفعالية يف التحليل االقتصادم كتفسَت ا١تتغَتات كالظواىر االقتصادية 

 . نظرية التوقعات العقالنية في معدل الفائدة: المبحث السادس
نظرية أخرل رئيسية حوؿ القول اليت تقرر معدالت الفائدة، كىذه النظرية ىي نظرية التوقعات  ظهرت

كمن ىؤالء " فيكسل" كتقـو ىذه النظرية على أفكار اتباع ا١تدرسة السويدية. العقالنية يف معدؿ الفائدة
، (Murdell)"مَتداؿ"، (Ohlin)"اكىن"، (Lundal)"ليندؿ"، (Lundberg)"لونديربج:"االقتصاديُت

تقـو ك. "Meiseluman(1962)"ميسلمن" كMalkiel(1966)" مالكيل"، كغَتىم من أمثاؿ (Hansan)"ىانسن"
ىذه النظرية على كجود أسواؽ مالية كنقدية كفوءة كمتطورة يف ظل اقتصاد رأٝتارل متقدـ ٯتكن من خالؿ ىذه 

  .األسواؽ الربط بُت قرارات ا١تدخرين كقرارات ا١تستثمرين
لتوقعات الرشيدة ترتكز على مفهـو كفاءة األسواؽ كسرعة استجابتها للتغَت يف أم معلومات ا نظرية فإ 

فإذا ظهػرت بيانات . ر الفائدة كعلى أسعار األكراؽ ا١تاليةاسعأجديدة تؤثػر يف طلب عػرض األمواؿ، لتنعكس على 
ف كرجاؿ األعماؿ يف اٟتاؿ بًتٚتة ككإحصاءات عػن االستثمار كاالدخار أك عن النمو يف كمية النقػود يبػدأ ا١تستثمر
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ىذه ا١تعلومات اٞتديدة إذل قػرارات جديدة لشػراء أك بيع األكراؽ ا١تالية أك االقتػراض، كتبعا لذلك تتغَت األسعار 
 1.كا١تعدالت يف فًتة زمنية قصَتة فتعطي معلومات جديدة

 كتفًتض ىذه النظرية أف شركات األعماؿ كاألفراد ىي ىيئات عقالنية ٖتاكؿ أف تقـو باستعماؿ أمثل للموارد 
كاألكثر من ىذا فإف ا٢تيئة العقالنية سوؼ ٘تيل إذل عمل تنبؤات غَت . اليت ٖتت تصرفها من أجل تعظيم عوائدىا

كىذا يعٍت أف الفرد أك الشركة سوؼ لن يرتكبوا أخطاء . متحيزة ألسعار األرصدة كمعدالت الفائدة كا١تتغَتات األخرل
 2.تنبؤية منتظمة كسوؼ يكتشف بسهولة األ٪تاط السابقة من أخطاء التنبؤ كتصحيحها بسرعة

  3:ما يلييف  النظرية    كتتمثل أىم فركض 

٬تب أف تعكس أسعار األسهم كأسعار الفائدة كل ا١تعلومات ا١تتاحة اليت تظهر يف حينها، كإذا مت استخداـ ىذه  -
 ؛سوؼ يساعد ذلك على تقدير أسعار الفائدة يف ا١تستقبلؼا١تعلومات بطريقة صحيحة، 

 كالتوقعات ا١تستقبلية، كليس على يتوقف التغَت يف أسعار األكراؽ ا١تالية كأسعار الفائدة على ا١تعلومات اجملهولة -
 ا١تعلومات ا١تاضية؛

، كما عقالنيةيتم صياغة التوقعات ا١تتعلقة بأسعار األكراؽ ا١تالية كأسعار الفائدة يف ا١تستقبل من خالؿ عملية  -
تستخدـ ىذه التوقعات بكفاءة، لذلك تكوف أسعار الفائدة كفقا ٢تذه النظرية يف غالب األحياف قريبة من نقطة 

. كما سيتم تقليل من تذبذب أسعار الفائدة بواسطة قول العرض كالطلب. التوازف إذا كاف السوؽ ا١تارل كفء

ف الطلب أكظهر إعالف غَت متوقع ب (مع ثبات العرض) فإذا تنبأ أطراؼ السوؽ بزيادة الطلب على االئتماف
 با٩تفاض  التنبؤ إذا مت، كعلى العكس.ف ذلك سيؤدم إذل ا٩تفاض أسعار الفائدة يف ا١تستقبلإقل، ؼأعلى االئتماف 

الطلب على االئتمػاف يف ا١تستقبػل،مث ظهرت مؤشرات على غَت ا١تتوقع ترل أف ىناؾ زيادة يف الطلب على االئتماف 
:  ا١تتعلقة بػإال أف ىذه النظرية تعًتضها بعض الصعوبات التطبيقية. سيؤدم ذلك إذل ارتفاع سعر الفائدة

كيفية تشكيل األفراد توقعاهتم بالنسبة للمستقبل؟   -
ماىية ا١تعلومات ا١تستحدثة؟ كما ىي األ٫تية ا١تعطاة لكل متغَت؟  -
ف ٖتديد سعر الفائدة يف أخاصة ك. كيف ٯتكن ٖتديد نقطة التوازف بُت قول العرض كالطلب على األرصدة؟ -

 .األسواؽ النقدية كا١تالية ىو أكثر تعقيدا من ٖتديد أسعار السلع يف األسواؽ اٟتقيقية
تكبدكا مبدكف أف ك ،أف ا١تعلومات اٞتديدة تصل إذل ا١تتعاملُت بسرعة دكف فاصل زمٍت كبَتتفًتض ىذه النظرية - 

 .ؿ اٟتصوؿ عليها، كىذا غَت صحيح يف الواقعيف سيبتكاليف باىضة 
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 .نظرية التوازن االقتصادي الكلي: الفصل الثامن
سوؽ السلع )لقد جرت العادة على تقسيم االقتصاد الوطٍت إذل أربعة أسواؽ رئيسية ىي سوؽ اإلنتاج 

كيتحقق التوازف العاـ الكلي إذا ٖتقق التوازف يف ٚتيع . ، سوؽ النقد، سوؽ العمل كسوؽ األكراؽ ا١تالية(كا٠تدمات
، كلكنو ليس . األسواؽ سالفة الذكر معا يف آف كاحد كأف ٖتقيق التوازف يف أم سوؽ منها على حدة ىو شرط الـز

 1.كافيا لتحقيق التوازف العاـ
كبالنظر إذل االرتباط الوثيق بُت كل من سوؽ اإلنتاج كسوؽ النقد فسوؼ نكتفي هبما، ٔتعٌت أف التوازف الكلي 

" ىيكس"كيف ىذا اإلطار قدـ االقتصادياف . يتحقق عندما يتحقق التوازف يف كال السوقُت معا كيف نفس الوقت
، كقد أطلق  (IS - LM)أك ٪توذج التوازف االقتصادم الكلي " ٪توذج ىيكس كىانس"٪توذج ٝتي باسم " ىانس"ك

 ككاف ا٢تدؼ من ىذا النموذج ىو ٖتديد مستول التوازف الكلي، آخذين " .٪توذج النظرية الكينزية اٞتديدة"عليو أيضا 
 كربطهما بدكاؿ االدخار كاالستثمار من جهة (Y) كالدخل (R)بعُت االعتبار متغَتين أساسيُت ٫تا سعر الفائدة 

  .كعرض النقود كالطلب عليها من جهة أخرل 
كتظهر أ٫تية االعتماد على النموذج التوازشل العاـ من خالؿ النظر إذل الصعوبات كا١تشاكل ا١ترتبطة بكيفية ٖتديد 
سعر الفائدة خاصة كأف ىذه األخَتة عند التقلديُت تتحدد بتقاطع منحٌت االدخار ٔتنحٌت االستثمار، إال أف النظرية 

يعتمد - حسب رأم كينز–التقليدية بافًتاضها ثبات مستول الدخل تكوف قد جانبت الصواب، باعتبار أف االدخار 
على الدخل، كأف الدخل يعتمد بدكره على سعر الفائدة الذم يؤثر يف االٕتاه ا١تعاكس لالستثمار، كمن مث االستثمار 
بواسطة ا١تضاعف يؤثر على الدخل، كىكذا نكوف أماـ إشكالية مفادىا أف معرفة سعر الفائدة مرتبط ٔتعرفة مستول 

، إذا ما الدخل، كأف معرفة ىذا األخَت يتطلب معرفة مستول سعر الفائدة، كىكذا ٧تد أنفسنا ندكر يف حلقة مفرغة
   2.اتبعنا التحليل النقدم التقليدم أك التفسَت الكينزم لنظرية النقود

، ككيفية اشتقاؽ (السلع كا٠تدمات)كعليو، سوؼ نتعرض من خالؿ ىذا الفصل أكال لدراسة سوؽ اإلنتاج 
كأخَتا اٞتمع بُت ٥تتلف شركط التوازف يف سوؽ . LM، مث دراسة السوؽ النقدم ككيفية اشتقاؽ منحٌت ISمنحٌت 

اإلنتاج كسوؽ النقد، لتحديد الشركط الواجب توفرىا إلحداث التوازف االقتصادم الكلي، مث ٖتديد مدل فعالية كل 
 .من السياستُت ا١تالية كالنقدية كدكر٫تا يف ٖتقيق االستقرار االقتصادم
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 . التوازن في سوق السلع والخدمات:المبحث األول
مع ثبات ا١تستول العاـ لألسعار يتحقق التوازف يف سوؽ السلع كا٠تدمات عند تعادؿ الطلب كالعرض 

 1 :الكليُت يف ىذه السوؽ

اإلنفاؽ اٟتكومي +االستثمار ا٠تاص+االستهالؾ ا٠تاص =(من كجهة نظر الطلب)الدخل الوطٍت : الطلب الكلي
 .الصادرات+ (على السلع كا٠تدمات)

Yd=C+I+G+X……………….(1) 

 

 .الواردات+الضرائب+االدخار+االستهالؾ = (من كجهة نظر العرض)الدخل الوطٍت : العرض الكلي

Ys=C+S+T+M………………(2) 

 : الطلب الكلي فإف= ٔتا أف العرض الكلي 

Yd= Ys 

C+I+G+X= C+S+T+M 

 G= T :ا١تيزانية متوازنة: - كللتبسيط نفًتض

 M= X :االقتصاد مغلق -

  S=  I :االستثمار يساكم االدخار: فيبقى لدينا
يف سوؽ السلع كا٠تدمات ىو أف يتساكل عرض االدخار مع الطلب على  شرط التوازف كعليو فإف

 2.ستثمار، كعند كينز فإف االدخار ىو دالة متزايدة يف الدخل، كاالستثمار دالة متناقصة ١تتغَت سعر الفائدةاال
 : االستثمار ىو دالة متناقصة لسعر الفائدة أم أف: لدينا

I=I0-KR 

 I0 سعر الفائدة، R، (يقيس درجة ٕتاكب االستثمار لسعر الفائدة) معامل سعر الفائدة Kاالستثمار،  I: حيث
 .أكرب من الصفر K كأف  3 .ثابت كٯتثل االستثمار ا١تستقل كالذم ال يعتمد على كل من الدخل كسعر الفائدة

 :أما االدخار فهو دالة ١تتغَت الدخل كىي متزايدة كتأخذ الشكل التارل
S=Y-c(Y) 

 . ا١تيل ا١تتوسط لالستهالؾc االدخار، S الدخل، Y: حيث أف
 S=  I :كٔتا أف شرط التوازف يف سوؽ اإلنتاج ىو

 I0-KR=  Y-c(Y): أم أف

عند ا١تستول Y  كمستول الدخل الوطٍتRمن ا١تعادلة يتضح أنو من الضركرم أف يكوف كل من سعر الفائدة  
 .ا١تناسب الذم ٭تقق شرط التوازف بُت العرض الكلي كالطلب الكلي
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 كٔتعرفة حجم االستثمار ٯتكننا ،(0)سوؼ يكوف ىناؾ مستول ٤تدد من االستثمار  (R0)فعند سعر الفائدة 
  . عند مستول التوازف الذم يتحقق فيو التساكم بُت االدخار كاالستثمار(Y0)معرفة مستول الدخل

 (1)ستولـ سوؼ يؤدم ذلك إذل ارتفاع االستثمار إذل (R1)كإذا ما إتو سعر الفائدة إذل اال٩تفاض إذل مستول 

كبتكرار العملية يتم اٟتصوؿ  .كذلك عن طريق ا١تضاعف (Y1)كالذم بدكره يؤدم إذل مستول توازشل جديد للدخل 
 .على جدكؿ كامل يبُت العالقة بُت سعر الفائدة كمستول الدخل عند التوازف

الذم يبُت ٣تموعة الًتاكيب ا١تمكنة من سعر الفائدة  (IS)كيطلق االقتصاديوف على ىذا اٞتدكؿ اسم ا١تنحٌت  
  . التساكم بُت االدخار كاالستثمارعندىاكالدخل اليت يتحقق 

 : بيانيا من خالؿ الشكل التارل(IS)كٯتكن توضيح العالقة بُت الدخل كسعر الفائدة ككيفية اشتقاؽ منحٌت 
 (IS)  اشتقاق منحنى : (9)شكل رقم 

 
 .بتصرؼ. 89.ص، (2004، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية:اٞتزائر )، 2ط محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ،بلعزكز بن علي:المصدر

 يبُت منحٌت الكفاية اٟتدية لرأس ا١تاؿ ،حيث يبُت أف (A) أربعة أجزاء، اٞتزء (9)يتضمن الشكل البياشل رقم 
 .ستثمار دالة عكسية لسعر الفائدةالا

 حيث ٯتثل االستثمار على احملور األفقي، (S)مع االدخار ()، يبُت شرط تساكم االستثمار (B)أما اٞتزء 
كاالدخار على احملور العمودم كيتحقق ىذا التساكم عند كل نقطة تقع على ا٠تط الذم يبدأ من نقطة تالقي ٤تور 

)نقطة ا١تركز، كالذم ينصف زاكية األصل كيطلق عليو ا٠تط االسًتشادم عند الزاكية )االستثمار ك٤تور االدخار
0
45). 

 فيوضح أف االدخار كىو دالة متزايدة يف الدخل، ميلها موجب كىو يقل عن  الواحد (C)كبالنسبة للجزء 
 .الصحيح، ك ٯتثل ا١تيل اٟتدم لالدخار، حيث يبُت أثر الزيادة يف الدخل على االدخار

S 

S1 

S0 

S=I 

I I0 I1 

I I0 I1 

S 

S1 

S0 

R 
IS 

(C) 

(D) (A) 

(B) 

R 

R 0 

R 1 I 

y y0 y1 

y y0 y1 

S=Y-CY 

R 0 

R 1 
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فإنو يوضح مستويات الدخل كأسعار الفائدة اليت إذا تالزمت مع بعضها ٖتقق ا١تساكاة بُت االدخار ( D)أما اٞتزء 
كاالستثمار، أم تلك اليت يتحقق معها توازف سوؽ اإلنتاج، كاحملل ا٢تندسي للنقاط ا١تمثلة ٢تذه التوليفات من الدخل 

  1.(IS)كسعر الفائدة ٯتثل منحٌت 
 2:من خالل المنحنى نالحظ ما يلي

 على أنو منحٌت للطلب الكلي على السلع كا٠تدمات عند ا١تستويات (IS)ٯتكن تفسَت منحٌت  -
 ا١تختلفة ألسعار الفائدة، يف حالة ثبات ا١تستول العاـ لألسعار؛

إال أف ىذا التفسَت يعترب أقل شيوعا من التفسَت اآلخر ١تنحٌت الطلب الكلي الذم يربط بُت مستول الدخل الوطٍت 
تغَتات اؿاٟتقيقي كا١تستول العاـ لألسعار، بافًتاض ثبات سعر الفائدة، إال أف ىذا التفسَت يتميز بدكره بأنو يبُت 

كالتعديالت اليت ٬تب إجراؤىا يف كل من الطلب الكلي كالعرض الكلي للمحافظة على التوازف نتيجة للتغَت يف سعر 
 الفائدة؛

 كالسبب ىو كجود عالقة (D)عادة سالب كما ىو مبُت يف الشكل ( IS)يعترب منحٌت التوازف يف سوؽ اإلنتاج - 
عكسية بُت سعر الفائدة كمستول الدخل، ْتيث كلما خفضنا سعر الفائدة كلما زاد الطلب على االستثمار ٦تا 

، كىو ما يدفع االدخار إذل مستول توازف جديد (مضاعف االستثمار  )يؤدم إذل زيادة الدخل عن طريق ا١تضاعف 
 بفعل زيادة االستثمار ؛

نتيجة حدكث تقدـ تكنولوجي مثال أك انتقاؿ   (Aشكل)سوؼ يؤدم انتقاؿ منحٌت الكفاية اٟتدية لرأس ا١تاؿ - 
 ريف االٕتاه نفسو كٔتقدا (IS) ٦تاثل يف ا١تنحٌت ؿدالة االدخار نتيجة التغَت يف توقعات ميوؿ ا١تستهلكُت إذل انتقا

يعادؿ االنتقاؿ يف أم منهما مضركبا يف قيمة ا١تضاعف، فإذا ما كانت التوقعات توحي بانتقاؿ منحٌت الكفاية اٟتدية 
فإف ىذا سيؤدم إذل انتقاؿ ا١تنحٌت بنفس ا١تقدار كاٟتجم الذم انتقل بو منحٌت  (الزيادة)لرأس ا١تاؿ إذل اليمُت 

  اٟتدية لرأس ا١تاؿ؛ ةالكفام
 إذل اليمُت أك إذل اليسار يكوف مرتبطا بطبيعة السياسة ا١تالية كالنقدية للحكومة، فيما إذا (IS)إف انتقاؿ ا١تنحٌت - 

كانت توسعية أك انكماشية، فينتقل إذل اليمُت عندما تتوسع اٟتكومة يف إنفاقها مثال، كينتقل إذل اليسار عندما 
 تقلص نفقاهتا؛

 عدـ كجود تعامل ؾ الذم مت اٟتصوؿ عليو يقـو على فرضية عدـ كجود إنفاؽ حكومي ككذؿ(IS)إف منحٌت - 
 .مع ا٠تارج

 

 .التوازن في سوق النقد: المبحث الثاني
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. يقصد بالتوازف يف سوؽ النقد، الوصوؿ إذل اٟتالة اليت يتساكم فيها الطلب على النقود مع العرض عليها 
كىذا يتضمن تعادؿ العرض النقدم ا١تتاح إلشباع كل من الطلب على النقود ألغراض ا١تعامالت كالطلب عليها 

الدكلة ) ك١تا كاف عرض النقود متغَت من متغَتات السياسة النقدية يتحدد بواسطة سلطة مطلقة 1.ألغراض ا١تضاربة
كلذلك يفًتض ثباتو يف الفًتة القصَتة، أما الطلب على النقود فهو دالة متزايدة ١تستول . (أم البنك ا١تركزم

الدخل : الدخل، كمتناقصة للتغَتات يف سعر الفائدة، كبعبارة أخرل فإف الطلب على النقود يتوقف على متغَتين
 2 .كسعر الفائدة

  Mo=Md:كعلى ىذا ٯتكن معاٞتة ذلك رياضيا كما يلي
 Md= L1(y) +L2 (R)     : لدينا

Md=M (y.R) 
 العرض النقدم: Mo :حيث أف

  Md :الطلب على النقود. 
 L1(y) :ك االحتياطمالتادافع ا١تعالطلب على النقود ب . 

L2 (R) :الطلب على النقود بدافع ا١تضاربة. 
 ىناؾ عالقة ٤تددة بُت مستول الدخل اٟتقيقي فإأنو يف حالة ثبات كمية النقود ا١تعركضة، ؼإذل  ىذه ا١تعادلة تشَت

 : حيث(LM)كسعر الفائدة، تعرب عن شرط التوازف يف سوؽ النقد يطلق على ىذه العالقة اسم منحٌت
 M : كعرض النقود ، L: الطلب على النقود . 
حيث التوازف يتحقق  (اإلنتاج)يتحقق التوازف يف سوؽ النقد يف األجل القصَت على عكس التوازف يف سوؽ السلع ك

 :(10)بيانيا كما ىو موضح يف الشكل رقم  (LM)كٯتكن اشتقاؽ منحٌت . يف ا١تدل الطويل
 . حجم الطلب على النقود بغرض ا١تعامالت كاالحتياط:MP: حيث

 . حجم الطلب على النقود لغرض ا١تضاربة:MDك 
 
 
 
 
 
 

 
 (LM) اشتقاق منحنى :(10)الشكل رقم 
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 .93ص  ،(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)،  محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، عليبن بلعزكز:المصدر

تظهر العالقة العكسية بُت الطلب على النقود بدافع ا١تضاربة كسعر  (10) رقم من الشكل (A) زءمن خالؿ اجل
 عند مستول سعر ك،(M2) ا١تضاربةلغرض،يكوف الطلب على النقود (R2)حيث عند مستول سعر فائدة الفائدة، 

 (M1) ىو كيكوف الطلب على النقود لغرض ا١تضاربة. (M0) ا١تضاربة لغرض يكوف الطلب على النقود (R0)فائدة 
 "ٔتصيدة السيولة"ىو ما يعرؼ الذم ٯتثل أقل مستول ٯتكن أف ينخفض إليو سعر الفائدة، ك (R1)سعر فائدة عند 
 .كما يراىا كينز" فخ السيولة"أك 
، كعند ىذه النقطة  ا١تضاربة عند ىذا اٟتد مرف مركنة ال هنائية ألسعار الفائدةلغرضيكوف الطلب على النقود ك 

 .فإف ا١تستثمرين يفضلوف االحتفاظ بالنقود بدال من السندات كيصبح الطلب على النقود للمضاربة أفقيا
 ا١تضاربة كتلك ا١تخصصة لدافع ا١تعامالتنقدية بدافع  عرض النقود بُت أرصدة فيبُت كيفية توزيع (B) زءأما اجل

 . كاالحتياط
.  عالقة طرديةبغرض ا١تعامالت كاالحتياط بالدخل كىي فإنو يوضح عالقة الطلب على النقود  (C)جزء ؿكبالنسبة ؿ

 كٚتيع نقاط التقاطع ٖتقق لنا شرط التوازف يف سوؽ النقد كبالتارل ،(LM)منحٌتٯتثل كيفية اشتقاؽ  (D) أما اٞتزء
توضح لنا التساكم بُت كمية النقود ا١تعركضة ككمية النقود ا١تطلوبة عند مستويات معينة للدخل كيناظرىا مستويات 

 .معينة من سعر الفائدة

MP MD 

M0 M2 M1 MP 

MP=f(y) 

R 2 

R 0 

R 1 

R 0 

R 2 

R 1 

R R 

Y Y2 Y0 Y1 

Y0 Y2 Y1 

M2 M0 M1 

Y 

MD 

MD=F(R) 

LM 
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 1:نالحظ ما يلي يمكن أن (LM)ومن خالل المنحنى 
 الدخل زيادة أف كذلك  كىي عالقة طردية الفائدةكأسعار العالقة بُت الدخل يعرب عن (LM)منحٌت  -

، كيف نفس الوقت سينخفض  كاالحتياطا١تعامالت ألغراض الطلب على النقود زيادة إذليؤدم 
 .الطلب على النقود لغرض ا١تضاربة، األمر الذم سيؤدم إذل ارتفاع سعر الفائدة

 على شكل كل من منحٌت الطلب على النقود بدافع ا١تضاربة (LM)يعتمد الرسم البياشل ١تنحٌت   -
كالطلب على النقود بدافع ا١تعامالت كاالحتياط، لذلك فهو مرف مركنة ال هنائية فيكوف موازيا 

كذلك ألف الطلب على النقود ألغراض ا١تعامالت . للمحور األفقي عند ا١تستويات ا١تنخفضة للدخل
كاالحتياط سيكوف منخفضا، كدافع الطلب على النقود للمضاربة سيكوف مرتفعا، فيؤدم ذلك إذل 

ا٩تفاض سعر الفائدة حىت يتم الوصوؿ إذل مصيدة السيولة، حيث ال ٯتكن بعدىا أف ينخفض سعر 
 .الفائدة أكثر من ذلك

 خطا عموديا، ألف عرض النقود ال (LM)كما أنو كعند مستويات مرتفعة من الدخل الوطٍت، يصبح منحٌت
يكوف باستطاعتو عند اٟتد األدسل إال أف يليب طلب النقود لغرض ا١تعامالت كاالحتياط، كلذلك سوؼ يزداد ارتفاع 

سعر الفائدة حىت يتم التخلص من األرصدة النقدية ا١تخصصة للمضاربة، كيطلق على ىذا اٞتزء من ا١تنحٌت عادة 
 أما ا١تنطقة الواقعة بُت ا١تنطقتُت ا١تتطرفتُت حيث تكوف الدالة سالبة ا١تيل نسميها .(الكالسيكية)با١تنطقة التقليدية 

    2.با١تنطقة ا١تتوسطة أم ا١تنطقة اليت تتوسط ا١تنطقتُت ا١تتطرفتُت الكالسيكية كفخ السيولة
أك ا٩تفاض منحٌت التفضيل  (B)إف زيادة عرض النقود بانتقاؿ ا١تنحٌت إذل جهة اليمُت يف الشكل -

 (A)النقدم، الذم يتمثل بانتقاؿ منحٌت الطلب على النقود للمضاربة إتاه نقطة األصل يف الشكل 
 إذل اليمُت، يف حُت أف ا٩تفاض عرض النقود، أك ارتفاع (LM)سوؼ يؤدياف إذل انتقاؿ منحٌت

   .منحٌت التفضيل النقدم سوؼ يؤدياف إذل انتقاؿ ا١تنحٌت إذل اليسار

  .(IS/LM) اآلني في سوق اإلنتاج والنقدالتوازن : المبحث الثالث

كالذم ينطوم على  (القطاع اٟتقيقي) لدراسة التوازف يف السوقُت ٬تب الربط بُت األجزاء اٟتقيقية لالقتصاد 
القطاع )كاألجزاء النقدية  (ISا١تنحٌت )األنشطة كالعمليات اٟتقيقية مثل الدخل، االستثمار، االدخار، سعر الفائدة 

  3(.LM منحٌت)كالذم ينطوم ىو اآلخر على عرض النقود كالطلب عليها كسعر الفائدة  (النقدم
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131 

 منحنى التوازن الكلي : (11)رقم الشكل 

 
، أطركحة دكتوراه، كلية العلـو (-2004-1990حالة اٞتزائر –السياسة ا١تالية كدكرىا يف ٖتقيق التوازف االقتصادم "دراكسي مسعود،: :المصدر

 . 126.االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اٞتزائر، ص

عند  ،  (LM) ك(IS) عند تقاطع منحٌت  يتحقق االقتصادم الكليلتوازفنالحظ أف ا (11)من خالؿ الشكل رقم 
  .  YE كمستول الدخل التوازشل REسعر الفائدة التوازشل ، كاليت من خال٢تا يتحدد كل من (E)النقطة 

 يتضح أف ىناؾ ثالث احتماالت ٢تذا التوازف كيتحدد كل منها تبعا للمنطقة على (12)رقم لكن من الشكل ك
 . اليت ٭تدث فيها التقاطع (LM)منحٌت

 (LM)التوازن الكلي حسب الحاالت الثالثة على منحني : (12)الشكل رقم 

 
 .بتصرؼ. 361.ص، (2001الدار اٞتامعية للنشر، : االسكندرية)،  مقدمة في اقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقديةنعمة اهلل ٧تيب كآخركف،:  المصدر

نالحظ أف ىناؾ ثالث احتماالت لتحقيق ىذا التوازف، فقد يتحقق التوازف يف منطقة  (12)من خالؿ الشكل رقم 
مقابل معدؿ فائدة  (Y1) حيث مستول الدخل (A) يف النقطة م، أ(LM) مع  (IS1)مصيدة السيولة، بتقاطع 

 (IS2)كما يتحقق التوازف يف ا١تنطقة الوسطى بتقاطع .  كىو أدسل مستول ٯتكن أف يصل إليو سعر فائدة(R1)توازشل 
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 (C) يف النقطة (LM) مع (IS3)أما عند ا١تنطقة التقليدية فيتحقق التوازف بتقاطع ا١تنحٍت. (B) يف النقطة (LM)مع 

 .(R3) ا١تقابل لسعر الفائدة التوازشل (Y3)كعندىا يكوف الدخل التوازشل 
 .أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على التوازن االقتصادي الكلي :المبحث الرابع

أف السياسة النقدية كحدىا الكفيلة ٔتعاٞتة ا١تشاكل االقتصادية كفًتات األزمات اليت ٯتكن أف يرل الكالسيك 
يف ظل ىذه الظركؼ .  أثبتت ٤تدكدية السياسة النقدية يف ذلك(1929)أزمة الكساد االقتصاد، غَت أف  يتعرض ٢تا

جاء التحليل الكينزم الذم اعتمد على السياسة ا١تالية، باعتبارىا أكثر ٧تاعة من السياسة النقدية إلحداث التوازف 
كأف مرجع عدـ فعالية السياسة . خاصة يف فًتات الكساد، مع إمكانية استخداـ السياسة النقدية يف فًتات التضخم

ىو أف االقتصاد يف حاالت الكساد يقع يف مصيدة السيولة اليت ٘تنع استجابة سعر الفائدة " كينز"النقدية من منظور 
للتغَت يف عرض النقود ألنو يكوف قد بلغ أدسل ا٩تفاض لو، كمهما زاد عرض النقود ال تنخفض الفوائد كمن مث لن 

 غَت أف اتباع السياسة ا١تالية بتدخل الدكلة يف التأثَت على الطلب 1.٭تدث ا١تزيد من االستثمار كلن يزيد الدخل
الكلي من خالؿ زيادة حجم االنفاؽ العمومي من جهة كاتباع سياسة النقود الرخيصة ا١ترتبطة باالحتفاظ بسعر فائدة 

منخفض من جهة أخرل، أدل إذل الوقوع يف أزمة مزدكجة ٝتيت بأزمة الكساد التضخمي، فقامت النظرية النقدية 
ا١تعاصرة ٤تاكلة تفسَت ىذه األزمة على أهنا نتاج سياسة نقدية فاشلة كاف مصدرىا النمو ا١تفرط يف كمية النقود على 

 .حساب ٪تو االنتاج
كعليو سنحاكؿ من خالؿ ىذا ا١تبحث إظهار كيفية عمل السياسة ا١تالية كالنقدية كدكر٫تا يف احملافظة على  

 .  االستقرار كالنمو االقتصادم

 .السياسة المالية وأثر المزاحمة: المطلب األول
١تعرفة مدل تأثَت السياسة ا١تالية على التوازف العاـ يف سوؽ اإلنتاج، نفرض أف الدكلة أرادت زيادة حجم اإلنفاؽ 

، مبينا أف مستول الدخل التوازشل أكرب يف (IS1)إذل اليمُت أم إذل  (IS)اٟتكومي، يف ىذه اٟتالة سينتقل منحٌت 
 . سوؽ اإلنتاج عند أم مستول لسعر الفائدة

كىذا . كمع زيادة مستول الدخل يزيد حجم النقود ا١تطلوبة للمعامالت كاالحتياط، تاركا أرصدة أقل ٟتافز ا١تضاربة
 كمنو فالزيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي تعوض جزئيا اال٩تفاض يف 2.ما يرفع سعر الفائدة الذم ٮتفض حجم االستثمار

 . مستول االستثمار
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 .أثر زيادة اإلنفاق الحكومي على التوازن الكلي: (13)الشكل رقم 

 
 .103. ص ،(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)،  محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، عليبن بلعزكز:المصدر

اليت يتحقق  (E1)نتقاؿ إذل مستول توازف جديد يف سوؽ السلع عند النقطة اال (13)رقم  يظهر من خالؿ الشكل
فالزيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي تؤدم .  (R1)كزيادة سعر الفائدة التوازشل (Y1) بزيادة الدخلفيها توازف السوقُت معا 

فتعديل سعر الفائدة كأثرىا على الطلب الكلي يكبح األثر . (بنسبة أقل)إذل زيادة يف سعر الفائدة كزيادة يف الدخل 
قلص من مستول اإلنفاؽ  (R1) إذل (R0)كالسبب ىو أف ارتفاع سعر الفائدة من . التوسعي لزيادة اإلنفاؽ اٟتكومي

اإلنفاؽ االستثمارم، كتظهر مشكلة ا١تزاٛتة " طردت"كىنا نقوؿ أف زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي قد زاٛتت . االستثمارم
أك الطرد ١تا تتسبب السياسة ا١تالية التوسعية يف ارتفاع أسعار الفائدة، فينخفض اإلنفاؽ ا٠تاص، كبالتحديد اإلنفاؽ 

 1.االستثمارم
 كبالعودة إذل اٟتالتُت ا١تتطرفتُت، ك٫تا مصيدة السيولة، اليت تعرب عن اٟتالة الكينزية، كاٟتالة الكالسيكية 

2 :ستنتج ما يليف
 

، فإف التوسع (أفقي LM) فإذا كاف االقتصاد عند مصيدة السيولة  :المزاحمة والحالة الكينزية المتطرفة . أ
يف اإلنفاؽ اٟتكومي لو أثر ا١تضاعف الكامل على مستول الدخل التوازشل، حيث ال يوجد تغَت يف سعر 

كيف ىذه اٟتالة فإف . الفائدة الذم ينتج عن التوسع يف اإلنفاؽ اٟتكومي، كمنو ال ينخفض االستثمار
 .السياسة النقدية ال يكوف ٢تا أم أثر على توازف االقتصاد، أما السياسة ا١تالية فلها األثر الكامل

 عموديا، فإف الزيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي تكوف (LM)إذا كاف منحٍت : المزاحمة والحالة الكالسيكية . ب
عدٯتة األثر على مستول الدخل التوازشل كترفع من سعر الفائدة فقط، كمنو فإف اإلنفاؽ اٟتكومي إذا كاف 

                                                           
1
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2
 .205-204. ا١ترجع نفسو، ص ص.  
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كيف ىذه اٟتالة . كبَتا لن يؤثر على حجم اإلنتاج ك٭تدث تقليصا مساكيا ٟتجم الزيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي
مقدارا من اإلنفاؽ االستثمارم ا٠تاص  (نتيجة لزيادة الطلب على النقود)تطرد الزيادة يف أسعار الفائدة 

    .(أك تامة)مساكيا لتلك الزيادة يف االنفاؽ اٟتكومي، كمنو نكوف يف حالة مزاٛتة كاملة 
 .ةأثر السياسة النقدي:المطلب الثاني

اليت ترفع من  (البنك ا١تركزم)يظهر أثر السياسة النقدية على التوازف يف سوؽ النقد، من خالؿ السلطات النقدية 
 فينخفض سعر (LM1) إذل اليمُت (LM)مستول الدخل بزيادة حجم ا١تعركض النقدم، ٦تا يؤدم إذل انتقاؿ منحٌت 

 .الفائدة بفعل زيادة عرض النقود ٦تا يؤدم إذل زيادة االستثمار، كعن طريق ا١تضاعف يرتفع مستول الدخل

 على التوازن الكلي أثر الزيادة في المعروض النقدي: (14)الشكل رقم 
 
 

        
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        
 

            
                                            

.  ص. (1993ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر) 2، ترٚتة  ٤تمد رضا العمل كآخركف، طالنظرية االقتصادية الكليةيوجُت أكدكليو، : المصدر
 .بتصرؼ.177

 كمستول (R1) مع سعر فائدة أقل (E1) يظهر أف التوازف اٞتديد يتحقق عند النقطة (14)من خالؿ الشكل رقم 
، كيزداد مستول الدخل التوازشل نتيجة ال٩تفاض سعر الفائدة كما يًتتب عنو من زيادة يف (Y1)دخل توازشل أكرب 

 . اإلنفاؽ االستثمارم
٦تا سبق ٧تد أف ىناؾ اختالؼ جوىرم بُت أثر السياسة ا١تالية ا١تتمثل يف زيادة حجم اإلنفاؽ اٟتكومي كأثر 

إذ نالحظ أف أثر زيادة حجم اإلنفاؽ اٟتكومي . السياسة النقدية ا١تعرب عنو بزيادة عرض النقود على سعر الفائدة
 1 .أدل إذل ارتفاع سعر الفائدة، يف حُت زيادة عرض النقود أدل إذل ا٩تفاض سعر الفائدة

٢تذا السبب يتم اللجوء إذل استخداـ السياستُت معا لتحقيق التوازف االقتصادم العاـ، كبالتارل ٖتقيق ا١تستول 
 .ا١تطلوب من الدخل كسعر الفائدة
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 .أثر السياستين المالية والنقدية معا:المطلب الثالث
هتدؼ السياستُت ا١تالية كالنقدية إذل إحداث التوازف أم الطلب الكلي يساكم العرض الكلي يف السوقُت 

يف االقتصاد الوطٍت، كبالتارل اٟتفاظ على االستقرار االقتصادم، فزيادة الطلب  (السوؽ السلعي كسوؽ النقدم)
 .الكلي على العرض الكلي توقع االقتصاد يف حالة التضخم، كحدكث العكس، يوقع االقتصاد يف حالة ركود

كلتبياف أثر السياستُت النقدية كا١تالية على الدخل كسعر الفائدة يف األحواؿ االقتصادية العادية كحالة التضخم 
 :(15)كالكساد، نستعُت بالشكل رقم 

  وأثرىما على التوازن االقتصادي الكليةفعالية السياستين المالية والنقدي: (15 )الشكل رقم

 
 .103. ص ،(2004ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)،  محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، عليبن بلعزكز:المصدر

مع أسعار الفائدة ا١تختلفة، كإمكانية التوازف بينو كبُت منحٌت  (LM )اختالؼ مركنة (15)رقم يبُت الشكل البياشل 
(IS)1 :كمنو يبُت لنا أثر السياستُت ا١تالية كالنقدية يف األكضاع التوازنية ا١تختلفة كما يلي.  كٖتديد مستول الدخل 

 منخفض (IS)أف منحٌت - (مدل كينز) (A)ا١تنطقة - (15شكل رقم )يظهر من خالؿ الشكل البياشل أعاله 
عند مستول أدسل تاـ ا١تركنة  (LM)ا١تركنة نسبيا، إذ يكاد يكوف موازيا حملور سعر الفائدة، يف حُت يكوف منحٌت 

، ك٭تدث ىذا يف فًتات الكساد لذلك يكوف الطلب على السيولة مطلقا (Y1 )كدخل منخفض (R1)لسعر الفائدة 
 .٘تاما
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 يف التأثَت على سعر الفائدة، كمن مث التأثَت على االستثمار كما يصحبو ةيف ىذه اٟتالة تكوف فعالية السياسة النقدم
يكوف أثر  (حالة الركود)إذ يف ىذه اٟتالة . من تغَت يف الدخل منعدمة ٘تاما، كىو ما ٝتاه كينز مصيدة السيولة

فإذا قامت الدكلة بزيادة اإلنفاؽ اٟتكومي أك التخفيض . السياسة ا١تالية أكثر ٧تاعة نظرا لعدـ فعالية السياسة النقدية
حيث نقطة توازف جديدة مع  (IS2) إذل (IS1)من الضرائب أككال٫تا معا، فسوؼ يؤدم ذلك إذل انتقاؿ منحٌت 

(1LM) فيزيد الدخل من (Y1) إذل (Y2)كىو ما يؤدم إذل ارتفاع مستول الطلب الكلي الفعاؿ . 
 موازيا حملور سعر الفائدة، حيث يكوف (LM)  يف الشكل السابق يكوف منحٌت(C)أما عند ا١تدل التقليدم ا١تنطقة 

 . عدصل ا١تركنة عند ارتفاع أسعار الفائدة إذل أقصى حد يتوقعو ا١تتعاملوف يف سوؽ النقد كاألكراؽ ا١تالية
.  الذم يكاد يكوف أفقيا بالقياس إذل االرتفاع يف سعر الفائدة كالدخل(IS)يف مركنة منحٌت يف ا١تقابل ٭تدث ارتفاع 
أم أهنا أكثر فعالية . ىي اليت تؤدم إذل تغَت مستول الدخل (التحكم يف ا١تعركض النقدم)لذا فإف السياسة النقدية 

يف حالة التضخم يف التأثَت على كل من سعر الفائدة كمستول الدخل، يف مقابل تواضع أك انعداـ فعالية السياسة 
 .ا١تالية يف مثل ىذه األكضاع، حيث ينصب تأثَتىا على سعر الفائدة دكف الدخل

ا١تنطقة )كما ىو مبُت يف الشكل السابق (LM2) إذل (LM1)فزيادة عرض النقود تؤدم إذل انتقاؿ منحٌت 
 ٦تا يؤدم إذل ٖتفيز االستثمار الذم يؤدم بدكره (R4)إذل  (R5)، فيًتتب عليو ا٩تفاض سعر الفائدة من (التقليدية

 .(Y6)إذل ارتفاع الدخل إذل 
كالنتيجة ىي أنو يف حالة تعرض االقتصاد إذل أزمة تضخم ينصح األخذ بالسياسة النقدية للتأثَت على سعر الفائدة 

من خالؿ تدخل السلطات . كالدخل معا، كىذا ما ذىبت إليو النظرية الكمية التقليدية كمن بعدىا ا١تدرسة ا١تعاصرة
 .النقدية يف التأثَت يف حجم العرض النقدم ٔتا يسمح بإعادة التوازف

 كىي ٘تثل اٟتالة العادية حيث عندىا يتعادؿ كل من االدخار كاالستثمار ككذا يتعادؿ عرض النقود (B)أما ا١تنطقة 
 .مع الطلب عليها كيتحدد عندىا ا١تستول التوازشل لكل من سعر الفائدة كحجم الدخل

ككخالصة ألثر كل من السياستُت ا١تالية كالنقدية على النشاط االقتصادم كٖتقيق التوازف العاـ ٯتكن القوؿ أف  
التنسيق بُت السياستُت ىو الكفيل بإعادة التوازف سواء يف فًتات الكساد أك فًتات التضخم، كٕتنب التعارض 

كلتوضيح أ٫تية التنسيق بُت السياستُت، نفًتض أف . كالتضارب بُت كسائل كأدكات كأىداؼ ىاتُت السياستُت
 1 :االقتصاد الوطٍت ٯتر ٔترحلة تضخم، كىنا كجب إتباع ٣تموعة من اإلجراءات كما يلي

 تقليص حجم ا١تعركض النقدم بالرقابة على االئتماف بواسطة أدكات السياسة النقدية؛ -

عن طريق تقليص حجم القركض  (اإلنفاؽ االستهالكي كاالستثمارم)اٟتد من حجم الطلب الكلي  -
 العامة، أك امتصاص فائض ا١تعركض النقدم؛

 ؛ةرفع الضرائب هبدؼ زيادة مستويات إيرادات ا١تيزاشل -

                                                           
1
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تقليص حجم اإلنفاؽ اٟتكومي ٦تا يؤدم إذل ا٩تفاض مستويات الدخل، كمنو ا٩تفاض الطلب  -
 الكلي؛

أما يف حالة الكساد فيمكن اٗتاذ إجراءات معاكسة ٘تاما للتدابَت السابقة، فتقـو السياستُت النقدية كا١تالية بالسماح 
بالتوسع يف االئتماف أك ٗتفيض كمية االقًتاض اٟتكومي من األفراد، فيزداد حجم اإلنفاؽ العاـ كتنخفض الضرائب 

 .ٔتا يسمح بزيادة حجم الطلب الكلي
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 السياسة النقدية: الفصل التاسع
عنصرا أساسيا من عناصر العامة للدكلة، ك تعد السياسة النقدية أداة ىامة من أدكات السياسة االقتصادية 

برامج اإلصالح اليت تتبعها أغلب البلداف يف إطار توجهها ٨تو التحرير االقتصادم كاالنفتاح على العادل ا٠تارجي، 
نظرا للدكر البارز الذم يؤديو النقد يف . كخاصة يف االقتصاديات اٟتديثة لكوهنا اقتصاديات نقدية بالدرجة األكذل

فعندما . النشاط االقتصادم، كمن مث ال بد لفهم سَت عمل ىذه االقتصاديات من فهم معمق للظواىر النقدية فيها
، كاف يهدؼ إذل إبراز أ٫تية ا١تكانة اليت ٖتتلها الظواىر "أف قدر اإلنساف ٭تكمو النقد"أكرد جاؾ ريف يف أحد ْتوثو 

كاليـو كما باألمس مازالت األحداث الراىنة تؤكد األ٫تية . النقدية يف حياة البشر اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا
ا١تتعاظمة للدكر الذم يؤديو النقد يف اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية سواء على الصعيد الوطٍت أك اإلقليمي أك العا١تي 

تلف الدكؿ على السياسة النقدية يف رسم سياستها االقتصادية حيث تعتمد مخ 1كال سيما يف إطار التكتالت الدكلية،
 يف إدارة السيولة كالتحكم يف حجم الكتلة كٖتقيق أىدافها، من خالؿ ٥تتلف األدكات كالوسائل اليت تعتمد عليها

كمنو الوصوؿ إذل ،  كالتأثَت على حجم النشاط االقتصادماالستقرار النقدم،النقدية بالشكل الذم يسمح بتحقيق 
 .تسجيل مستول عاؿ كمستداـ من النمو االقتصادم

 .مفهوم السياسة النقدية وأىدافها: المبحث األول

 .مفهوم السياسة النقدية: المطلب األول
كتطور  (بظهور البنوؾ ا١تركزية)ظهر مصطلح السياسة النقدية يف األدبيات االقتصادية خالؿ القرف التاسع عشر 

. يف القرف العشرين، كبرز دكر السياسة النقدية بعد حدكث الدكرات االقتصادية كما نتج عنها من مشاكل اقتصادية
كقد تتعدد كجهات النظر حوؿ مفهومها، كالسبب رٔتا راجع إذل اختالؼ التوجهات الفكرية أك إذل اختالؼ البيئة 

 .االقتصادية، السياسية كاالجتماعية لكل بلد

يف اجملتمع بغرض  (البنك ا١تركزم)٣تموعة اإلجراءات اليت تتخذىا السلطة النقدية " فيقصد بالسياسة النقدية 
  2".الرقابة على االئتماف كالتأثَت عليو، ٔتا يتفق كٖتقيق األىداؼ اليت تصبوا إليها اٟتكومات

تنظيم كمية النقود ا١تتوفرة يف اجملتمع هبدؼ ٖتقيق السياسة االقتصادية، كفق أ٪تاط سريعة "كما تعرؼ على أهنا 
 ".الٗتاذ القرار كتنفيذه عن طريق التدخل ا١تباشر كغَت ا١تباشر لتصحيح أكضاع السوؽ النقدية

كبتعبَت آخر، فإف السياسة النقدية ىي ٣تموعة القواعد كاألحكاـ اليت تتخذىا اٟتكومة أك أجهزهتا ا١تختلفة 
 3 .للتأثَت على النشاط االقتصادم من خالؿ التأثَت يف الرصيد النقدم
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 .أىداف السياسة النقدية: المطلب الثاني

 1: تسعى السياسة النقدية إذل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ النهائية ٯتكن حصر أ٫تها فيما يلي 
 ٖتقيق ا١تعدؿ األمثل للنمو االقتصادم ا١تصحوب بالعمالة الكاملة؛ -

 العمل على االستقرار النقدم داخليا كخارجيا؛ -

 إحكاـ الرقابة على االئتماف ٔتا يتناسب كالوضع االقتصادم القائم؛ -

 تعبئة ا١تدخرات كا١توارد ا١تالية الالزمة لتمويل الربامج االستثمارية؛ -

 العمل على التوزيع العادؿ للثركة؛ -

 .اٟتفاظ على توازف ميزاف ا١تدفوعات كاستقرار أسعار الصرؼ -

 يظهر األىداؼ النهائية األربعة للسياسة النقدية اليت تعرؼ بأىداؼ ا١تربع السحرم اليت (16)كالشكل رقم 
 ".نيكوال كالدور"عرفها االقتصادم اإل٧تليزم 

 ''Le Carré Magique de N. Kaldor ''  المربع السحري لنيكوال كالدور :  (16)شكل رقم 

 
 

 

 

 
 

 
Source : Marie Delaplace,  Monnaie et Financement de l’économie ,( Paris : Edition DUNOD), p.118. 

كأىداؼ السياسة النقدية قد تكوف أىدافا هنائية، أك أىدافا ثانوية أك كسيطة كىي ليست مستهدفة يف حد ذاهتا، 
فمثال رفع سقف التمويل ا١تتاح للقطاع الزراعي أك الصناعي ليس ىو . كلكن يؤدم ٖتقيقها إذل بلوغ ىدؼ هنائي

ا٢تدؼ ا١تراد ٖتقيقو، كإ٪تا ٖتقيق ذلك قد يؤدم إذل ارتفاع معدالت ٪تو الناتج اإلٚتارل احمللي كبالتارل زيادة دخوؿ 
 كيقصد بالنمو كهدؼ هنائي من أىداؼ السياسة النقدية نسبة 2.األفراد كٖتسُت مستول معيشتهم كهدؼ هنائي

كدكر السياسة النقدية يف ٖتقيق النمو االقتصادم . الزيادة السنوية ا١تسجلة يف قيمة الناتج الداخلي ا٠تاـ اٟتقيقي للبلد
يتم من خالؿ تأثَتىا يف حجم االستثمار باعتباره من أىم ٤تدداتو، حيث أف التغَتات اليت ٖتدثها السياسة النقدية 

يف حجم االحتياطيات النقدية ا١توجودة لدل ا١تصارؼ التجارية كمن مث تأثَتىا على عرض النقد سوؼ ينعكس على 
معدؿ الفائدة كىذا بدكره يتحكم يف حجم االستثمار، كبافًتاض بقاء األشياء األخرل على حا٢تا كعند مستويات 
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 PIB معدؿ ٪تو 

 استقرار سعر الصرؼ 

 توازف ميزاف ا١تدفوعات

 

 ٤تاربة التضخم
 



 

141 

منخفضة من سعر الفائدة فإف ذلك يشجع على زيادة حجم االستثمار كحجم اإلنتاج كمستول التوظيف كرفع 
 كقد ٭تدث أحيانا تناقض بُت األىداؼ النهائية للسياسة النقدية 1.مستول دخوؿ األفراد كٖتسُت قدرهتم الشرائية

مثل ىدؼ ٖتقيق استقرار األسعار كٖتقيق معدؿ مرتفع للنمو االقتصادم فمن الصعب ٖتقيق كال ا٢تدفُت يف نفس 
 . الوقت

٦تا سبق، يظهر أف البنك ا١تركزم ال ٯتكنو ٖتقيق األىداؼ النهائية للسياسة النقدية مباشرة كمن مث فهو ٭تدد 
أم أف البنك ا١تركزم يتبع إسًتاتيجية . أدكات يستخدمها لكي يؤثر على تلك األىداؼ النهائية بطريقة غَت مباشرة

كىي "باألىداؼ الوسيطة"١تمارسة السياسة النقدية بأف يستهدؼ متغَتات تقع بُت أدكاتو كبُت ٖتقيق أىدافو تسمى 
 .تتمثل ٔتتغَتات نقدية كلية تتمثل أساسا يف حجم الكتلة النقدية، سعر الفائدة كسعر الصرؼ

كحىت إذا ما كانت األىداؼ الوسيطة ال تتأثر مباشرة بأدكات السياسة النقدية للبنك ا١تركزم، فإنو ٮتتار ٣تموعة 
األىداؼ األكلية كحلقة بداية يف  أك 2"العاملة"أخرل من ا١تتغَتات ا١تستهدؼ إحداث تغيَت فيها تسمى باألىداؼ 

كتتكوف األىداؼ . إسًتاتيجية السياسة النقدية، ٭تاكؿ البنك ا١تركزم أف يتحكم فيها للتأثَت على األىداؼ الوسيطة
األكلية من ٣تموعة من ا١تتغَتات تتضمن القاعدة النقدية، ٣تموع احتياطيات البنوؾ، احتياطيات الودائع ا٠تاصة، 

   3.االحتياطات اٟترة، معدؿ األرصدة البنكية كأسعار الفائدة األخرل يف سوؽ النقد
كعليو فإف البنك ا١تركزم يستخدـ األىداؼ العاملة كاألىداؼ الوسيطة لتوجيو السياسة النقدية ٨تو ٖتقيق 

 4 :كىناؾ ٚتلة من ا١تعايَت اليت تتحكم يف اختيار ا٢تدؼ الوسيط تتمثل يف. األىداؼ النهائية

يعترب القياس الدقيق كالسريع ١تتغَت األىداؼ الوسيطة ضركريا ألف ا٢تدؼ الوسيط ىو إشارة : القابلية للقياس -
كىنا نشَت مثال . ١تا إذا كانت السياسة النقدية تسَت يف االٕتاه الذم ٭تقق ا٢تدؼ النهائي أـ خارج مسارىا

إذل أف أسعار الفائدة قابلة للقياس بشكل أدؽ كأسرع با١تقارنة بالعرض النقدم كالقاعدة النقدية كمن مث 
 . تصبح أكثر فائدة كأىداؼ كسيطة

٬تب أف يكوف البنك ا١تركزم قادرا على السيطرة كالتأثَت على ا١تتغَت إذا ما استخدـ : القدرة على السيطرة -
كهدؼ كسيط، كإذا دل يستطع البنك ا١تركزم السيطرة على ا٢تدؼ الوسيط، فهذا يعٍت أف السياسة النقدية 

 .قد خرجت عن ا١تسار ا١تطلوب

 إف أحد ا١تعايَت ا٢تامة ىي أف يكوف ا١تتغَت ا١تستخدـ :القدرة على التنبؤ باألثر على الهدف النهائي -
 .كهدؼ كسيط لو أثر ٯتكن التنبؤ بو على ا٢تدؼ النهائي
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كتتمثل السلطة النقدية يف البنوؾ ا١تركزية يف أية دكلة، كتبٌت كتتحدد السياسة النقدية للتأثَت يف عرض النقود 
 .بأدكات معينة تعرؼ بأدكات السياسة النقدية

 .أدوات السياسة النقدية: المبحث الثاني

٣تموعة من األدكات تعرؼ بأدكات السياسة  (السلطة النقدية)لتحقيق أىداؼ السياسة النقدية تستعمل الدكلة  
النقدية كىي الوسائل ا١تختلفة اليت تستعُت هبا الدكلة ١تراقبة العمليات االئتمانية للبنوؾ التجارية كإدارة حجم ا١تعركض 

كذلك تبعا ١تستويات التقدـ كالتطور . من النقود من خالؿ تدابَت كإجراءات سيادية هتدؼ إذل تعظيم أىداؼ معينة
االقتصادم كاالجتماعي للمجتمعات ا١تختلفة كالنظم االقتصادية السائدة كظركؼ كاحتياجات كأىداؼ ىذه 

 1:كٯتكن حصر ىذه األدكات فيما يلي. اجملتمعات
 .األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية: المطلب األول

 :يتضمن ىذا التقسيم األدكات النقدية اليت تعتمد السلطات النقدية يف استخدامها ٢تا على قول السوؽ كىي
 :سياسة معدل إعادة الخصم .1

معدؿ إعادة ا٠تصم ىو عبارة عن السعر الذم يفرضو البنك ا١تركزم مقابل إعادة خصمو ألكراؽ ٕتارية أك 
مالية قصَتة األجل، أك عمليات إقراض قصَتة األجل للبنوؾ التجارية ١تواجهة نقص السيولة أك االئتماف قصَت 

 كتقـو سياسة معدؿ إعادة ا٠تصم على إمكانية البنك ا١تركزم يف ضبط أسعار الفائدة كالتحكم فيها 2.األجل
بالزيادة كالنقصاف تبعا ألىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كىذه اإلمكانية توفر لو سبل التأثَت يف حجم 

االئتماف من خالؿ العالقة بينو كبُت البنوؾ التجارية، فإذا كاف ىناؾ تضخم يرفع البنك ا١تركزم من أسعار 
الفائدة فتزداد تكلفة االئتماف فًتفع البنوؾ التجارية ىذه التكلفة على عمالئها، الشيء الذم يدفع ا١تصارؼ 

أما إذا كاف ىناؾ انكماش، فإف البنك ا١تركزم ٮتفض من  .التجارية كعمالئها إذل التخفيض من حجم االئتماف
  3.سعر الفائدة لتشجيع اإلقراض كمن مث زيادة كسائل الدفع يف االقتصاد

 :  (القانوني)نسبة االحتياطي اإللزامي  .2

يقصد باالحتياطي القانوشل النسب اليت تلتـز البنوؾ التجارية باالحتفاظ هبا من أصو٢تا السائلة لدل البنك 
 كتتبلور فكرة 4.كىي من أىم الوسائل غَت ا١تباشرة للتأثَت على قدرة البنوؾ التجارية يف خلق االئتماف. ا١تركزم

تغيَت نسبة االحتياطي كأداة للسياسة النقدية يف مطالبة السلطات النقدية للبنوؾ التجارية باالحتفاظ بقدر من 
النقود اٟتاضرة لدل البنك ا١تركزم بدكف مقابل، كيتحدد ىذا القدر بصفة أساسية كنسبة معينة من إٚتارل أرصدة 
الودائع ٖتت الطلب اليت ٭تتفظ هبا العمالء لدل البنك التجارم، كقد يتسع ذلك القدر ليشمل نسبة إضافية من 

كتأيت مقدرة البنك ا١تركزم يف التحكم يف حجم االئتماف . أرصدة اٟتسابات كالودائع ألجل لدل ىذه البنوؾ
                                                           

 .18-14. ، ص ص(2006ا١تعهد اإلسالمي للبحوث كالتدريب، : جدة)، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسالميحسُت كامل فهمي، .  1
 .122. صمرجع سابق، ، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزكز بن علي، .  2
 .٤.118تمود سحنوف، مرجع سابق، ص.  3
 .276. سوزم عدرل ناشد، مرجع سابق، ص.  4
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ٔتا يؤدم إذل  (أك خفضا)كإدارة السياسة النقدية باستخداـ ىذه األداة عن طريق تغيَت نسبة االحتياطي رفعا 
قدرة ىذه  (أك زيادة)حجم االحتياطيات الفائضة لدل البنوؾ التجارية، كبالتارل إذل نقص  (أك زيادة)نقص 

  .البنوؾ على اإلقراض كمنح التسهيالت االئتمانية فيتأثر بذلك الطلب على القركض بغرض االستثمار
 :عمليات السوق المفتوحة .3

يقصد هبا قياـ البنك ا١تركزم بشراء أك بيع أذكنات ا٠تزانة كالسندات اٟتكومية، أك ا١تضمونة من اٟتكومة، 
كاألكراؽ ا١تالية بصفة عامة، قصَتة أك طويلة األجل، سواء مباشرة أك من خالؿ سوؽ رأس ا١تاؿ، كبالتعامل مع 

كذلك هبدؼ التأثَت على حجم االحتياطيات الفائضة لدل البنوؾ التجارية ٦تا يؤثر . البنوؾ كاألفراد كالشركات
على كل من حجم االئتماف كحجم ا١تعركض النقدم كالطلب على االستثمار بالشكل الذم يتماشى مع 

كالعمل على إ٬تاد عالقة مستقرة بُت سعر الفائدة يف كل من السوؽ النقدم كسوؽ . األىداؼ االقتصادية للدكلة
رأس ا١تاؿ، للتأثَت على تكلفة منح االئتماف كمن مث على حجم االستثمار، إضافة إذل ٤تاكلة التغلب على أية 

 .تقلبات موٝتية أك عرضية قصَتة األجل يف حجم ا١تعركض النقدم النإتة عن قول السوؽ
سياسة السوؽ ا١تفتوحة من أكثر األدكات ٧تاعة كفعالية يف التأثَت على ا١تعركض " فريدماف"لقد اعترب 

األداة األكثر فعالية مقارنة بأدكات السياسة النقدية األخرل، ألهنا تؤثر مباشرة على " كينز"النقدم، كما اعتربىا 
ا١تعركض النقدم، كىي أداة غَت تضخمية، إال أنو يقر أف استعماؿ ىذه األداة غَت كاؼ ما دل تصحب بأدكات 

   1.أخرل خاصة تلك ا١تتعلقة بالسياسة ا١تالية كأف تتمتع الدكؿ بأسواؽ نقدية كمالية متطورة كمنظمة
 . األدوات المباشرة للسياسة النقدية: المطلب الثاني

ىناؾ أدكات أخرل قد تلجأ إليها السلطات النقدية إلدارة السياسة النقدية كتأخذ صفة التدخل ا١تباشر، كإلزاـ 
ا١تمنوحة  البنوؾ مباشرة بأسعار فائدة معينة يتم ٖتديدىا بواسطة البنك ا١تركزم على كل من كدائع العمالء كالقركض

أك قد تتعمد السلطات فرض حد أدسل من السيولة لألصوؿ اليت تتملكها البنوؾ يف شكل نسبة . من البنوؾ التجارية
معينة يشًتط عدـ ٕتاكزىا، ْتيث ٯتكن تغيَت ىذه النسبة حسب نوع األصوؿ اليت ٘تتلكها البنوؾ التجارية كأجل كل 

كما قد تلجأ ىذه السلطات إذل فرض سقوؼ ائتمانية يف . منها ككذا حسب تغَت األحواؿ االقتصادية يف البالد
. شكل نسب معينة على حجم االئتماف ا١تمنوح لبعض القطاعات االقتصادية ْتيث يتعُت على البنوؾ عدـ ٕتاكزىا
كما يستخدـ البنك ا١تركزم يف حالة عدـ ٖتقيقو لألىداؼ ا١تنشودة أسلوب اإلقناع األديب، حيث يقـو ٔتناشدة 
البنوؾ التجارية بزيادة أك ٗتفيض حجم اإلئتماف بعدة كسائل منها االقًتاحات، التحذيرات الشفهية أك الكتابية، 

كتتحدد األىداؼ األساسية من استخداـ ىذه  2.كذلك كفقا ١تا تقتضيو الظركؼ اليت ٯتر هبا اقتصاد ذلك البلد
   3:األدكات يف

                                                           
 .125. صمرجع سابق، ، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، بلعزكز بن علي.  1
 .80. ، ص(2005ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، : اٞتزائر )،الطبعة الثانية ، -دراسة تحليلية تقييمية- الكليةاالقتصاديةالمدخل إلى السياسات   عبد اجمليد قدم،. 2

 .19-18. حسُت كامل فهمي، مرجع سابق، ص ص.  3
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التأثَت على تكلفة اإلقراض لدل البنوؾ التجارية ٔتا يتيح الفرصة للتأثَت عل حجم االئتماف إما للحد منو كإما - 
 للتوسع فيو؛

إتاحة الفرصة للنمو كاالزدىار لبعض القطاعات ا٢تامة أك اٟتساسة داخل الدكلة بإعطائها ميزات تفضيلية يف - 
 االقًتاض من البنوؾ لتغطية احتياجاهتا التمويلية، ٔتا يساعد على دفع عجلة النمو للدكلة ككل؛

توفَت قدر كايف من األصوؿ القابلة للتسييل يف أسرع كقت ٦تكن ١تواجهة طلبات السحب اليت يتقدـ هبا عمالء - 
 . البنوؾ كبصفة خاصة يف أكقات األزمات النقدية

إف استخداـ األدكات النقدية يف إدارة السياسة النقدية يرجع إذل بعض اٟتقائق األساسية كىي كوهنا تعمل كلها 
كما أف عمليات الضخ كاالمتصاص . كمجموعة متضافرة للتأثَت على سوؽ كاحد ىو سوؽ اإلقراض النقدم

للتدفقات النقدية من كإذل القطاع ا١تصريف تتم كلها يف إطار سلسلة كاحدة تتكوف من ثالث حلقات ٤تكمة 
االتصاؿ، يقف عند أحد طرفيها البنك ا١تركزم، كيف منتصفها البنوؾ التجارية كوسطاء ماليُت، بينما يقف عند 

ك٦تا ال شك فيو أف السياسة النقدية تسعى دائما . الطرؼ اآلخر العمالء ا١تستثمركف كا١تستهلكوف الطالبوف للقركض
إذل معرفة الكيفية اليت يعمل هبا النشاط االقتصادم يف الدكلة، مث إ٬تاد األدكات كالوسائل ا١تثلى للتأثَت عل قرارات 

اإلنتاج، االدخار، االستثمار كتوزيع ا١توارد ا١تتاحة بُت الوحدات االقتصادية، كذلك بغرض ٖتقيق أىداؼ كتطلعات 
 فدرجة التباين بُت أىداؼ كتطلعات اجملتمع من ناحية، كاألداء الفعلي للنشاط االقتصادم من الناحية 1.اجملتمع

األخرل، ىي اليت ٖتدد مدل اٟتاجة إذل السياسة النقدية كأ٫تيتها كأم أنواعها ينبغي على صانعي السياسة 
 . االقتصادية تصميمها كتنفيذىا

 .االقتصادي في الفكر  بالنشاط االقتصاديالسياسة النقديةعالقة  :المبحث الثالث
ىذه األ٫تية اليت ك     تعترب السياسة النقدية أداة رئيسية يف إدارة كتوجيو حركة أداء النشاط االقتصادم للمجتمع، 

اكتسبتها قد تطورت تبعا لتطور الفكر االقتصادم، كتباين النظريات االقتصادية حوؿ أ٫تية النقود كأثرىا على النشاط 
 فبدءا بالنظرية الكالسيكية مث الكينزية مركرا بالنظرية النقدية ا١تعاصرة، ٧تد أف كل ىذه النظريات تركزت .االقتصادم

أىم أفكارىا حوؿ ما إذا كاف للنقود تأثَت على النشاط االقتصادم أـ ال، كعن طبيعة ىذا التأثَت إف كجد، ككيفية 
معاٞتة ا١تشاكل اليت تنجم عن سوء تطبيق السياسات النقدية من تضخم ككساد كغَتىا، خاصة بعد أزمة الكساد 

 .1929الكبَت عاـ 
 . في إطار الفكر الكالسيكي االقتصاديالنمولعالقة بين كمية النقود وا: المطلب األول

كانت النظرية الكالسيكية تنظر إذل أف ٖتقيق ىدؼ النمو االقتصادم متضمن يف ٖتقيق ىدؼ العمالة الكاملة، 
نظرية كمية النقود  تشَتك 2.للوصوؿ إذل ذلك (مالية كانت أـ نقدية)كىو ما دفعهم لعدـ كضع سياسات اقتصادية 

ؤدم زيادة كمية النقود إذل زيادة بنفس القدر كيف تإذل كجود عالقة بُت كمية النقود كا١تستول العاـ لألسعار حيث 

                                                           
 . 18. ٥تطط إدارة السياسة النقدية كالتمويلية، مرجع سابق، ص–توثيق ٕتربة السوداف يف ٣تاؿ ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسالمية .  1
 .129. ، مرجع سابق، ص"(2000-1990)النقود كالسياسة النقدية مع إشارة إذل حالة اٞتزائر يف الفًتة "صاحل مفتاح،  .2
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، ٔتعٌت "ْتيادية النقود"االقتصادم، كىو ما يعرؼ  يف ا١تستول العاـ لألسعار دكف أم تأثَت على النشاط االٕتاهنفس 
 1.(االستثمار، اإلنتاج)دكف أف تؤثر على ا١تتغَتات اٟتقيقية  (مستول األسعار)أف النقود تؤثر فقط على القيم االٝتية 

كقد حصرت ا١تدرسة التقليدية أ٫تية النقود ككظيفتها يف تسهيل شراء كتبادؿ السلع كا٠تدمات إضافة إذل استخدامها 
يف تسوية الديوف، كما افًتض أنصار ىذه ا١تدرسة أف االستخداـ األمثل للموارد كثبات مستول اإلنتاج ىو الوضع 

كعليو، فإف أ٫تية السياسة النقدية عند ا١تدرسة التقليدية تنبع من فعاليتها يف السيطرة على تقلبات . الطبيعي لالقتصاد
 2 .ا١تستول العاـ لألسعار عن طريق ٖتكم السلطات النقدية يف معدؿ ٪تو الكتلة النقدية يف االقتصاد

 كتتم دراسة حيادية النقود من خالؿ دراسة التوازف النقدم كأثره على التوازف اٟتقيقي كيتطلب ذلك ٖتليل 
العالقة السببية بُت النقود كالنشاط االقتصادم من خالؿ قياس تأثَت التغَتات اٟتاصلة يف كمية النقود ا١تصدرة على 

حيث يرل أنصار النقود احملايدة أف التغَتات يف كمية النقود ىي السبب الرئيس يف االضطرابات . النشاط االقتصادم
االقتصادية، كعليو فإف أمكن إبقاء النقود حيادية ، عندىا تكوف التقلبات يف مستول األسعار كحجم النشاط 

كلكن حىت يف مثل ىذه اٟتالة فإف معظم االقتصاديُت يسلموف بأف التغَت يف . االقتصادم قليلة أك تزكؿ بدرجة كبَتة
كمية النقود قد يكوف لو بعض التأثَتات قصَتة األجل على اإلنتاج، كتكوف ىذه اٟتالة مسلما هبا ما دل تكن قد 

 .حدثت زيادة متناسبة متزامنة نوعا ما يف كل األسعار مع التغَتات يف كمية النقود
كٞتعل دكر النقود حياديا يف النظاـ االقتصادم، ينبغي أف ٘تارس السلطات النقدية سياسة مرنة إتاه عرض النقود 
١تواجهة التقلبات اليت تطرأ على تدفق الدخل النقدم كأف تكوف للبنك ا١تركزم سيطرة تامة على كمية النقود، كٕتريد 
البنوؾ التجارية من قدرهتا على خلق النقود بواسطة الطلب على الودائع النقدية، كأف ال يسمح ٢تا باإلقراض إال من 

كبذلك فإف الوصوؿ إذل حالة االستقرار االقتصادم تكوف من خالؿ ٖتديد سعر فائدة . خالؿ مدخرات ا١تودعُت
  3 .توازشل ٭تقق التساكم بُت االدخار كاالستثمار لتجنب حالة االضطراب االقتصادم

كعموما، يظهر من خالؿ التحليل الكالسيكي استقالؿ اٞتانب النقدم عن اٞتانب اٟتقيقي، أم أنو ال توجد 
قنوات تأثَت بُت اٞتانبُت النقدم كاٟتقيقي للنشاط االقتصادم، كيكوف ىدؼ السياسة النقدية كفقا ٢تذا التحليل ىو 

 .ٖتقيق االستقرار النقدم
 .الكينزي في المنظور مو االقتصاديالعالقة بين كمية النقود والن: المطلب الثاني

كىنا ظهرت  بقي التحليل التقليدم عاجزا عن تفسَت كعالج أزمة الكساد اليت حلت بالنظاـ الرأٝتارل،
، كىي أكؿ نظرية شاملة كمتكاملة لالقتصاد الكلي تبحث يف كيفية  حلوال ١تعاٞتة األزمةاقًتحتالنظرية الكينزية اليت 

كبذلك ٖتوؿ االىتماـ من دراسة التغَت يف األسعار  4.ٖتديد مستول الدخل كاإلنتاج كاالستخداـ يف اقتصاد نقدم
  .نتيجة التغَت يف كمية النقود، إذل االىتماـ بدراسة سلوؾ النقود كأثره على ٥تتلف النشاطات االقتصادية

                                                           
. ، ص2012، 8، العدد 4اجمللد مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،،"دكر السياسة النقدية كا١تالية يف النمو االقتصادم"أٛتد حسسُت ا٢تييت، أكس فخر الدين أيوب،.  1

20 . 
 ,13. ٥تطط إدارة السياسة النقدية كالتمويلية، مرجع سابق، ص–توثيق ٕتربة السوداف يف ٣تاؿ ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسالمية .  2
 . 18. أٛتد حسسُت ا٢تييت، أكس فخر الدين أيوب، مرجع سابق، ص.  3
 . 284. ، ص(2004دار اٟتامد للنشر،: عماف)، النقود والمصارف واألسواق الماليةعبد ا١تنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسي، . 4
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 لدراسة الطلب على النقود كعالقتو ٔتستول اإلنفاؽ الوطٍت كناد بضركرة تدخل الدكلة اىتماموركز كينز لقد 
 االدخارباإلضافة إذل التوازف بُت   حيث ربط بُت الدخل كاإلنفاؽ،،١تعاٞتة األزمة عن طريق إنعاش الطلب الكلي

 كينز سياسات منها ما اقًتحكىنا .  العاـاالقتصادم مع التوازف يف السوؽ النقدم كىو ما ٭تقق التوازف كاالستثمار
يسمى بسياسة النقود الرخيصة، أم الزيادة يف عرض النقود ٦تا يؤدم إذل تنشيط الطلب الذم يؤدم بدكره إذل ٖتسُت 

 كطبقا ٢تذه ا١تدرسة، إذا ما ٘تكن صانعوا السياسة االقتصادية من إدارة الطلب الكلي 1.ا١تستول العاـ لألسعار
كاحملافظة على استقراره على ٨تو ينسجم مع مقدرات االقتصاد اإلنتاجية، فإنو ٯتكن ٖتقيق التوظيف الكامل للعمالة 

كاحملافظة على االستقرار االقتصادم الذم يضمن ٖتقيق معدالت عالية كمستدامة من التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
 .للمجتمع

 على ىذا األساس، فإف أ٫تية السياسة النقدية، كفقا ألفكار ا١تدرسة الكينزية، تكمن يف العالقة غَت ا١تباشرة 
فوفقا . بُت مقدار النقود ا١تتداكلة كحجم االستثمار كاالستهالؾ، كمكونات أساسية للطلب الكلي يف االقتصاد

للتفاعل الذم ٭تدث بُت حجم األرصدة النقدية ا١تتداكلة كالطلب عليها يتحدد معدؿ العائد على رأس ا١تاؿ يف 
االقتصاد، كالذم ٭تدد بدكره حجم االستثمار كمن مث مستول االستخداـ كالتوظيف كبالتارل معدؿ ٪تو الناتج 

  2 .اإلٚتارل
 لقد استطاع كينز إضفاء مسا٫تة جديدة ك٥تتلفة يف ٖتليلو لدكر النقود، إذ أكد على أف ال حيادية النقود 

تكوف من خالؿ تأثَت التغَتات يف كمية النقود على معدؿ الفائدة، كمن مث ينعكس أثره على أسعار كل ا١توجودات 
بالنسبة إذل تكاليف إنتاجها كىو ما يؤثر على معدؿ االستثمار كمستول اإلنتاج، فاالرتفاع يف كمية النقود من شأنو 
أف ٮتفض معدؿ الفائدة كيرفع سعر موجودات رأس ا١تاؿ، األمر الذم ٭تفز زيادة إنتاج موجودات رأس ا١تاؿ كبالتارل 

  3.يزيد كال من االستثمار كاإلنتاج يف االقتصاد
أف تأثَت النقود لن يقتصر على ا١تستول ، ك ليست ٤تايدةمنزمؾكفق التحليل اؿف السياسة النقدية فإ كعليو،

 . كالتوظيفالدخل االستثمار ك ؾاالقتصادمالعاـ لألسعار فقط بل سيمتد إذل مستويات أخرل من النشاط 
 .االقتصاد التحليل المعاصر لدور النقود في :المطلب الثالث  

 نتيجة لفشل ا١تدرسة الكينزية يف تفسَت كحل ظاىرة التضخم الركودم الذم ضرب معظم اقتصاديات العادل 
يف عقد السبعينيات من القرف العشرين، جاءت ا١تدرسة النقدية إلحياء معادلة كمية النقود الكالسيكية بعد تطويرىا، 
كإعطائها النقود أ٫تية ارتكازية، نظرا للدكر الذم تؤديو يف النشاط االقتصادم، كأنو ٯتكن تفسَت التقلبات اليت ٖتدث 

  4.يف مستويات الدخل كالناتج كالتوظيف، من خالؿ ما يطرأ على عرض النقود من تغَتات
 كتأيت أ٫تية السياسة النقدية عند ا١تدرسة النقدية من أف أم تغَت يف حجم األرصدة النقدية يف األجل القصَت 

فا٩تفاض األرصدة النقدية . يتسبب يف تغَتات طردية يف حجم الناتج، كمستول أسعار السلع كا٠تدمات يف االقتصاد
                                                           

 .89-88 .ص، ص (1999دار كائل للنشر،: عماف) ،المالي سياسات في الجهاز أ ٚتيل الزيدانُت،. 1
 . 15-14. ٥تطط إدارة السياسة النقدية كالتمويلية، مرجع سابق، ص ص–توثيق ٕتربة السوداف يف ٣تاؿ ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسالمية .  2
 . 19. أٛتد حسسُت ا٢تييت، أكس فخر الدين أيوب، مرجع سابق، ص.  3
 . 344-343. ،ص ص(1978عادل ا١تعرفة، : الكويت)، االقتصاد السياسي للبطالة،تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرةرمزم زكي، .  4
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يف األجل القصَت يؤدم إذل فائض يف الطلب على األرصدة النقدية كبالتارل خفض الطلب الكلي على السلع 
كا٠تدمات الذم يؤدم إذل ا٩تفاض مستول أسعار تلك السلع كا٠تدمات كمستول االستخداـ كبالتارل ا٩تفاض معدؿ 

أما الزيادة يف األرصدة النقدية من الناحية األخرل ستؤدم إذل فائض يف عرض النقود كبالتارل . ٪تو الناتج يف االقتصاد
٪تو الطلب الكلي على السلع كا٠تدمات الذم يؤدم بدكره إذل ارتفاع مستول أسعار تلك السلع كا٠تدمات كزيادة 

أما يف األجل الطويل، فَتل أنصار ا١تدرسة النقدية أف تغَت . مستول االستخداـ، كبالتارل زيادة معدؿ ٪تو الناتج
حجم األرصدة النقدية سيؤثر فقط على مستول أسعار السلع كا٠تدمات دكف أم تأثَت على مستول االستخداـ 

فمستول االستخداـ كمعدؿ ٪تو الناتج يف األجل الطويل يتحدداف بعوامل حقيقية . كمعدؿ ٪تو الناتج يف االقتصاد
كأف الزيادة السريعة يف حجم األرصدة . مثل قرارات اإلنتاج، االستثمار، االدخار، التصدير كاالستَتاد كىيكل الصناعة

النقدية ستؤدم فقط إذل ارتفاع معدالت التضخم كليس ارتفاع معدؿ ٪تو الناتج يف االقتصاد، كبالتارل يصبح التضخم 
 . كفقا ٢تذه ا١تدرسة ظاىرة نقدية ْتتة

كإٚتاال، فإف عدـ االستقرار االقتصادم يف رأم ا١تدرسة النقدية يعزل يف الغالب إذل التقلبات اليت ٖتدث يف 
كإذا ما ٘تكنت السلطات النقدية من زيادة عرض النقود ٔتعدؿ ثابت يعادؿ معدؿ ٪تو الناتج . حجم األرصدة النقدية

يف االقتصاد يف األجل الطويل، فإف ذلك يضمن ٖتقيق االستقرار يف مستول أسعار السلع كا٠تدمات كبالتارل تاليف 
 1.التقلبات االقتصادية

 دليال ىاما يدعم كجهة النظر القائلة بأف ،(Friedman & Schwartz, 1963) لقد قدـ فريدماف كشوارتز 
التغَت يف عرض النقود لو تأثَت ىاـ على االقتصاد، كيستند الدليل على دراسة تطور السجل التارٮتي للواليات ا١تتحدة 

األمريكية، كمن خالؿ النماذج القياسية الوحيدة ا١تعادلة، إذ افًتض فريدماف بأف عرض النقود كمعدؿ ٪توه لو تأثَت 
قوم على الدخل النقدم كمعدؿ ٪توه، كيعتقد فريدماف كشوارتز كجود عالقة سببية قائمة بُت عرض النقود كالنشاط 

االقتصادم خالؿ الدكرة االقتصادية، حيث يالحظ أف عرض النقود يتزايد خالؿ فًتات الركاج االقتصادم، 
كينخفض أثناء دكرات االنكماش االقتصادم، كيف ظركؼ انكماشية أخرل الحظ فريدماف بأف ىناؾ زيادة يف عرض 

النقود، كبذلك فإف الذركة يف معدؿ ٪تو عرض النقود تسبق الذركة يف الدكرة االقتصادية، كبأف أدسل نقطة يف معدؿ 
٪تو عرض النقود تسبق أدسل نقطة للنشاط االقتصادم يف الدكرة االقتصادية؛ كاستنتج فريدماف كشوارتز أنو بالرغم من 

أف ىناؾ عالقة قوية كاضحة بُت عرض النقود كالنشاط االقتصادم خالؿ الدكرة االقتصادية، فإف العالقة ليست 
كاملة، كقد ينتج عدـ الكماؿ من خالؿ عدـ كفاية مؤشرات النشاط االقتصادم أك األخطاء اإلحصائية يف قياس 

عرض النقود، كقد سلما أيضا بأف النقص يف العالقة قد يعزل فقط إذل كجود عالقة ضعيفة بُت عرض النقود 
كلتحديد إتاه العالقة السببية، توصل فريدماف كشوارتز إذل أف العالقة السببية تتجو من عرض . كالنشاط االقتصادم

النقود إذل النشاط االقتصادم، كأف التغَت اٞتوىرم يف معدؿ ٪تو عرض النقود يسبب تغَتا جوىريا يف معدؿ ٪تو 
الدخل النقدم، كيؤكداف بأف معدؿ ٪تو عرض النقود يف الفًتة الطويلة سوؼ يعرب عن نفسو يف اختالؼ معدؿ التغَت 

                                                           
 . 16. ٥تطط إدارة السياسة النقدية كالتمويلية، مرجع سابق، ص–توثيق ٕتربة السوداف يف ٣تاؿ ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسالمية .  1



 

148 

يف األسعار، كعلى العكس فإف معدؿ ٪تو عرض النقود يف الفًتة القصَتة سوؼ يتأثر ٔتعدالت كل من األسعار 
 .كالناتج

يف دراستهما كباالستناد إذل النماذج  (Anderson & Jordan, 1968) كما أشار كل من أندرسوف كجورداف 
القياسية، إذل كجود عالقة قوية بُت العرض االٝتي للنقود أك القاعدة النقدية أك كال٫تا كالناتج القومي اإلٚتارل 

النقدم، كأعاد عدد من الباحثُت فيما بعد نفس النموذج باستخداـ فركض بديلة كحصلوا على نتائج مشاهبة عن 
فعالية السياسة النقدية، كبذلك فإف الدليل ا١تستمد من النماذج كحيدة ا١تعادلة تدعم كجهة النظر القائلة بأف السياسة 

كبالتارل فإف النظرية ا١تعاصرة بزعامة فريدماف ترل أف التغَتات يف كمية النقود . النقدية ٢تا تأثَت ىاـ على االقتصاد
         .االقتصادم االستقرار كتؤدم إذل االقتصاديةعاجل االختالالت تٯتكن أف 

كإ٪تا ٢تا تأثَت يف ا١تتغَتات االقتصادية من .  كبذلك أصبح كاضحا أف النقود ليست حيادية كما كاف معتقدا
خالؿ كظائفها كمخزف للقيمة ككسيلة دفع يف ا١تستقبل، أم أهنا ذات آثار بعيدة يف االقتصاد من حيث االستخداـ 

كاإلنتاج، فضال عن تأثَتىا يف مستول األسعار؛ كىذا ما أكدتو النظرية النقدية اٟتديثة من خالؿ نقدىا للنظرية 
التقليدية كلفرضيتها القائمة على أساس أف حجم اإلنتاج اٟتقيقي يعتمد على موارد طبيعية كبشرية دكف أف يكوف 

للنقود تأثَت، يف حُت أثبتت التجارب اٟتديثة أف االقتصاد يكوف معرضا بفعل عوامل نقدية كغَت نقدية تتفاعل فيما 
 1.بينها لتولد آثار ىامة على العالقات االقتصادية

 كىنا ٕتدر اإلشارة إذل أف التطورات اٟتديثة يف النظرية النقدية أثبتت دكر النقود يف االقتصاد من خالؿ 
تأثَتىا على ا١تستول العاـ لألسعار كالتوظيف كالدخل كتوزيع الثركة، كما أف العديد من الدراسات اليت تناكلت 

موضوع العالقة بُت السياسة النقدية كالنمو االقتصادم بينت أف للسياسة النقدية دكر يف ٖتقيق معدؿ عاؿ من النمو 
توفر ا١توارد تطور القطاع ا١تارل، االقتصادم كاحملافظة عليو، شريطة توفر ٚتلة من العوامل األخرل غَت النقدية، ؾ

الطبيعية، اليد العاملة الكفؤة، البنية ا٢تيكلية لالقتصاد كدرجة تطوره كانفتاحو على العادل ا٠تارجي، سياسة مالية 
 من خالؿ  النقديةقنوات انتقاؿ كانتشار تأثَتات السياسةمالئمة كغَت مناقضة ألىداؼ السياسة النقدية، مدل تنوع 

  . ضركرة توفر ظركؼ سياسية كاجتماعية مالئمةأدكاهتا ا١تختلفة على النشاط االقتصادم، إضافة إذل
 

                                                           
 .25-20. أٛتد حسُت ا٢تييت، أكس فخر الدين أيوب، مرجع سابق، ص ص.  1
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 األسواق المالية : الفصل العاشر
ٖتتل األسواؽ ا١تالية مركزا حيويا يف النظم االقتصادية ا١تعاصرة، كما تعترب العمود الفقرم لتنمية االقتصاديات 

ا١تختلفة، فهي ذات أ٫تية كربل لالقتصاد القومي كا١تستثمرين كالشركات ا١تصدرة لألكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة يف السوؽ 
باعتبارىا ا١تنبع األساسي لألمواؿ اليت تتلقاىا الشركات يف تكوين رؤكس األمواؿ ١تشركعاهتا االستثمارية ك٘تويل 

كعليو سنحاكؿ . عمليات النمو كالتوسع يف الشركات القائمة، فضال عن كوهنا أحد متطلبات اإلصالح االقتصادم
 . من خالؿ ىذا الفصل التطرؽ ١تفهـو السوؽ ا١تالية، طبيعتها، كظائفها كأقسامها

 .مفهوم السوق المالية ووظائفها: المبحث األول
 .مفهوم سوق المال: المطلب األول

السوؽ ا١تالية ىي اجملاؿ الذم يتم فيو االلتقاء بُت رغبات الوحدات االقتصادية ذات الفائض ا١تارل، 
كالوحدات االقتصادية ذات العجز ا١تارل، كيتم من خال٢تا العرض كالطلب على رؤكس األمواؿ ٔتختلف آجا٢تا قصَتة 

البنوؾ، شركات التأمُت، )متوسطة كطويلة األجل، من خالؿ كسطاء السوؽ، أك ما يطلق عليهم الوسطاء ا١تاليوف
كعادة ما يتم نقل مدخرات . ٔتا يؤدم إذل زيادة مستول النشاط االقتصادم كزيادة كفاءتو (..صناديق ا١تعاشات

1 :الوحدات ذات الفائض ا١تارل إذل الوحدات ذات العجز ا١تارل من خالؿ سوؽ ا١تاؿ بطريقتُت
 

حيث ٖتصل الوحدات ذات العجز ا١تارل على التمويل الالـز ٢تا مباشرة من الوحدات : التمويل المباشر .1
ذات الفائض ا١تارل، كذلك من خالؿ قياـ الوحدات ذات العجز ا١تارل بإصدار حقوؽ مالية على نفسها 

 .يف شكل أسهم كسندات كبيعها للوحدات ذات الفائض ا١تارل

حيث تقـو ا١تؤسسات ا١تالية باٟتصوؿ على ا١توارد ا١تالية من الوحدات ذات : التمويل غير المباشر .2
الفائض مقابل إصدار أصوؿ مالية على نفسها، كبيعها للوحدات ذات الفائض، كتسمى أصوال مالية 

غَت مباشرة مثل شهادات االدخار كشهادات االستثمار، مث تقـو بإقراض ىذه ا١توارد ا١تالية إذل الوحدات 
  .االقتصادية ذات العجز ا١تارل كاليت تقـو بإصدار كبيع أصوؿ مالية مباشرة للمؤسسات ا١تالية

  .وظائف األسواق المالية وأىميتها: المطلب الثاني

تنبع أ٫تية األسواؽ ا١تالية بشكل عاـ من الدكر األساسي الذم تلعبو يف حياة األفراد يف ٚتيع نواحي اٟتياة  
االقتصادية يف االستثمار كاالدخار كا١تدفوعات كالسياسة النقدية بشكل خاص، فهي تساعد على نقل مدخرات 

كحدات )إذل من ٭تتاجوهنا من ا١تستثمرين، أفراد كمؤسسات كحكومات  (كحدات الفائض)األفراد كا١تؤسسات 
 2 :أما أىم كظائف األسواؽ ا١تالية فهي. كىو دكر مهم لنمو االقتصاد كحيويتو (العجز

 تشجيع األفراد كا١تؤسسات على االدخار، من خالؿ ٖتويل مدخراهتم إذل استثمارات يف :تشجيع االدخار .1
 األسهم كالسندات كغَتىا من أدكات التعامل يف األسواؽ ا١تالية للحصوؿ على مردكد مالئم؛

                                                           
 .47-46. ، مرجع سابق، ص ص"مقرر اقتصاديات النقود كالبنوؾ" طارؽ ٤تمد خليل األعرج، .  1
 .8-7. ، األكادٯتية العربية ا١تفتوحة يف الدا٪ترؾ، كلية اإلدارة كاالقتصاد ، ص ص"األسواؽ ا١تالية: مقرر"طارؽ ٤تمد خليل األعرج، ، .  2
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 إف األسهم كالسندات كغَتىا من األكراؽ ا١تالية اليت يتم التعامل هبا يف :المحافظة على الثروة وتنميتها .2
حىت موعد اٟتاجة إليها يف ا١تستقبل، كما أهنا  (القوة الشرائية)األسواؽ ا١تالية كسيلة من كسائل حفظ القيمة 
 تولد أرباحا تساعد على ٪تو ثركة من يقتنيها؛

  فهي تساعد عل ٖتويل األدكات ا١تالية إذل نقد جاىز عند اٟتاجة إليو؛:تسهيل الحصول على السيولة .3

 حيث تتيح األسواؽ ا١تالية أدكات متعددة لالئتماف كاٟتصوؿ عليو ١تن :تسهيل الحصول على االئتمان .4
 يطلبو ٦تن تتوفر فيهم شركط اٟتصوؿ عليو؛

كما  (الكمبياالت، البطاقات االئتمانية كالقبوالت)بواسطة األدكات ا١تالية ذات العالقة :تسهيل المدفوعات .5
 شابو كالتعامل معها، كاليت تستعمل للوفاء بالديوف الناشئة عن ا١تعامالت التجارية كاالقتصادية ا١تختلفة؛

 ؛(الدخوؿ يف عقود مستقبلية) من خالؿ التنويع كالتحوط :المساعدة على تخفيض مخاطر االستثمار .6

 .  عن طريق البنك ا١تركزم من خالؿ عمليات السوؽ ا١تفتوحة:المساعدة في تنفيذ السياسة النقدية .7
كٯتكننا النظر إذل األسواؽ ا١تالية كأنواعها من أكثر من زاكية، فيمكن تصنيف األسواؽ ا١تالية من خالؿ معيار 

كما ٯتكن . كيفية التعامل إذل أسواؽ يتم التعامل فيها بطريقة ا١تزايدة كأخرل يتم التعامل فيها بطريقة التفاكض
أما إذا مت تقسيمها حسب معيار تنظيم التعامل فهي . تقسيمها حسب صفة اإلصدار إذل أسواؽ أكلية كأخرل ثانوية

كإذا مت تقسيمها حسب زمن تنفيذ الصفقة فهي تقسم إذل أسواؽ فورية . تنقسم إذل أسواؽ منظمة كأخرل غَت منظمة
إال أف التقسيم األكثر انتشارا ىو تقسيم األسواؽ ا١تالية حسب معيار أجل األدكات اليت يتعامل . كأخرل مستقبلية

 .السوؽ النقدية كسوؽ رأس ا١تاؿ، كىو التقسيم الذم سنأخذ بو: هبا إذل سوقُت

 . السوق النقدية: المبحث الثاني
 .تعريف السوق النقدية: المطلب األول

 سوؽ النقد ىي سوؽ قصَتة األجل يتم فيها تداكؿ األكراؽ ا١تالية قصَتة األجل كتقـو يف الغالب على 
كتعترب الورقة ا١تالية ىنا صك مديونية تعطي . الوساطة ا١تصرفية كبعض اٞتهات اٟتكومية اليت تتعامل يف تلك األكراؽ

كعادة ال تزيد مدة األكراؽ عن سنة كمن أىم أنواعها . ٟتاملها حق اسًتداد مبلغ من ا١تاؿ سبق أف أقرضو لطرؼ آخر
 ىذا كتتسم األكراؽ ا١تالية قصَتة األجل بإمكانية التخلص منها يف أم كقت كْتد 1 .األكراؽ التجارية كأذكنات ا٠تزانة

كنظرا ال٩تفاض أك انعداـ ٥تاطر التوقف عن السداد يتوقع أف يكوف . أدسل من ا٠تسائر أك دكف خسائر على اإلطالؽ
 (العمليات فيها تتم بالًتاضي) كىذه السوؽ بالًتاضي 2 .العائد ا١تتولد عنها منخفض، كرٔتا ال يتجاكز معدؿ التضخم

3 .غَت ٦تركزة يف مكاف معُت، كتتحقق فيها العمليات با٢تاتف أك كل الوسائل األخرل
 

                                                           
الدار اٞتامعية للنشر، : اإلسكندرية)، شركات االستثمار-البنوك-البورصات-أسواق رأس المال: األسواق المالية عبد الغفار حنفي ك رٝتية زكي قريقاص ة السيدة عبد الفتاح،  1

 .32-31.ص.، ص(2006
 .52. ، ص (2002منشأة ا١تعارؼ، : اإلسكندرية)،،األوراق المالية وأسواق رأس المالمنَت إبراىيم ىندم، .  2
، ص 2014-2013، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، "(تونس-اٞتزائر)دراسة مقارنة –السوؽ النقدية كدكرىا يف ٘تويل االقتصاد "بن عبيد فريد، .  3
 .52. 
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 .خصائصها: المطلب الثاني

 ىي سوؽ رؤكس األمواؿ قصَتة األجل؛ -

 ىي سوؽ كطنية منظمة من طرؼ البنك ا١تركزم؛ -

 تعمل عل توفَت السيولة بأقل قدر ٦تكن من ا٠تطر؛ -

ا١تتعاملوف األساسيوف فيها ىم ا١تنشآت النقدية كا١تالية، ليس ٢تا مكاف ٤تدد كاالتصاؿ فيها يكوف من خالؿ  -
 ا٢تاتف كالفاكس كغَتىا؛

 .٢تا درجة ٥تاطرة منخفضة نظرا لقصر آجاؿ استحقاؽ أدكاهتا كدرجة السيولة العالية ٢تذه األدكات -

 . أىميتها: المطلب الثالث

ترجع أ٫تية سوؽ النقد إذل طبيعة ا٠تدمات اليت تقدمها ١تختلف الوحدات االقتصادية يف اجملتمع، فمن كجهة 
نظر االقتصاد القومي يؤمن كجود ىذه السوؽ سرعة حصوؿ ا١تقًتض على األمواؿ اليت ٭تتاجها كما يؤمن 

كمن كجهة نظر البنوؾ ا١تركزية . للمقرض إمكانية ٖتويل أصولو ا١تالية قصَتة األجل بسرعة إذل أرصدة نقدية سائلة
يعترب كجود ىذه السوؽ كسيلة مهمة يف التأثَت على حجم احتياطيات البنوؾ التجارية، كبالتارل يف التأثَت على 

 إضافة 1.مستويات الفائدة سواء قصَتة األجل أك طويلة األجل ككلها من األمور اٟتاٝتة يف رسم السياسة النقدية
 .إذل توفَت الزيادة الطارئة يف النفقات العامة للخزينة العمومية بإصدار أذكنات ا٠تزينة

 .المتدخلون في السوق النقدية: المطلب الرابع

  :يتنوع ا١تتعاملوف يف السوؽ النقدية حسب أقساـ ىذه السوؽ ككذا نوع كطبيعة العمليات اليت يقوموف هبا
ٯتثل قمة ىـر سوؽ النقد كا١تهيمن عليها سواء من خالؿ تدخالتو هبا أك من خالؿ سلطتو : البنك المركزي .1

 .على باقي مؤسسات النقد

 من أىم مؤسسات سوؽ النقد كأكثرىا انتشارا، كىي ٕتمع أمواؿ العمالء يف صورة كدائع :البنوك التجارية .2
قصَتة األجل كتوظفها يف عمليات ٣تزية، ك٘تارس حاليا كظائف تتعلق بتوفَت كقبوؿ الكمبياالت كتشجيع 

 .التجارة ا٠تارجية كمنح القركض

 تتدخل غالبا كمقًتضة للحصوؿ على األمواؿ قصَتة األجل، كما تتدخل أحيانا يف :الخزينة العمومية .3
 .كضعية ا١تقرضة عندما يتوفر لديها فائض نقدم بصورة مؤقتة كترغب يف توظيفو

 . سواء للحصوؿ على أمواؿ أك لتوظيفها:األفراد والمؤسسات .4

 . بالنظر إذل طبيعة عمل ىذا النوع من البنوؾ فهي تتدخل كطالبة لألمواؿ:البنوك المتخصصة .5

 كشركات التأمُت كصناديق التوفَت كصناديق التقاعد كغَتىا، كتتدخل ىذه :المؤسسات المالية الوسيطة .6
2.ا١تؤسسات بصفة مقرضة يف ىذه السوؽ

 

1 : يسهلوف عملية تالقي العرض على األمواؿ كالطلب عليها، ك٧تد:الوسطاء .7
 

                                                           
 .92. زينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، مرجع سابق، ص . 1
 .30-29. ، جامعة باتنة، ص صLMD2، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، قسم "مطبوعة االقتصاد النقدم كأسواؽ رؤكس األمواؿ"خاطر طارؽ،. 2
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 ىي مؤسسات نقدية ليست كظيفتها االحتفاظ بنقود العمالء كال منحهم القركض كإ٪تا :بيوت القبول -
كظيفتها قبوؿ الكمبياالت كاألكراؽ التجارية، كالقبوؿ ىو عبارة عن توقيع البنك على الكمبيالة ا١تسحوبة 

على عملية مبديا استعداده لدفع قيمتها عند االستحقاؽ، ككجود ىذا التوقيع يزيد من ضماهنا كقوهتا مقابل 
اٟتصوؿ على عمولة مناسبة، كبيوت القبوؿ كجدت يف ا٧تلًتا، كيف الدكؿ األخرل تعترب البنوؾ التجارية بديال 

 .عنها

 ال يعملوف ٟتساهبم كإ٪تا ىدفهم ٚتع العارضُت لألمواؿ مع الطالبُت عليها مقابل عمولة ٭تصلوف :السماسرة -
 .عليها

 يعتمد نشاطها على شراء كإعادة بيع األكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة يف السوؽ، كما تتدخل :بيوت إعادة الخصم -
 .كوسيط بُت البنوؾ كالبنك ا١تركزم

 كهتدؼ ىذه ا١تؤسسات النقدية إذل تسهيل عمليات االستَتاد كالتصدير، كقد :مصارف التجارة الخارجية -
بدأت ىذه ا١تؤسسات يف فرنسا مث يف ا٧تلًتا كأمريكا كالياباف كباقي الدكؿ الصناعية، كيف غالبية الدكؿ فإف 

 .مهاـ ىذه ا١تصارؼ منوطة بالبنوؾ التجارية

كىي بيوت تتلقى األمواؿ ألجل قصَت كلكنها : (بيوت التوفير)مؤسسات على ىامش السوق النقدي -
 .  توظفها يف استثمارات طويلة األجل

ٗتتلف ىذه األصوؿ حسب نوعية ا١تؤسسات : األدوات المالية المتداولة في السوق النقدية: المطلب الخامس
ا١تصدرة ٢تا ككذا تاريخ استحقاقها، كأىم ما ٯتيز تلك األكراؽ ىو إمكانية تسييلها بسهولة، كما أهنا ال تتعرض 

 :لتقلبات ملحوظة يف أسعارىا، كبالتارل فهي استثمارات تتمتع بأقل درجة من ا٠تطورة كمن أ٫تها

. كيًتاكح تاريخ استحقاقها بُت ٜتسة أياـ كتسعة أشهر  (الكمبياالت، السندات اإلذنية) :األوراق التجارية. 1
كعادة ما ٖتصل تلك ا١تنشئات على ائتماف مفتوح . كتصدرىا منشآت األعماؿ الكبَتة ذات السمعة كا١تكانة الراسخة

كأىم ما . لدل بعض البنوؾ التجارية، تقـو ٔتقتضاه تلك البنوؾ بدفع قيمة تلك األكراؽ ٟتاملها يف تاريخ االستحقاؽ
تتميز بو األكراؽ التجارية ىي أنو من غَت الضركرم أف تكوف مضمونة بأم أصل من أصوؿ ا١تنشأة، فالضامن األصلي 

أما السمة الثانية فهي أف التزاـ البنوؾ التجارية بالسداد ٬تعل ٥تاطر االستثمار يف تلك . ىي ٝتعة ا١تنشأة كمكانتها
 : كمن أ٫تها2.األكراؽ ٤تدكدا

 . كثيقة يتعهد فيها ا١تدين بأف يدفع مبلغ معُت لدائنو يف تاريخ معُت أك ألمره:السند ألمر- 

كٯتكن للبنك االحتفاظ .  ٘تثل تعهد كتايب بإعادة مبلغ اقًتضو شخص ما من أحد البنوؾ:(السفتجة)الكمبيالة - 
كيف تاريخ . كىكذا... بالتعهد حىت تاريخ االستحقاؽ، كما ٯتكنو بيعو لطرؼ آخر يبيعو بدكره إذا شاء لطرؼ ثالث،

، كإذا ما فشل يف ذلك، حينئذ ٯتكنو (ا١تقًتض األصلي)االستحقاؽ ٭تق ٟتامل التعهد اسًتداد قيمتو من ٤ترره 

                                                                                                                                                                                           
 70-69.، ص ص(2010دار اليازكرم العلمية للنشر، : عماف، األردف)، النقود والبنوك والمصارف المركزيةسعيد سامي اٟتالؽ، ٤تمد ٤تمود العجلوشل، . 1

 .14-13.ص.، مرجع سابق، صأساسيا االستثمار في األوراق المالية منَت إبراىيم ىندم،  2
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ك٢تذه الكمبياالت سوؽ ثانوم يتمثل يف البنوؾ التجارية، كبعض . الرجوع على البنك الذم قبل التعهد من البداية
  1 .بيوت السمسرة، ىذا كيًتاكح تاريخ استحقاقها بُت شهر كستة شهور

 . يشبو السند ألمر كلكنو مضموف بسلع مودعة يف ٥تازف عمومية:سند الرىن- 

 ىي سندات دين تصدرىا اٟتكومة آلجاؿ تًتاكح بُت ثالثة أشهر كسنة، كتقـو بطرحها يف :أذونات الخزينة. 2
كيتم تداكؿ ىذه السندات عن طريق بيعها يف ا١تزاد العلٍت باستخداـ مبدأ . السوؽ عادة عن طريق البنك ا١تركزم

كقيمة ىذ ا٠تصم ٘تثل الفائدة اليت ٭تصل عليها حائزىا  (أم تباع بأقل من السعر الرٝتي الذم تصدر بو)ا٠تصم 
كتكوف ىذه السندات صاٟتة أيضا إلعادة ا٠تصم لدل ا١تصرؼ . حيث تدفع قيمتها االٝتية كاملة عند االستحقاؽ

   2 .ا١تركزم يف كل كقت
يتم خلق تلك األداة من أدكات السوؽ النقدم يف ٣تاؿ تنفيذ عمليات :(القبوالت المصرفية)السحوبات . 3

قامت بشراء –تصدرىا شركة  (أم كعد بالدفع ٦تاثل للشيك)التجارة ا٠تارجية، كالقبوؿ ا١تصريف ىو حوالة مصرفية 
كقابلة للدفع يف تاريخ معُت يف ا١تستقبل، كمضموف من بنك مقابل عمولة، كضماف البنك يتمثل - سلعة من ا٠تارج

كٔتجرد أف تصل تلك اٟتوالة إذل ا١تصدر األجنيب يقـو باٟتصوؿ على  (Acceptedمقبوؿ )يف قيامو ٓتتم اٟتوالة بعبارة 
قيمتها من بنك يف بلده، كيتوذل ىذا البنك بدكره ٖتصيل قيمة القبوؿ ا١تصريف من البنك يف بلد ا١تستورد، حيث 

كقد يعاد بيع . يتأكد ا١تصدر األجنيب أنو سيحصل على قيمة السلع ا١تصدرة حىت كإف أفلست الشركة ا١تستوردة
3.القبوالت ا١تصرفية ٓتصم يف السوؽ الثانوم

 

. كىي شهادات ٘تثل أداة دين تصدرىا ا١تصارؼ التجارية للمودعُت: شهادات اإليداع المصرفية القابلة للتداول.4
 أما 4 .كتعطي حاملها فائدة ٤تددة ك١تدة معينة، كتسًتد قيمتها االٝتية يف تاريخ استحقاقها من البنك الذم أصدرىا

كمعدؿ الفائدة كتاريخ االستحقاؽ . قبل ذلك التاريخ فإنو ال سبيل أماـ حاملها سول عرضها للبيع يف السوؽ الثانوم
كبالنسبة لتاريخ االستحقاؽ فغالبا ما يكوف يف حدكد ستة أشهر أك . يتحدداف بواسطة البنك دكف تدخل العمالء

  5 .أقل

يقل أجل ) من أدكات الدين قصَتة األجل كىي عبارة عن قركض قصَتة األجل :اتفاقيات إعادة الشراء.5
تستدينها ا١تصارؼ بضماف أذكنات خزانة ٘تتلكها، ْتيث إذا دل يتمكن ا١تصرؼ ا١تقًتض  (استحقاقها عن أسبوعُت

 .من السداد يف التاريخ ا١تتفق عليو مسبقا يصبح ا١تقرض مالكا ألذكف ا٠تزانة الضامنة للقرض

                                                           
 .13.، مرجع سابق، صأساسيا االستثمار في األوراق الماليةمنَت إبراىيم ىندم،  .  1
 .86. ٤تمود يونس، عبد النعيم مبارؾ، كماؿ أمُت الوصاؿ،  مرجع سابق، ص ص.  2
 .34. أٛتد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق،  ص.  3
 .89. ٤تمود يونس عبد النعيم مبارؾ، كماؿ أمُت الوصاؿ،  مرجع سابق، ص.  4
 .12.، ص(منشأة ا١تعارؼ، دت: اإلسكندرية) أساسيات االستثمار في األوراق المالية، منَت إبراىيم ىندم،  5
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، على أساس كدائع ىذه ا١تصارؼ : قروض األرصدة المركزية.6 ىي قركض تتم بُت البنوؾ كبعضها البعض ١تدة يـو
لدل ا١تصرؼ ا١تركزم، كال يعٍت اسم األرصدة ا١تركزية أف البنك ا١تركزم ىو الذم يقرض ا١تصارؼ، كلكن ىذه 

  1 .القركض تتم بُت مصرؼ كآخر على أساس أرصدهتا لدل ا١تصرؼ ا١تركزم

 ىي عبارة عن أدكات دين قصَتة األجل، كتتمثل يف الودائع بالدكالر األمريكي لدل ا١تصارؼ :سوق اليورو دوالر.7
كتستطيع ا١تصارؼ األمريكية االقًتاض من . خارج الواليات ا١تتحدة، أك يف ا١تصارؼ األجنبية داخل الواليات ا١تتحدة

ىذه الودائع من ا١تصارؼ األخرل غَت األمريكية، أك من فركع ا١تصارؼ األمريكية يف ا٠تارج، عندما ٖتتاج إذل موارد 
2 .مالية

 

ٗتتلف ْتسب البلد كمدل تطور تلك السوؽ باإلضافة إذل القيود : أقسام السوق النقدية: المطلب السادس
  :ا١توضوعة على ىذه السوؽ من حيث الرقابة كالتنظيم، كعموما تضم ىذه السوؽ القسمُت التاليُت

 كما 3.كىي السوؽ اليت ٯتكن فيها للمؤسسات ا١تالية كالنقدية تبادؿ النقد ا١تركزم: سوق ما بين البنوك .1
اليت يديرىا )تعرؼ على أهنا السوؽ اليت تعطي إمكانية للبنوؾ ١تبادلة الفوائض أك العجوزات بالنقود ا١تركزية 

حيث يستبعد من ىذه السوؽ األعواف االقتصاديوف غَت ا١تاليوف، كيؤدم البنك ا١تركزم دكر  (البنك ا١تركزم
أما . الوسيط ا١تكلف بالتسجيل على قيوده تبادالت السيولة بُت ٥تتلف ا١تتعاملُت كباألخص ا١تعتمدين

 كيكوف 4.البنوؾ، صناديق التوفَت كاالحتياط، ا١تؤسسات ا١تالية كا١تنشئات ا١تالية ا١تتخصصة: ا١تتدخلوف فهم
التفاكض فيها على آجاؿ قصَتة من يـو إذل عدة أشهر، كتعٍت يف الواقع قركض ٘تنحها البنوؾ فيما بينها، 

كنوع  .ْتيث اليت ٘تلك سيوالت زائدة ٖتاكؿ توظيفها إذل البنوؾ األخرل اليت لديها احتياج يف السيولة
أم بدكف تقدصل سندات، أك عمليات " عمليات بيضاء" العمليات اليت تتم من خالؿ ىذه السوؽ ىي إما 

مقابل تقدصل سندات، حيث تعتمد العمليات البيضاء على ثقة ا١تقرض يف ا١تقًتض كتكوف من خالؿ 
 .تسجيل ىذه العمليات يف الدفاتر فقط

كىي سوؽ مفتوحة لكل األعواف االقتصاديُت الذين ٢تم فائض : سوق األصول المالية القابلة للتداول .2
 يف 5مستخدمة بذلك أدكات ٘تويلية لتسهيل عمليات التداكؿ (ألجل قصَت)نقدم أك ىم ْتاجة إذل سيولة 

كىذه السوؽ تتيح اإلمكانية للمؤسسات . شكل أكراؽ قابلة للتداكؿ ٦تاثلة للسندات قصَتة األجل
. االقتصادية للحصوؿ على موارد ٘تويلية أك توظيف فوائضها، من خالؿ تداكؿ األدكات ا١تالية سالفة الذكر

 :كٖتتوم ىذه السوؽ على قسمُت

 ٘تثل اإلصدار األكؿ لألكراؽ ا١تالية قصَتة األجل للحصوؿ على األمواؿ ألجل قصَت : سوق أولية
 .كٔتعدؿ فائدة يتحدد حسب مصدر ىذه األمواؿ كمتانة ا١تركز ا١تارل للمقرض كٝتعتو ا١تالية

                                                           
 .91. ٤تمود يونس عبد النعيم مبارؾ، كماؿ أمُت الوصاؿ،  مرجع سابق، ص.  1
 .92-91. ا١ترجع نفسو، ص ص.  2

3.Sylvie Lecarpentier-Moyal, Pascal Gaudron, Op. Cit., P,201. 
 .23. بن عبيد فريد، مرجع سابق، ص . 4
 .64. ا١ترجع نفسو،  ص . 5
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 ٬ترم فيها تبادؿ اإلصدارات السابقة بأسعار تتحدد حسب الطلب كالعرض عليها: سوق ثانوية .
كيتكوف سوؽ النقد الثانوم بصفة عامة من سوقُت حسب نوع العمليات اليت تتم يف كل منهما 

  1.سوؽ ا٠تصم كسوؽ القركض قصَتة األجل: ك٫تا 

  .سوق رأس المال: المبحث الثالث
 .سوق رأس المال تعريف: المطلب األول

سوؽ رأس ا١تاؿ ىي سوؽ يتم فيها تداكؿ األكراؽ ا١تالية طويلة األجل كاألسهم كالسندات اليت تغطي فًتة 
تزيد عن السنة، كاليت تصدرىا منظمات األعماؿ كٯتكن أف ٪تيز يف ىذه السوؽ بُت األسواؽ اٟتاضرة كأسواؽ العقود 

ا١تستقبلية أك األسواؽ اآلجلة، كيقصد باألكؿ تلك السوؽ اليت تتعامل يف األكراؽ ا١تالية طويلة األجل كاألسهم 
كالسندات أين تنتقل ملكية الورقة للمشًتم فورا عند إ٘تاـ الصفقة كذلك بعد أف تدفع قيمة الورقة أك جزء منها، أما 

األسواؽ اآلجلة فهي تتعامل أيضا يف األسهم كالسندات كلكن من خالؿ عقود كاتفاقيات يتم تنفيذىا يف تاريخ 
  2.الحق

3 :خصائصها: المطلب الثاني
 

 ؛("البورصة"ٮتص السوؽ الثانوية منها )٢تا مكاف ٤تدد  -

 ىي سوؽ رؤكس األمواؿ طويلة األجل؛ -

 أكثر تنظيما كوف ا١تتعاملُت فيها من ا١تختصُت ك٢تا قيود كشركط تضبط تعامالهتا؛ -

 تتميز با١تركنة كإمكانية االستفادة من التكنولوجيا؛ -

 يتطلب االستثمار فيها توفر ا١تعلومات السوقية كاٗتاذ القرارات االستثمارية الرشيدة؛ -

 أقل سيولة لطوؿ آجاؿ استحقاؽ أدكاهتا؛ -

 .ذات عائد مرتفع يتوافق مع ارتفاع ا١تخاطرة نظرا لطبيعة أدكاهتا -

 .وظائفها: المطلب الثالث

من خالؿ ما تؤديو أسواؽ رأس ا١تاؿ كبا٠تصوص بورصات األكراؽ ا١تالية من كظائف مهمة يف السوؽ ا١تارل، ٯتكن 
 4:إبراز أ٫تيتها للمستثمرين كالشركات كاالقتصاد القومي ككل فيما يلي

، كتنعكس كفاءة البورصة على كفاءة كتطور "مؤشر للحالة االقتصادية"تعكس حالة النشاط االقتصادم -
 االقتصاد ككل من خالؿ توجيو ا١تدخرات إذل االستثمار اٟتقيقي ا١تنتج البناء؛

بالتقاء البائعُت كا١تشًتين لألكراؽ ا١تالية، يف مكاف موحد كمعركؼ لصغار ككبار ا١تدخرين  (البورصة)تسمح  -
 كا١تستثمرين على حد سواء؛

                                                           
 .90. زينب عوض اهلل، أسامة ٤تمد الفورل، مرجع سابق، ص . 1

 .32-31.ص.عبد الغفار حنفي ك رٝتية زكي قريقاص ة السيدة عبد الفتاح، مرجع سابق، ص . 2
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 إتاحة سوؽ دائمة كمستمرة لألكراؽ ا١تالية كوسيلة إلمكانية اسًتداد ا١تستثمر ١تدخراتو بسهولة؛ -

 التخصيص الكفء لرأس ا١تاؿ، كٖتقيق السعر العادؿ كا١تناسب يف تداكؿ األكراؽ ا١تالية، كمنع االحتكار؛ -

 ٖتقيق أكرب قدر من السيولة لالستثمارات طويلة األجل كتوفَت السيولة ا١تستمرة لألكراؽ ا١تالية؛ -

توفر البورصة كافة البيانات كا١تعلومات عن الشركات اٞتديدة اليت تطرح أسهمها لالكتتاب العاـ، ك٘تثل  -
 سلطة رقابية خارجية غَت رٝتية على كفاءة الشركات اليت ٬ترل تداكؿ أكراقها ا١تالية فيها؛  

إف خضوع البورصة لرقابة الدكلة يسمح بالقضاء على ا١تضاربات الو٫تية اليت تضر ٔتصاحل ا١تستثمرين،  -
كتفادم التقلبات العنيفة يف األسعار، كمنع حدكث الغش يف ا١تعامالت، ك ضماف سالمة العمليات اليت 

 تعقد هبا؛    

 نشر الوعي ا١تارل كاالدخارم كاالستثمارم، كإرشاد طبقة ا١تستثمرين إذل األكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة؛ -

أداة للحد من التضخم عن طريق اجتذاب ا١تدخرات من األفراد كا١تؤسسات كتوجيهها ٨تو االستثمار بدال  -
 من االستهالؾ؛

 .  أداة ٞتذب االستثمارات األجنبية خصوصا عند ترتبط مع باقي األسواؽ العا١تية -

 : المتدخلون في سوق رأس المال: المطلب الرابع

 1 :الفئات الرئيسية يف البورصة ىي
 أصحاب ا١تدخرات كالفوائض ا١تالية كشركات التأمُت، صناديق التوفَت، :(المستثمرين)فئة المقرضين  .1

 ....البنوؾ التجارية، صناديق ا١تعاشات

 كتتضمن اٞتهات اليت تكوف ْتاجة إذل أمواؿ حيث تؤمن ىذا االحتياج :(المصدرين)فئة المقترضين  .2
 .عن طريق إصدار األكراؽ ا١تالية القابلة للتداكؿ يف أسواؽ رأس ا١تاؿ كاألسهم كالسندات

ىذه الفئة تقـو بدكر الوسيط بُت ٚتهور ا١تستثمرين أك ا١تقرضُت كبُت ٚتهور : فئة الوسطاء أو الوكالء .3
ا١تقًتضُت أك ا١تصدرين لألكراؽ ا١تالية كيستعمل مصطلح الوسيط ا١تارل ٔتعٌت السمسار أيضا إال أف ىناؾ 

 :فرؽ بُت ا١تصطلحُت

فالوسيط ىو أداة اتصاؿ بُت العميل كالسمسار ا١تقيد لديو ك٭تصل على حصة من العمولة كىو مسؤكؿ أماـ 
كنشَت أف الوسيط عادة ما يكوف شخص طبيعي أك معنوم كا١تتعاملُت يف . السمسار على العمليات ا١تعقودة بواسطتو

البورصة ال يعرفوف بعضهم، بل يكفي أف يعطي العميل أمره إذل ٝتسار ليقـو ىذا األخَت بتنفيذ إجراء العملية حسب 
 .األصوؿ احملددة يف نظاـ البورصة

ٯتارس السماسرة نوعُت من الوظائف الرٝتية فهم ينقلوف إذل البورصة أكامر زبائنهم، ك٬تركف العمليات ا١تطلوبة 
منهم ك٢تذا كاف من الضركرم كضع القواعد الالزمة ١تهنة السمسرة، فالسمسار شخص ذك دراية يف شؤكف 

األكراؽ ا١تالية، كيقـو بعقد عمليات البيع كالشراء من خالؿ البورصات يف ا١تواعيد الرٝتية مقابل عمولة، كيعترب 
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السمسار مسؤكال ضامنا ١تصلحة كل عملية لذلك ٬تب أف يكوف خاضعا لعدة شركط، كفيها ما يضمن حياده، 
 : كمن أعماؿ السمسرة

 : كٯتكن تلخيصها يف اآليت:تلقي األوامر بمختلف أنواعها*
 الذم يتضمن قياـ العميل ٔتنح السمسار صالحية الشراء أك البيع أك القياـ بذلك حسب :األمر السوقي- 

 .ما يراه مناسبا يف السوؽ
 يتضمن إعطاء العميل أسعار ٤تددة ليتم ٔتوجبها قياـ السمسار بالبيع كالشراء عند :األمر المحدد- 

 .بلوغو
 . يتضمن تنفيذ ما يطلبو العميل من السمسار فورا كإال اعترب ىذا األمر الغيا:األمر الفوري- 
يعطي ىذا األمر للسمسار اٟترية ا١تطلقة حسب ما يعتقد أف ذلك مناسبا : األمر الحر أو المطلق- 

 ....  ١تصلحة عميلو سواء كاف ذلك من حيث النوع ، السعر، التوقيت الزمٍت

 حيث يشكل السماسرة عنصرا أساسيا يف تشكل السوؽ األساسية أك األسواؽ اٞتزئية : صناعة األسواق*
 ...ا٠تاصة بورقة معينة

 القيام بتغطية اإلصدارات األولية*
 .العمل على تقليل المخاطر والتكاليف*

كىناؾ ما يعرؼ با١تتخصصوف، كىم عبارة عن ٝتاسرة ٮتتص كل كاحد منهم بالتعامل يف كرقة مالية ٤تددة 
 .أك ٣تموعة ٤تددة من األكراؽ ا١تالية

إف اقتصادا ال يعرؼ الوسطاء ا١تاليُت، كيقـو نظامو ا١تارل أساسا على النقود كاألصوؿ ا١تالية ا١تباشرة فقط، ال بد 
فهو سوؼ يعاشل من تكاليف اٟتصوؿ على ا١تعلومات ا١تالية ا١تتعلقة ". ضياع اقتصادم كبَت"أف يًتتب على تشغيلو 

 (الضركرية)بشؤكف األكراؽ ا١تالية كٖتليلها كارتفاع تكاليف شرائها كحيازهتا كبيعها، كذلك إذا ما قاـ بكل ىذه ا١تهاـ 
كيزيد معدؿ ارتفاع ىذه التكاليف . ا١تدخركف الذين يبحثوف عن توظيف فوائضهم كاستثمارىا ٔتعرفتهم شخصيا

كىي عنصر ال بد أف يظهر يف ميداف األعماؿ ا١تالية طا١تا أهنا  )كذلك فإف حجم ا١تخاطرة . بالنسبة لصغار ا١تدخرين
الذم يواجو شخص ٔتفرده، من ا١تتوقع أف يكوف كبَتا جدا عما لو أمكن توزيعو  (تتعلق أساسا بالتوقعات ا١تستقبلية

كأخَتا فإف التضحية اليت يتحملها الفرد من جراء احتفاظو بثركتو يف شكل نقود أك أصوؿ . على عدد كبَت من األفراد
يف  (كلها أك جزء منها)ستكوف باىضة با١تقارنة ٔتا يتحملو لو احتفظ بثركتو - جريا كراء عامل السيولة-مالية مباشرة

 1 .شكل أصوؿ مالية غَت مباشرة تتميز بارتفاع عوائدىا
 .األدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال: المطلب الرابع

تتسم أدكات السوؽ الرأٝتالية بتقلبات أسعارىا حسب ظركؼ العرض كالطلب، كبالتارل تكوف ىذه األدكات 
كتعطي األدكات ا١تالية يف ىذه السوؽ اٟتق ٟتاملها يف اٟتصوؿ  أكثر خطورة ٦تا ىو عليو األمر يف السوؽ النقدية،
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كيف الواقع يوجد عدد كبَت جدا من أنواع . على جزء من عائد أك اٟتق يف جزء من أصوؿ ا١تؤسسة أك االثنُت معا
 :كأىم ىذه األدكات. األكراؽ ا١تالية تتباين من بلد إذل آخر كذلك حسب درجة تطور االقتصاد كالنظاـ ا١تارل

 : تنقسم األسهم إذل األنواع التالية:األسهم .1

 تتحدد األسهم العادية كحقوؽ حاملها يف أم شركة مسا٫تة ٔتوجب قوانُت الدكلة ا١تا٨تة :األسهم العادية . أ
لًتخيص تأسيس ىذه الشركة، كأيضا ٔتوجب نصوص عقد تأسيس ىذه الشركات، ك٘تثل قيمة األسهم رأس 
ماؿ الشركة، سواء مت إصدار ىذه األسهم عند تأسيس الشركة أك عند زيادة رأس ا١تاؿ، كيكوف ٢تذا السهم 

كتتمثل القيمة االٝتية ا١تدكنة على قسيمة السهم كعادة ما يكوف . قيمة اٝتية، كدفًتية، كسوقية، كحقيقية
أما القيمة الدفًتية فتتمثل يف قيمة حقوؽ ا١تلكية اليت ال تتضمن . منصوصا عليها يف عقد تأسيس الشركة

األسهم ا١تمتازة، كلكن تتضمن االحتياطات كاألرباح احملتجزة، مقسومة على عدد األسهم العادية ا١تصدرة، 
كتتمثل القيمة السوقية يف القيمة اليت يباع هبا السهم يف سوؽ رأس ا١تاؿ، كقد تكوف ىذه القيمة أكثر أك 

كتتوقف القيمة اٟتقيقية للسعر العادم على العائد الذم يتوقع  .أقل من القيمة االٝتية أك القيمة الدفًتية
كقد ٭تصل . تولده نتيجة امتالكو للسهم أم يتوقف عل األرباح الرأٝتالية كالتوزيعات اليت ٬تنيها ا١تستثمر

 كيف حالة إصدار السهم ألكؿ مرة، 1.ا١تستثمر على نصيبو من التوزيعات يف صورة نقدية أك يف صورة أسهم
ال يوجد ما يضمن بيعو بقيمتو االٝتية، بل قد تضطر ا١تنشأة ا١تصدرة لو أف تبيعو بقيمة أقل كذلك من 

 .خالؿ تقدصل خصم للمشًتم

ىذا كال ٬توز ٟتامل السهم الرجوع على ا١تنشأة ا١تصدرة السًتداد قيمتو، فإذا أراد التخلص منو فما عليو 
إال أف يعرضو للبيع يف سوؽ رأس ا١تاؿ، كيف حالة اإلفالس ليس ىناؾ ما يضمن أف يسًتد ا١تستثمر القيمة 

ىذا فضال عن أنو ليس من . اليت سبق أف دفعها لشراء السهم، بل قد ال يسًتد شيئا منها على اإلطالؽ
 كمن بُت األنواع ا١تستحدثة من األسهم 2.حقو ا١تطالبة بنصيبو من األرباح طا١تا دل تقرر اإلدارة توزيعها

 3 :العادية ٧تد
 ىي أسهم تصدرىا الشركات، حيث ترتبط توزيعات ىذه :األسهم العادية لألقسام اإلنتاجية 

 .األسهم باألرباح اليت ٭تققها قسم إنتاجي معُت بالشركة

 كالواليات ا١تتحدة – تسمح تشريعات بعض الدكؿ :األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة
للمنشآت اليت تبيع حصة أسهمها العادية إذل العاملُت هبا، ٓتصم التوزيعات ٢تذه - األمريكية

 .األسهم من اإليراد قبل الفائدة كالضريبة

 تعطي ٟتاملها اٟتق يف مطالبة ا١تنشأة بالتعويض إذا ما ا٩تفضت القيمة :األسهم العادية المضمونة 
السوقية للسهم إذل حد معُت خالؿ فًتة ٤تددة عقب إصدار السهم كإذا دل تصل قيمة السهم اٟتد 

                                                           
 .29-28.، مرجع سابق، ص ص"األسواؽ ا١تالية: مقرر"طارؽ ٤تمد خليل األعرج، .  1
 .17. مرجع سابق، صأساسيات االستثمار في األوراق المالية،منَت إبراىيم ىندم، . 2

 .35. ، ص(2005اإلسكندرية، الدار اٞتامعية للنشر، )، بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق٤تمد صاحل اٟتناكم، جالؿ إبراىيم العبد، .  3
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ا١تنصوص عليو، أك ٕتاكز اال٩تفاض ىذا اٟتد كلكن بعد انتهاء الفًتة احملددة، فال يكوف للمستثمر 
 . اٟتق يف مطالبة الشركة بأم تعويض

 :خصائص األسهم العادية -

 1: تتميز األسهم العادية ٔتجموعة من ا٠تصائص أ٫تها ما يلي
 ليس ٢تا تاريخ استحقاؽ ٤تدد، فهي مستمرة طا١تا أف الشركة قائمة؛ 

 ألصحاهبا اٟتق يف التصويت يف اٞتمعية العمومية للشركة باعتبارىم مالكُت ٢تذه الشركة؛ 

 ٭تصل حامل السهم العادم على عائد متغَت طبقا ١تا ٖتققو الشركة من ربح؛ 

  ا١تخاطر ا١ترتبطة باألسهم العادية أعلى من تلك ا١ترتبطة بالسندات على اعتبار أف أصحاب األسهم
 العادية ال ٭تصلوف على توزيعات أرباح إال بعد سداد ٚتيع االلتزامات األخرل؛

  يف حالة تصفية الشركة فإف أصحاب األسهم العادية ال ٭تصلوف على أم شيء من حصيلة بيع
 أصوؿ الشركة إال بعد سداد مستحقات الشركة األخرل؛

  تعترب الفوائد الدكرية على السندات التزاما قانونيا على الشركة بينما ٧تد أف توزيعات األرباح على
 .ا١تسا٫تُت متوقفة على قرار اٞتمعية العمومية للمسا٫تُت

تشبو األسهم العادية يف أهنا ال ٖتمل فًتة استحقاؽ ٤تددة كأف أصحاهبا يعتربكف ضمن : األسهم الممتازة . ب
مالكي الشركة، غَت أهنا تتميز بكوهنا ذات أكلوية يف األرباح ككذا يف حالة التصفية، يف حُت أهنا ال ٘تنح 

كللسهم ا١تمتاز قيمة اٝتية، كقيمة دفًتية، كقيمة سوقية، شأنو يف ذلك شأف السهم  .ٟتاملها حق التصويت
العادم، كما أنو لو اٟتق يف توزيعات سنوية تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة االٝتية للسهم كإذا دل ٖتقق 

أرباح يف سنة مالية ما أك ٖتققت أرباح كلكن اإلدارة قررت عدـ توزيعها، حينئذ ال ٭تق للمنشاة إجراء 
توزيعات ٟتملة األسهم العادية يف أم سنة الحقة ما دل ٭تصل ٛتلة األسهم ا١تمتازة على التوزيعات 

 ْتد أقصى عادة ال يتجاكز ثالث سنوات، كيطلق على ىذا النوع من 2ا١تستحقة ٢تم عن سنوات سابقة،
األسهم ا١تمتازة، باألسهم اليت ٢تا اٟتق يف األرباح اجملمعة عن السنوات السابقة اليت دل ٖتصل فيها على 

 3 .أرباح
4:تتميز األسهم ا١تمتازة بعدد من ا٠تصائص أ٫تها: خصائص األسهم الممتازة -

 

  يكوف ٟتملة األسهم ا١تمتازة األكلوية يف اٟتصوؿ على األرباح كيف ناتج التصفية، لضماف حد أدسل من
 األماف كالدخل ٢تم؛

  يكوف ٟتملة األسهم ا١تمتازة اٟتق يف ٕتميع األرباح ا١تقررة ٢تم، كتقرر الشركة ذلك إذا كانت النسبة
 ا١تقررة لألرباح عالية كاألرباح اليت تقرر توزيعها ال تفي هبذه النسبة؛

                                                           
 .31-30. ، مرجع سابق، ص ص"مقرر األسواؽ ا١تالية"طارؽ ٤تمد خليل األعرج، .  1
 .33-32. ا١ترجع نفسو، ص ص.  2
 .23.، مرجع سابق،  صأساسيات االستثمار في األوراق الماليةمنَت إبراىيم ىندم، . 3

 .34-33. ، مرجع سابق، ص ص"مقرر األسواؽ ا١تالية"طارؽ ٤تمد خليل األعرج، .  4
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  ٭تق ٟتملة األسهم ا١تمتازة ٖتويل أسهمهم إذل أسهم عادية ألنو ٔتوجب القيمة االٝتية للسهم ا١تمتاز
 ٯتكن اٟتصوؿ على عدد أكثر من األسهم العادية كيتم ذلك كلما كاف ا١تركز ا١تارل للشركة قويا؛

 ال ٭تق ٟتملة األسهم ا١تمتازة التصويت داخل اٞتمعية العمومية للمسا٫تُت؛ 

  اٟتق يف مشاركة ٛتلة األسهم العادية يف اقتساـ األرباح اليت توزع عليهم بعد حصوؿ ٛتلة األسهم
 .ا١تمتازة على نسبة األرباح ا١تقررة ٢تم كنسبة مئوية من القيمة االٝتية للسهم

  1:من األشكاؿ ا١تستحدثة لألسهم ا١تمتازة ما يلي: اتجاىات جديدة في شأن األسهم الممتازة -

 األصل يف األسهم ا١تمتازة أهنا أكراؽ مالية ذات عائد ثابت، :األسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة 
غَت أنو مت إصدار نوع جديد من األسهم ا١تمتازة ذات توزيعات متغَتة تعطي ٟتاملها اٟتق يف اٟتصوؿ على 

عائد كل ثالث أشهر حيث يتغَت ىذا العائد كفقا للتغَتات اليت تطرأ على معدؿ الفائدة على سندات 
  .اٟتكومة

 يعطي ىذا النوع من األسهم ا١تمتازة ٟتاملها اٟتق يف التصويت يف ٣تلس :األسهم التي لها حق التصويت 
ككذلك من التعويض، إذا ما ا٩تفضت القيمة السوقية - األسهم ا١تمتازة عموما ال تعطي ىذا اٟتق–اإلدارة 

 .لألسهم ا١تضمونة اليت ٯتلكوهنا عن حد معُت

 : السندات.ج

 (ا١تقرض)كا١تستثمر  (ا١تقًتض) تعترب أداة دين طويل األجل كالسند عبارة عن عقد أك اتفاؽ بُت ا١تنشأة 
كٔتقتضى ىذا االتفاؽ يقرض الطرؼ الثاشل مبلغا معينا إذل الطرؼ األكؿ الذم يتعهد بدكره برد أصل ا١تبلغ كفوائد 

 كقد ينطوم العقد على شركط أخرل لصاحل ا١تقرض مثل رىن بعض األصوؿ الثابتة 2.متفق عليها يف تواريخ ٤تددة
كما قد يتضمن العقد شركطا لصاحل . ضمانا للسداد، أك كضع قيود على إصدار سندات أخرل يف تاريخ الحق

 كعموما ٭تمل السند قيمة اٝتية تكوف مبينة على كجو 3.ا١تقًتض مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ االستحقاؽ
 .السند

تتعدد أنواع السندات كفقا لنوعية ا١تخاطر كاٞتهة ا١تصدرة للسند كالفائدة أك الدخل الذم : أنواع السندات -
4:٭تصل عليو السند، كفيما يلي عرض ألىم ىذه األنواع

 

 
 

  (حسب الجهة المصدرة)تقسيم السندات بصفة عامة: 

 كىي تشَت إذل السندات اليت تصدرىا اٟتكومة كتكوف ضامنة ٢تا يف الدفع : سندات الخزانة
 .كال ٖتمل ىذه السندات أية ٥تاطر كمعدؿ الفائدة ٤تدد

                                                           
 .44. ٤تمد صاحل اٟتناكم، جالؿ إبراىيم العبد، مرجع سابق، ص.  1
 .35.مرجع سابق، ص ص" مقرر األسواؽ ا١تالية" طارؽ ٤تمد خليل األعرج،.  2
 .29. ، مرجع سابق، ص األوراق المالية وأسواق رأس المالمنَت إبراىيم ىندم، .  3
 .37-36.،مرجع سابق، ص ص"مقرر األسواؽ ا١تالية"طارؽ ٤تمد خليل األعرج، .  4
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 كىي السندات اليت تصدرىا الشركات ا٠تاصة : السندات التي تصدرىا مؤسسات األعمال
 .طلبا لالقًتاض من السوؽ، كىي متنوعة حسب الفائدة كالدخل كدرجة ا١تخاطرة

 كىي السندات اليت تصدرىا اٞتهات احمللية يف الدكلة: السندات المحلية. 

 كىي السندات من كجهة نظر ا١تستثمر: السندات األجنبية. 
 تقسيم السندات من حيث درجة الضمان: 

 تصدر مقابل ضماف معُت كرىن العقارات مثال: سندات مضمونة. 

 سندات غَت مضمونة. 

 تقسيم السندات من حيث معدل الفائدة: 

 سندات ذات معدؿ ثابت. 

 يتغَت معدؿ الفائدة على السند حسب معدالت الفائدة السوقية أك : سندات ذات معدؿ متغَت
 .معدؿ التضخم

 تقسيم السندات من حيث أسلوب السداد: 

 سندات يتم السداد ٢تا عند تاريخ االستحقاؽ. 

 سندات يتم السداد ٢تا بشرائح متساكية على دفعات. 

  سندات يتم السداد ٢تا بأقساط سنوية ثابتة كال ٭تق لصاحب السند مطالبة اٞتهة ا١تصدرة قبل
 .موعد االستحقاؽ

 :المشتقات واألوراق المهجنة.د
، ٔتختلف أنواعها، أغلبية ا١تبتكرات ا١تالية نظرا "Les Produits Derives "لقد شكلت ا١تشتقات ا١تالية 

للتطور الكبَت الذم شهدتو يف السنوات القليلة ا١تاضية، كيزيد من سرعة انتشارىا تزايد كتنوع ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا 
  1.ا١تتعاملوف كاستفحاؿ ظاىرة ا١تضاربة

أم األصوؿ اليت ٘تثل موضوع )عقود تشتق قيمتها من قيمة األصوؿ ا١تعنية "تعرؼ ا١تشتقات ا١تالية بأهنا  ك
، كىذه األصوؿ تتنوع ما بُت األسهم كالسندات كالسلع كغَتىا، كتتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي، كال تتطلب (العقد

 أك تتطلب مبلغ مبدئي صغَت مقارنة بقيمة العقود، كتسمح ا١تشتقات ا١تالية للمستثمر بتحقيق ،استثمارات مبدئية
  2.مكاسب أك خسائر اعتمادا على أداء األصل موضوع العقد

 كيتضمن العقد ٖتديد سعر معُت للتنفيذ يف ا١تستقبل، كٖتديد الكمية اليت يطبق عليها السعر ككذلك الزمن 
سعر فائدة أك سعر كرقة مالية أك سعر سلعة أك سعر )الذم يسرم فيو العقد، إذل جانب ٖتديد الشيء ٤تل العقد 

 :يلي كٯتكن حصر أىم أنواع ا١تشتقات ا١تالية فيما. (...صرؼ أجنيب،
                                                           

جامعة )، "األزمة ا١تالية كاالقتصادية الدكلية كاٟتوكمة العا١تية:" ، ا١تلتقى العلمي الدكرل حوؿ"2008طبيعة اإلصالحات ا١تالية كا١تصرفية يف أعقاب األزمة ا١تالية "بن نعموف ٛتادك، .1
 . 7-5. ، ص ص(2009 أكتوبر 21-20سطيف، 

 .16. ، ص(2001الدار اٞتامعية للنشر،:القاىرة)، المحاسبة-إدارة المخاطر-المفاىيم–المشتقات المالية طارؽ عبد العاؿ ٛتاد،  .2
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 : "Options" الخيارات -

عقد ا٠تيار ىو اتفاؽ للتعامل يف تاريخ مستقبلي ٤تدد، كبسعر ٤تدد كلكن فقط إذا رغب مشًتم العقد يف 
 1.كجد نوعاف من ا٠تيارات ىي خيارات البيع ك خيارات الشراءمإ٘تاـ ىذا التعامل، ك

 :العقود اآلجلة والعقود المستقبلية -
العقد اآلجل ىو عقد يرـب بُت طرفُت مشًتم كبائع للتعامل على أصل ما، على أساس سعر يتحدد عند 

 كىذا النوع من العقود ال ٮتضع ألم قيود، كبنوده تتحدد كفقا التفاؽ 2.التعاقد، على أف يتم التسليم يف تاريخ الحق
 .الطرفُت

أما العقود ا١تستقبلية فهي عقود قانونية ملزمة ٘تثل اتفاؽ بُت طرفُت على شراء أك بيع أصل ما يف كقت معُت 
يف ا١تستقبل بسعر معُت، كيتم تداك٢تا يف البورصات، كمن أجل جعل التداكؿ ٦تكنا ٖتدد البورصة ٝتات معيارية معينة 

للعقد، كنظرا ألف طريف العقد ال يعرفاف بعضهما البعض بالضركرة، فإف البورصة توفر آلية تعطي كال من الطرفُت 
  3.ضمانا بأف العقد سوؼ ٭تًـت

 :(Swaps)  اتضالمقاي -

أك ىي ا١تبادالت اليت . ىي عبارة عن اتفاؽ بُت طرفُت أك أكثر على تبادؿ تدفقات نقدية يف تاريخ معُت
يتبادؿ طرفاىا مدفوعات الفائدة ا٠تاصة بكل منها كاليت يتم حساهبا بناء على معدالت الفائدة الثابتة أك ا١تتغَتة أك 

كىذه التقنية ٘تكن ا١تدينُت من تغيَت العملة . يكوف التبادؿ ١تدفوعات خدمة الدين لكل منها كا١تقـو بعمالت ٥تتلفة
كما ٕتمع عملية . ا١تقـو هبا الدين، أك طريقة سداد مدفوعات خدمة الدين، أك طريقة حساب معدؿ الفائدة عليو

ٔتعٌت آخر تتضمن ىذه ك، سمبادلة العمالت بُت الشراء الفورم لعملة ما كبيعها آجال يف نفس الوقت أك العك
العملية ٖترير عقدين متزامنُت أحد٫تا عقد شراء ك اآلخر عقد بيع كقيمة كل من العقدين كاحد، إال أف تارٮتي 

كىناؾ نوعاف من ا١تبادالت ىي مبادالت أسعار الفائدة كمبادالت . استحقاقهما ٥تتلفُت كتفصل بينهما فًتة زمنية
 .العملة

٘تنح ا١تشتقات ا١تالية لعدد من عمليات التجارة الدكلية كالتمويل بوليصة تأمُت خاصة كفعالة، من  كعموما،
إسًتاتيجية التغطية "٨تو الذين يقبلوف ٖتملها، كتسمى ىذه اإلسًتاتيجية يف التأمُت بػخالؿ آليات ٖتويل ا١تخاطر 

"Stratégie de couverture"،4 غَتىا من األنواع األخرل من الديوف القابلة للتداكؿ تشغل كظيفة ال غٌت كىي ؾ
إذل . عنها يف التمويل االقتصادم، كتسمح للمتعاملُت االقتصاديُت ٔتباشرة أنشطة تتمتع بدرجة عالية من ا١تخاطرة

 لكن رغم ا١تزايا اليت ٯتكن أف تًتتب عن .ضد ٥تاطر التغَت ا١تتوقع يف أسعار األصوؿ ٤تل التعاقدجانب ٛتايتهم 
 .ا١تخاطر اليت ٯتكن أف تًتتب عنها على رأسها األزمات ا١تالية التعامل يف ا١تشتقات ا١تالية، إال أف ىناؾ العديد من 

                                                           
 .108 .، ص(1999دار ا١تسَتة للنشر،  :عماف )، إدارة المخاطر الماليةخالد كىيب الراكم، .1
 .6.، ص(2003منشأة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، : اإلسكندرية )، الفكر الحديث في إدارة المخاطر، الجزء الثانيمنَت إبراىيم ىندم، . 2
 .16.طارؽ عبد العاؿ ٛتاد، مرجع سابق، ص. 3

4.  Yves Jegourel, Les Produits Financiers Dérivés, (Paris : Ed la Découverte, 2005), P.99. 
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ك٬تب اإلشارة ىنا إذل أف أغلب ا١تبتكرات ليست مبتكرات أصلية، بل يف أغلبها عبارة عن ٖتسينات أك إضافات 
تدخل على منتج قدصل، أم أهنا تضاؼ على ىامش ا٠تصائص القدٯتة، كما أف أىم ما ٯتيز ا١تبتكرات ا١تالية عن 

، فهي يف الغالب ٕتمع بُت عدة ابتكارات يف نفس الوقت، كما أهنا ال ٘تلك "Hybride"غَتىا ىو طابعها ا٢تجُت 
  1 .براءة اخًتاع كىي سهلة التقليد، أم أف دكرة حياهتا قصَتة جدا كىذا ىو سبب الوتَتة العالية ٢تذه ا١تبتكرات

 2:تنقسم سوؽ رأس ا١تاؿ إذل: أقسام سوق رأس المال: المطلب الخامس
كىي تلك السوؽ اليت ٗتلقها مؤسسة متخصصة تعرض فيها للجمهور ألكؿ : السوق األولي أو سوق اإلصدار.1

" بنكَت"كعادة ما يطلق على ىذه ا١تؤسسة . مرة أكراقا مالية قامت بإصدارىا ٟتساب منشأة أعماؿ أك جهة حكومية
كيف البلداف اليت تتسم سوؽ أكراقها ا١تالية . أك بنك استثمار أك ا١تتعهد الذم عادة ما يكوف مؤسسة مالية متخصصة

كالوظيفة الرئيسية اليت تقـو هبا األسواؽ األكلية . بالصغر قد تتوذل بعض البنوؾ التجارية العاملة فيها مهمة اإلصدار
 . ىي ٘تويل ا١تشاريع اٞتديدة عن طريق بيع سنداهتا أك أسهمها ألكؿ مرة

 يقصد هبا تلك السوؽ اليت تتداكؿ فيها األكراؽ ا١تالية بعد إصدارىا، كتوزيعها :السوق الثانوية أو سوق التداول.2
 3.كٯتكن التمييز يف ىذا الصدد بُت األسواؽ ا١تنظمة كاألسواؽ غَت ا١تنظمة. بواسطة بنوؾ االستثمار

كتتمثل يف البورصات أك أسواؽ األكراؽ ا١تالية، كىي األسواؽ اليت يتم فيها تداكؿ األكراؽ : األسواق المنظمة. أ
ا١تالية ا١تسجلة بيعا كشراء يف مكاف ٤تدد يلتقي فيو ا١تتعاملوف، كعادة ما تضع البورصات شركطا لتسجيل األكراؽ 

 . ا١تالية اليت تصدرىا ا١تنشآت ا١تختلفة، كذلك لكي يسمح ٢تا بالتداكؿ فيها
يستخدـ اصطالح األسواؽ غَت ا١تنظمة على ا١تعامالت اليت ٕترم خارج السوؽ ا١تنظم : األسواق غير المنظمة. ب
فليس ىناؾ مكاف ٤تدد إلجراء ا١تعامالت، حيث تتوالىا بيوت السمسرة من خالؿ شبكة كبَتة من ". البورصات"

 : كتضم. االتصاالت القوية
 تتكوف من السماسرة غَت األعضاء يف السوؽ ا١تنظمة كالذين يقدموف خدمات األكراؽ ا١تالية :السوق الثالثة 

 .لصاحل ا١تؤسسات االستثمارية الكربل

 سوؽ التعامل ا١تباشر بُت الشركات الكربل مصدره األكراؽ ا١تالية كأغنياء ا١تستثمرين دكف :السوق الرابعة 
 .اٟتاجة إذل ٝتاسرة كىذا من خالؿ شبكة اتصاالت الكًتكنية كىاتفية حديثة

كيالحظ أف العالقة قوية جدا بُت األسواؽ األكلية كاألسواؽ الثانوية، حيث يكمل بعضها عمل بعض، كمن 
مظاىر العالقة القوية بُت السوقُت أنو إذا ما ارتفعت أسعاؿ الفائدة أك أسعار األسهم يف السوؽ الثانوية فإف ىذا 

 4 .يؤثر بنفس االٕتاه كإ٬تابا على أسعار األسهم أك أسعار الفائدة يف السوؽ األكلية، كالعكس صحيح

 1:ٯتكن حصر أىم أكجو االختالؼ فيما يلي :الفرق بين سوق النقد وسوق رأس المال: المطلب السادس
                                                           

 . 7-5. بن نعموف ٛتادك، مرجع سابق، ص ص .1
 .84-83.ص.،مرجع سابق، صاألوراق المالية وأسواق رأس المالمنَت إبراىيم ىندم، . 2
  .59. عبد الغفار حنفي،رٝتية زكي قريقاص،السيدة عبد الفتاح، مرجع سابق، ص. 3
 .11. ، مرجع سابق، ص"مقرر األسواؽ ا١تالية"طارؽ ٤تمد خليل األعرج، .  4
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. يتعامل السوؽ النقدم يف االئتماف قصَت األجل، أما سوؽ رأس ا١تاؿ فهو يتعامل يف االئتماف طويل األجل -
 كمن ىنا كاف سعر الفائدة يف سوؽ رأس ا١تاؿ أعلى منو يف السوؽ النقدم؛

السوؽ النقدم يعتمد يف عملياتو على الودائع أما سوؽ رأس ا١تاؿ فهو ال يتلقى كدائع، كإ٪تا يعتمد يف تقدصل  -
 االئتماف على رأٝتاؿ البنوؾ كعلى القركض اليت تعقدىا يف السوؽ لنفسها كاليت تصدرىا يف صورة سندات؛

السوؽ النقدم ٯتوؿ التجارة كغرضو تسيَت عملياهتا، أما سوؽ رأس ا١تاؿ فهو ٯتوؿ الصناعة كالزراعة كعمليات  -
 اكتساب كٖتسُت العقارات؛

السوؽ النقدم يتعامل فيما يسمى باألكراؽ التجارية من الكمبياالت كالسندات اإلذنية كالشيكات، أما سوؽ  -
 رأس ا١تاؿ فيتعامل يف األكراؽ ا١تالية من أسهم كسندات؛

السوؽ النقدم يزكد ا١تشركعات برأٝتا٢تا العامل، أما سوؽ رأس ا١تاؿ فهو يزكدىا برأس ا١تاؿ الالـز للتأسيس  -
 كالتنمية؛

 . ٯتكن القوؿ أف السوؽ النقدم ىو سوؽ ادخار، أما سوؽ رأس ا١تاؿ فهو سوؽ استثمارم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 .162. عادؿ أٛتد حشيش، مرجع سابق، ص .1



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

167 

 التضخم: الفصل الحادي عشر
 ظاىرة اقتصادية نقدية تعد من أىم الظواىر اليت أثارت اٞتدؿ كالنقاش حو٢تا، كعانت  العا١تييشهد االقتصاد

 ىذه الظاىرة ،منها اجملتمعات على اختالؼ أنظمتها االقتصادية كاالجتماعية كاختالؼ درجة ٪توىا االقتصادم
كعليو سيتم ٗتصيص ىذا الفصل للتطرؽ إذل مفهـو ظاىرة التضخم، أنواعها، أسباهبا . العا١تية ىي ظاىرة التضخم

 .كسبل مكافحة ىذه الظاىرة

 . وأسبابوتعريف التضخم: المبحث األول
 .مفهوم التضخم: المطلب األول

نو يتعذر إباعتبار التضخم اصطالح اقتصادم يعرب عن ظاىرة اقتصادية كعلى الرغم من شيوع استخداـ ىذا اللفظ ؼ
 :ىذا ٯتكن تقدصل بعض التعاريف كما يلي، كمع ال عاما يف األدب االقتصادمبوإ٬تاد تعريف شامل يلقى ؽ

 االقتصاديوف التقليديوف أف كمية النقود ا١تتداكلة يف االقتصاد القومي، تؤثر يف ا١تستول العاـ لألسعار قديعت .1
1.كيفسركف ٚتيع التقلبات يف مستول األسعار على أهنا نتيجة للتقلبات يف كمية النقود ا١تتداكلة

 

  2. الزيادة يف معدؿ اإلنفاؽكالتضخم ق .2

3 .التضخم ىو زيادة كمية النقود ٔتعدالت تفوؽ معدالت النمو يف الناتج القومي اٟتقيقي .3
 

   4.تضخم ىو حركة االرتفاع العاـ لألسعارؿا .4
حركة صعودية ذاتية مستمرة لألسعار ناٚتة عن فائض "عموما مت ٖتديد تعريف شامل كدقيق للتضخم على أنو 

    5."ت ا٢تيكلية كالوظيفية يف االقتصاد القوميالالطلب الكلي عن قدرة العرض الكلي، كمن االختال
كمن . لظاىرة التضخم يف اال٩تفاض ا١تتواصل للقيمة اٟتالية لوحدة النقد- ا١تتعارؼ عليو–كيتمثل ا١تظهر العاـ 

كمن مث تسَت القيمة . الواضح أف ىذا الكم من السلع كا٠تدمات يقل بارتفاع أٙتاهنا كيزيد با٩تفاض ىذه األٙتاف
اٟتقيقية أك القوة الشرائية لوحدة النقد عكسيا مع ارتفاع ا١تستول العاـ لألسعار، كبالتارل ٯتكن القوؿ بأف ا١تظهر العاـ 

  6 .للتضخم يتمثل يف االرتفاع ا١تتواصل للمستول العاـ لألسعار
 7:  ٫تاأساسيُتٖتقق شرطُت  بالإ تضخما األسعار كلكن ال يعترب االرتفاع يف 

 األسعار؛رتفاع كاضح يف ا -

                                                           
 .358.، ص(1999، دار زىراف للنشر: األردف )، النقود والمصارفٛتد زىَت شامية، أ.  1
. 17 .، ص(1986 دار الشهاب، :باتنة، اٞتزائر) 2، طتضخم الماليلاارم حسُت عناية، غ.  2
 .162.، صحسُت بٍت ىاشل، مرجع سابق.  3
. 22 .، صسابقغازم حسُت عناية، مرجع .  4
. 360 .ٛتد زىَت شامية، مرجع سابق، صأ.  5
 .382. نعنة اهلل ٧تيب، ٤تمود يونس، عبد النعيم مبارؾ، مرجع سابق، ص.  6
. 244 .، ص(2000للنشر كالتوزيع كالطبع، ة دار ا١تسَت: عماف األردف)مبادئ االقتصاد الكلي، كآخركف، حساـ داكد، .  7
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حيث ال يعترب االرتفاع البسيط يف األسعار من مؤشرات التضخم، كال يعترب  .األسعار ذلك االرتفاع يف استمرار -
 .أيضا حدكث ارتفاع يف األسعار مرة كاحدة ألمر طارئ كلفًتة كجيزة تضخما

 أف التضخم كما حدكث يكوف سببا يف أف زيادة يف التداكؿ النقدم تضخما بل ٯتكن أك األسعارفليس كل زيادة يف 
ىو الزيادة ا١تستمرة يف مستول " التضخم إف ال يعتربه ضخما كبالتارل ٯتكن القوؿ األسعاراالرتفاع ا١تعتدؿ يف 

  .أ٫تية ١تستول العاـ ٢تا كالذم يكوف شامال لألسعار منتجات ذات األسعاركيقصد ٔتستول " كلفًتة زمنيةاألسعار
 . التضخمأسباب :المطلب الثاني

:  التضخم كٯتكن تلخيصها فيما يليأسبابددت عت
زيادة يف مستول الطلب الكلي عند مستول التشغيل الكامل لن يقابلو زيادة  أف أم  أم:تضخم جذب الطلب. 1

 عندما يكوف إاليف العرض من السلع كا٠تدمات سيؤدم إذل ارتفاع يف ا١تستول العاـ لألسعار كىذه اٟتالة ال ٖتدث 
 1 .٣تاؿ لتوظيف عوامل جديدةال  الكامل حيث التشغيلاالقتصاد القومي عند مستول 

ىتم بتحليل جانب الطلب يف تفسَت ظاىرة  م ٦تاأكثركىنا يهتم بتحليل جانب العرض : تضخم دفع النفقة. 2
 العماؿ كعادة ما أجور كخاصة اإلنتاج٬تة لزيادة تكلفة عوامل نت األسعار ٔتوجب ىذه النظرية ترتفع إذالتضخم 

  2 :بط تضخم التكلفة بالظواىر التاليةتير
 ؛ ا١تواد الداخلة يف عملية التصنيعأسعار كارتفاع اإلنتاج مستلزمات أسعارارتفاع  -
 ؛ مستوردةأكلية الواردات كٮتص الدكؿ اليت تعتمد يف صناعة منتجاهتا على مواد أسعارارتفاع  -
 األسعار؛ كرفع األرباحقياـ ا١تشاريع االحتكارية برفع ىوامش  -
لية ؾ الزيادة اؿاألجور ٕتاكزت ىذه الزيادة يف ما إذا كتعترب ىذه الزيادة تضخمية األجورارتفاع تكاليف  -

 .األسعار كترتفع اإلنتاج العماؿ فتحدث زيادة يف نفقات إنتاجيةيف 

عة دكراهنا ركمية النقود كسك ،ألسعارا زيادة إذلفزيادة كمية النقود كسرعة دكراهنا يف اجملمع تؤدم : العامل النقدي. 3
متعلقة بالسياسات النقدية كا١تالية للدكلة فمثال قياـ البنك ا١تركزم بإصدار النقود ضمن سياسة لتغطية لعجز يؤدم 

. األسعارع ؼ رتؤدم إذل أف زيادة كمية النقود يف اجملتمع كاليت من ا١تمكن إذل
٠تطط ؿ ىاتنفيذ عندك األخَتة للتضخم خاص بالدكؿ ا١تتخلفة فهذه آخر منشأ إذل نشَت أفكما ٯتكن  

 يصاحب ىذا التنفيذ تضخم نقدم نتيجة االختالؿ أفلتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية البد الالزمة كالربامج 
 3.يف ىيكل االقتصادم ٢تذه الدكؿ

  

                                                           
. 244 .صكآخركف، مرجع سابق، حساـ داكد، .  1
. 360ٛتد زىَت شامية، مرجع سابق، ص أ.  2
. 363، ص ا١ترجع نفسو.  3
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 على دخوؿ كبَتة أصحاهبا حصوؿ إذل تؤدم إذ كبَتة على معدالت التضخم آثارا األمواؿؿ ملعمليات غسأف كما 
 1 .األسعار ارتفاع إذل السلع كا٠تدمات يف اجملتمع ٦تا يؤدم إنتاج يقابلها زيادة يف أفدكف 

 رفع إذلدم ؤ العوامل السابقة الذكر ال تعمل منفردة بل تعمل معا يف نفس الظركؼ كتأف إذل اإلشارةكىنا ٬تدر بنا 
. األسعار

  . التضخمأنواع: المبحث الثاني
 أداء كظائفها أداء ىناؾ ميزة مشًتكة بينها، كىي عجز النقود عن أف إال الضخم أنواععلى الرغم من تعدد  

 2:عتمد على عدة معايَتف األنواعكامال كللتمييز بُت ىذه 
 .حسب القطاع الذي يحدث فيو التضخم: المطلب األول

.  قدريةأرباعىا باٟتصوؿ على م٭تث يف قطاع سلع االستهالؾ كيسمح ١تنتج:  التضخم السلعي.1
.  قدريةأرباحا٭تدث يف قطاع سلع االستثمار عندما ٭تقق منتجيها : التضخم الرأسمالي .2

 .حسب درجة التشغيل في االقتصاد القومي: المطلب الثاني
 مرحلة التشغيل الكامل إذل الذم ٭تدث قبل الوصوؿ األسعاركيطلق على االرتفاع يف : التضخم غير الحقيقي. 1

 إذل مع زيادة الطلب الفعلي الشيء الذم يؤدم األسعار جيد حيث ترتفع األسعاريف االقتصاد كىذا االرتفاع يف 
. زيادة حجم التشغيل كيشجع ا١تستمرين على زيادة االستثمار

 مرحلة التشغيل الكامل حيث إذل الذم ٭تدث بعد الوصوؿ األسعاركيطلق على االرتفاع يف : التضخم الحقيقي. 2
م ذ القومي كيف التشغيل النعداـ مركنة عرض ا١تنتجات كىذا يؤاإلنتاجال يصاحب الزيادة يف الطلب الفعلي زيادة يف 

.  تب ذكم الدخل ا١تنخفض كالثااألفراد
 .حسب درجة إشراف الدولة على األسعار: المطلب الثالث

ترتفع األسعار بصورة مستمرة استجابة لفائض الطلب دكف أف يعًتض طريقها  ك٭تدث عندما: التضخم الصريح. 1
أم عائق كدكف أم تدخل من جانب الدكلة ٦تا يؤدم إذل تدىور قيمة النقود بصورة حادة كملموسة، األمر الذم 

  .يدفع األفراد إذل الزيادة ا١تستمرة يف إنفاقهم االستهالكي
حيث ٘تنع الدكلة يف ظل ىذا النوع من التضخم األسعار من مواصلة ارتفاعها التضخمي : التضخم المكبوت. 2

بإتباعها إجراءات كسياسات معينة، كسياسة الدعم اٟتكومي ألسعار بعض السلع كا٠تدمات األساسية، كىذه الرقابة 
 .قد ٖتقق استقرار نقدم مؤقت

كىو عبارة عن زيادة كبَتة يف الدخل القومي، ال يوجد ٢تا طريق لإلنفاؽ بسبب تدخل الدكلة : التضخم الكامن. 3
كاٗتاذ قيود ٥تتلفة على اإلنفاؽ، كتحديد عدد السلع اليت يستطيع الفرد اٟتصوؿ عليها كبذلك تفقد النقود كظيفتها 

 .كأداة للتبادؿ

                                                           
. 87 ، ص  مكتبة دار اآلداب:اإلمارات العربية، السعودية)، قضايا اقتصادية معاصرةيسي، سيصالح الدين حسن اؿ.  1
.  360 .صمرجع سابق، ٛتد زىَت شامية، أ.  2
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 .حسب مصدر التضخم: المطلب الخامس
كىو ٭تدث نتيجة عوامل داخلية ناٚتة عن االختالالت ا٢تيكلية كالوظيفية لالقتصاد القومي : التضخم المحلي. 1

 .كسوء السياسات اليت تتبعها الدكلة يف معاٞتة تلك االختالالت
كىو التضخم الذم ٭تدث نتيجة للعالقات االقتصادية ا١تتبادلة بُت دكؿ العادل كخاصة بُت : التضخم المستورد. 2

الدكؿ ا١تقدمة كالدكؿ ا١تتخلفة، إذ أف ما يصيب الدكؿ الرأٝتالية من موجات تضخمية ينعكس على أسعار صادراهتا 
٦تا يتسبب يف زيادة أسعار كاردات الدكؿ ا١تتخلفة، كانعكاس ذلك على أسعار السلع كا٠تدمات اليت تدخل يف 

 .صناعتها ىذه الواردات ٦تا يؤدم إذل انتشار كانتقاؿ التضخم إذل البلداف ا١تتخلفة
  .حسب مدة التضخم :المطلب الخامس

يسمى أيضا ا١تعتدؿ كفيو ترتفع األسعار بصورة بطيئة كتدر٬تية كٔتعدالت ال تكاد تصل إذل : التضخم الزاحف. 1
 خالؿ فًتة زمنية معينة ليست قصَتة، فهو يستغرؽ فًتة زمنية طويلة نسبيا حىت يظهر كمن مث فإنو يسهل على 10%

 .الدكلة معاٞتتو
كيطلق عليو التضخم ا١تفرط، كيعترب من أخطر أنواع التضخم على االقتصاد القومي ك ينشأ : التضخم الجامح. 2

عن التوسع غَت الطبيعي يف كمية النقود أك النقص اٟتاد يف عرض السلع كا٠تدمات يف الظركؼ غَت العادية اليت ٘تر 
باالقتصاد القومي، كىكذا تظهر اٟتلقة ا٠تبيثة للتضخم اٞتامح، حيث يبلغ التضخم ذركتو عندما يتزايد االرتفاع  يف 

، بل ساعة بعد ساعة يف اليـو الواحد، كقد تصل نسب التزايد إذل أكثر من  ، كتكف 2000%األسعار يوما بعد يـو
النقود عن القياـ بوظيفتها كمخزف للقيمة ككسيط للتبادؿ كال تتم معاٞتتو إال بإصالحات جذرية يف اجملاؿ النقدم، 

 .كإلغاء التعامل بالعملة القدٯتة، كإحالؿ عملة جديدة يف التبادؿ
 .كىو تزايد األسعار ٔتعدالت أعلى ٦تا ىي عليو يف التضخم الزاحف كلفًتات زمنية أقصر: التضخم المتسارع. 3

 . اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم: المبحث الثالث
 1 :يًتتب عن التضخم آثار سلبية نلخصها فيما يلي

 .آثار التضخم على توزيع الدخل القومي والثروة بين أفراد المجتمع :المطلب األول
 يعمل التضخم على توزيع الدخل القومي كالثركة بُت أفراد اجملتمع بطريقة عشوائية حيث ترتفع األسعار 

ٔتعدالت كبسرعة أعلى من استجابة دخوؿ بعض طبقات اجملتمع لذلك االرتفاع كٯتكن مالحظة ذلك من خالؿ أربع 
 :حاالت لتغَت الدخل

الدخوؿ النقدية ترتفع ٔتعدالت أقل من معدالت ارتفاع األسعار ٦تا يؤدم إذل ا٩تفاض يف الدخوؿ اٟتقيقية  .1
 .كمثل ذلك دخوؿ موظفي اٟتكومة
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الدخوؿ النقدية تبقى ثابتة بينما تتزايد األسعار ٦تا يؤدم إذل ا٩تفاض يف الدخوؿ اٟتقيقية بشكل كبَت كمضر  .2
 .بأصحاب ىذه الدخوؿ كمثاؿ ذلك الذين ٭تصلوف على دخو٢تم من إ٬تار ملكيات عقارية

الدخوؿ النقدية اليت ترتفع ٔتعدؿ مساكم ١تعدؿ ارتفاع األسعار ٦تا يؤدم إذل ثبات مستول الدخل اٟتقيقي  .3
 .مثل عماؿ النقابات

الدخوؿ النقدية اليت ترفع ٔتعدؿ أكرب من مستول ارتفاع األسعار ٦تا يؤدم إذل زيادة الدخوؿ اٟتقيقية مثل  .4
 .دخوؿ أصحاب ا١تشاريع الصناعية كالتجارية

 :أما عن توزيع الثروة
 فإف التضخم يعمل على إعادة توزيع الثركة بطريقة عشوائية ال ٘تت بصلة إذل الكفاءة يف النشاط اإلنتاجي 

كالعدالة االجتماعية، ذلك ألف أصحاب األمواؿ الذين زادت دخو٢تم اٟتقيقية يف ظل ظركؼ التضخم، يصبحوف 
أكثر قدرة من غَتىم على زيادة ثركهتم، أما األفراد اللذين تناقصت دخو٢تم اٟتقيقية مثل أصحاب األراضي 

كالعقارات السكنية فإهنم يف سبيل احملافظة على مستول معيشي معُت، ك٪تط استهالكي اعتادكا عليو من قبل، يقوموف 
ببيع جزء من ثركهتم، يشجعهم على ذلك ارتفاع قيمتها النقدية كهبذا تتحوؿ ملكية األصوؿ اٟتقيقية من الفئات اليت 

 . تناقص دخلها اٟتقيقي إذل الفئات اليت تزايد دخلها اٟتقيقي
 .كما ٯتكن اإلشارة ىنا إذل أف األشخاص ا١تدينُت يصبحوف يف كضع أحسن يف حالة التضخم عكس الدائنُت
 كعموما يًتتب على ما سبق اضطراب العالقات االجتماعية، كتعميق الصراع بُت القول االجتماعية ا١تختلفة 

كقد يتبع ذلك . فتكثر االضطرابات العمالية كيتعطل االنتاج كتزيد نسبة الطاقة غَت ا١تستغلة يف االقتصاد القومي
فالتضخم يعود بالضرر على ٚتيع الطبقات كالفئات . حدكث تفكك اجتماعي كبالتارل اهنيار النظاـ االقتصادم

 .االجتماعية نظرا ١تا يسببو من عوز كفقر كما لو من آثار على األكضاع السياسية
 .آثار التضخم على النشاط االقتصادي: المطلب الثاني

 :للتضخم آثار سلبية على مستول النشاط االقتصادم ٯتكن إبرازىا من خالؿ النقاط التالية
 إضعاؼ القوة الشرائية للنقود، ٦تا يقلل من رغبة األفراد يف االحتفاظ هبا كادخارىا؛ .1

 دفع رؤكس األمواؿ للهجرة إذل ا٠تارج حيث يتم ٖتويلها يف ا٠تارج إذل عمالت أجنبية ٛتاية ٢تا؛ .2

 تشجيع االستهالؾ حيث تفقد العملة قيمتها كيفقد ا١تستهلك ثقتو هبا كيفضل استبدا٢تا بسلع؛ .3

 ظهور ا١تضاربات يف السوؽ السوداء؛ .4

 تنخفض جودة بعض السلع بسبب سهولة تسويق السلع الرديئة يف ظل ارتفاع األسعار؛ .5

٭تدث التضخم أجواء تشاؤمية ٕتعل رجاؿ األعماؿ يقلعوف عن ا١تشاريع اإلنتاجية ا١تستقبلية اليت ال يبدأ  .6
 إنتاجها إال بعد فًتة من الزمن، ٦تا يؤدم إذل ا٩تفاض اإلنتاج كارتفاع معدالت البطالة؛

 يزداد العرض من السلع الكمالية على حساب السلع الضركرية ؛ .7
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 .يعيق ٪تو الصناعات التصديرية كيشجع على االستَتاد األمر الذم ينعكس سلبا على موازين ا١تدفوعات .8

 .كعموما يتطلب األمر التغلب عل ىذه الظاىرة لتحقيق التنمية كالتقدـ كإرساء قواعد العدالة كاألمن االجتماعي

 . السياسات الكفيلة بمعالجة التضخم: المبحث الرابع
 1 : ٯتكن تقسيم كسائل كإجراءات معاٞتة التضخم إذل ما يلي

تتمثل اإلجراءات ا١تباشرة أساسا يف تشجيع األفراد على رفع حجم مدخراهتم : اإلجراءات المباشرة: المطلب األول
كتقليل إنفاقهم االستهالكي إال أنو من الصعب إقناع العائالت ذات الدخوؿ ا١تنخفضة بعدـ التمتع باستهالؾ بعض 

 .السلع بعد أف ارتفعت دخو٢تا كتوجيو ىذه الزيادة يف الدخوؿ ٨تو االدخار
 كما أنو باستطاعة الدكلة ترغيب األفراد على االدخار عن طريق اٟتمالت اإلعالمية اليت تبُت فيها ما يف ىذا 

العمل نفع للمجتمع، مثبتة ٢تم أهنا مصممة على عدـ السماح لألسعار باالرتفاع مزيلة بذلك ٗتوفهم من أف قيمة 
. كمع ذلك فإف ىذه اإلجراءات االختيارية ٤تدكدة التأثَت يف معاٞتة التضخم. النقد يف ا١تستقبل ستستمر يف التدىور

كىنا يصبح من الضركرم اللجوء إذل الطابع اإلجبارم كذلك من خالؿ استقطاع جزء من الركاتب كاألجور 
 .كاالحتفاظ هبذه االستقطاعات يف حساب خاص بالعماؿ حىت تنتهي فًتة التضخم

 :وسائل السياسة النقدية: المطلب الثاني
 :تتضمن السيطرة على عرض النقود بواسطة البنك ا١تركزم، كذلك من خالؿ ما يلي

رفع تكاليف القركض ا١تمنوحة من قبل اٞتهاز ا١تصريف، ٦تا يقلل من رغبة األفراد يف االقًتاض من أجل شراء  .1
 كٗتزين السلع الضركرية اليت تعاشل من قلة العرض؛

عمليات السوؽ ا١تفتوحة اليت تعترب من أىم الوسائل اليت يستعملها البنك ا١تركزم لتقليص حجم االئتماف  .2
عن طريق تدخلو يف السوؽ ا١تالية كبيع كميات كبَتة من األكراؽ ا١تالية لألفراد كالبنوؾ التجارية ٦تا يؤدم إذل 
تقليص حجم األرصدة النقدية فتضعف قدرة البنوؾ التجارية على منح االئتماف كما يؤدم إذل ارتفاع أسعار 

 الفائدة كتقليص حجم االستثمارات ٦تا يساعد على التقليل من حدة الضغط التضخمي؛

 رفع سعر ا٠تصم الذم يفرضو البنك ا١تركزم على القركض ا١تمنوحة اذل البنوؾ التجارية مقابل إعادة خصم  .3
 األكراؽ ا١تالية كالتجارية، كبالتارل تقليص حجم االئتماف ا١تصريف كالسيطرة التضخم؛

رفع نسبة االحتياطي القانوشل من طرؼ البنك ا١تركزم كمن مث تقل األرصدة النقدية احملتفظ هبا لدل البنوؾ  .4
 .التجارية كتقل بذلك قدرهتا على منح االئتماف

إذل جانب ىذه الوسائل الغَت مباشرة فإنو ٯتكن للبنك ا١تركزم إصدار تعليماتو مباشرة إذل البنوؾ التجارية ٓتصوص 
 .ٖتديد مقدار القركض اليت ٯتكن أف ٘تنحها للعمالء
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 :إال أف استخداـ كسائل السياسة النقدية تعًتيها عدة صعوبات منها
 إف ا٩تفاض أسعار األكراؽ ا١تالية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة سيعرض أصحاهبا للخسارة ؛ .1

 ارتفاع أسعار الفائدة يؤدم إذل ٗتفيض اإلنفاؽ االستثمار ٦تا يؤدم إذل إبطاء معدالت النمو االقتصادم؛  .2

 .ارتفاع سعر الفائدة يؤدم إذل ارتفاع قيمة القركض اليت ٯتكن أف ٖتصل عليها اٟتكومة .3

 .وسائل السياسة المالية: المطلب الثالث
 يعترب اإلجراء ا١تارل مهما يف مواجهة القول التضخمية داخل االقتصاد كتعمل ىذه الوسائل أساسا على تقليل 

اإلنفاؽ اٟتكومي كزيادة اإليراد اٟتكومي كيتوقف حجم الفائض ا١تطلوب يف ا١تيزانية على حجم الفجوة التضخمية 
 .ا١تراد تغطيتها ككذلك أثر السياسات األخرل ا١تتبعة لنفس الغرض

 كما تستطيع الدكلة االقًتاض من اٞتمهور هبدؼ امتصاص الفائض من دخوؿ األفراد كتقليل إنفاقهم يف سوؽ 
السلع، دكف أف تقـو بإنفاؽ ىذه النقود على مشركعاهتا على الرغم من دفعها لنفقات الدين العاـ على شكل فائدة 

 .٭تصل عليها اٞتمهور كٖتملها ٠تسائر مادية من أجل خدمة اجملتمع كمكافحة التضخم
كما أف اٟتكومة لكي تدفع الفوائد ا١تًتتبة على القرض العاـ، فإهنا ترفع معدالت الضرائب كىو إجراء يتفق كسياستها 

 .العامة يف معاٞتة التضخم
من خالؿ ما سبق يتضح أننا قدمنا سبل معاٞتة التضخم باعتبارىا ظاىرة نقدية ْتتة، إال أف ىناؾ كجهة نظر أخرل 

 .متعلقة ٔتعاٞتة التضخم كخاصة يف الدكؿ ا١تتخلفة فيما يعرؼ با١تنهج ا٢تيكلي ١تعاٞتة التضخم
 1:المنهج الهيكلي لمعالجة التضخم :المطلب الرابع

 حسب رأم االقتصاديُت ا٢تيكليُت فإف التضخم ظاىرة نإتة عن االختالالت االقتصادية كاالجتماعية للدكؿ 
ا١تتخلفة، كال تلعب العوامل ا١تالية كالنقدية إال دكرا ثانويا، لذلك على ىذه الدكؿ أف تتبع أساليب ١تواجهة ىذه 

الظاىرة ٗتتلف عن تلك األساليب اليت تتبعها الدكؿ األخرل، حيث يرل ا٢تيكليُت أف التضخم مشكلة تتصل ّتانب 
العرض أكثر من اتصا٢تا ّتانب الطلب، كبالتارل فإف القضاء عليها يقتضي اٗتاذ قرارات اقتصادية كاجتماعية كسياسية 

 :ك٘تثلت مقًتحاهتم فيما يلي
عن طريق تطوير كٖتديث ىذا القطاع لزيادة عرض ا١تنتجات الزراعية : ضرورة حل مشكلة القطاع الزراعي .1

 .لتلبية الطلب ا١تتزايد عليها، كتأمُت حاجات الصناعات احمللية

 . لتلبية حاجة السوؽ احمللية، كإشباع حاجة األفراد من السلع ا١تصنعة:ضرورة إنشاء الصناعات المحلية .2

كذلك على النحو الذم ٭ترر االقتصاد من التبعية العمياء : ضرورة تغيير ىيكل اإلنتاج وتنويعو .3
 .لالقتصاديات ا١تتقدمة

                                                           
. 373ٛتد زىَت شامية، مرجع سابق الذكر، ص أ.  1
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حيث يتم إعادة توزيعو بُت الطبقات االجتماعية : ضرورة اللجوء إلى سياسة إلعادة توزيع الدخل القومي .4
ا١تختلفة كبُت ا١تناطق اإلقليمية من ناحية أخرل، ٦تا يقلل من سوء التوزيع، كيزيد من ا١تيل إذل االدخار 

كيقلل من ٪تو قول االستهالؾ ٦تا يتوافق مع متطلبات التنمية االقتصادية كيقلل من حدة الضغوط 
 .التضخمية
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 األزمات المالية: الفصل الثاني عشر
 من األزمات ا١تالية اليت كاف ٢تا آثار سلبية على ٣تمل االقتصاد العا١تي، كىددت  العادل العديدعرؼ

كقد تضاعف عدد ىذه األزمات بشكل مذىل مع هناية . االستقرار االقتصادم، السياسي كاالجتماعي للبلداف ا١تعنية
٦تا جعلها من  ٙتانينيات القرف العشرين، كما تغَتت طبيعتها تدر٬تيا مع تطور االقتصاديات، كتعددت أسباهبا كآثارىا،

كعليو سنتناكؿ من خالؿ ىذا الفصل ٚتلة من ا١تفاىيم ا١تتعلقة باألزمات . أكثر ا١تواضيع االقتصادية تداكال للدراسة
 . ا١تالية مع ٖتديد أشكا٢تا، كأسباب حدكثها، كأىم اآلثار كالنتائج ا١تًتتبة عنها

 .مفهوم األزمات المالية: المبحث األول
فاألزمات قد تكوف . يعترب موضوع األزمات من ا١تواضيع اٟتساسة اليت تثَت اىتماـ العديد من الباحثُت

  .كمهما كاف اجملاؿ الذم كقعت فيو،فإنو يًتتب عنها أثار سلبية قد تكوف مدمرة. اجتماعية، سياسية أك اقتصادية
 .تعريف األزمة المالية: المطلب األول

 كاليت اشتقت بدكرىا من الكلمة اليونانية "Crisis" من الكلمة الالتينية "Crise"تنحدر الكلمة الفرنسية 
"Krisis" كتستعمل ىذه الكلمة يف علم االقتصاد لإلشارة إذل الفًتات القصَتة اليت يكوف خال٢تا االقتصاد يف حالة ،

 كقد استخدـ ىذا ا١تصطلح يف األدبيات الفرنسية بداية يف الكتابات الطبية، كبعدىا يف ٣تاالت أخرل 1.غَت مستقرة
 كرغم ٥.2تتلفة، كاألخالؽ، علم النفس، السياسة كاالقتصاد كخاصة يف اجملاالت ا١تالية كالتجارية كالصناعية كالزراعية

 . التداكؿ الكبَت ١تصطلح األزمة فإف ٢تا العديد من ا١تعاشل كالتعاريف
كل ما ال "أك ىي ". حالة من عدـ التوازف كاالتساؽ بُت ما مت كبُت ما ٬تب أف يتم"فتعرؼ األزمة بأهنا 

ٯتكن توقعو أك التفكَت فيو سواء من أحداث، أك تصرفات تؤثر أك هتدد بقاء الناس، كمنظمات األعماؿ أك تلوث 
 3".البيئة كاٟتياة الطبيعية

تعرّب عن موقف كحالة يواجهها متخذ القرار يف أحد الكيانات اإلدارية، تتالحق فيها "كما أف األزمة 
 4".األحداث كتتشابك معها األسباب بالنتائج كيفقد معها متخذ القرار السيطرة عليها كعلى إتاىاهتا ا١تستقبلية 

 Comte de Las"" الكونت دم الس كاز"عبارة األزمة ا١تالية فقد ظهرت ألكؿ مرة عند الكاتب أما 

Cases"  )1766 -1842)كتتضمن األزمات ا١تالية عموما توليفات ٥تتلفة من ا١تشاكل النقدية 1823.5 كذلك عاـ 
 .كا١تصرفية كمشاكل الديوف، كعلى ىذا األساس فقد تعددت مفاىيمها مع تعدد أنواعها كأشكا٢تا

                                                           
1. Jacques Pavoine, Les Trois Crises du xx

e
 Siècle,  (Paris : Ed Ellipses, 1994), P. 8. 

 جامعة ،اإلسالمي االقتصاد أْتاث مركز: السعودية العربية ١تملكةاجدة،  )إسالمي،  منظور من كحلوؿ أسباب العا١تية ا١تالية األزمة ؟ كتاباألزمة معنى ما سعيد، الرزاؽ عبد بلعباس .2

 .9. ص ،( 2009، العزيز عبد ا١تلك
 .346. ، ص(2003الدار اٞتامعية اٞتديدة للنشر، : اإلسكندرية )، ، اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات عبد السالـ أبوقحف .3
 .53.، ص(1990مكتبة مدبورل،: القاىرة)، منهج اقتصادي إداري متكامل لحل األزمات: دارة األزماتإ،  ٤تسن أٛتد ا٠تيضرم .4
 .8. الرزاؽ سعيد، مرجع سابق، ص عبد بلعباس.5



 

177 

اضطراب حاد كمفاجئ يف بعض التوازنات "كمن التعاريف ا١تبسطة ١تصطلح األزمة ا١تالية، ىي أهنا 
 كىي مؤشر على ىشاشة 1".االقتصادية يتبعو اهنيار يف بعض ا١تؤسسات ا١تالية ٘تتد آثاره إذل القطاعات األخرل

 .النظاـ ا١تارل ٢تذا البلد أك ذاؾ
اهنيار مفاجئ يف سوؽ األسهم، أك يف عملة دكلة ما، أك يف سوؽ العقار، أك "كما ٯتكن تعريفها على أهنا 

٣تموعة من ا١تؤسسات ا١تالية لتمتد بعد ذلك إذل باقي االقتصاد، ك٭تدث مثل ىذا االهنيار ا١تفاجئ يف أسعار األصوؿ 
 *".فقاعة سعرية"كنتيجة النفجار 

من ٣تمل التعاريف السابقة ٯتكن القوؿ أف األزمة ا١تالية ىي تلك التذبذبات العميقة اليت تؤثر كليا أك جزئيا 
على ٣تمل ا١تتغَتات ا١تالية، كعلى حجم إصدار كأسعار األسهم كالسندات، كإٚتارل القركض كالودائع ا١تصرفية، 

 .كمعدؿ الصرؼ، كتعرب عن اهنيار شامل يف النظاـ ا١تارل كالنقدم
إف التحدم الذم يواجهو متخذ القرار يف حالة األزمات برعت اللغة الصينية يف استيعابو، إذ رمزت ١تصطلح 

اليت ٯتكن " الفرصة " كاألخرل عن " ا٠تطر"أك٢تما تعرب عن :  ك٫تا عبارة عن كلمتُتWET_JI" ،2" األزمة بػ
كالرباعة يف ذلك تكمن يف تصور إمكانية األزمة كما تستبطن من ٥تاطر إذل فرصة إلطالؽ القدرات . استثمارىا

كالقدرة اٟتقيقية ىنا تكمن يف . اإلبداعية اليت تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظركؼ، كإ٬تاد اٟتلوؿ البناءة
إمكانية ٖتويل ا٠تطر إذل فرصة ٯتكن استثمارىا، كٖتويل إحباطات احملنة إذل مناخ ٭تفز كٮتصب فعالية اٞتهود 

  إذ يرل ( 1962 ) " الرأٝتالية كاٟترية" ق يف كتاب"ميلتوف فريدماف" األمريكيرجل االقتصاد كلعل ىذا ما يؤكده . اإلبداعية
 3".  ٯتكنها أف ٖتقق تغيَتا حقيقيا،حقيقية أك مصطنعةكانت سواء فقط،  األزمات "أف

 كإذا كانت األزمة ا١تالية ال تتعلق يف بداية األمر إال باألسواؽ ا١تالية، فإف توسعها كتفاقمها يؤدم إذل آثار 
مضرة باالقتصاد اٟتقيقي، من خالؿ تضييق االئتماف كا٩تفاض االستثمار، ٦تا ٬تر إذل أزمة اقتصادية، بل كحىت إذل 

  .  كقد تنتشر األزمة لتتحوؿ إذل أزمة إقليمية أك أزمة عا١تية4.ركود اقتصادم
 
 
  

 .العالقة بين األزمة المالية واألزمة االقتصادية: المطلب الثاني
                                                           

–األزمة ا١تالية العا١تية كانعكاساهتا على اقتصاديات الدكؿ : "، ا١تؤ٘تر العلمي الثالث حوؿ" على البلداف العربيةكانعكاساهتا،أسباهبا  مفهومػها:  األزمة ا١تالية"فريد كورتل، كماؿ رزيق،  .1
 .3. ، ص(2009 أفريل 28-29جامعة اإلسراء ا٠تاصة باالشًتاؾ مع كلية بغداد للعلـو االقتصادية،  األردف، )،"التحديات كاألفاؽ ا١تستقبلية

تعرؼ بأهنا تراكم الفركقات بُت القيمة السوقية ألصل مارل كقيمتو األساسية، أم ابتعاد القيمة السوقية لألصل ا١تارل عن الفقاعة ا١تالية أك السعرية، أك فقاعة ا١تضاربات كما تسمى أحيانا   *
 الذم قد يستغرؽ عدة سنوات كيتمثل، يف كاقع األمر، يف زيادة الطلب على أصل مارل مرحلة االنتفاخ: - ك٬تب اإلشارة ىنا إذل دكرة حياة الفقاعة اليت تشتمل مرحلتُت. قيمتو اٟتقيقية

 .معُت نتيجة العائد ا١ترتفع الذم يدره أك نتيجة التوقعات ا١تتفائلة بشأف قيمتو يف ا١تستقبل
كبُت الدائرة ا١تالية  (اإلنتاج، االستثمار، التشغيل) أك انفجار الفقاعة الذم يكوف مفاجئا نتيجة عدـ كجود ارتباط أك عالقة منطقية بُت الدائرة اٟتقيقية ،مرحلة الصدمةا١ترحلة الثانية ىي - 
 .9. بن نعموف ٛتادك، مرجع سابق، ص: أنظر يف ذلك. نتيجة حدة ا١تضاربة ا١تالية (األسواؽ ا١تالية)
 .25.ص عماد صاحل سالـ، مرجع سابق، .2
 http://www.siironline.org/alabwab/monawat(28)/333.ht visité le. 25. ص، "األزمة ا١تالية العا١تية اٟتالية ٤تاكلة للفهم"، الببالكم حاـز. 3

2009/11/25 
 .19. ص سعيد، مرجع سابق، الرزاؽ بلعباس عبد .4
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 عن الندرة كانتشار األمراض الفتاكة، أك مواجهات دينية كعرقية تنتهي ةاألزمات ١تا قبل الرأٝتالية ناتجكانت 
يف آخر األمر بتدىور كبَت يف األكضاع ا١تادية للسكاف، فاألمر دل يكن يتعلق باألزمات االقتصادية با١تفهـو اٟتديث 

غَت أف ميالد الرأٝتالية، كبشكل أدؽ اقتصاد السوؽ، جاء بنوع جديد من األزمات . كذلك بسبب غياب كازع الربح
تولدت على أساس ا١تنظومة اٞتديدة كا١تتمثلة يف ا١تلكية الفردية لوسائل اإلنتاج كاستعما٢تا للعمل كمصدر لإلنتاج 

كالًتاكم هبدؼ الوصوؿ إذل أكرب قدر من الكسب، الشيء الذم يقتضي منافسة مستمرة بُت الفاعلُت االقتصاديُت، 
كلقد ارتبطت ا١تلكية الفردية تارٮتيا ٔتيالد الطبقة البورجوازية يف .  متسارعمكىي منافسة تساعد على تقدـ تكنولوج

 العمل كمحور للحركية –كىنا اتضحت ثنائية رأس ا١تاؿ .  اإلنتاج اتساع القول العاملةةأكركبا، فيما أفرزت دينامكي
كأدل البحث عن مصادر جديدة .  االستهالؾ، أك العرض كالطلب–االقتصادية كتولد عنها ثنائية أخرل، اإلنتاج 

للربح كا١تنافسة بُت القول الصناعية الكربل إذل ظاىرة االستعمار كاالمربيالية يف سبيل توسيع األسواؽ كاستغالؿ ا١تواد 
 1.كىذه ىي العناصر اليت تشكل ٤تاكر األزمات االقتصادية. األكلية

إّف تقدصل مفهـو ٤تدد لألزمة االقتصادية كٖتديد األسباب ا١تؤدية إليها يعترب أمرا صعبا، على حد قوؿ 
ال يوجد بنظرم ال ": "النظاـ بالضوضاء: مفهـو األزمة يف النظرية االقتصادية" يف مقاؿ بعنواف  (J. Attali)أتارل.ج

 . لكن رغم ذلك ٯتكن تقدصل بعض ا١تفاىيم ا١تتعلقة باألزمة االقتصادية2".هناية كال بداية لألزمة
انقطاع بالنسبة إذل ٣ترل التوسع الذم يعطي كحده "ٯتكن تعريف األزمة االقتصادية بالنسبة إذل النمو بأهنا 

كىو يصبح عمليا منذ أف نبدأ ْتساب معدؿ . إذا كجدنا فيو اإلشباع، ألنو يقابل االستخداـ الكامل لعناصر اإلنتاج
كعليو ٯتكن تعريف األزمة االقتصادية بأهنا فًتة انقطاع يف ". النمو احملتمل أك عندما نستند إذل معدؿ النمو يف ا١تاضي

مسار النمو االقتصادم السابق، ال بل حىت ا٩تفاض اإلنتاج، كىي فًتة يكوف فيها النمو الفعلي أدسل من النمو 
  3.احملتمل

حالة حادة من ا١تسار السيئ للحالة االقتصادية لبالد أك "كما ٯتكن تعريف األزمة االقتصادية على أهنا 
تبدأ عادة جراء اهنيار أسواؽ ا١تاؿ، كترافقها ظاىرة ٚتود أك تدىور يف النشاط االقتصادم . إلقليم أك للعادل بأسره

 4". تتميز بالبطالة، اإلفالس، التوترات االجتماعية كا٩تفاض القدرة الشرائية
 كىناؾ من يصنف بعضا منها إذل أزمات اقتصادية دكرية ٯتكن رصد مقوماهتا كالوقاية منها ٔتعاٞتة بواعثها

اليت تظهر جليا من خالؿ الدكرات االقتصادية اليت ٯتر هبا االقتصاد القومي يف دكؿ اقتصاديات السوؽ خاصة، إذ 
كيف هناية ا١تطاؼ فإف األزمة تعطي دفعة لرفع . تشغل األزمة الدكرية مركز الصدارة يف تراتيبية األزمات االقتصادية

كيف ىذا ا١تعٌت بالذات تعترب األزمات ٔتثابة ا١ترحلة التأسيسية للدكرة، أم . إنتاجية العمل كٗتفيض نفقات اإلنتاج
  5.ا١ترحلة اليت ٖتدد بقدر كبَت ا١تسار الالحق للتطور، كا١تالمح الرئيسية للدكرة التالية

                                                           
 .75-76. ، ص ص(2009ا١تركز الثقايف العريب، : ا١تغرب: الدار البيضاء)، نحن واألزمة االقتصادية العالميةفتح اهلل كلعلو، . 1
 .11. دانييل أرنولد، مرجع سابق، ص. 2
 .12. ا١ترجع نفسو، ص. 3
 .19. ص سعيد، مرجع سابق، الرزاؽ بلعباس عبد. 4
 .2. ، ص(1981دار العلم للنشر،: موسكو)٤تمد تقي عبد اٟتسٍت القزكيٍت، : ، تعريباألزمات االقتصادية للرأسمالية المعاصرةإ بلجوؾ،  . أ .5
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 فإف األزمة ا١تالية كاألزمة االقتصادية تربطهما عالقة قوية، 1.(Kendelberger,2000)كحسب كندلربج 
فالدخوؿ يف ركود أين يكوف ىناؾ تباطؤ يف النمو االقتصادم يتزامن غالبا مع أزمة يف النظاـ ا١تصريف كا١تارل، من 

خالؿ شح يف عرض التمويل، كاهنيار أسعار األصوؿ ا١تالية، كإفالس كإعادة بناء القطاع البنكي، كىو ما يزيد من 
  2.كما أف األزمة ا١تالية تعطي اإلشارة كتعترب كسبب يف االنعكاس ٨تو األزمة االقتصادية. حدة األزمة االقتصادية

 .كعموما ٯتكن القوؿ أف األزمة االقتصادية ذات أبعاد أمشل كأكسع من األزمة ا١تالية

 .أنواع األزمات المالية: المبحث الثاني
 .ٯتكن التمييز بُت أربعة أشكاؿ أساسية لألزمات ا١تالية

 .أزمة العملة: المطلب األول
، كٖتدث األزمة يف النقد األجنيب، عندما (أزمة ميزاف ا١تدفوعات )يطلق عليها أحيانا أزمة الصرؼ األجنيب

تؤدم إحدل ىجمات ا١تضاربة على عملة بلد ما إذل ٗتفيض قيمتها أك إذل ىبوط حاد فيها، أك ترغم السلطات 
 . اتو، أك رفع سعر الفائدة بنسبة كبَتةمالنقدية على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياط

 .األزمة المصرفية :المطلب الثاني
، كىي عبارة عن حالة من عدـ االستقرار ٖتدث نتيجة اهنيار "Financial Panic"كتسمى أيضا الذعر ا١تارل 

من مقًتض  (كدائعهم)قصَتك األجل فجأة بسحب قركضهم  (ا١تودعوف)أحد ا١تصارؼ، كذلك عندما يقـو ا١تقرضوف 
 3 :كتتحقق ظاىرة الذعر ا١تارل عند توافر الشركط اآلتية. غَت قادر على السداد

 أف تزيد ا١تديونية قصَتة األجل عن األصوؿ قصَتة األجل؛ -
 أال ٭تتوم السوؽ على دائن كبَت قادر على توفَت التسهيالت الالزمة لسداد االلتزامات قصَتة ا١تدل؛ -
  .عدـ كجود مقرض أخَت أك مقرض هنائي -

ك٘تيل األزمات ا١تصرفية إذل االستمرار كقتا أطوؿ من أزمات العملة ك٢تا آثار أشد على النشاط االقتصادم، 
كقد كانت ىذه األزمات نادرة يف ا٠تمسينيات كالستينيات من القرف العشرين بسبب القيود على رأس ا١تاؿ كالتحويل، 

  4.كلكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ سبعينيات القرف ذاتو

اليت قد هتتز فيها " األزمة ا١تصرفية العادية" األكذل تتمثل يف 5كىنا ٯتكن ٘تييز نوعُت من األزمات ا١تصرفية،
، أين يصاب النظاـ ا١تصريف بالشلل الكامل "األزمة ا١تصرفية ا١تنظومية"قدرة بعض ا١تصارؼ عن الوفاء بالتزاماهتا، كبُت 

كتدفع حىت بالبنوؾ السليمة إذل إقفاؿ أبواهبا؛ كلعدـ إمكانية التمييز بُت البنوؾ الضعيفة كالسليمة بسبب عدـ كضوح 

                                                           
1. Christian de Boissieu, Les Systèmes Financiers : Mutation, Crises et Régulation, 2ème édition, (Paris :Ed 

Economica, 2006), p.88. 
2.  Bernard Rosier, Les Théories des Crises Economiques, 5ème édition, ( Paris : Ed La Découverte, 2003 ), p.5. 

 .23. ، ص(2001مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية، )  مجلة دراسات إستراتيجية،"األزمة ا١تالية كالنقدية يف دكؿ جنوب شرقي آسيا"شذا ٚتاؿ ا٠تطيب،  .3
صندكؽ ) 4، عدد 39، اجمللد مجلة التمويل والتنمية، "يدفع الطابع اٞتديد لألزمات إذل اإلسراع بإعادة التفكَت يف إجراءات الوقاية ك تدابَت اٟتل–عُت العاصفة " ،كريستياف ملدر  .4

 .6. ، ص، (2002النقد الدكرل، ديسمرب
  .181-180. ، ص ص(2000دار الشركؽ للنشر،: القاىرة)، ، أزمة النمور اآلسيويةعمرك ٤تي الدين .5
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 كىذا 1.ا١تعلومات، فإف ا١تودعُت يتجهوف إذل سحب نقودىم مهما كانت حالة البنك، كىو ما يسبب ذعر مارل
   *".بسلوؾ القطيع "النوع من السلوؾ يعرب عنو 

 .أزمة الديون :المطلب الثالث
 عن السدادٖتدث أزمة الديوف عندما يتوقف ا١تقًتض عن السداد أك عندما يعتقد ا١تقرضوف أف التوقف 

كقد ترتبط أزمة الديوف . ٦تكن اٟتدكث، كمن مث يتوقفوف عن تقدصل قركض جديدة، ك٭تاكلوف تصفية القركض القائمة
كتؤدم ا١تخاطر ا١تتوقعة بأف يتوقف القطاع العاـ عن سداد التزاماتو، إذل . (عاـ)أك بدين سيادم (خاص)بدين ٕتارم 

 1982 كمن أمثلة ذلك أزمة ا١تديونية لسنة 2.تراجع حاد يف تدفقات رأس ا١تاؿ ا٠تاص، كإذل أزمة يف الصرؼ األجنيب
  3.يف بلداف أمريكا الالتينية

 . أزمة األسواق المالية:المطلب الرابع
تعرؼ أيضا بأزمة انفجار الفقاعة ا١تالية، كٖتدث عند قياـ ا١تضاربُت بشراء أصل مارل بسعر يفوؽ قيمتو  

 كلعل أىم ما ٯتيز ظاىرة الفقاعة ا١تالية ىو طريقة انفجارىا، ٔتعٌت 4األساسية يف ظل توقع مكاسب رأٝتالية عالية،
التدىور ا١تفاجئ يف األسعار، الذم يلحق خسائر كبَتة با١تدخرين كيؤدم إذل ا٩تفاض مستمر يف قيمة األصوؿ 

  5.ا١تعنية، كحىت تدىور مستمر يف ٣تموع االقتصاد
، فإف ٥تاطر  أسواؽ األكراؽ ا١تالية ىي اإلطار الذم تتحدد فيها القيمة السوقية لألدكات ا١تاليةألفكنظرا 

 ا١تضاربة العامل الرئيسي كتعترب 6.االستثمار فيها ترتبط عموما بعدـ اليقُت بالعائد، كرٔتا احتماؿ كقوع خسائر رأٝتالية
 7 :ا١تسبب ٟتاالت عدـ االستقرار يف األسواؽ ا١تالية كذلك لالعتبارات اآلتية

 اآلجلة كالعاجلة يف السوؽ يقـو هبا مضاربوف كبار كصغار ٦تا يعٍت أف أداء السوؽ تإف معظم التداكال -
 يتحدد بشكل كبَت بسلوكيات كتوجهات ا١تضاربُت؛

يستند سلوؾ ا١تضارب يف السوؽ ا١تارل إذل اعتبارات فردية، تتمثل يف ٖتقيق أعظم ربح ٦تكن بأقل تكلفة  -
كيف أقل مدة زمنية ٦تكنة دكف األخذ بعُت االعتبار ظركؼ السوؽ، كىو ما يعٍت طغياف ا١تصلحة الفردية 

                                                           
1.  K.Michael Finger &.Ludger Schuknecht, "Commerce, Finance et Crises Financières", )Organisation Mondiale du 

Commerce, 1999), P.22. 
ض ٚتيع تفسَتات أزمة سعر الصرؼ أف أسواؽ الصرؼ األجنيب تتسم بالكفاءة، كنعٍت بالكفاءة أف األسعار تعكس ٚتيع ا١تعلومات ا١تتوفرة، إال أف بعض مظاىر كسلوكيات أسواؽ فًت ت *

يف إطار أزمة لسعر الصرؼ، فإف : فمثال. كيعترب سلوؾ القطيع أحد مظاىر عدـ كفاءة ىذه األسواؽ. ال تتفق مع مفهـو الكفاءة على اإلطالؽ (مثل أسواؽ ا١تاؿ األخرل)النقد األجنيب 
يتم تضخيمها بصفة مستمرة من خالؿ آلية التقليد، ْتيث تتحوؿ يف النهاية إذل نزكح كبَت غَت فإنو مثل ىذا السلوؾ سوؼ يعٍت موجات كبَتة من البيع، كأيا كاف سبب حدكثها يف البداية 

 87. ، ص، مرجع سابق٤تي الدينعمرك .  - 884. ، ص(2007دار النهضة العربية، : القاىرة)، االقتصاد الدوليسامي خليل، : - أنظر يف ذلك. منظم من العملة
 .6. ص ملدر، مرجع سابق، كريستياف  .2
 .11. ، ص(1999)، العدد األكؿ ةدورية دراسات اقتصادي، "إصالح صندكؽ النقد الدكرل كتثمُت دكره يف مواجهة التحديات اٟتالية كا١تستقبلية"صاحل صاٟتي،  .3
 .93. ص عمرك ٤تي الدين، مرجع سابق،  .4

5. Christian de Boissieu, Op. Cit., P.72. 
) اٞتزائر،  كعلـو التسيَت، جامعة ةاالقتصادم، أطركحة دكتوراه، كلية العلـو "(مع دراسة حالة جنوب شرؽ آسيا) األزمات ا١تالية كإمكانية التوقي منها كالتخفيف من آثارىا"أككيل نسيمة .6

. 104. ، ص (2007-2008
 . 8. ، صمرجع سابقنبيل بوفليح كعبد اهلل اٟترتسي ٛتيد،  .7
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على حساب ا١تصلحة اٞتماعية ٦تا يؤدم يف معظم األحياف إذل خسارة ٚتيع ا١تتعاملُت يف السوؽ ا١تارل ٔتا 
 فيهم ا١تضاربوف يف حاؿ حدكث أزمة مالية؛

إف سلوؾ القطيع الذم ينتهجو كبار كصغار ا١تضاربُت يؤدم إذل سوء ٗتصيص ا١توارد يف السوؽ ا١تارل،  -
 يف قطاعات معينة، كىو ما يؤدم إذل تكوين فقاعات مالية تحيث تًتكز معظم ا١تعامالت كالتداكال

تؤدم يف حاؿ انفجارىا إذل كقوع أزمات مالية يف السوؽ ا١تارل على غرار أزمة قطاع التكنولوجيا اليت 
 شهدىا سوؽ ا١تاؿ األمريكي مع بداية العقد األكؿ من القرف الواحد كالعشرين؛

إف التوقعات ا١تستقبلية للمضاربُت حوؿ توجهات السوؽ قد تكوف غَت صحيحة نتيجة حالة عدـ اليقُت،  -
 ٦تا قد يسبب خسائر كربل للمضاربُت فضال عن باقي ا١تتعاملُت يف السوؽ ا١تارل؛

 اآلجلة، كىو ما يؤدم إذل تعاظم تإف تطور ا٢تندسة ا١تالية شجع ا١تضاربُت على التوجو ٨تو التداكال -
 .  ا١تخاطر ا١تصاحبة ٢تذا النوع من ا١تعامالت كبالتارل ازدياد فرص كقوع األزمات ا١تالية

 :إذل جانب األشكاؿ األساسية لألزمات ا١تالية، ىناؾ عدة ظواىر مالية ٯتكن اعتبارىا ٔتثابة أزمات مالية ىي
 .أزمة السيولة الدولية :المطلب الخامس

كتعرؼ أيضا بأزمة شح السيولة الدكلية، كىي تنتج عن عدـ االتساؽ أك التوافق بُت آجاؿ استحقاؽ كل من 
األصوؿ كا٠تصـو الدكلية ٢تذا النظاـ؛ فإذا عجزت أصوؿ البلد ا١تقومة بالعملة األجنبية قصَتة األجل عن تغطية 
خصومو كالتزاماتو قصَتة األجل ا١تقومة بالعملة األجنبية فإف النظاـ ا١تارل يفقد سيولتو الدكلية كيصبح عاجزا عن 

، كأزمة ا١تكسيك 1982كيرل العديد من االقتصاديُت أف أزمة شيلي عاـ . االستجابة كالتصدم ألم صدمة خارجية
 .تتسم ٚتيعها بفقداف النظاـ ا١تارل لسيولتو الدكلية 1997 كاألزمة ا١تالية األسيوية عاـ 1994عاـ 

  .األزمة المالية المنظومية: المطلب السادس

األكؿ  ، كىنا ٧تد نوعُت،"اٟتدث ا١تنظومي" حىت نتمكن من ٖتديد فكرة حوؿ خطر النظاـ ٬تب أكال تعريف
 أم أف أم خرب سيئ ٮتص مؤسسة مالية     أك أكثر L’Effet Domino"،1"" أثر الدكمينو" ٮتص شعور مسبق بػ

، أم أف أم "بػالكارثة"أما اٟتركة الثانية فتتم من خالؿ شعور مسبق . يؤثر يف سلسلة من ا١تؤسسات ا١تالية األخرل
 الكلي تؤثر يف نفس الوقت على الظركؼ ا١تالية لعدد كبَت من ا١تؤسسات كاألسواؽ، دصدمة على مستول االقتصا

 ىي القناة اليت من خال٢تا يتحوؿ حدث منظومي *كيف كلتا اٟتالتُت فإف العدكل. كٖتث على ردة فعل سلبية كمشًتكة

                                                           
1. Tobias Adrian & Hyun Song Shin, " Liquidité et Contagion Financière " ,  Revue de la Stabilité financière,     N° 

11 (Banque de France, Février 2008), P.2 
دم إذل سلسلة متوالية من األزمات يف يؤ تعٍت العدكل أف أزمة أك ىجمة مضاربية يف سوؽ ما يزيد بشكل مهم من احتماؿ الضغوطات يف أسواؽ مالية أخرل، كما ٯتكن أيضا أف *

 :، أنظر يف ذلكأسواؽ ٥تتلفة
Pierre Cailleteau & Edouard Vidon, " La Dynamique des Crises Financières Internationales: Quelques 

Enseignements", Bulletin de La Banque de La France, N° 64 (Avril 1999),P.13. 
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كما أف .  كعلى ىذا األساس فإف األزمة ال تقتصر على قطاع كاحد كلكنها ٘تتد إذل ا١تنظومة ككل1إذل أزمة مالية،
   .األزمة ٯتكن أف تنتقل من نظاـ مارل إذل آخر بفعل عو١تة األسواؽ ا١تالية كتأخذ األزمة، يف ىذه اٟتالة، بعدا عا١تيا

 .  أزمة المخاطر المعنوية:المطلب السابع

تتحقق ا١تخاطر ا١تعنوية يف ٣تاؿ األسواؽ ا١تالية إذا اعتقد ا١تستثمركف أك ا١تودعوف لدل البنوؾ أف اٟتكومة 
كيًتتب على ىذا . أك يف حاؿ اهنيار البنوؾ سوؼ تضمن استثماراهتم ككدائعهم يف حاؿ فشل ىذه االستثمارات،

حيث تقـو . االعتقاد تراخي ا١تستثمرين كا١تودعُت يف مراقبة كمتابعة نشاط الشركات كالبنوؾ كضماف اٟتذر يف قراراهتم
. البنوؾ باإلفراط يف اإلقراض عما كاف ٯتكن أف يكوف عليو اٟتاؿ يف غياب االعتقاد بوجود الضمانات اٟتكومية

، لدكلة أك أم ىيئة ٤تلية امن طرؼ "EX-POST"كيرتكز ا٠تطر ا١تعنوم على طرح بسيط مفاده أف التدخل البعدم
قويا يف اإلفراط يف منح  "EX-ANT"، ٮتلق شعورا قبليا (FMI)أك من طرؼ ىيئة دكلية كصندكؽ النقد الدكرل 

 2.قركض أكثر ٥تاطرة
 .األزمة المالية التوأم: المطلب الثامن

تّولد شكل جديد من األزمات ا١تالية لفًتة ما بعد اٟترب العا١تية الثانية ىي األزمات ا١تالية التوأـ، كتظهر 
ىذه األزمات من خالؿ تركيبة من مضاربة حادة على العملة الوطنية كموجة من حاالت اإلفالس كالضعف يف 

، ككذلك الشك ٓتصوص (كبالتارل نظاـ الصرؼ)البنوؾ، ٕتتمع مع شك كحذر ٓتصوص استقرار أسعار الصرؼ 
كىذا النوع من األزمات دل . سيولة كمالءة الوسطاء ا١تاليُت، كاليت ٢تا تأثَت متبادؿ كرجعي الواحدة على األخرل

-1977( كانت الشكل السائد لألزمات خالؿ الفًتة غَت أهنا 3يسجل الكثَت منها خالؿ فًتة نظاـ بريتوف ككدز،

 . فمثال، عرفت أندكنيسيا كماليزيا كالفلبُت ، تزامنا بُت أزمات الصرؼ كاألزمات ا١تصرفية،)1998
كيف ىذا اإلطار ٯتكن اإلشارة إذل ثالث كجهات نظر يف تفسَت ىذا التزامن بُت أزمات الصرؼ كاألزمات 

ا١تصرفية، حيث تؤكد كجهة النظر األكذل أف األزمات ا١تصرفية كأزمات الصرؼ متزامنة ك٢تا نفس األسباب، أما كجهة 
النظر الثانية فًتل أف األزمة ا١تصرفية تتبعها أزمة الصرؼ، أما كفق النظرة الثالثة فإف أزمة الصرؼ تتبعها أزمة مصرفية 

لتحليل اإلحصائي لألزمات ا١تالية الذم مت من طرؼ كل من كامنسكي لكن ككفق ا .يف أغلب األحياف
فإف األزمات  (Eichengreen & Arteta,2000) كآيشنجرين كأرتتا ، (Kaminsky & Reinhart,1999)كرينهارت

 .ا١تصرفية تسبق يف الكثَت من األحياف أزمات العملة

 . أسباب األزمات المالية: المبحث الثالث

                                                           
1. Mechel Aglietta, Macroéconomie Financière -2.Crises Financières et Régulation Monétaires, 4ème édition, 

(Paris :  La Découverte, 2005), PP. 36-37.  
2. Mario Dehove,"Crises Financières Deux ou Trois Choses que nous Savon d’elles: Que Nous Apprenons  

L'approche Statique Des Crises Financières",  Document de Travail (Conseil D’analyse Economique, Avril 2003), 
P.133. 
3. Robert Boyer, Mario Dehove & Dominique Plihon, Les Crises Financières, (Paris : Ed La Documentation 

française, 2004), PP. 26- 27.   
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   1:ٯتكن حصر أسباب األزمات ا١تالية فيما يلي
 .عدم استقرار االقتصاد الكلي: المطلب األول

إف عدـ استقرار السياسات االقتصادية الكلية يؤدم إذل اختالؿ مارل فمثال، تؤدم السياسات النقدية 
كا١تالية التوسعية إذل إنعاش النشاط اإلقراضي، مع اإلفراط يف االستثمار يف القطاعات غَت ا١تنتجة كقطاع العقار، 

كمن ناحية أخرل فإف السياسات النقدية كا١تالية ا١تقيدة قد تؤدم . دافعة بذلك أسعار األسهم كالعقارات ٨تو االرتفاع
 2.إذل تباطؤ النشاط االقتصادم كإذل صعوبة خدمة الديوف، كتزايد نسبة الديوف ا١تعدكمة اليت هتدد البنوؾ باإلفالس

 :كمن أىم مظاىر عدـ االستقرار االقتصادم الكلي ما يلي
 : تقلبات شروط التبادل التجاري.1
ٯتكن أف تؤدم الصدمات كالتقلبات اٟتاصلة يف شركط التبادؿ التجارم، كارتفاع معدالت الفائدة الدكلية،  

إذل عدـ االستقرار ا١تارل، كإذل ا٩تفاض يف مداخيل الدكلة كا١تؤسسات ا١تقًتضة، ٦تا ٬تعلها غَت قادرة على ٖتمل 
 كا٠تارجية، كما ٯتكن أف تؤدم يف النتيجة إذل مشاكل يف خدمة الدين كتراكم ةمسؤكلية التزاماهتا ا١تالية الداخلي

 . كىو ما يًتتب عنو يف النهاية حدكث أزمة مالية3.القركض غَت ا١تنتجة
 :التقلبات في أسعار الفائدة .2

 تعترب التقلبات الكبَتة يف أسعار الفائدة العا١تية أحد أىم العناصر ا١تسببة لألزمات ا١تالية كخاصة يف الدكؿ 
النامية، فالتغَتات الكبَتة يف أسعار الفائدة ال تؤثر فقط على تكلفة االقًتاض، بل إهنا تؤثر على تدفقات االستثمار 

 4.األجنيب ا١تباشر إذل الدكؿ النامية كدرجة جاذبيتها
 : في أسعار الصرف وارتفاع معدالت التضخمتالتقلبا. 3
إف تقلبات أسعار الصرؼ من األسباب الرئيسية يف حدكث العديد من األزمات ا١تالية، كما أف التقلبات يف  

معدالت التضخم تعترب عنصرا حاٝتا يف مقدرة القطاع ا١تصريف على القياـ بدكر الوساطة ا١تالية كخصوصا منح 
   5.االئتماف كتوفَت السيولة

 
 .اضطرابات القطاع المالي: المطلب الثاني

إف القطاع ا١تارل الكفء كالسليم يعترب مكونا أساسيا يف قابلية حساب رأس ا١تاؿ للتحويل، إذ يساعد البنوؾ  
 كعلى ىذا األساس يكوف من األفضل التعامل ّترأة 6.على استثمار رؤكس األمواؿ بكفاءة كعلى مواجهة الصدمات

 1 :كينعكس ضعف القطاع ا١تارل أساسا فيما يليمع ا١تشاكل األساسية يف القطاع ا١تارل، 
                                                           

 .8-3.، ص ص(2004مام ) 29، سلسلة دكرية تعٌت بقضايا التنمية االقتصادية العربية، ا١تعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد"األزمات ا١تالية"ناجي التوشل،  .1
 .20-19. ص ص، (2001دار النيل للطباعة كالنشر،:مصر) األزمات المالية في األسواق الناشئة، مع إشارة خاصة ألزمة جنوب شرق آسيا، أٛتد يوسف الشحات، .2

3.  K.Michael Finger & Ludger Schuknecht,  " Commerce, Finance et Crises Financières", (Organisation Mondiale du 

Commerce, 1999), P. 26.   
 .4. ناجي التوشل، مرجع سابق، ص .4
 .4. ا١ترجع نفسو، ص .5
 .23.، ص(1998ديسمرب صندكؽ النقد الدكرل،  )مجلة التمويل والتنمية، "تسلسل اإلجراءات لتحرير حساب رأس ا١تاؿ" بارم جونستوف،  .6
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: عدم تالؤم أصول وخصوم المصارفسياسات اإلقراض و تراخي.1
نتيجة ؾ، بنوؾ يؤدم التوسع يف منح القركض إذل ظهور مشكلة عدـ التالـؤ كا١تطابقة بُت أصوؿ كخصـو اؿ

.  من السيولة ١تواجهة التزاماهتا اٟتاضرة كاآلجلةؼلعدـ االحتفاظ بقدر كا
  :تحرير مالي غير وقائي. 2

يعٍت التحرير ا١تارل دخوؿ مصارؼ أجنبية إذل السوؽ ا١تارل، ٦تا يزيد الضغوط التنافسية على ا١تصارؼ احمللية، 
كقبوؿ أنواع جديدة من ا١تخاطر قد ال يتحملها ا١تصرؼ، كبدكف اإلعداد كالتهيئة كالرقابة الالزمة قبل التحرير ا١تارل 

 . كا١تخاطر اٞتديدةفإف ا١تصارؼ قد ال تتوفر ٢تا ا١توارد كا٠تربات الالزمة للتعامل مع ىذه األنشطة
 : تدخل الحكومة في تخصيص االئتمان.3

ىناؾ أشكاؿ ٥تتلفة لتدخل الدكلة من شأهنا تعريض القطاع ا١تارل للخطر، فمثال، ساىم الدكر الكبَت للدكلة 
فقد كانت يف عملية ٗتصيص القركض االئتمانية، يف حدكث العديد من األزمات ا١تالية خاصة يف البلداف النامية، 

الدكلة يف كثَت من األحياف تفرض على البنوؾ منح قركض ٔتعدالت فائدة أقل من تلك السائدة يف السوؽ على 
 . كيؤدم إذل عدـ التوظيف اٞتيد للقركض يعرض ىذه البنوؾ ١تخاطر اإلعسار ا١تارل كىو ما2.أساس احملسوبية

 : ضعف النظام المحاسبي والرقابي وانعدام الشفافية واإلفصاح عن المعلومات.4
كما أف 3.يعترب نقص الشفافية كاإلفصاح عن بيانات اقتصادية كمالية موثوؽ فيها سببا مباشرا لألزمات

 بالديوف ا١تعدكمة كنسبتها من ٤تفظة ا١تصرؼ االئتمانية، ؽضعف اإلجراءات احملاسبية ا١تتبعة، كخصوصا فيما يتعل
كعدـ االلتزاـ بالقانوف ا٠تاص باٟتد األقصى للقركض ا١تقدمة ١تقًتض كاحد كنسبتها من رأس ماؿ البنك، إضافة إذل 

 . نقص الرقابة ا١تصرفية الفعالة، يعترب دكف شك من أىم أسباب االضطرابات كاألزمات ا١تالية
 .تشوه نظام الحوافز: المطلب الثالث

ال يتأثر مالؾ ا١تصارؼ كاإلدارات العليا فيها ماليا من جراء األزمات ا١تالية اليت سا٫توا يف حدكثها، فال يتم  
كما أف قلة خربهتم، كانت من األسباب . مثال إهناء خدماهتم أك ٖتميلهم ا٠تسائر اليت حدثت من جراء األزمة

األساسية ٢تذه األزمات، كأف عملية تعديل ىيكل ا١تصرؼ كتدكير ا١تناصب اإلدارية دل تنجح يف تفادم حدكث 
كما دلت التجارب أيضا على أف اإلدارات العليا ٧تحت يف إخفاء الديوف ا١تعدكمة . األزمات أك اٟتد من آثارىا

 4.للمصارؼ، كذلك نتيجة ضعف الرقابة ا١تصرفية من ناحية كضعف النظم كاإلجراءات احملاسبية من ناحية أخرل
 .كىذا ما يصّعب من مهمة الوقاية من األزمات ا١تالية كاالستعداد اٞتيد لتفاديها كالتخفيف من آثارىا

 .مكونات تدفقات رأس المال: المطلب الرابع

                                                                                                                                                                                           
 .5. ناجي التوشل، مرجع سابق، ص .1

2. K.Michael Finger & Ludger Schuknecht, Op. Cit., P.26. 
 .136.، ص(1999مكتبة مدبورل للتشر، : القاىرة)، ، السوق العربية المشتركة في ظل العولمة سليماف ا١تنذرم .3
 .8.التوشل، مرجع سابق، صناجي   .4
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لقد كاف ١تكونات تدفقات رأس ا١تاؿ أثرىا البالغ يف حدكث األزمات، كتعترب القركض قصَتة األجل من بُت  
أخطر أنواع التدفقات ا١تالية، كأكثرىا عرضة للسحب خالؿ األزمات، على عكس تصفية االستثمارات األجنبية 

   1.ا١تباشرة كاالستثمار يف األسهم كالسندات اليت قد تلحق البائعُت خسارة كبَتة أثناء األزمات
 إضافة إذل ما سبق، ٯتكن القوؿ أف أىم األسباب ا١تعًتؼ هبا يف حدكث معظم األزمات ا١تالية تتمثل يف قياـ 

كىناؾ . (القركض االستهالكية كالقركض العقارية)البنوؾ باإلقراض ا١تفرط كغَت اٟتذر كخاصة القركض غَت ا١تنتجة 
ثالث عوامل ٕتعل ىذا األمر ٦تكنا تتمثل يف، عدـ مالءة كانضباط السوؽ يف النظاـ ا١تارل كالتوسع يف حجم 

 كىي مقولة 2 ،(Too Big To Fail)" أكرب من أف يفشل"  أما السبب الثالث فينحصر يف مفهـو .ا١تشتقات ا١تالية
اقتصادية شائعة تعٍت أف ا١تؤسسات ا١تالية العمالقة من شأهنا أف تستوعب الصدمات، كما أف البنوؾ، كاعتقادا منها 
بأف البنك ا١تركزم سيكوف جاىزا يف هناية ا١تطاؼ إلنقاذ البنوؾ الكربل كٛتايتها من الفشل، تتوسع يف منح االئتماف 

 .كىو ما يولد مشكل ا١تخاطر ا١تعنوية
 
 
 

 واهلل ولي التوفيق
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           
.  21. ، مرجع سابق، صأٛتد يوسف الشحات .1
 منظور من كحلوؿ أسباب العا١تية ا١تالية األزمة كتاب  ترٚتة رفيق يونس ا١تصرم،ىل يمكن للتمويل اإلسالمي أن يساعد في حلها،. األزمة المالية العالمية٤تمد عمر شربا،  .2

 .291.  ص،(2009   العزيز، عبد ا١تلك جامعة اإلسالمي، االقتصاد أْتاث مركز: ةعودمساؿ العربية جدة، ا١تملكة  )إسالمي،
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