الفصل الثاني  :األنظمة النقدية
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الهدف العام:
ٌهدؾ هذا الفصل إلى التعرؾ على النظام النقدي ومختلؾ الننظم النقدٌنا التنً تولنا إدارن الن نا
النقدي فً مختلؾ بلدان العالم.

األهداف الخاصة
بعد أن ٌقرأ ال الب هذا الفصل سٌكون قادرا على:
 /1تحدٌد مكوناا النظام النقدي وأهدافه.
 /2تحلٌل ت ور األنظما النقدٌا .

 1إعداد األستاذ :عبد الرزاق كبو  ،أستاذ مساعد أ ،كلٌا العلوم االقتصادٌا والتجارٌا وعلوم التسٌٌر ،جامعا الحاج لخضر ،باتنا
–الجزائر2113.
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الفصل الثاني  :األنظمة النقدية
ٌتم فً نظام المقاٌضا توجٌه اإلنتاج إلى السوق وهنو المكنان النذي تصنب فٌنه كنل الن نا اا
االقتصننادٌا ،وٌصننبب بننذلن اإلنتنناج والتخصن

فٌننه للمبادلننا النقدٌننا الصننفا السننائدن ،والسننوق هننو

العامل األساسنً المننظم لهنذا الننو منن الحٌنان االقتصنادٌا ،لنذلن كاننا الحاجنا كبٌنرن إلنى تنظنٌم
عملٌا التداول النقدي لدعم ت ور اإلنتاج ،من حٌث وحندن النقند واألننوا المتداولنا وكٌفٌنا إصندار
كننل منهننا ،و ننرو هننذا اإلصنندار وضننب الحٌننز الجؽرافننً لسننل ا هننذ النقننود ،إللننزام الجمهننور
بقبولهننا لتسنندٌد قٌمننا الم ننترٌاا وإبننرا ذمننا المنندٌنٌن وإمكانٌننا تحوٌلهننا إلننى ؼٌرهننا مننن النقننود
المتداولا 1.فً إ ار ما ٌعرؾ بالنظام النقدي"،المبحث األول"
كمننا ت ننترن جمٌننن األنظمننا النقدٌننا فننً األسننا
الواضحا والمعلن عنها ،فهً المقٌا

أو القاعنندن النقدٌننا التننً تكننون قاعنندن القٌمننا

الذي ٌتخذ المجتمن قاعندن لحسناب القنٌم االقتصنادٌا لجمٌنن

السلن والخدماا ومن ثم إمكانٌا مقارنا السنلن بعضنها بنبع

 .و قند اختلنؾ قاعندن القنٌم منن فتنرن

ألخرى فسمحا بتعدد األنظما النقدٌا "المبحث الثاني"
المبحث األول :ماهية النظام النقدي
إن النقود ظاهرن اجتماعٌا ،ترتب ارتبا ا وثٌقنا بت نور اقتصناد المبادلنا ،وأخنذا الت نوراا
فٌمننا بعنند رٌقهننا نحننو تعنندد أ ننكال النقننود المسننتخدما فننً المبادلننا .فلننزم األمننر تنندخ مننن الدولننا
لتنظننٌم الن ننا النقنندي .لننذلن توجننب األمننر تحدٌنند مفهننوم النظننام النقنندي"المطلببب األول" وتحدٌنند
عناصر وأهدافه "المطلب الثاني"
المطلب األول :تعريف النظام النقدي :
ٌعرؾ النظام النقدي على أنه ":مجموعة من القواعد التنظيمية والمؤسسات النقديبة الخاصبة
بالتببداول النقببدي فببي بيئببة اقتصببادية معينببة حسببب أنببواع النقببود المسببتعملة وطببرف إصببدارها
وقواعببد الحسبباب النقببدي التببي تحقببا الوظببائف المختلفببة للنقببد" 2وٌضننٌؾ النندكتور أحمنند حسننٌن
فض عن حزما اإلجرا اا التنظٌمٌا المنظما لعملٌا التداول النقدي فً المجتمن ،الفترن الزمنٌنا،
ْ
المتداولا.
وتنظٌم قابلٌا بعضهما للتحوٌل إلى األنوا األخرى من النقود

 1محمد دوٌدار ،االقتصاد النقدي ،المرجن السابق.521-521. ، ،
 2سحنون محمود ،المرجن السابق ،21. ،عن عبد المنعم السٌد علً،اقتصادٌاا النقود والمصارؾ ، 2002 ،العراق
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و من خ ل هذا التعرٌؾٌ ،مكننا أن ندرن أن كنل نظنام نقندي ٌتنوفر علنى مجموعنا منن العناصنر
األساسٌا تعتبر لبناا فً هذا النظام ،الذي سٌخدم ت ور اقتصاد المبادلا.
المطلب الثاني :مكونات النظام النقدي وأهدافه
الفرع األول :مكونات النظام النقدي
ٌتكون النظام النقدي من العناصر التالٌا:
 1ـ تحديد القاعدة النقدية :وهً األسا
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الذي نرتكز علٌه لقٌا

القنٌم االقتصنادٌا .لنذلن تعنرؾ

أٌضننا بقاعنندن القننٌم ،كمننا ٌننتم تحدٌنند مختلننؾ أنننوا النقننود المتداولننا والمسننتخدما فننً بلنند معننٌن ،إذ
ٌتوجب تحدٌد مختلؾ أنوا النقود ،منن نقنود ورقٌنا ،مسنكوكاا ،ودائنن لندى البننون والمإسسناا
المالٌا األخرى وؼٌرها .
 2ـ المؤسسات أو الهيئات التي توكل لها مهمة اصبدار أنبواع النقبود أو إبطالهبا :وٌتعلنق األمنر
بالبنن المركزي ،الخزٌنا العمومٌا ومإسساا اإلٌدا .
 3ـ مجموعة القبوانين :وت نتمل علنى القواعند التنظٌمٌنا والتعلٌمناا واألسنالٌب التنً تتندخل فنً
عملٌا إصدار النقود ،خلقها وإب الها وكل ما من ؤنه أن ٌضمن حسن إدارن النقود فً االقتصاد
الفرع الثاني :أهداف النظام النقدي
ٌمكن تجمٌن أهداؾ النظام النقدي فً:
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 1ـ تحقٌق أهنداؾ السٌاسنا االقتصنادٌا المتمثلنا فنً تحقٌنق االسنتقرار االقتصنادي عمومنا وخدمنا
النمو االقتصادي ،من خ ل ضمان استقرار قٌما الوحدن النقدٌا(استقرار األسعار)
 2ـ مرونا التحكم فً كمٌا النقود المتداولا ،عن رٌق التوفٌق بٌن االحتٌاجاا الحقٌقٌا ل قتصناد
ف نً الظننروؾ المختلفا(كسنناد أو توسننن) ،الناتجننا عننن ت ننور حقٌقننً وفعلننً فننً حجننم المبننادالا
االقتصننادٌا مننن جهننا وبننٌن كمٌننا النقننود ال زمننا لهننذا الت ننور مننن جهننا ثانٌننا ،وتننوفٌر إمكانٌنناا
التحوٌل السل

بٌن أنوا النقود المتداولا.

 3ـ الحفاظ على استقرار قٌما العملا الو نٌا دولٌا ،من خ ل المحافظا على قابلٌتها للتحوٌنل إلنى
العم ا األجنبٌا .وٌستمد هذا األمر وجود  ،من ضمان استقرار قٌمنا العملنا محلٌنا بالحفناظ علنى
قوتها ال رائٌا.
1
2

عبد المنعم السٌد علً ،نزار سعد الدٌن العٌسى ،المرجن السابق،
عادل أحمد ح ٌش ،المرجن السابق11. . ،ـ .15
عبد المنعم السٌد علً،نزار سعد الدٌن العٌسى ،المرجن السابق،
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.15.
.

15.ـ.11

المبحث الثاني :أنواع األنظمة النقدية
ت نننترن جمٌنننن األنظمنننا النقدٌنننا فنننً األسنننا

أو القاعننندن النقدٌنننا ،التنننً تكنننون قاعننندن القٌمنننا

الواضحا والمعلن عنها وهنً العنصنر األساسنً والمسنٌ ر فنً عملٌنا تنظنٌم تنداول النقنود ،بٌنمنا
تبقنننى العناصنننر األخنننرى ثانوٌنننا ،كوحننندن النقننند الرسنننمٌا المسنننتخدما فنننً الحسننناباا (الننندوالر
،الٌورو )...واألنوا المتداولا.
وٌقصنند بقاعنندن القٌمننا المقٌننا

الننذي ٌتخننذ المجتمننن كقاعنندن لحسنناب القننٌم االقتصننادٌا لجمٌننن

السلن والخدماا وإمكانٌا المقارنا بٌنها .فعندما ٌتم اتخاذ الذهب كمقٌا

للقٌم (قاعدن للقٌمنا)فٌعنً

ذلن أن منا تسناوٌه  1وحندن نقدٌا(الندٌنار ،الندوالر ،النٌن ،المنارن ،الٌنورو) ......منن النذهب هنً
الوحدن المعٌارٌا لقٌا

القٌم
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تلعب القاعدن النقدٌا دورا مهما للحفاظ على القٌما االقتصادٌا للنقنود ،فبمجنرد حندوث تقلبناا
فً القاعدن سٌنعك

أثرها على القون ال رائٌا للنقود ومن ثم على قدرتها على أدا وظائفها.

و على ضو القواعد النقدٌا تتحدد األنظما النقدٌا بٌن نظام سلعً ( المطلبب األول)ونظنام معندنً
( المطلب الثاني) إلى النظام االئتمانً ( المطلب الثالث)لتً ٌمكن تصنٌفها إلى:
المطلب األول :النظام النقدي السلعي:
هننو ذلننن النظننام الننذي تكننون فٌننه النقننود السننلعٌا أسننا

نقنندي أو تع ننى فٌننه لسننلعا معٌنننا أو

مجموعا من السلن صفا القبول العنام ألدا وظنائؾ النقنود .2وقند تنم اختٌنار هنذ السنلن بمنا ٌن

م

ببٌئا هذ المجتمعاا ،فتعددا بٌن ال عٌر ،الملب ،الق ن ،ال اي ،التبػ ،اإلبل...إلخ .لنذلن سننعال
رو قٌام هذا النظام "الفرع األول" وعوامل ف له"الفرع الثاني"
الفرع األول :شروط قيام هذا النظام
 1ـ إع ا صفا القبول العام لسلعا أو مجموعا من السلن.
 2ـ التعادل بٌن القٌما النقدٌنا (االسنمٌا)والقٌما السنلعٌا(الحقٌقٌا) ،ألن للسنلعا النقدٌنا اسنتخدامٌن
وت لب لك هما .فنذذا حندث اخنت ل المسناوان بنٌن القٌمتٌن،فذننه سنٌنحاز إلنى أحند االتجناهٌن .فنذذا
زادا القٌما النقدٌا عن القٌما الحقٌقٌا قاد ذلن إلى اسنتخدامها كنقند أفضنل منن اسنتخدامها كسنلعا
والعك

صحٌب.

 1عادل أحمد ح ٌش ،المرجن السابق.15-15. . ،
 2محمد زكً ال افعً ،مقدمة في النقود و البنوك ،دار النهضا العربٌا للن ر ،بٌروا،
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.55.

 3ـ ٌجب أن تتصؾ السلعا النقدٌا بالمرونا ،فتكون قادرن علنى تلبٌنا ال لنب ل سنتعمالٌن ،النقندي
والسلعً.
 4ـ ٌجب أن تعرؾ قٌم جمٌن السلن بالنسبا للسلعا النقدٌا.
الفرع الثاني :عوامل فشل نظام النقود السلعية:
ٌمكن أن نجمل أسباب ف ل نظام النقود السلعٌا فً:
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 1ـ صعوبة تجزئة السلع النقدية :فهنان صفقاا صؽٌرن القٌما ال تكون السلعا النقدٌا قادرن على
الوفا بها.
 2ـ صعوبة حفظ القيمة :لعدم قدرن بع

السنلن علنى المحافظنا علنى قٌمتهنا ،إلمكانٌنا تعرضنها

للتلؾ خ ل فترن بقائها فً الحٌازن .
 3ـ عببدم قببدرة النقببود السببلعية علببت تببوفير احتياجببات التبببادل :خصوصننا فننً ظننل اتسننا حجننم
المبادالا واتسا الن ا التجاري وزٌادن التخص

فً العمل.لنذلن كنان االتجنا إلنى نظنام نقندي

ٌعمل علنى ت فنً عٌنوب النظنام السنابق ،فظهنر النظنام النقندي المعندنً كحالنا خاصنا منن النظنام
النقدي السلعً.
المطلب الثاني :النظام النقدي المعدني:
استمر العمل فً ظل النظام المعدنً بقاعدن السلعا التً تم اختٌارهنا كنقنود ،وتع نى لهنا صنفا
القبننول العننام ألدا وظننائؾ النقننود ،إال أن السننلعا النقدٌننا المختننارن كانننا فننً البداٌننا مننن المعننادن
عمومنا ،لكنن مننن ت نور الظننروؾ تنم اختٌننار المعنادن النفٌسننا (النذهب و الفضننا) .وتعندد األنظمننا
النقدٌننا التننً تعتمنند علننى المعنندن ،فهنننان نظننام المعنندنٌن (الننذهب والفضننا)"،الفببرع األول" ونظننام
المعدن الواحد"الفرع الثاني".
الفرع األول -نظام المعدنين:
ٌقوم نظنام المعندنٌن علنى أسنا

قاعندن كنل منن النذهب والفضنا .أي وجنود نقنود قانونٌنا منن

الذهب إلى جانب النقود القانونٌا من الفضا .وٌنظم التداول النقدي فٌه على أسا :
 1ـ تعرٌؾ الوحدن النقدٌا بوزن معٌن من الذهب و من الفضا؛
1
2

25.ـ.25-

سحنون محمود ،المرجن السابق، ،
وسام م ن ،المرجن السابق.51. ،
سحنون محمود ،المرجن نفسه05-00. ، ،
أحمد ح ٌش ،المرجن السابق.51. ،
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2ـ تحدٌد ع قا ثابتا بٌن المعدنٌن بموجب القانون؛
 3ـ تمتن المعدنٌن بقون وفائٌا ؼٌر محدودن لجمٌن االلتزاماا وإبرا الذمم؛
 4ـ حرٌا ضرب أو سن النقود وحرٌا الصهر ،وهنا ٌسمب لألفراد الذٌن ٌمتلكون سلعا النذهب أو
الفضا بذمكانٌا سكها 1،أي تحوٌلها لندى مكاتنب السنن إلنى نقنود ،علنى أسنا
القانون للوحدن النقدٌا .كما ٌمكن تحقق العك

النوزن النذي ٌحندد

بموجب حرٌا الصهر.

 5ـ المساوان بٌن القٌما القانونٌا 2،من القٌما الحقٌقٌا،

3

بقا لقانون العر

وال لب

 6ـ حرٌا التصدٌر واالستٌراد.
لقد اتبعنا الوالٌناا المتحندن األمرٌكٌنا نظنام المعندنٌن مننذ صندور قنانون سنن النقنود عنام 1792
حٌننث حنندد وزن الوحنندن النقدٌننا الواحنندن (النندوالر) بننـ  24.75غ مننن الننذهب الخننال
 371.25غ من الفضا الخالصا 4،أي على أسا

وٌسنناوي

النسبا 1غ ذهب = 15غ فضا

واتبعا فرنسا هنذا النظنام مننذ عنام  1813بعند اصندار قنانون جرمٌننال ( 28منار

)1813النذي

نظم استخدام المعدنٌن دون تدخل مبا ر من السل اا العاما .اٌن حدد 1فرنن فرنسً =5غ فضنا
وحننننندد الع قنننننا بنننننٌن المعننننندنٌن علنننننى أسنننننا
1فرنن=1.32258غ ذهب.
الذهب والفضا هنً نفن
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 1غ ذهنننننب ٌقابلنننننه  15.5غ منننننن الفضنننننا .أي

ولضمان استقرار االقتصادٌ ،قتضً أن تكون النسبا التجارٌنا بنٌن

النسنبا(1غ ذهنب= 15.5فضنا) ،وفنً حالنا حندوث اخنت ل بنٌن النسنبا

القانونٌا والنسبا التجارٌا بسبب عوامنل أدا إلنى انتقنال النسنبا التجارٌنا إلنى ( 1غ ذهنب= 17غ
فضا)مث  ،أي انخفا

القٌما التجارٌا للفضا بالنسبا للذهب ،من بقا النسبا القانونٌنا ثابتنا( 1غ

ذهب= 15.5غ فضا )فهنا ظهرا مص لحً النقود الجٌدن والنقود الردٌئا
ـ النقود الجيدة :هً تلن النقود التً تكون قٌمتها التجارٌا كسلعا ،أكبر من قٌمتها القانونٌا كنقد.
ـ النقود الرديئة :هً تلن النقود التً تكون قٌمتها التجارٌا كسلعا ،أقل من قٌمتها القانونٌا كنقد.
إن االخت ؾ بٌن النسبتٌن سٌإدي إلى توصٌؾ أحد النقدٌن جٌدا واآلخر ردئ .وفً مثالننا السنابق
صارا الفضا نقند ردئ ألن قٌمتهنا التجارٌنا( 1ذهنب= 17فضنا ) أقنل منن قٌمتهنا القانونٌنا التنً
 1أٌن ٌتم بصم الوجهٌن ب عار الدولا ،كما ترسم علٌهما صور ورموز الدولا.
 2هً القٌما االسمٌا التً تع ٌها إٌاها السل ا النقدٌا ،كما تعرؾ أٌضا بالقٌما الرسمٌا
 3كما تعرؾ بالقٌما السوقٌا ،أو التجارٌا ،أو الجوهرٌا أي قٌما ما فٌها من معدن نفٌ
 4أحمد ح ٌش ،المرجن السابق.11. ،
 5انظر :
وسام م ن ،المرجن السابق.55-51. . ،
7
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بقٌا ثابتا( 1ذهب= 15.5فضا ) ،فً حٌن صنار النذهب نقنودا جٌندن ألن قٌمتنه كسنلعا أكبنر منن
قٌمته القانونٌا الثابتا ،فالنذهب عملنا جٌندن و تكنون بنذلن القٌمنا التجارٌنا للنذهب أعلنى منن القٌمنا
التجارٌا للفضا ،فمن ٌملن  3.1فرنن ذهبنً سنٌدفعه الوضنن إلنى صنهرها فنً ظنل تنوافر حرٌنا
تحوٌننل النقننود الذهبٌننا إلننى سننلعا الننذهب ،فٌحصننل علننى 1غ مننن سننلعا الننذهب ،فٌبٌننن هننذ الكمٌننا
بالفضا على أسا

النسنبا التجارٌنا فٌحصنل علنى  17غ فضنا .لكنن تنوفر إمكانٌنا السنن سنٌدفن

الجمهور إلى سن الفضا السلعٌا وتحوٌلها إلى نقود ،فٌتحصنل بنذلن علنى  3.4فرننن ،الن النوزن
القانونً المحدد للعملا من الفضا لم ٌتؽٌنر .ومقندار النربب النذي ٌكسنبه التجنار ٌعنادل  1.3فرننن.
فتمٌننل فننً النهاٌننا الكفننا نحننو تقلننٌ

حجننم النقننود الذهبٌننا فننً التننداول النقنندي وتزٌنند كمٌننا النقننود

الفضٌا ،وهو ما اص لب علٌه فً الدراساا االقتصادٌا بؤن النقود الردٌئا ت رد النقود الجٌدن منن
التداول la mauvaise monnaie chasse la bonne
وترجننن الدراسنناا الؽربٌننا هننذا القننانون إلننى جرٌت ننام ،Gresham 1لكننن الدراسنناا االقتصننادٌا
المعمقا ت ٌر إلى أن هذا القانون قد اكت فه من قبل العالم المسلم المقرٌزي فً القرن  2،15وٌإكد
هذا القانون ،أنه فً حالا تداول عملتٌن جنبا إلى جنب وكانا إحداهما أجود فصارا عملنا جٌندن،
لكننن بتننوفر ظننروؾ معٌنننا ،فننذن العملننا الردٌئننا تمٌننل إلننى ننرد العملننا الجٌنندن مننن التننداول وأن
المتعاملٌن مدفوعون الكتناز النقد الجٌد ،لذلن سٌختفً النقند الجٌند منن التنداول النقندي وٌبقنى فقن
النقد الردئ (الرخٌ

)

3

إال ت بٌق لمبدأ أن أي سلعا تسنتخدم السنتعمالٌن فذنهنا تمٌنل فنً ظنل

إن قانون جريتشام لٌ

الحرٌا إلى االستخدام الذي ٌحقق لهنا األفضنل .وهننا تتجنه السنلعا إلنى أفضنل األسنواق التنً تبنا
فٌها 4.فذذا زاد إنتاج الفضا فان ذلن سٌجعلها وفٌرن فً السوق وسٌنخف

سعرها بالنسبا للذهب،

وهذا ما سنٌإدي إلنى اخنت ؾ النسنبا القانونٌنا بنٌن النذهب والفضنا (1غ ذهنب =  15.5غ فضنا)
عننن النسننبا التجارٌننا لهما(فقنند تصننل النسننبا إلننى 1غ ذهننب= 16.5غ فضننا) .فننذن الوضننن ٌنندفن
حائزي الذهب إلى التخلً علٌه فً السوق .فمنن ٌملنن مسنكوكاا تنزن فنً مجموعهنا 1كلنػ ذهنب
فبمقدور ان ٌحصل بعد صهرها وبٌعها فنً السنوق كسنلعا ،علنى  16.5كلنػ فضنا ،فٌجننً فارقنا
 1وزٌر مالٌا برٌ انً فً القرن 16
 2محمد دوٌدار ،المرجن السابق.502. ،
 4محمد دوٌدار ،المرجن نفسه،

.
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قدر  1كلػ فضا اضافً بالمقارنا باستخدامه كنقنود .و ٌكنون اسنتخدام النذهب كسنلعا أفضنل منن
استعماله كنقد ،لذلن ٌبدأ اختفا الذهب من التداول النقدي وٌفسب المجال لبقا النقود الفضٌا فق .
فمنذ ان تصبب القٌما السوقٌا للفضا اقل من سعرها القانونً فان الذهب سٌؽادر التداول النقدي.
لقد حدث تعاقب بٌن المعدنٌن على صفا النقد الجٌند والنردي خن ل النصنؾ األول منن القنرن
19م ،دون أن ٌنت عن ذلن ابتعاد كبٌر بٌن النسبا القانونٌا والتجارٌا للمعندنٌن .لكنن فنً النصنؾ
الثانً من القرن  19صارا الفضا نقدا جٌدا واختفا منن التنداول النقندي ،بسنبب اكت ناؾ منناجم
الذهب فً كالٌفورنٌا عام  1847ثنم فنً اسنترالٌا خن ل الفتنرن  1859-1851وفنً جننوب افرٌقٌنا
خنن ل الفتنننرن  1،1885-1884أٌنننن زاد حجنننم المعنننرو

السنننلعً منننن النننذهب وصنننارا النسنننبا

التجارٌا بٌن الذهب والفضا قد تؽٌرا لصالب الفضنا ،فصنارا المسنكوكاا الذهبٌنا نقنودا ردٌئنا
والمسكوكاا الفضٌا نقودا جٌدن ،فمالا المسكوكاا الفضٌا الى االختفا من التداول النقدي.
لقد تخلا بع

2

البلدان عن قاعدن الفضا بعد اكت اؾ مناجم الفضا عام  ،1871مما أدى إلنى

تدفق كمٌاا الفضا إلى من قا ال تٌنً وصارا المسكوكاا الفضنٌا ردٌئنا والمسنكوكاا الذهبٌنا
جٌنندن .فصننارا النسننبا التجارٌننا بننٌن الننذهب والفضننا فننً مصننلحا الننذهب ،فننؤدى ذلننن إلننى صننهر
المسننكوكاا الذهبٌننا وبٌعهننا ٌؤثمننان أعلننى ،فمالننا المسننكوكاا الذهبٌ نا إلننى االختفننا تنندرٌجٌا مننن
التداول النقدي وفسب المجال لتداول المسكوكاا الفضٌا.
ٌرى واالرا

 Walrasأن التحركاا المتعاكسا للنذهب والفضنا ،آلٌنا تسنمب بتنوفٌر أفضنل

الضماناا لتحقٌق االستقرار النقدي ،و هذا ما ٌوفر عنصر مهم فً احداث اإلدارن التلقائٌا للن ا
النقدي دون تدخل الدولا ـ فهل هذا صحٌب؟
إن ندرن المعادن النفٌسا هً الجوهر فنً هنذا النقناش ،فنذذا كاننا النسنبا بنٌن القٌمنا التجارٌنا
للمعدنٌن بعٌدن بدرجا كبٌرن عن النسنبا القانونٌنا بٌنهمنا ،فمنن الممكنن حندوث عملٌنا صنهر كامنل
المعدن الذي تزٌد قٌمتنه التجارٌنا دون أن ٌترتنب علنى ذلنن انخفنا

قٌمتنه التجارٌنا فنً السنوق،

وبال نننكل الكنننافً ،النننذي ٌجعنننل القٌمنننا التجارٌنننا مسننناوٌا للقٌمنننا القانونٌنننا .لنننذلن نجننند أن مسنننؤلا
االستقرار لٌسا إال مسؤلا جزئٌا 3.وأن االستقرار قنائم علنى اسنتمرار تعنادل النسنبا القانونٌنا منن
النسبا التجارٌا للمعدنٌن .وكل اخت ؾ بٌن النسبتٌن سنٌإدي إلنى اختفنا المعندن النذي تزٌند قٌمتنه
1

ضٌا مجٌد الموسوي ،النظام النقدي الدولي ،المرجن السابق،

.20.
Gille Jacoud, Op.Cit, p.18.
Ibid, p.19.
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3

التجارٌا عن القانونٌا من التداول ،تاركا المجال أمام المعدن اآلخر (الذي تزٌد قٌمته القانونٌا عنن
قٌمته التجارٌا).
فً ساهما حرٌا التصدٌر واالستٌراد لمعدنً النذهب والفضنا فنً إحنداث االخنت ؾ بنٌن النسنبا
القانونٌا والنسبا التجارٌا للمعندنٌن علنى الصنعٌد الندولً.ففً فرنسنا نجند أن النسنبا القانونٌنا بنٌن
الذهب والفضا على أسا (1غ ذهب =15.5غ )فضا ،فً حٌن حددا هنذ النسنبا فنً الوالٌناا
المتحدن األمرٌكٌا على أسا (  1غ ذهب = 15غ فضنا) .فالقٌمنا القانونٌنا للفرننن النذهبً تعنادل
 15مرن القٌما القانونٌا للفرنن الفضً ،فً حٌن أن قٌما الدوالر النذهبً تعنادل  15.5منرن القٌمنا
القانونٌا للدوالر الفضً ،وبذلن ٌدعم هذا الوضن تحوٌل األمرٌكٌٌن لـ  1511غ فضا وٌحصنلون
على  111غ ذهب ،لٌتم حنها إلى فرنسا .وبالتالً خروج الذهب من الوالٌاا المتحدن األمرٌكٌنا
إلى دار السن فً فرنسا فٌحصلون على  1551غ فضا ومن ثم ٌتحقق فنائ

قندر  51غ فضنا،

أٌن سٌتم ترحٌله إلنى الوالٌناا المتحندن األمرٌكٌنا ،وٌؽ نً ذلنن المقندار تكنالٌؾ ال نحن والتنؤمٌن
وتحقٌننق فننوائ

مرضننٌا .فنؤدى ذلننن إلننى تننراكم كمٌنناا الفضننا فننً الوالٌنناا المتحنندن األمرٌكٌننا

وصارا النقود الفضٌا أكثنر تنداوال فٌهنا واختفنى النذهب منن التنداول(من وجهنا نظنر األمنرٌكٌٌن
ألن قٌمته القانونٌا فً الوالٌاا المتحدن األمرٌكٌا أكبر من قٌمته فً فرنسنا)وفً المقابنل ٌجنب أن
ٌسود معدن الفضا ألنه النقد الردي  1،وسٌتحقق فً فرنسا ندرن الفضا وتختفً من التداول .
وفق هذا السنٌاق العنام ،نسنت ٌن أن نفهنم لمناذا فنً عنام  1865أقندما مجموعنا دول االتحناد
النقدي ال تٌنً (فرنسا ،اٌ الٌا ،بلجٌكا ،سوٌسرا)و قد انظما لها الحقنا دولنا الٌوننان عنام 1868
،على اتخاذ مختلؾ اإلجرا اا االحترازٌا ،لمنن تسرب الفضا ومن ثم العمل للحفناظ علنى نظنام
المعنندنٌن  .لكننن بننا ا كننل المحنناوالا بالف ننل و ت ننورا األوضننا فننً مصننلحا الننذهب ،و تننم
االع ن عن انها اإلتحاد ال تٌنً عام  1876و بدئ العمل بنظام المعدن الواحد.
الفرع الثاني :نظام المعدن الواحد:
ٌقودنا الحدٌث عن نظام المعدن الواحند إلنى دراسنا كنل منن نظنام النذهب المرتكنز علنى قاعندن
الننذهب فننً قٌننا

قننٌم جمٌننن السننلن "أوال" ونظننام الفضننا الننذي ٌقننوم علننى اعتبننار الفضننا هننً

األسا "ثانيا"
 1عادل احمد ح ٌش ،المرجن السابق.55-51. . ،
أساما محمد الفول ،مجدي محمد هاب ،مبادئ النقود والبنوك  ،الدار الجامعٌا الجدٌدن للن ر ،5555 ،
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أوال -نظام الذهب ٌ :رتكز هذا النظام على قاعدن النذهب ،أٌنن ٌنتم تحدٌند قٌمنا الوحندن النقدٌنا علنى
أسننا

مننا تحتوٌننه مننن ذهننب ،و تتعنندد داخننل هننذا النظننام األنظمننا الفرعٌننا المتمثلننا فننً نظننام

المسكوكاا الذهبٌا ،نظام السبائن ،ونظام الصرؾ بالذهب.
أ ـ نظام المسكوكات الذهبية :بدأا برٌ انٌا اعتماد هذا النظام بكل رو ه منذ عام 1821
وفً هذا النظام ٌتم تعرٌؾ الوحدن النقدٌا على أسا

وزن معٌن من النذهب ،وعٌنار معنٌن ،حٌنث

ٌتم تداول المسكوكاا الذهبٌا على كل ق ن نقدٌا متماثلا فً الوزن والعٌنار ،تخنتم علٌهنا رمنوز
الدولا و ٌ تر فً هذا النظام:

1

 1ـ تعرٌنؾ الوحندن النقدٌنا(الفرنن ،الندوالر )...علنى أسنا

وزن ثابنا وعٌنار معنٌن منن النذهب

بموجب قانون ٌضب العملٌا.
 2ـ تننوافر حرٌننا كاملننا لسننن العملنا ،أي تتننال لمننن ٌملننن سننلعا الننذهب أن ٌنقلهننا إلننى دور السننن
وتحوٌلها إلى مسكوكاا ذهبٌنا بالمجنان أو بتكلفنا زهٌندن ،علنى أسنا

النوزن المحندد فنً القنانون

للمسكوكا .
 3ـ توافر حرٌا الصهرٌ :مكن تحوٌل المسكوكاا الذهبٌا إلى الذهب السلعً .
 4ـ توافر الحرٌا الكاملا لتحوٌل العم ا األخرى المتداولا إلى النقود الذهبٌا علنى أسنا
القانونً الثابا للنذهب ،و قابلٌنا صنرؾ العمن ا األخنرى علنى أسنا

السنعر

سنعر التعنادل :فنذذا كاننا

لنندٌنا عملتننان همننا النندوالر الننذي ٌحتننوي علننى 23.22غ ذهننب 2والفرنننن الفرنسننً الننذي ٌحتننوي
1.32258غ فذن سعر الصرؾ ٌتحدد على أسا

سنعر التعنادل بنٌن وزن كنل عملنا منن النذهب

أي ان
 5ـ توافر حرٌا تصدٌر واستٌراد الذهب
بالنسبة للنقاط 1و  2و ٌ : 3تم تحدٌد القٌما القانونٌنا للمسنكوكا الذهبٌنا علنى أسنا
وقد تم تحدٌد هذ القٌما على أسا

وزن معنٌن

القٌما التجارٌا لسلعا الذهب فً السوق بهدؾ ضنمان التعنادل

بننٌن القٌمننا التجارٌننا والقٌمننا القانونٌننا للننذهب محلٌننا و دولٌننا(على أن ٌننتم مراعننان نفقنناا ال ننحن
 1عادل احمد ح ٌش المرجن السابق.15. ،
محمود سحنون ،المرجن السابق.02. ،
 2حدد للدوالر وزن 25.51غ ذهب =055.21غ فضا فً إ ار نظام المعدنٌٌن ،الذي انتهجته الوالٌاا المتحدن وفق قانون سن
النقود الصادر عام  5552لكن خ ل فترن انتهاج الوالٌاا المتحدن لنظام الذهب خ ل الفترن  5500-5555فقد حدد بـ  20.22غ
ذهبا خالصا
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والتؤمٌن وؼٌرها) ،ولضمان التعادل بٌن القٌمتٌن ،فذن توافر حرٌا الصهر وحرٌنا السنن عملٌتنان
تضمنان تحقق هذا التعادل ومن ثنم ضنمان اإلدارن التلقائٌنا للنقنود فنً االقتصناد ،فنذذا كنان السنعر
القانونً للوحدن النقدٌا  1فرنن = 1.32258غ ذهبا خالصا فذنى مقدار هذا الوزن من النذهب فنً
السوق ٌبا على أسا

 1فرنن ،فذذا ارتفن سعر الذهب فً السوق لسبب منن األسنباب وصنل منا

قٌمتننه  1.32258غ ذهبننا خالصننا إلننى  1.2فرنننن ،فننذن هننذا الظننرؾ س نتدفن الجمهننور إلننى صننهر
المسننكوكاا الذهبٌننا وتحوٌلهننا إلننى ذهننب سننلعً وبٌعهننا فننً السننوق وسٌ ننجن هننذا الوضننن زٌننادن
المعرو

من سلعا الذهب ومن ثم ٌتوقن انخفا

سعر فنً السنوق ،فنذذا اسنتمر انخفنا

الننذهب بموجننب الكمٌنناا المعروضننا المتزاٌنندن مننن الننذهب ولنفننر

سنعر

إنننه وصننل إلننى مننا وزنننه

 1.32258غ ذهبا خالصا ٌساوي فً السوق  1.95فرننن ،فسنٌدفن هنذا الظنرؾ إلنى ت نجٌن تٌنار
سن النقود (تحوٌل الذهب السلعً إلى نقود لدى مكتب السن) ومن ثم تبدأ الكمٌاا المعروضا منن
الذهب فً التناق

تدرٌجٌا ،فٌرتفن سعرها إلنى أن ٌصنل إلنى  1فرننن ،وبالتنالً ٌتحقنق التنوازن

التلقائً فً االقتصاد بدون تدخل من الدولا .
بالنسبة للنقطبة  :5فنذن حرٌنا دخنول وخنروج النذهب تسنمب بتحقٌنق التعنادل بنٌن قٌمتنه السنوقٌا
محلٌننا وقٌمتننه عالمٌننا دون تنندخل الحكومنناا1،وفننق المٌكانٌكٌننا الذاتٌننا فننً نظننام الننذهب (اإلدارن
التلقائٌا) ،فذذا ارتفعا القٌما السوقٌا للبلد المعنً ولتكن الوالٌاا المتحدن األمرٌكٌا فوصلا منث
إلى (1دوالر= 24غ ذهبا ) ،فذن هذا الوضن سٌ جن المتعناملٌن األجاننب فنً إ نار حرٌنا دخنول
وخننننروج النننننذهب ،علنننننى نقنننننل كمٌننننناا النننننذهب السنننننلعً إلنننننى الوالٌننننناا المتحننننندن االمرٌكٌنننننا
و ٌبٌعونها بؤثمان تفنوق اثمنان بٌعهنا فنً بلندانهم مقاسنا بداللنا الندوالر ،فٌحققنون أرباحنا ،نرٌ ا
مراعننان تكننالٌؾ ال ننحن والتننؤمٌن ،فٌننإدي ذلننن إلننى زٌننادن المعننرو
أسعار إلى االنخفا

مننن الننذهب السننلعً .فتمٌننل

تدرٌجٌا إلى ٌصل إلى قٌمته القانونٌا ،فتتوقؾ موجا دخول الذهب على

وتتوقؾ أسنعار الصنرؾ علنى أسنا

كمٌنا النذهب الصنافً النذي تحتوٌنه عمن ا الندول فمنث 1

باوند اسنترلٌنًٌ 1حتنوي علنى  21منرن منا ٌحتوٌنه المنارن األلمنانً ،فكنان سنعر صنرؾ  1باونند

 1بسام الحجار ،االقتصاد النقدي والمصرفي  ،دار المنهل اللبنانً ،ال بعا األولى،2001 ،
 5 1باوند =  0.515كلػ = 510غ
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سترلٌنً =  21مارن ألمانً 2،وقند حفنظ هنذا النظنام اسنتقرارا فنً أسنعار الصنرؾ بنٌن العمن ا
المختلفا ومن ثم الحفاظ على التعادل بٌن القٌما الداخلٌا والخارجٌا.
ب -نظام السبائك الذهبية :
نظرا لظروؾ الحرب العالمٌا األولى فقد تعذر سن الق ن الذهبٌا بنف
فً حالا نظام المسكوكاا الذهبٌنا ،وقنام هنذا النظنام علنى نفن
(تحنندد قٌمننا ثابتننا لوحنندن النقنند علننى اسننا

الحرٌا التً كاننا

نرو نظنام المسنكوكاا الذهبٌنا

وزن معننٌن مننن الننذهب ،حرٌننا تحوٌننل النقننود الورقٌننا

بالذهب ،حرٌا االستٌراد و التصدٌر )فض عن :
ـ أن تداول الذهب ٌتم على أسا

سبائن ذهبٌا ذاا عٌار معٌن ،بوزن كبٌر نسبٌا.

ـ حرٌا تحوٌل النقود الورقٌا (البنكنوا)إلى ذهنب حسنب قٌمنا كنل سنبٌكا بنالنقود .فٌ نتر لقبنول
ضننرورن تننوافر الكمٌننا الكافٌننا مننن النقننود

تحوٌننل النقننود الورقٌننا إلننى سننبٌكا ذهبٌننا علننى أسننا

الورقٌا ،ففً فرنسا مث فذن كل سبٌكا تعادل  215111فرنن علنى أسنا

وزن السنبٌكا الواحندن

 12كلننػ1،وفننً برٌ انٌننا ٌمكننن بٌننن سننبٌكا الننذهب وزنهننا  411أوقٌننا أو اونصننا حٌننث  1أوقٌننا =
28.35ؼرام أي ما وزنه 11.341كلػ من الذهب الخال
ما ٌمنن وٌقل
أسا

بما قٌمته  14711جنٌه استرلٌنً وهذا

منن إمكانٌنا سنحب كمٌناا كبٌنرن منن المعندن النفنٌ

إلنى خنارج البننون إال علنى

توافر كمٌاا من األوراق تكفً قٌمتهنا للتعنادل منن قٌمنا السنبٌكا الذهبٌنا ،وبنذلن اقتصنرا

عملٌا التحوٌل من أوراق إلى ذهب إال على فئا قلٌلا من األفراد الذٌن ٌملكون كمٌناا نقنود كبٌنرن
وتبقى بذلن كمٌاا كبٌرن من الذهب الخال

متجمعا لدى السل اا النقدٌا.

وعموما فقد نجب هذا النظام فً االبقا على كمٌاا كبٌرن من الذهب لدى خزائن السنل اا النقدٌنا
التً اسنتخدمته لندفن نفقناا الحنرب العالمٌنا األولنى ،وألنزم الننا

علنى التعامنل بناألوراق النقدٌنا

بقٌمتها النقدٌا.
ج -نظام الصرف بالذهب :وقد جا هذا النظام بعد نتائ مإتمر جنون عام ،1922
حٌث ترتب فً ظله عملا بلد معٌن بنسنبا ثابتنا (سنعر صنرؾ ثابنا) بعملنا بلند اخنر ٌسنٌر علنى
نظام النذهب ،نرٌ ا ان تكنون عملنا هنذا االخٌنر قابلنا للتحوٌنل بالنذهب ،فتنرتب العملنا الو نٌنا
بالذهب ب رٌقا ؼٌر مبا رن وٌحتفظ البلد التابن بعملا البلد المتبو كؽ ا لعملٌا اإلصدار .وعلى
2
1

ضٌا مجٌد الموسوي ،النظام النقدي  ،...المرجن السابق،
محمود سحنون ،المرجن السابق.00. ،

.
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هذا األسا

بالنذهب مبا نرن ،او بناألحرى

تكون عملا البلد التابن محددن بعملا البلد المتبو ولٌ

أن البلد المتبو ٌصدر عملته تكون مؽ ان بالذهب فنً حنٌن ٌصندر البلند التنابن عملتنه التنً تكنون
مؽ ان بعملا البلند المتبنو  ،علنى ان ٌتعهند البلند التنابن لموا نٌنه بذبندال البنكننوا لنٌ
بعملا البلد االجنبً المتبو .

ذهبنا ،بنل

1

مثببال:حالننا مصننر خن ل الفتننرن  1931-1925أٌننن كننان البنننن المركننزي البرٌ ننانً ٌصنندر النقننود
الورقٌا بالجنٌه اإلسترلٌنً ،اما البنن المركنزي المصنري فٌصندر نقنودا ورقٌنا قابلنا لإلبندال النى
الجنٌه اإلسترلٌنً ،ولذلن ٌلزمه األمر االحتفاظ باحٌتا ٌاا كافٌا لمقابلا عملٌاا السحب.
فبذمكان التاجر المصري الذي تن ؤ مدٌونٌا فً ذمته تجا التاجر االنجلٌزي اللجنو إلنى السنل اا
النقدٌا المصرٌا ،البا تحوٌل ما ٌملكه بالجنٌه المصري إلى جنٌهاا استرلٌنٌا لكً ٌندفعها لدائننه
وكننؤن البنننن المركننزي المصننري قنند قننام بسننداد جنٌهنناا اسننترلٌنٌا مننن رصننٌد لمصننلحا التنناجر
انجلٌزي ،و قد تما عملٌا السداد من دون وجود للذهب ،لكن بمقندور التناجر االنجلٌنزي ان ٌتقندم
إلى السل اا النقدٌا االنجلٌزٌا البا تحوٌل جنٌهاته االسترلٌنٌا ذهبا على اسا
كما كانا الفلبٌن تصدر عملتها البٌزو على اسا

السعر القنانونً،

تؽ ٌتها بالدوالر األمرٌكً وهذا األخٌر مؽ نى

فً الوالٌاا المتحدن بالذهب وضمان حرٌا التحوٌل بٌن العملتٌن.

2

وٌرجن السبب فً وجود هنذا النظنام ،لفكنرن الندول القوٌنا نحنو تقلٌنل البلندان التنً تتعامنل بالنذهب
كؽ ا إلصدار النقود ،كما ان بع

البلدان الصؽٌرن عاجزن عن تنوفٌر الكمٌناا ال زمنا لتؽ ٌنا
1

عملتها بالذهب ومن ثم وضعا كمٌاتها من الذهب فً البنون المركزٌا فً البلدان المتبوعا.
ثانيا -النظام الفضي :
إن كل الخصائ

التنً ذكنرا فنً نظنام النذهب صنالحا فنً نظنام الفضنا منن التنبٌنه إلنى تحوٌنل

القاعدن النقدٌا من ذهنب إلنى فضنا فقن  ،واسنتمر العمنل بالفضنا فنً الفتنرن قبنل القنرن  19م إلنى
ؼاٌا الربن االخٌر من القرن.19
المطلب الثالث -النظام النقدي االئتماني (الورقي ) :لقد كنان وجنود النقنود الورقٌنا مقترننا بوجنود
البنننون كظنناهرن مرتب ننا بت ننور االنتنناج الرأسننمالً ،فننً مرحلننا تجنناوز فٌهننا معنندل نمننو االنتنناج
السلعً معدل نمو المعادن التنً تصننن منهنا النقنود ،فكاننا الحاجنا إلنى صنور اخنرى منن ا نكال
 - 1أساما محمد الفولً ،مجدي محمود هاب ،مبادئ النقود والبنوك ،دار الجامعا الجدٌدن للن ر،5555 ،
 - 2عادل احمد ح ٌش ،المرجن السابق55.. ،
 –1ضٌا مجٌد الموسوي ،النظام النقدي ،...المرجن السابق.555. ،
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النقود .ولقد عرفنا أن النقود الورقٌا قد بدأا نائبا عن المعدن النفٌ
نقننودا ائتمانٌننا ،ال ٌكننون لكننل قٌمتهننا مقنناب مننن المعنندن النفننٌ

ثم فً مرحلا الحقا صنارا

لنندى البنننن ،ووصننلا فننً نهاٌننا

الم اؾ إلى كونها نقود ورقٌا الزامٌا تزول فٌها الع قنا بالمعندن النفنٌ  ،ولنذلن تعنرؾ بنالنقود
النهائٌا وفر

القانون عندم قابلٌتهنا للتحوٌنل إلنى المعنادن النفٌسنا .وتعنرؾ بنالنقود القانونٌنا الن

القننانون ٌكرسننها وٌصننبػ علٌهننا صننفا ال ننرعٌا ،لكننً تننإدي وظننائؾ النقننود إلبننرا الننذمم وسننداد
النندٌون وٌعاقننب كننل مننن ٌرفضننها فننً المعننام ا .وبننذلن تننم فننر

القبننول العننام وألننزم الجمٌننن

بموجب القنانون بالتعامنل بهنا والثقنا فنً الجهنا المصندرن لهنا .وسننحاول أن نتعنرؾ علنى أسنباب
انت ار التعامل بالنقود الورقٌا"الفرع األول"وتحلٌل مٌزانٌا البنن المركنزي للوقنوؾ علنى رٌقنا
إصدارها"الفرع الثاني" وخصائ

وممٌزاا نظام النقود االئتمانٌا"الفرع الثالث"

الفرع األول :أسباب انتشار النقود الورقة
ٌمكن حصر مختلؾ األسباب التً ساعدا على انت ار النقود الورقٌا ما ٌلً:

1

 -1اإلفرا فً إصدار أوراق البنكنوا  :فصار من المتعذر قبول امكانٌا تحوٌل اوراق البنكننوا
الى ذهب بعد ن ا الصٌارفا فً مجال منب القر

التجاري ،و أصبب من المسنتحٌل االسنتجابا

لكل لباا السحب .
 -2عندم مروننا كمٌناا النذهب ل سننتجابا لحجنم التوسنن فنً الن ننا االقتصنادي النذي ٌحتناج إلننى
كمٌاا كبٌرن ،فتجاوز معندل نمنو االنتناج السنلعً معندل نمنو المعنادن  ،فت نٌر الدراسناا إلنى أن
معدل نمو انتاج الذهب لم ٌزٌد عن %2سنوٌا فنً حنٌن تجناوز معندل نمنو االقتصنادي معندل %8
فكٌؾ ٌتم تموٌل الفرق المقدر بـ  ، %6الذي سٌإدي إلى عرقلا النمو االقتصادي .
 -3اعتماد حكوماا البلدان خ ل الحنرب العالمٌنا االولنى علنى سٌاسنا االحتفناظ بالنذهب لمجابنا
احتٌاجاا تموٌل الحرب وتسدٌد االلتزاماا الخارجٌنا ،وفنر
البنكنوا على اسا

السنل اا النقدٌنا التعامنل بنؤوراق

سعر إلزامً وسمب بتحوٌل البنكننوا إلنى ذهنب فنً نكل سنبائن فنً حندود

ضٌقا جدا ،م رو ا بتوفر مبالػ نقدٌا كبٌرن -لكل سبٌكا وزن كبٌر نسبٌا ففنً فرنسنا كنان وزنهنا
السعر اإللزامنً خن ل فتنراا الحنرب سنمب للننا

بالتعامنل بناألوراق النقدٌنا

 12كلػ  -وبفر

لسننداد االلتزامنناا دون الحاجننا لتحوٌلهننا الننى ذهننب ،ممننا اتننال للنننا

اكت نناؾ امكانٌننا التعامننل

باألوراق النقدٌا الما توجد سل ا نقدٌا قادرن على إدارتها.
 -1محمود سحنون ،المرجن السابق،

.

.05-01.
15

فصننارا عملٌننا اصنندار النقننود االئتمانٌننا ؼٌننر مرتب ننا بكمٌننا المعنندن النفننٌ  ،أو بنناألحرى أن
تؽٌٌراا كمٌا النقود الورقا (البنكنوا) التً تصدرها السل اا النقدٌا ؼٌر متعلقا بنالتؽٌٌراا فنً
كمٌا المعدن النفٌ

الموجود بخزائنها ،بل صار هذا االخٌر واحدا فق من بنٌن االصنول المختلفنا

التً ت كل ؼ ا ا لعملٌا إصدار البنكنوا ،إلى جانب األوراق التجارٌنا( منن كمبٌناالا و سننداا
إذنٌا وسنداا لحاملها )وأوراق مالٌا ( سنداا حكومٌا بآجال مختلفا و سنداا أخنرى) 1وعمن ا
أجنبٌا .ولفهم هذ المسؤلا ٌجب معرفا بنود مٌزانٌا البنن المركزي.
الفرع الثاني -دراسة ميزانية البنك المركزي:
تعد مٌزانٌا البنن المركزي ككنل المٌزانٌناا المحاسنبا تحتنوي علنى جنانبٌن  ،جاننب األصنول
وٌضم مختلؾ الموجوداا ؼٌر النقدٌا التً ٌحوزها البننن المركنزي والموضنوعا تحنا تصنرفه،
وفً جانب الخصوم نحصً كافا التزاماتنه اتجنا مختلنؾ المتعناملٌن االقتصنادٌٌن ،وهنو منا ٌحندد
مقدار حٌازتهم للنقود المركزٌا 2،التً ٌستخدمونها إلبرا ذممهم وتسوٌا مدفوعاتهم تجنا دائننٌهم،
فهً نقند نهنائً مقبنول قبنوال عنام لندى الجمٌنن ،تحنا لنوا السنل ا النقدٌنا التنً تضنفً علٌنه هنذ
الصفا.
جدول رقم ( :)1جدول ٌوضب المٌزانٌا المختصرن للبنن المركزي
الخصوم

االصول
 -1ذمم على الخارج
 العم ا االجنبٌا حقوق السحب الخاصا الذهب - 2القرو

للخزٌنا العاما

األوراق والق ن النقدٌا
ودائن المإسساا المصرفٌا
ودائن الحكوما
التزاماا اخرى

 -3إعادن تموٌل االقتصاد

 1محمد دوٌدار ،المرجن السابق،

.501-500.

Sophie Brana, Michel Cazals, la Monnaie, DUNOD, 1997, p.68.
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أوال  -في جانب األصول :ت تمل على النذمم علنى الخنارج ،النذمم علنى الخزٌننا(القرو
والقرو

للدولنا)

ل قتصاد(إعادن تموٌل االقتصاد).

 -1الببذمم علببت الخببارج ٌ :Créances sur l’extérieurقتضننً المحننٌ االقتصننادي العننالمً
انفتال الدولا على العالم الخارجً  ،فحصول التعام ا ٌتسبب فً انتقال مختلؾ السلن والخدماا
فً كل صادراا ووارداا ،مضافا إلٌهما صافً حركا رإو

األموال ،وهو ما ٌترجمه مٌزان

المنندفوعاا 1.وكنتٌجننا لحركٌننا هننذ التعننام ا تن ننؤ مجموعننا مننن الحقننوق وااللتزامنناا فٌننا بننٌن
األ راؾ المتعاقدن (المقٌما من ؼٌر المقٌمنا)ٌ ،مكنن ترجمتنه بندخول أصنول أجنبٌنا ،أو خروجهنا
بحسب حصٌلا العملٌاا االقتصادٌا.
ٌترجم حسناب النذمم علنى الخنارج كافنا األصنول الحقٌقٌنا ،أو األصنول النقدٌنا األجنبٌنا أو منا
ٌسمى "باالحتٌا اا الدولٌا ،التً تمثل أص أجنبٌا ٌكون متاحا للسل اا النقدٌا ،وتتحكم فٌنه منن
أجل التموٌل المبا ر الخت ل مٌزان المدفوعاا ،والتنظٌم ؼٌنر المبا نر لكمٌناا هنذ االخنت الا
من خ ل التدخل فً أسواق الصنرؾ ،للتنؤثٌر فنً سنعر صنرؾ العملنا أو لألؼنرا

األخنرى"

2

وسٌتحصل البنن المركزي على هذ األصول كمقابل لن و تلن العملٌناا منن الخنارج أي كنتٌجنا
لعوائد الصادراا ،خدماا السٌاحا ،دخول رإو

األموال األجنبٌا...،إلخ.

ومننن ضننمن هننذ األصننول األجنبٌننا نجنند الننذهب ،حقننوق السننحب الخاصننا ،العمن ا األجنبٌننا،
واالتفاقٌاا الدولٌا للدفن...،إلخ .وهنذا منا ٌسنمب بخلنق نقنود جدٌندن أو إلؽائهنا منن التنداول بحسنب
حصٌلا واتجا التدفق النات عن هذ العملٌاا.
 -2الذمم علت الخزينبة  Credits a d’état:إن المٌزانٌنا العامنا للدولنا مٌزانٌنا تقدٌرٌنا لمختلنؾ
النفقاا واإلٌراداا المتوقعا للسنا المقبلا  ،لكن عنند تحقنق اخنت ل فنً وتٌنرن تحصنٌل اإلٌنراداا
عن وتٌرن صرؾ االعتماداا المالٌا من حٌث المقدار ،ومن حٌث الزمنان ،3كحندوث اضن راباا
سٌاسٌا...إلخ.
إن ن و العجز ٌلزم الخزٌنا العاما بالبحث عن مصادر تسمب لها بتؽ ٌا هذا العجز:

4

Gilles Jacoud, Op.Cit, p.77 .
 2آنً كاستر " ،Kesterتحسٌن إ ار اإلب غ عن االحتٌا اا الدولٌا" ،مجلا التمويل والتنميةٌ ،ونٌو.10. ،FMI ،2000 ،
 3ال اهر ل رش ،المرجن السابق. 55. ،
 4محمد ناظم ال مري ،المرجن السابق.555. ،
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مننن جهنناا متعننددن  ،ولعننل مننن أبرزهننا البنننن المركننزي .إذ ٌقنندم لهننا

 -فتلجننؤ إلننى لننب القننرو

الموارد المالٌا الكافٌا فً صورن تسبٌقاا ،أو قرو

للخزٌنا العاما لقا حصنوله علنى السننداا

الحكومٌا.
 إصدار السنداا الحكومٌا الجدٌدن والتً ٌتولى بٌعها لمصلحا البنون ألول مرن ،وتسمب بتجمٌنناألموال لحساب الخزٌنا ،التنً تسنتخدمه فنً عملٌاتهنا المختلفنا ،وتسنمب بتنداول هنذ السننداا فنً
السوق المفتوحا.
 كمننا توجنند إمكانٌنناا أخننرى لتؽ ٌننا العجننز برفننن معنندالا الضننرائب ،أو خلننق أوعٌننا ضننرٌبٌاجدٌدن تساهم فً زٌادن العوائد الضرٌبٌا ومن ثم تقلٌ

مقدار العجز فً المٌزانٌا العاما.

إن قبول البنن المركزي لهذ السننداا وأذون الخزاننا سنٌإدي إلنى زٌنادن حسناب سننداا الخزٌننا
ضننمن جانننب ،أصننول البنننن المركننزي ،وٌتننولى فننً مقابننل ذلننن إصنندار النقننود المركزٌننا لصننالب
الخزٌنا العاما ضمن حسابها الجاري لدٌه وبالتالً سٌزداد جانب الخصوم بنف

المقدار.

1

 -3إعادة تمويل االقتصاد ٌ :Credits a L’économieحوز المتعاملون االقتصادٌون العدٌند منن
األوراق المالٌننا المصنندرن ،إضننافا إلننى وجننود سنننداا تجارٌننا فننً محننافظهم المالٌننا ،فننذذا كانننا
حاجتهم إلى السٌولا كبٌرن فذنهم ٌلجئون إلى التنازل عن جز منهنا لقنا خصنمها والحصنول علنى
ما ٌكفٌهم من النقود المركزٌا لدى مإسساا الوسا ا المالٌا .
نف ن

الحالننا تتكننرر إذا مننا كانننا البنننون التجارٌننا بحاجننا إلننى السننٌولا النقدٌننا لتموٌننل عملٌاتهننا

المختلفا ،أٌن تلجؤ إلى البنن المركزي إلعادن خصم بعن

األوراق المالٌنا أو التجارٌنا الموجنودن

بحوزتها ،فتتنازل عنها لفائدته ،فٌقوم بتقٌٌدها ضمن أصوله ،وفً مقابل ذلن تحصنل البننون علنى
السٌولا النقدٌا بسعر إعادن الخصم وٌقٌد ذلن ضمن جانب الخصوم لمٌزانٌا البننن المركنزي ،فنً
ا ار " عملية إعادة التمويل للبنوك التجارية من البنك المركزي "
و ٌوضننب حجننم القننرو

أو النندٌون النا ننئا عننن عملٌننا إعننادن التموٌننل ،التننً ٌتكفننل بهننا ت ننجٌعا

للمتعنناملٌن ؼٌننر المننالٌٌن لكننون أن الع قننا بننٌن الجمهننور ؼٌننر المصننرفً والبنننن المركننزي ؼٌننر
مبا رن ،وتترجم هذ القرو

حجم دٌون الق ا ؼٌر المصرفً تجا الق ا المصرفً.

2

Marcel Radlooff, économie monétaire et développement, édition Cujas, Paris, 1969, p.95.
 2ال اهر ل رش ،المرجن السابق.55. ،
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ثانيا  :أما في جانب االلتزامات فٌكون من :
 -1األوراا والقطع النقدية :و ت تمل على
أ -العملبة المتداولببة خببارج الجهباز المصببرفي :وهننً حجنم النقننود المركزٌننا الموجنودن فننً جٌننوب
األفراد وفً أرصدتهم الخاصا والتً تؤخذ كل األوراق النقدٌنا والنقنود المعدنٌنا المسناعدن.والتً
ٌستخدمها الجمهور ؼٌر المصرفً لتلبٌا رؼباته وإبرا ذممه تجا الؽٌر وهً ال كل النقدي النذي
ٌلزم الجمٌن بقبوله فً التداول من دون االحتجاج برفضها لتسوٌا المعام ا مهما كان حجمها.
ب -العملة داخل المصارف :وتمثنل العملنا داخنل المصنارؾ حجنم النقنود المركزٌنا الموجنودن فنً
خزانا المإسساا المصرفٌا.
 -2ودائع المؤسسات المصرفية  :تبعا لمسإولٌا البنن المركزي وقٌامه بوظٌفا بنن البنون ،فذننه
ٌتكفل بمهما ضمان السٌر الحسن للنظام المصرفً .ولنذلن ٌحناول تنوفٌر السنٌولا ال زمنا للبننون
التجارٌا تحا عدن صور ،قرو

 ،سلفٌاا وتلتنزم فنً مقابنل ذلنن البننون باالحتفناظ باحتٌا ٌناا

نقدٌا لدٌه ،تسهٌ لعملٌا تسوٌا التعام ا فٌما بنٌن البننون فنً إ نار عملٌناا المقاصنا ،التنً ٌنتم
بموجبها تصفٌا مختلؾ ال ٌكاا والتحوٌ ا المصرفٌا ،واألوراق التجارٌنا المسنحوبا علنى بننن
منننا منننن ال نننٌكاا والتحنننوٌ ا واألوراق التجارٌنننا المحنننررن لمصنننلحته 1.فنننالبنون ملزمنننا إذن
باالحتفاظ باحتٌا ً نقدي قانونً بقا للت رٌعاا والمراسٌم التً تنظم ن ا البنون.
 -3ودائع الحكومة:
ٌسجل فً هذا الحساب المبنالػ النقدٌنا الممثلنا فنً الحسناباا الجارٌنا الدائننا للخزٌننا العامنا،
فعندما تقوم الحكوما بتحرٌر ٌن على حسابها لفائدن أحد المتعاملٌن كمقابل لأل ؽال التنً قنام بهنا
لفائدن الحكوما ،فذن قٌما هذا ال نٌن تسنحب منن البننن المركنزي وبالضنب منن حسناب الحكومنا،
أٌن ٌنخف

رصٌدها لدٌه .

 -5االلتزامببات االخببرى:وتتمثننل فننً الحسنناباا الدائنننا واألجنبٌننا والتننً تمثننل التزامننا علننى البنننن
المركننزي تجننا الخننارج ،وتضننم كننل مننن التزاماتننه تجننا المنظمنناا المالٌننا الدولٌننا إضننافا إلننى
االتفاقٌنناا الدولٌننا للنندفن وودائننن األجانننب ؼٌننر المقٌمننٌن ...إلننخ .باإلضننافا لحسنناباا رأ

المننال

وبنود أخرى.

Denise Flouza ,économie contemporaine ,7eme edition, PUF, p.162.
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وإجماال ،نصل إلى أن البنن المركزي هنو المسنإول األول واألخٌنر عنن إصندار النقنود المركزٌنا
باعتبننار بنننن اإلصنندار الوحٌنند. ،كنتٌجننا لحٌازتننه لمختلننؾ األصننول إلننى جانننب تولٌننه مسننإولٌا
اإل ننراؾ عننن تسننٌٌر الحافظننا المالٌننا للدولننا .فض ن عننن ذلننن فذنننه ٌعمننل علننى تموٌننل مختلننؾ
المتعاملٌن الذٌن هم بحاجا إلى النقود المركزٌا.لذلن تعرؾ النقود المركزٌا (القانونٌا) بؤنها دٌون
على البنن المركزي.
الفرع الثالث -مميزات نظام النقود االئتمانية:

1

ٌ -1تم رب كمٌنا النقنود الورقٌنا (المركزٌنا )بحجنم اإلنتناج منن السنلن والخندماا ،فصنارا قٌمنا
النقود ؼٌر متعلقا بالقٌما االقتصادٌا ألي سلعا (الذهب مث ) ،هذا ما ٌعننً أننه فنً ظنل القاعندن
النقدٌننا االئتمانٌننا قنند اصننبب النقنند الننورقً منندارا مننن ننرؾ السننل اا النقدٌننا(البنن المركننزي
والخزٌنا العاما) التً تتولى مسإولٌا تحدٌد معدل تؽٌنر  ،تبعنا لألهنداؾ اقتصنادٌا معٌننا وٌتحقنق
بذلن االرتبا بٌن الن ا االقتصادي والعر

النقدي.

ٌ -2تم استخدام النقود المركزٌا لتسوٌا المعنام ا الداخلٌنا وٌتندخل القنانون لٌضنفً علٌهنا صنفا
القبول العام حتى تمتلن قنون وفائٌنا ؼٌنر محندودن لجمٌنن الندٌون وااللتزامناا وٌنتم اسنتخدامها فنً
المعام ا الخارجٌا على أسا

سعر صرؾ محدد ،قابل للتعدٌل بقا لضواب اقتصادٌا.

ٌ -3مكن استعمال الذهب لتسوٌا المعام ا الدولٌا ،فهنو ٌنندرج ضنمن احتٌا ٌناا الدولنا لتؽ ٌنا
الصفقاا الخارجٌا ،كما ٌعتبر من مكوناا الؽ ا للعملا الورقٌا.
ٌ -4متلن هذا النظام مرونا كبٌنرن علنى مجابهنا احتٌاجناا المتعناملٌن لوسنائل الندفن علنى اصندار
النقود بالمقارنا باألنظما السالفا ،فقد تكنون الحكومنا مضن رن لكمٌنا منن النقنود لتؽ ٌنا عجزهنا،
فذن البنن المركزي ٌكون قادرا على االستجابا على ذلن فً إ ار ما ٌخوله قانون المالٌا
 -4-3-عيوب النظام الورقي  :لكن ما ٌعاب على هذا النظام :
 -1قنند تسننا إدارن النقننود بدرجننا كبٌننرن تتسننبب فننً حنندوث التضننخم النقنندي ،بسننبب اإلفننرا فننً
إصدار النقود ،الن عملٌا اإلصدار ال تتعلق بكمٌا معٌنا منن النذهب كمنا هنو ال نؤن فنً ظنل نظنام
الذهب ،بل تتوافر هنان مروننا كبٌنرن لعملٌنا إصندار النقنود ،فقند تفنر الحكومنا فنً عملٌنا تنقٌند
عجزها لدى البنن المركزي بسبب توسنن الحكومنا فنً اإلنفناق ،وضنعؾ جهازهنا الضنرٌبً علنى
جباٌا الموارد ال زما ،وقد تكون الحكومنا سنٌدن الموقنؾ فتفنر
 -1أساما محمد الفولً  ،مجدي محمود هاب ،المرجن السابق،
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علنى البننن المركنزي اسنتجابا

مستمرن لتنقٌد عجزها فً ظل بع

النظم االقتصادٌا التً ٌكون البنن المركزي ؼٌر مسنتقل عنن

لسل ا الحكوما ومن ثم سل ا الخزٌنا العمومٌا.
 -2عنندم االسننتقرار فننً المعننام ا المالٌننا الدولٌننا بسننبب عنندم االسننتقرار فننً اسننعار الصننرؾ
بالمقارنا من وضعها فً ظل نظام الذهب
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