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تلعب النقود دكرا ىامًّا يف احلياة االقتصادية للفرد، فال ػلتاج األمر ألف يكوف اإلنساف اقتصاديا حىت يلمس أعلية النقود كال 
كال شك أف كل فرد يعلم أنو يف بعض األكقات يصعب  .ؽلكن للفرد أف ػلقق مستول معيشة معُت إال حبصولو على كمية من النقود

  .احلصوؿ على النقود من بعض األكقات األخرل، كما أف القوة الشرائية للعملة زبتلف من كقت آلخر

كلو عدنا إُف األحداث االقتصادية خالؿ العقود ادلاضية، لوجدنا أف سلوؾ النقود لو أعلية حيوية لالقتصاد القومي 
سادت فًتة الكساد كاالنكماش االقتصادم كصاحبها حالة اطلفاض يف الناتج القومي، ككذلك  (1930)كالعادلي، ففي الثالثينيات 

يف فرص التوظيف كانكماش يف الطلب النقدم، كما عجز الكثَت من ادلدينُت عن الوفاء بالتزاماهتم بسبب اطلفاض دخوذلم، 
كاطلفاض القيمة النقدية ألصوذلم، كمن ىنا بدأت كثَت من الدكؿ تقلق على كضع عملتها دكلينا حىت الواليات ادلتحدة األمريكية اليت 

  .كانت تتمتع دبركز عادلي شلتاز للدكالر بدأ مركزىا ؼلتل كبدأت تقلق من جراء العجز يف ميزاف ادلدفوعات

كشلا سبق يستطيع الفرد خبربتو الشخصية مع بعض ادلعلومات التارؼلية كاالقتصادية أف يستوضح الدكر الذم تلعبو النقود يف 
النظاـ االقتصادم كيستشعر العالقة السببية بُت النقود كبُت حالة التوظيف كمعدؿ الناتج احلقيقي كادلستول العاـ لألسعار كتوزيع 

  .الدخل كالثركة

 
ػلتاج إليو من سلع كخدمات كتوزيع الناتج  اجملتمع بإنتاج كل ماحيث يقـو يف ظل النظاـ البدائي، الذايت مرحلة اإلكتفاء  -

فما ربصل عليو اجلماعة من الصيد مثال يوزع على األفراد على صبيع أفراد اجملتمع بصرؼ النظر عن ادلشاركة يف اإلنتاج، 
عملية الصيد، كيف ظل ىذا الشكل َف تكن ىناؾ ضركرة لقياـ التبادؿ مع صباعة  بصرؼ النظر عن مدل مساعلة كل فرد يف

 .أخرل
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نظاـ كظهر نظاـ ك كمع نشأة التخصص كتقسيم العمل بُت األفراد كاجلماعات بدأ اقتصاد ادلبادالت يطفو على السطح، 

  .  مبادلة سلعة بسلعةو أخرل بنفس قيمتهاىوادلقايضة مث ادلعارض ك

تطور األمر، فاستبدلت ادلقايضة بادلعارض ام كجود نقطة التقاء بُت االطراؼ يف مكاف يسمى كنظرا لتكاليف ادلقايضة 
: السوؽ كلكنو كاجو صعوبات ايضا 

: الصعوبات التي واجهت نظام المعارض
 إف عدـ توافق الرغبات كما شاىدنا يف ادلثاؿ تعقد عملية التبادؿ كيتطلب األمر كقتنا :صعوبة توافق رغبات المتبادلين  .أ 

 .إلصلاز ادلبادلة
 نظرنا لعدـ كجود مقاييس يف تلك الفًتة كانت السلع تتبادؿ بالكم فكاف الظلم يقع على طرؼ :صعوبة وجود المقاييس  .ب 

 .كيربح طرؼ آخر
إف أكثر السلع يف تلك الفًتة كانت غَت قابلة للتجزئة مثل احليوانات كبعض أنواع احلبوب كاخلدمات  : صعوبة تجزئة السلع .ج 

 .كغَتىا لذلك يستفيد طرؼ على حساب طرؼ آخر
 فادلشًتم للقمح يتوجب عليو نقلو كىذا األمر ػلتاج لوسيلة نقل ككانت آنذاؾ :عدم توفر وسائل النقل المريحة  .د 

 .احليوانات، كىذا األمر يستلـز توفر الوقت لوصوؿ السلعة إُف منزؿ ادلستفيد

 قابلة فإف ىناؾ سلع بالنظر خلصائص السلع زلل التبادؿ كأساليب التخزين كالظركؼ ادلناخية،: صعوبة تخزين السلع 
. شأنو أف يؤدم إُف فساد السلعة، أك نقصاف يف قيمتها مع مركر الزمن كىذا من كىناؾ سلع بطبيعتها سريعة التلفللتخزين 

كهبذا ظهرت دبا يسمى بػالنقود السلعية أم أف تكوف سلعه معينةه ىي الوسيط يف عملية البيع كالشراء، فال يتم تبديل سلعةو  -
بسلعةو أخرل مباشرةن كما بادلقايضة، بل تتوسط سلعةه ما بُت البائع كادلشًتم، كعلى أساس ىذه السلعة تيقدَّر قيمة الشيء 

، فمثال السواحل اليت تشتهر باألمساؾ تكوف ىذه األخَتة ىي النقود السلعية اخلاصة هبا، كيف الصحراء مثال صلد ادلبيع
.  احليوانات كاجللود
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الخرز التجاري 

 
الصدف 

 
السكاكين 

: بعض نماذج التعامل التي يحتاجها المجتمع في نظام المقايضة والتي حددتها األعراف  -

 قمح-  شواؿ -  خركؼ 
 فأس- قمح – شواؿ 
   رـز من الشام5-  جلد خركؼ 



 
 

 

Email : hiab2004@yahoo.fr 

 جـــــــاهعة  هحود بوضياف

 الوــــــسيلـة

 

Université de  Mohamed Boudiaf -M’sila 

ـــت   وعلوم التطُيركـــلُت الـــعلوم الاكــتصادًت والتجاٍر

 وعــــــلوم التطُير

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

 Département de Sciences  Economiques قــسن الــعلوم القــتصادية
 

  نعاج5-  ثػػور 
  رـز من الشام10-  شواؿ قمح 

 

 
. 1555المقايضة في التجارة دون إستخدام المال، لوحة ألولوس ماجنوس 

 : النقود 

 :تعريف النقود -

 بأهنا ذلك الشيء الذم ػلدد القانوف بأنو نقود، حبيث يتمتع ىذا الشيء بالقبوؿ :ناحية القانونية التعرف النقود من 
العاـ يف ادلدفوعات، كعلى أم حاؿ فإف التعريف القانوين للنقود ليس مرضيا لغرض التحليل االقتصادم كالسبب يف ذلك أف األفراد 
قد يرفضوف قبوؿ أشياء حددىا القانوف كنقود كقد يرفضوف بيع السلع كاخلدمات يف مقابل الشيء الذم ػلدده القانوف كنقود، كقد 
أصبع االقتصاديوف على أف النقود ىي صبيع األشياء اليت ىي يف احلقيقة تتمتع بالقبوؿ العاـ يف سداد الديوف كيف سداد قيمة السلع 
كاخلدمات ككذلك يستخدـ بشكل عاـ كوسيط يف عملية ادلدفوعات فإذا طبقنا ىذا ادلعيار بالنسبة لدكؿ العاَف اليت يكوف عرض 
نقودىا من العملة ادلساعدة كالنقود الورقية كالودائع ربت الطلب لدل البنوؾ فإف العملة كالنقود الورقية ال تكوف فقط مقبولة قبوال 

  .عاما كلكن ذلا أيضا قوة إبراء قانونية يف سداد الديوف
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 :خصائصها  -

. شلا سبق التعرض لو ضمن تعريف النقود، ؽلكن لنا أف نستخلص اخلصائص اليت سبيزت هبا النقود دكف غَتىا

يف كل الظركؼ داخل  (دائنُت كمدنُت)تعترب النقود كسيلة تبادؿ ذات قبوؿ عاـ من طرؼ كل األعواف االقتصادية  :القبول العام  -
إقليم الدكلة، كىذا نظرا للمنفعة اليت غلنوهنا، جراء استعماذلم ذلا، كوهنا سبثل قوة شرائية عامة ككذا دلا تتميز بو من سلطة كسلطاف، 
على صبيع السلع كاخلدمات ادلعركضة، أك ادلطلوبة يف السوؽ، فجميع األعواف االقتصاديُت على استعداد لتقبلها، كذلك لشعورىم 

 .بالقدرة على ربويلها إُف سلع كخدمات ىم يف حاجة ذلا يف أم كقت أك مكاف داخل إقليم الدكلة
 حىت تؤدم النقود كظيفتها كمعيار للقيمة، غلب أف تتوفر على خاصية الثبات حبيث ؽلكن استخدامها كمقياس :الثبات النسبي  -

 .لتقييم سلتلف السلع كاخلدمات داخل االقتصاد، ذلك أف من أىم خواص ادلقاييس أيا كانت أنواعها ىي الثبات
فالنقود على الرغم شلا يعًتيها من تغَتات يف قيمتها إثر ارتفاع قيم السلع كاخلدمات يف السوؽ ربت ضغوط قانوف العرض 

كالطلب، كربت تأثَتات سلتلف األزمات االقتصادية، من تضخم كانكماش، فهي تعترب ثابتة نسبيا إذا ما قورنت بغَتىا من 
 .السلع

 تعد النقود من أىم الوسائل ادلستخدمة يف تربئة الذمة، فعندما يسدد ادلدين لدائنو القيمة ادلستحقة :القدرة على إبراء الذمة  -
عليو فإف الدين ينطفئ حاال، كلذلك اكتسبت النقود ىذه الصفة أماـ أم نوع من أنواع االلتزامات ادلالية اليت قد تنشأ بُت سلتلف 

األعواف االقتصادية، كىي تستمد قدرهتا يف ربقيق ذلك من قوة القانوف، بإلزاـ سلتلف األطراؼ ادلتعاملة قبوذلا، كوسيلة للدفع 
كالوفاء بالديوف من جهة، كمن جهة أخرل من ثقة ىذه األطراؼ باجلهة اليت تقـو بإصدارىا، كالبنك ادلركزم، ادلعزز بأجهزة 

 .السلطة اليت تراقبو

 :ؽلكن يف األخَت ربديد اخلصائص األساسية اليت تتسم هبا النقود ادلعركفة بشكلها احلاِف يف النقاط التالية 

  .أهنا تتمتع بطلب عاـ كاجلميع يقبل التعامل هبا بسهولة كيسر -
 .أف قبوذلا العاـ ناشئ عن كوهنا أداة مناسبة لتأدية كظائفها األساسية كسيطا للتبادؿ كمعيارا للقيمة  -
  .أهنا ذات قيمة مرتفعة قياسا إُف حجمها الصغَت كسهلة احلمل  -
 .أهنا أداة مناسبة لالدخار كؽلكن االحتفاظ هبا دكف خسارة أك تلف لفًتة طويلة -
 .قابلة للتجزئة دكف ربمل أم تكاليف أك نقصاف يف قيمتها,أف كحداهتا متجانسة  -
إف احتفاظ النقود بثبات نسيب يف قيمتها كقوهتا الشرائية غلعلها أكثر كفاءة من غَتىا يف تأدية الوظائف األساسية  -

 .كادلشتقة ذلا
 :وظائفها  -
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 تعترب النقود أداة ىامة يف التجارة كىي الوسيلة ادلثلى لتحقيق سرعة التداكؿ كالنقود ىي أكثر األمواؿ تداكال كأشدىا سيولة، 
: ىذا كتقـو النقود بأربعة كظائف رئيسية ىامة كىي 

: النقود كوحدة لقياس القيمة : أوال 

    إحدل كظائف النقود أهنا تعترب أساس القيمة أك كحدة للتحاسب أم أهنا تقيس لنا القيمة الفعلية للسلع كاخلدمات، ىذا 
. أك اخلدمة بعدد من الوحدات النقدية ادلتعامل هبا يف ىذه الدكلة كتقـو كل دكلة بتحديد سعر السلعة

    كال شك أف قياس السلع كاخلدمات بوحدات نقدية إظلا يسهل عملية قياس القيمة التبادلية للسلع كاخلدمات يف السوؽ 
 (ص) دينار كسعر سلعة أخرل من مواد استهالكية 20يعادؿ  (س)فمثال إذا كاف سعر سلعة من ادلواد االستهالكية كنرمز ذلا بالرمز 

فلذلك فإهنا كحدات مثل الغراـ  (س)تعادؿ كحدة من السلعة  (ص) كحدات من السلعة 4 دينار فإنو ؽلكن معرفة أف 5يعادؿ 
. تستخدـ للقياس.. كالكلوغراـ 

: النقود كوسيلة للتبادل : ثانيا 

     أعطيت ىذه الوظيفة عدة تسميات منها كسيط للتبادؿ كسيط للمدفوعات، لذلك فإف كظيفة النقود تتحقق بواسطة أم 
شيء يقبل قبوال عاما يف ادلبادلة مقابل السلع كاخلدمات كىذا الشيء قد يكوف قطعة من الذىب أك مسكوكات من النحاس أك قطع 

من الورؽ كالشيء اذلاـ يف ىذا ادلوضوع ىو أف يكوف ىذا الشيء الذم ؽلكن أف يستخدـ كنقود مقبوال من قبل األفراد أك أف يتفق 
األفراد على قبوؿ ىذا الشيء كوسيلة للمبادلة بدال من النظاـ الذم كاف سائد كىو نظاـ ادلقايضة، كاحلقيقة اليت غلب أف يشار إليها 

ىنا ىي أف النقود إظلا ىي قوة شرائية عامة إظلا تؤكد على حرية االختيار اليت يكفلها استخداـ النقود فمالك السلعة يكوف حباجة 
احلصوؿ على سلع أك خدمات من نفس األشخاص الذين ػلصلوف منو على سلع كخدمات بل يستطيع احلصوؿ على ما ػلتاجو من 

. مكاف كأشخاص آخرين إذا ملك النقود كبأحسن العركض كيف الوقت كادلكاف ادلالئمُت

: النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة : ثالثا 

     دبجرد أف يصبح النقد مقياسا للقيمة ككسيط للتبادؿ فإنو ال ؽلكن ذبنب أف تصبح كسيلة ادلدفوعات ادلؤجلة أك الدفع يف 
ادلستقبل فالنظاـ االقتصادم احلديث يتطلب كجود قدر كبَت من العقود اليت يكوف فيها الدفع مستقبلي كمعظمها عقود لدفع أقساط 

كديوف ػلدد فيها الدفع يف ادلستقبل بعدد من الوحدات النقدية، ىذا كتعترب النقود كسيلة جيدة للدفع ادلؤجل طادلا بقيت ربتفظ 
. بقوهتا الشرائية اخلاصة هبا 

: النقود كمخزن للقيمة : رابعا 

     دبجرد أف استخدمت النقود كوسيلة للتحاسب كأصبحت مقبولة قبوال عاما كوسيلة للدفع فال شك أهنا سوؼ تستخدـ 
على نطاؽ كاسع كمخزف للقيمة فحامل النقود يف كاقع األمر إظلا ىو حامل لقوة شرائية عامة يستطيع أف ينفقها عرب الزمن للحصوؿ 
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على السلع اليت يرغب يف شراءىا يف الوقت ادلناسب كىو يعلم أهنا ستكوف مقبولة  يف أم كقت مقابل أم سلعة أك خدمة يريدىا 
لذلك فالنقود تعترب سلزف جيد للقيمة كاليت بواسطتها ؽلكن مواجهة حاالت االستعجاؿ غَت ادلتوقعة كلدفع الديوف احملددة بواسطة 

. النقود، كىنا غلب مراعاة أف النقود تكوف سلزف جيد للقيمة إذا بقيت القوة الشرائية ذلا مستقرة كثابتة

 : أنواع النقود 

تعترب النقود السلعية أقدـ أنواع النقود اليت استخدمها اإلنساف، كذلك باعتماد سلعة ذات قيمة يف رلتمع :النقود السلعية : أوال 
احليوانات اليت ذلا  معُت ألف تكوف ىي النقود ادلتداكلة فيو، كؽلكن أف تكوف ىذه النقود من السلع الزراعية، أك من ادلعادف أك من

منفعة اقتصادية ذلذا اجملتمع، فقد استخدمت ادلاشية كنقود يف ادلدنيات القدؽلة كالعبيد كبعض أنواع األقمشة يف إفريقيا، كأقراص من 
الشام ادلضغوط يف الًتبت، كالدخاف يف فرجينيا، كالسكر يف جزر اذلند الغربية، كالسكاكُت يف الصُت، كلكن يعاب عليها أهنا ال 
ذبعل أمر ادلقايضة سهالن ميسران يف صبيع احلاالت، كما تعجز بعض النقود السلعية لتكوف سلزنان للقيمة لصعوبة زبزينها أك ذبزئتها 

كضبلها، دكف أف تتعرض للعطب أك اطلفاض يف القيمة، األمر الذم أدل إُف استخداـ نوع آخر من النقود لتحقيق التبادؿ على نطاؽ 
 .أكسع، ىي النقود ادلعدنية

: النقود المعدنية : ثانيا 

الذىب )      نظرنا الكتشاؼ ادلعادف كاحلديد كالنحاس كالذىب كالفضة، فقد انتقلت البشرية الستعماؿ النقود ادلعدنية 
 :، كذلك لألسباب التالية (كالفضة

 .ػػ  سهولة صهر كسك الذىب كالفضة1  
 .ػػ  سهولة التجزئة كالتقسيم2  
 .ػػ  سهولة التخزين كادلقاكمة للعوامل اجلوية3  
 .ػػ  ثبات القيمة نظرنا لندرة إنتاج ىذين ادلعدنُت4  

     إف ىذه الصفات دفعت األفراد العتماد ىذين ادلعدنُت كظال أصدقاء البشرية حىت بداية احلرب العادلية األكُف، بل كحىت 
. ما كحفاظهما على االستقرار كالثبات النسيب يف القيمةتهالوقت احلاضر نظرنا لندر

 



 
 

 

Email : hiab2004@yahoo.fr 

 جـــــــاهعة  هحود بوضياف

 الوــــــسيلـة

 

Université de  Mohamed Boudiaf -M’sila 

ـــت   وعلوم التطُيركـــلُت الـــعلوم الاكــتصادًت والتجاٍر

 وعــــــلوم التطُير

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

 Département de Sciences  Economiques قــسن الــعلوم القــتصادية
 

 
 :أقسام النظام النقدي المعدني  -

                                               

 

 

 

 

 
 :  النقود الورقية : ثالثا 

املعدن الواحدهظام  هظام املعدهين  
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قبل التجار  إُف عيوب النقود ادلعدنية بسبب ثقل ضبلها بكميات كبَتة من (bank-note )تعود نشأة العملة الورقية 
كالسرقة، فاستعاضوا عنها بوثائق خطية  الذين يتنقلوف من بلد إُف بلد كػلملوف نقودىم الذىبية كالفضية معهم، فكانت عرضة للضياع

مقدار ملكيتهم يتعهد دبوجبها الصيارفة بإعادة قيمتها من النقود  يف شكل كصل أمانة أك يف شكل كرؽ يتحصل عليها التجاري تثبت
ادلعدنية إُف أصحاهبا عند الطلب، ككانت تلك الورقة ؽلكن دفعها للتاجر الذم تيشًتل منو البضاعة كىو بدكره يستطيع أف يتسٌلم 

باإلمكاف دفعها  ادلثبت على ىذه الورقة من الشخص ادلودع عنده ماؿ التاجر ادلشًتم، مث تطور استعماؿ ىذه األكراؽ فصار ادلبلغ
  ادلاؿ، كمع قبوؿ األفراد لفكرة تظهَتقإُف أم بائع أك مشًتم بشكل متداكؿ ليكوف ادلرجع النهائي يف القبض ىو ادلركز ادلودع يف

. كصوالت اإليداع، كاتساع نطاؽ التجارة كزيادة حجم ادلبادالت تدخلت الدكلة يف تنظيم مهنة الصرافة يف شكل مصرؼ أك بنك

  :(المصرفية، نقود الودائع )النقود الخطية : رابعا 

 

 
ىي نقود الودائع أك النقود الكتابية، كتعترب أىم أنواع النقود ألهنا سبثل كسيلة دفع ىامة كمتعددة اجلوانب كاالذباىات كبُت 
عدة رلموعات من ادلتعاملُت مع ادلصػارؼ، كتشكل نسبة مرتفعة من إصباِف النقود ادلتداكلة يف الدكؿ ادلتقدمة ذات األنظمة ادلصرفية 

 . من حجم التعامل النقدم % 90احلديثة حيث تصل يف الواليات ادلتحدة إُف 

بأهنا مبالغ يودعها األفراد يف ادلصارؼ كتتحرؾ بواسطة الشيكات » كاستنادان لذلك ؽلكن تعريف النقود الكتابية أك اخلطية 
أك تسوية ادلدفوعات حيث أف ىذه ادلبػالغ أك  (البيع كالشراء)بُت صبهور ادلودعُت أك بُت ادلودعُت كاآلخرين استنادان لعالقات ذبارية 

« .أكثرىا تبقى يف ادلصارؼ اليت تقـو بإقراضها ألصػحاب الفعاليػات االقتصػادية أك ادلستهلكُت
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: النقود اإللكترونية : خامسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتمثل النقود اإللكًتكنية يف شكل  " 1996يف أكتوبر الذم يقع يف بازؿ بسويسرا كفقا لتقرير بنك التسويات الدكلية 
كبالتاِف فهي منتجات مصممة لتزكيد  كحدات ذات قيمة نقدية مقدرة كسلزنة إلكًتكنيا ؽلتلكها حائزىا بغرض تسوية معامالتو،

 ".األشخاص ببدائل لطرؽ الدفع التقليدية من خصائصها األماف، السرعة، السهولة كقلة التكاليف

  أسباب عدم اختفاء النقود الورقية وإحالل االلكترونية :  

 .ضعف توسع الشبكة اإللكًتكنية كزلدكدية إمتالؾ أجهزة الكمبيوتر •
 . النقود الورقية باستعماؿ الصكوؾ سهلة التعامل •
 .إمكانية القرصنة كاالخًتاؽ للنقود اإللكًتكنية  •
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قد يبدك ربديد عرض النقود بصورة كاضحة أمران صعب ادلناؿ، اذ يثور بُت االقتصاديُت جدؿ نظرم كاسع حوؿ إعطاء تعريف 

كاضح كزلدد لعرض النقود، كلطريقة احتسابو خالؿ مدة معينة، كيتمحور اخلالؼ حوؿ سؤاؿ أساسي عن أم العناصر اليت تؤلف 
ىيكل عرض النقود، اف ىذا اخلالؼ قد تعمق بدرجة كبَتة حىت بات من الصعوبة دبكاف إدراؾ جوىر القضية األساسية من دكف 

، عرض النقود، كالتعريفات ادلختلفة لو، مع إلقاء الضوء على ادلسائل ادلرتبطة بو . مراجعة ىذا اجلدؿ ، كمتابعة جوانب ادلفهـو

 :مكـونات عرض النـقود  -

يقصد دبكونات ىيكل عرض النقود األشكاؿ ادلختلفة اليت تدخل يف الصور ادلختلفة لعرض النقود ، كىناؾ العديد من 
ادلكونات تستخدـ كنقود لكنها تتفاكت من حيث درجة السيولة اليت  تتمتع هبا ، كتعتمد كفرة ىذه ادلكونات يف اقتصاد ما على 

: مستول التطور الذم بلغو النظاـ ادلاِف كادلصريف ، كؽلكن التمييز بُت بعض ىياكل عرض النقود على النحو التاِف 

 (Monetary Base M0)ـ القاعدة أو األساس النقدي 1

تعرؼ القاعدة النقدية بأهنا رلموع العملة ادلتداكلة خارج اجلهاز ادلصريف مضافان إليها إيداعات لدل البنك ادلركزم اليت سبثل 
. االحتياطات النقدية للبنوؾ التجارية لدل البنك ادلركزم، كهبذا فهي تشمل االحتياطي القانوين كاالحتياطات اإلضافية

 ( :M1)ـ عرض النـقود بالمعنى الضيق 2

كيسمى أيضان الكتلة النقدية كىي رلموع كسائل الدفع اليت تكوف حبوزة الوحدات االقتصادية يف حلظة زمنية معينة ، كبذلك 
للقطاع اخلاص لدل  (Demand Deposits)مضافان إليها الودائع اجلارية  (Currency)فهي تشمل العملة ادلتداكلة 

ادلصارؼ التجارية، كتستبعد من ذلك األرصدة اليت ربتفظ هبا الوحدات ادلصرفية النقدية من عملة داخل خزاناهتا كما تودعو ادلصارؼ 
. التجارية من كدائع لدل السلطة النقدية ادلركزية ككذلك تستبعد الودائع احلكومية

 كيالحظ أف عرض النقود بادلعٌت الضيق ؽلتاز بػتمتع عناصره بالسيولة التامة، كأف صبيع مكوناتو تعترب التزامات على اجلهاز ادلصريف 
. النقدم كحقان للجمهور على الناتج القومي

 ( :M2)ـ عرض النقود بالمعنى الواسـع 3

ككدائع التوفَت لدل ادلصارؼ ( اآلجلة)إضافة إُف الودائع الزمنية  (M1)كيسمى أيضان السيولة احمللية أك الداخلية كيشمل مكونات 
. التجارية

: كىناؾ صبلة من األسباب اليت اسػتدعت التوسع يف مفهـو عرض النقود أعلها 
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تطور اذليكل ادلاِف لإلقتصادات ادلتقدمة شلا استدعى توافر طائفة متنوعة من ادلوجودات ادلالية القابلة للتحويل إُف كسائل دفع بسهولة 
كبكلفة منخفضة كاليت ؽلكنها أف رباكي كظيفة النقود كمخزف للقيمة ،كما أف حسابات الودائع اآلجلة كالتوفَتية تيتيح للوحدات 

االقتصادية فرصة احلصوؿ على الدخل يف صورة فائدة، كبذا يوفر سعر الفائدة آلية فعالة لًتاكم ادلوجودات ادلالية لدل األفراد فيعتمػد 
: على عاملُت علا  (M2)عرض النقود 

. أ ػ قدرة اجلهاز ادلصريف على إصدار العملة كخلق الودائع ادلرىونة بزيادة القدرات اإلنتاجية كالتصديرية لالقتصاد القومي

. ب ػ االختيار الذم تقـو بو الوحدات االقتصادية بُت اإلنفاؽ كاإلدخار

 ( :M3)ـ عرض النـقود بالمعنى األوسع 4

مؤسسات اإلدخار، بنوؾ )مضافان إليها اإلدخارات خارج ادلصارؼ التجارية  (M2)كيعرؼ على أساس انو السيولة احمللية 
كالسبب الرئيس الذم يكمن كراء تعريف عرض النقود بادلعٌت  (اإلدخارات ادلشًتكة، صبعيات اإلقراض كاالدخار كصناديق االدخار

األكسع ىو تطور النظاـ ادلاِف لإلقتصادات ادلتقدمة كما صلم عنو من ازدياد عدد ادلؤسسات ادلالية الوسيطة كاتساع نطاؽ اخلدمات 
ادلالية كادلصرفية ادلتخصصة األمر الذم ىيأ إمكانية إنتاج كتسويق أشكاؿ جديدة للسيولة، كبذا فاف ادلؤسسات صارت قادرة على 

. خلق السيولة اليت تتمتع بصفة ادلعقل ادلؤقت كالسائل للقيم كتشبع حاجات الطوارئ للوحدات االقتصادية

 
 : العناصر المقابلة لها  -

،اذباه الوحدات  (ككذلك اخلزينة العمومية)البنك ادلركزم ك البنوؾ التجارية :تعترب كمية النقد ادلتداكلة التزاما للمؤسسات ادلصدر ذلا 
ال يتم إال دبقابل  (خلق النقد)مشركعات ك عائالت ،ك لكن كضع ىذه األرصدة النقدية ربت تصرؼ ىذه الوحدات :االقتصادية 

يكوف لو حق على  (قانوين أك كتايب)،ىذا ادلقابل ال يكوف مصدره إال العمليات االقتصادية احلقيقية مثال من يف حيازتو مبلغ نقدم 
 :االقتصاد أك باألحرل ،على إنتاج ىذا االقتصاد كمقابالت الكتلة النقدية ثالثة أنواع ىي
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  القرض المقدم إلى االقتصاد: 
كؽلثل كل القركض اليت تقدمها البنوؾ التجارية للمؤسسات ك األعواف ك البنك ادلركزم للبنوؾ ،تقـو البنوؾ التجارية بتقدًن القركض 

،على أساس ادلبلغ النقدية ادلودعة لديها إُف زبائنها، ك تقـو البنوؾ دبنح ىذه القركض نظرا لعدـ كفاية كسائل الدفع السائلة 
 .األخرل، يف حيازة الوحدات االقتصادية ألداء سلتلف عمليات اإلنتاج كاالستهالؾ

فهذه القركض من شأهنا إذف أف تزيد من كمية النقد ادلتداكلة ،ك يف نفس الوقت صلد أف ىذه القركض تغذم كدائع البنوؾ نفسها، 
  .فيقاؿ إف القركض زبلق الودائع... شلا ؽلكنها من منح قركض أكثر كىكذا

، أك غَت مباشرة خبصم كمبياالت أك أكراؽ ذبارية أخرل، ىذا كغلب أف نشَت إُف (فتح حساب دائن)كىذه القركض تكوف مباشرة 
أف جزء من ىذه القركض ؽلكن أف يتحوؿ إُف نقد قانوين، كذلك عندما تقـو البنوؾ التجارية بإعادة سبويلها لدل البنك ادلركزم 

اقًتاض مباشر،إعادة خصم بعض األكراؽ التجارية، فيتغَت ك : باستعماؿ سلتلف قنوات القرض اليت يضعها ىذا األخَت ربت تصرفها
 . بالتاِف حجم ك بنية الكتلة النقدية ادلتداكلة

 (الخزينة العمومية)القرض المقدم إلى الدولة:  

نعلم أف اخلزينة العمومية ىي اليت تسَت ماؿ الدكلة، فهي اليت تقـو بتحصيل إيرادات الدكلة كسبويل نفقاهتا، كلكن غالبا ما ال تتوصل 
إُف تغطية ىذه النفقات باإليرادات العادية، ادلتكونة من الضرائب بشىت أنواعها، كخاصة مع توسع نشاط الدكلة كادلؤسسات اليت 

تتوُف سبويل سَت أعماذلا، فعال يضاؼ إُف توسع نشاط الدكلة ادلؤسسي قيامها بتحقيق مشاريع استثمارية عمومية ك تقدًن إعانات 
  .كلذلك صلد يف ميزانيات الدكؿ احلديثة، ليس فقط نفقات التسيَت، كلكن صلد كذلك نفقات االستثمار... إُف الشركات الوطنية

كإذا َف تتمكن اخلزينة العمومية من تغطية كل ىذه النفقات فإهنا تلجأ إُف البنك ادلركزم، كما تتوجو إُف البنوؾ التجارية، كإُف 
لتزكيدىا بادلوارد النقدية اليت ربتاج إليها لسد العجز يف ميزانية الدكلة، كتشمل القركض  (عائالت كمشركعات)الوحدات االقتصادية 

  :ادلقدمة إُف اخلزينة العمومية خاصة 

. التسبيقات ادلقدمة من طرؼ البنك ادلركزم-
 .السندات اليت تكتتبها ادلؤسسات ادلصرفية ك ادلالية-
كلكن القركض اليت تتسبب يف إصدار النقد أم يف زيادة الكتلة النقدية ىي  (عائالت كمشركعات)السندات اليت يكتتبها اجلمهور -

.  ادلتمثلة يف النوعُت األكلُت فحسب

  الذىب والعمالت األجنبية: 
النقد القانوين ،ك لكن نظرا إلعلاؿ نظاـ قاعدة الذىب  فقد  يف األصل يستعمل الرصيد الذىيب لتغطية إصدار : الذىب -  

ربويل ىذه  بعيد ،إذف فالذىب كغطاء اإلصدار النقدم أصبح إستثناءا ببيع الذىب بالعملة الصعبة ك تقلص ىذا الدكر إُف حد
 .األخَتة إُف العملة الوطنية
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الذىيب كحقوؽ السحب اخلاصة صلد رصيد العمالت األجنبية ،ك بشكل خاص عمالت   جبانب الرصيد:العملة األجنبية -

 .الدكِف أك السيولة الدكلية االحتياطي
األصوؿ من ميزانية البنك ادلركزم فقط ال تؤخذ يف احلسباف  إف رصيد العمالت األجنبية ادلعترب ىو ما يوجد يف طرؼ

 . التجارية كزبائنها غَت ادلقمُت العمليات بُت البنوؾ
 .احمللي ،أم يؤثر يف كسائل الدفع الداخلية يؤثر رصيد العمالت األجنبية يف إصدار النقد-
نتيجة تصدير سلع كخدمات كطنية إُف اخلارج، أك إثر توارد رؤكس األمواؿ األجنبية  أما مصدر ىذه العمالت فيكوف إما-
اخلارج كعوائد اليد العاملة  البلد يف شكل استثمار أك قركض، ككذلك قبض فوائد رؤكس األمواؿ الوطنية ادلستثمرة يف إُف

 .ادلهاجرة
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:  (النظرية الكمية )النظرية الكالسيكية - 

لكي نعرؼ كيف تبقى صبيع ادلوارد موظفة توظيفان كامالن فالبد من أف نتفهم أكالن كيف اعتقد االقتصاديوف الكالسيك كلفًتة طويلة 
من الزمن أف النظاـ الرأمساِف قادر على ربقيق التوظف الكامل، ككيف أثبتت األياـ عدـ صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذم 

اجتاح العاَف يف الثالثينيات من القرف ادلاضي، تلى ذلك ظهور النظرية احلديثة للتوظف أك ما يعرؼ بالنظرية الكينزية نسبة إُف 
التضخم "كاليت كانت ذات قيمة كأعلية كربل حىت ظهور حالة جديدة سلالفة كادلعركفة بظاىرة " جوف مينرد كينز"االقتصادم اإلصلليزم 

". اإلرتفاع يف ادلستول العاـ لألسعار كادلصحوب دبعدالت من البطالة"كىي عبارة عن " الركودم

تشَت النظرية االقتصادية إُف أف نظاـ التحليل االقتصادم نشأ يف بريطانيا كالواليات ادلتحدة األمريكية منذ ظهور العاَف االقتصادم 
كحىت عقد الثالثينات من القرف العشرين، كال يشَت ىذا النظاـ الكالسيكي إُف نظرية متكاملة  (ـ1823-1772)ديفيد ريكاردك 

بادلعٌت الدقيق، ألنو رغم كجود الكثَت من األفكار يف كتابات االقتصاديُت الكالسيك كاليت تتعلق بالناتج كالتوازف كالعمالة، إال أهنا 
كتابات ال ربتوم توضيح كامل للعوامل األساسية احملددة لتلك ادلتغَتات، كما أنو ال توجد نظريات كاملة يف التحليل االقتصادم 

. الكلي

 :مبادئ النظرية : المطلب األول 

 تعترب النظرية الكمية يف النقود من أكُف احملاكالت اجلادة اليت سعت ضلو تفسَت أسباب التقلبات االقتصادية، كيقصد بالنظرية النقدية
الكالسيكية كاليت تبلورت فيما بعد كأصبحت  الكالسيكية تلك النظرية اليت نشأت كتطورت بفضل جهود االقتصاديُت يف ادلدرسة

النقد يف أم حلظة من الزمن كعلى  كهتدؼ النظرية النقدية إُف التعرؼ على العوامل احملددة لقيمة تعرؼ باسم نظرية كمية النقود،
ذلك على  اختالؼ ادلفاىيم ك التفاسَت ذلا، غلمع معظم االقتصاديُت على أف جوىر النظرية ىو تفسَت التغَت يف كمية النقود كانعكاس

النظرية النقدية زلل دراسة العديد من ادلدارس االقتصادية  ادلستول العاـ لألسعار خاصة كادلتغَتات االقتصادية األخرل عامة ككانت
 .  للنقود كما ىو دكر النقود عند الكالسيك فما ىو ربليل الكالسيك

  إفتراضات النظرية النقدية الكالسيكية: 

لألسواؽ  (سام)على النشاط االقتصادم قانوف  ـ أم حُت كاف يسيطر18ظهرت النظرية النقدية الكالسيكية يف القرف الثامن عشر 
مساكينا  اخلاص بو فاإلنتاج ؼللق معو قوتو الشرائية كبتعبَت نقدم كل إنتاج ؼللق معو إنفاقا كالذم يرل ضركرة أف كل عرض ؼللق طلبو
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جهاز األسعار ككفقا للتحليل الكالسيكي قامت  لو كأف زيادة أك اطلفاض العرض عن الطلب سرعاف ما يزكؿ حبكم فعالية السوؽ أك
 1:التبادؿ على  النظرية الكمية للنقود يف معادلة

 :ثبات حجم المعامالت  .1

ربديده بعوامل  للنقود عند الكالسيك على فرضية أف حجم ادلعامالت كمستول النشاط االقتصادم يتم تقـو النظرية الكمية
باعتبارىا كسيط يف ادلبادلة، ألف حجم ادلعامالت متغَت خارجي كمن مث  موضوعية كأف النقود ليس ذلا أثر يف ربقيق التوازف االقتصادم

الثبات ىو كفقا ألحد مقومات كدعائم  ثابت خاصة كأف حجم العوامل اليت تؤثر يف حجم ادلعامالت ثابتة، كىذا يعامل على أنو
ؽللك القدرة الذاتية على التحرؾ بصورة تلقائية ضلو مستول التوظيف الكامل  الفكر الكالسيكي الذم يعتقد أف النظاـ االقتصادم

 .للموارد اإلنتاجية

 :ثبات سرعة دوران النقود  .2

ادلبادالت  معدؿ متوسط عدد ادلرات اليت انتقلت فيها كحدة النقد من يد إُف يد أخرل يف تسوية نقصد بسرعة دكراف النقود
 .االقتصادية يف فًتة زمنية معينة

التغَت كمستقلة  أف سرعة دكراف النقود ىي ثابتة على األقل يف ادلدل القصَت ألهنا ربدد بعوامل بطيئة كتقـو ىذه النظرية على أساس
على أساس أف تغَتىا يرتبط بتغَت عوامل أخرل منها درجة  عن كمية النقود، فافًتاض التحليل الكالسيكي ثبات سرعة دكراف النقود

كلها ال تتغَت يف  ادلصرفية كمستول تطور كتقدـ اجلهاز ادلصريف كاألسواؽ ادلالية كالنقدية كىذه العوامل كثافة السكاف كتطور العادات
. T  ك Vاألجل القصَت مع ثبات 

يف الطرؼ األيسر ، حيث   إثنُت فقط كعلا كمية النقود يف الطرؼ األؽلن من ادلعادلة كادلستول العاـ لألسعار يتبقى يف ادلعادلة متغَتين
 .تقتصر نظرية كمية النقود على بياف العالقة بينهما

: العالقة بين المستوى العام لألسعار وتغيرات كمية النقود : المطلب الثاني 

النسبة كاالذباه يف ادلستول  الكمية للنقود على افًتاض أساسي مفاده أف أم تغَت يف كمية النقود سيحدث تغَت بنفس تقـو النظرية
كذلك بافًتاض ثبات حجم ادلعامالت كسرعة دكراف النقود أم أف نظرية  العاـ لألسعار أم أف ىناؾ عالقة طردية بُت كمية النقود

 .دالة كمية النقود متغَت مستقل كادلستول العاـ لألسعار متغَت تابع كمية النقود ىي

زيادة يف كسائل الدفع األمر الذم يؤدم  أصحاب ىذا الرأم إُف منطق معُت يتمثل يف أف زيادة كمية النقود يعٍت يف كاقع األمر يستند
النقود سوؼ تتنازع لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع كاخلدمات ك  إُف زيادة األسعار كحصوؿ التضخم، ذلك أف كمية أكرب من

. يتناسب التغَت يف أسعار السلع كاخلدمات مع التغَت يف كمية النقود يف ىذه احلالة سوؼ
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تغَت بنفس النسبة كيف نفس االذباه  ىذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل اجلامد فحدكث التغَت يف كمية النقود يؤدم إُف كيسمى
 2.يف ادلستول العاـ لألسعار أم يؤدم إُف حدكث تضخم يف السوؽ

  َف يوافق االقتصاديوف الكالسيك على أف اإلدخار سوؼ يؤدم إُف حدكث قصور يف اإلنفاؽ كبالتاِف حدكث بطالة، فهم
ينظركف إُف االدخار على أنو صورة أخرل من صور اإلنفاؽ على شراء سلع االستثمار كمسندىم يف ذلك أف كل لاير يدخر بواسطة 

ماذا لو فرض ككاف ما يعرضو رجاؿ األعماؿ من استثمارات : القطاع العائلي سوؼ يستثمر بواسطة رجاؿ األعماؿ كإننا نتساءؿ ىنا 
ال يساكم ما يدخره األفراد؟يقاؿ ىنا أف احلكم لسعر الفائدة، كالذم ؽلثل يف نظر الكالسيك ادلكافأة اليت ػلصل عليها األفراد مقابل 

اإلدخار، فاألفراد عادة يفضلوف االستهالؾ على االدخار، كعليو فإهنم لن يقوموا بزيادة مدخراهتم إال إذا دفعت ذلم مكافأة أكرب، 
كبناء على ذلك فإف الكالسيك يؤمنوف بأف سعر الفائدة كفيل باعادة التوازف بُت االدخار كاالستثمار من خالؿ تأثَته الطردم على 

 . األكؿ كالعكسي على الثاين

 كطادلا أف إنتاجية . يكوف ادلنظموف مستعدين لدفع سعر الفائدة ما داـ االستثمار مرحبان، للحصوؿ على األمواؿ القابلة لالستثمار
رأس ادلاؿ تتناقص مع زيادة حجمو، فإف عدد ادلشركعات االستثمارية ادلرحبة سيزداد مع اطلفاض سعر الفائدة، كعلى ذلك يكوف 

 على الرسم، أما األمواؿ ادلوجهة لإلقراض I (الطلب)منحٌت الطلب على األمواؿ ادلوجهة لالستثمار متمثال بادلنحٌت سالب ادليل 
، فإذا حدث كارتفع سعر الفائدة حيث يكوف اإلدخار 3(العرض) ادلوجب ادليل Sكاليت ىي مدخرات يف األساس فيعرب عنها بادلنحٌت 

أكرب من االستثمار دبعٌت كجود فائض يف عرض األمواؿ، فإف سعر الفائدة يبدأ يف االطلفاض كيستمر يف ذلك حىت ادلستول الذم 
 .يعود فيو التوازف بُت االدخار كاالستثمار، كالعكس بالعكس

: تحديد سعر الفائدة التوازني عند الكالسيك   : 03الشكل رقم 
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كبذلك يرل الكالسيك أف مركنة سعر الفائدة تؤدم إُف توازف االدخار مع االستثمار، كتعمل مركنة ىذا السعر على احملافظة على 
التدفق الدكرم للدخل، كدلا كاف الكالسيك يفًتضوف كجود فرص غَت زلدكدة لالستمار، فإف االقتصاد يعمل دائما يف ظل 

.   االستخداـ الشامل بصرؼ النظر عن مقدار ما يرغب الناس يف إدخاره

حىت لو عجزت أسعار الفائدة على إحداث : كىناؾ من يقوؿ ماذا لو فشل سعر الفائدة يف إعادة التوازف ادلنشود؟ يقوؿ الكالسيك 
التوازف، فإف مركنة أسعار السلع كاخلدمات كفيلة باحداث ذلك التوازف، أم أف اطلفاض اإلنفاؽ الكلي مثالن يتبعو اطلفاض يف 

ادلستول العاـ لألسعار، فيزيد اإلنفاؽ كيتحقق التوازف، كمركنة األجور تعٍت أف قوة السوؽ تدفع باألجور إُف االطلفاض إُف أف يتم 
. استخداـ صبيع ادلتعطلُت عن العمل، كما ىو موضح بالرسم ادلقابل

، يف حُت أف قيمة الناتج احلدم ذلؤالء العماؿ W1 ككاف معدؿ األجر ادلطلوب ىو L1إذا كاف عدد العماؿ الباحثُت عن العمل ىو
ىذا البطالة ستدفع العاطلُت إُف البحث عن عمل بأجر أقل . L1 L2، فإف عدد العماؿ ادلتعطلُت عن العمل يكوفVMPL1ىي

. كيلتحق صبيع العاطلُت عن العمل بسوؽ العمل عند ىذا ادلستول األقل من األجرW2 فتندفع األجور إُف أسفل أم إُف ادلستول 

:  مرونة األجور واألسعار  : 04الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادالت الكلية بصياغة فيشر:الفرع األول 

ينص مدخل ادلبادالت الكلية بأف ىناؾ عالقة إغلابية بُت كمية النقد ادلتوفرة للتداكؿ كبُت مستول األسعار احمللي، إذ يؤكد كذلك 
على أف التغَتات يف عرض النقود ليست قادرة على تغيَت ادلستويات احلقيقية للمتغَتات االقتصادية الرئيسية كاإلنتاج كالدخل كسعر 

الفائدة، شلا يعٍت أف زيادة يف الكمية ادلعركضة من النقود ينتج عنها ارتفاع يف معدؿ األسعار احمللية كبنسبة مساكية لنسبة النمو يف 
 .عرض النقود شلا يؤدم إُف تغَت يف القيمة االمسية كليس احلقيقية للناتج القومي اإلمسي

 معدل األجر

W1 

W2 

L1 L2 

VMPL1 VMPL2 

 عدد العاملين
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ؽلكن القوؿ أنو ليس باإلمكاف االعتماد على عرض النقود لتحفيز أك تغيَت مسار االقتصاد ألف ما ػلدث للقيمة النقدية للنشاط 
اإلقتصادم ىو نتاج لتغَتات يف مستول األسعار كليس يف مستول اإلنتاج، كسعيان لتوضيح ىذا ادلوقف النظرم اعتمد على معادلتُت 

 .ىي معادلة التبادؿ أك التعامل كادلعادلة الدخلية للتبادؿ 

  معادلة التبادل أو التعامل : المعادلة األولى :

، تنص ىذه ادلعادلة باختصار 4 أك معادلة التبادؿ من األسس اذلامة للتحليل النقدم الكالسيكيFisher" فيشر"متطابقة تعترب 
على أف كمية النقود ادلتداكلة يف االقتصاد خالؿ فًتة زمنية معينة البد كأف تتساكل مع القيمة النقدية للسلع كاخلدمات ادلتداكلة خالؿ 

تلك الفًتة، كتفًتض ادلدرسة التقليدية أف الطلب على النقود يتشكل بناءا على أف النقود تستخدـ كوسيط للتبادؿ فقط، كمن مث 
تفي بدافع ادلبادالت، كعليو يتحدد الطلب على النقود كفقا دلا تشًتيو تلك النقود من السلع كاخلدمات، أم أنو طلب على النقود 

، فإف V، كسرعة تداكذلا ىي Mاحلقيقية كاليت تقاس بقسمة كمية النقود على مستول األسعار، فإذا اعتربنا أف كمية النقود ىي 
، فإف القيمة النقدية لتلك P، كمعدؿ سعرىا Y، كلو كانت كمية السلع كاخلدمات ادلتبادلة ىي VM: كمية النقود ادلتداكلة تكوف

علما بأف سرعة دكراف النقود ىي عدد ادلرات اليت تستخدـ فيها الوحدة النقدية إلجراء ادلعامالت )، PTالسلع كاخلدمات يكوف 
، كعليو تكوف معادلة التبادؿ ( kخالؿ فًتة زمنية معينة، كىي سبثل مقلوب النسبة احملتفظ هبا يف شكل نقود سائلة لتمويل ادلبادالت

PTVM:     كالتاِف   

، كبذلك (نظرا الفًتاض التوظف الكامل)كقد افًتض الكالسيك ثبات كالن من سرعة دكراف النقود كحجم السلع ادلتبادلة يف السوؽ 
فإف ادلستول العاـ لألسعار يتناسب طرديا مع كمية النقود ادلعركضة، ككفقا للكالسيك فإف مضاعفة كمية النقود ادلعركضة يًتتب عليو 

. مضاعفة ادلستول العاـ لألسعار

 :تصاغ ىذه ادلعادلة ، على النحو التاِف 

MV = PT 

T × V = P × M 

 :حيث أن 

M = كمية النقود ادلتوفرة خالؿ فًتة زلدكدة. 
V = سرعة دكراف النقود من أجل إسباـ ادلعامالت. 
P = متوسط األسعار الذم سبت على أساسو معامالت التبادؿ. 

                                                           
ت الىاكت، علي الفتوح أبو حمذ أ 4  257 ص ، 2001 مصز، الفىُت، إلاشعاع مكتبت املالُت، وألاضواق الىلود هظٍز
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T =  تشمل سلعان قد ال يتضمنها تعريف الناتج احمللي اإلصباِف إُف أنو مت تبادذلا مثل  )عدد ادلعامالت اليت أصلزت يف فًتة ما
 .(شراء السلع ادلستعملة 

كمن خالؿ ىذه ادلعادلة يتبُت لنا أف كمية النقد ادلتوفرة يف االقتصاد مضركبة يف عدد مرات استخداـ كل كحدة نقد خالؿ الفًتة 
 .ادلعينة تساكم القيمة النقدية للتبادالت خالؿ فًتة معينة

  المعادلة الدخلية للتبادل : المعادلة الثانية: 

ؽلكن إعادة تعريف حجم النشاط االقتصادم كالتأكيد على السلع كاخلدمات النهائية اليت أنتجت يف فًتة القياس ذاهتا، كاستبعاد 
 : لتصبح ادلعادلة Y بالدخل القوميTالسلع كاخلدمات اليت يستبعدىا تعريف الناتج القومي أك الدخل القومي كذلك باستبداؿ 

MV = PY 

Y × V = P × M 

 :حيث أن 

Y = القيمة احلقيقية للدخل أك الناتج القومي. 
P × Y = القيمة اإلمسية للدخل أك الناتج القومي. 

كما يبدك من ادلعادلة الدخلية للتبادؿ، فإنو يف حاؿ ثبات سرعة دكراف النقود، ػلدد عرض النقود إصباِف اإلنفاؽ كمن مث حجم 
النشاط االقتصادم، يف حُت إذا اتسمت درجة دكراف النقود بالتقلب، فإنو لن يصبح من السهل على اجلهات احلكومية ادلعنية 

 5.كالبنك ادلركزم مثالن، ربديد مدل تأثَت تغَتات يف عرض النقود على الناتج القومي، كىو ما يقلل من فاعلية كدقة السياسة النقدية

 ، ال يتغَت يف ادلدل الطويل ألف ادلوارد االقتصادية Yكبناءن على ما سبق فإف ىذا ادلدخل ينظر إُف أف الناتج اإلصباِف احلقيقي 
زلدكدة كيتسم االقتصاد بتوظيف تاـ للموارد شلا غلعل مستول األسعار عرضة للتغيَت نتيجة التغَتات اليت تطرأ يف كمية النقود يف حُت 

 ألهنا تعتمد على عوامل ال تتغَت كثَتان مثل أظلاط اإلنفاؽ، Vال يتغَت حجم اإلنتاج يف ادلدل القصَت، كما أهنم افًتضوا ثبات 
 .أساليب الدفع، ثركة الفرد كأسعار الفائدة كغَتىا

  (كمبيردج  )مدخل األرصدة النقدية بصياغة مدرسة : الفرع الثاني:  

رغم توافق رؤية اقتصاديي كمبَتدج مع فيشر حوؿ أعلية حجم ادلبادالت كالتعامل كمحدد لكمية النقد الذم ػلتفظ بو األفراد حاضران 
لديهم، نوه اقتصاديو جامعة كبيمردج إُف أعلية الثركة يف ربديد ىذه الكمية كذلك، كيرل االقتصاديوف بشكل عاـ أف إفساح اجملاؿ 
أماـ قرارات اجلمهور للتأثر بالثركة، اختالفان بُت الطرح الذم قدمو فيشر كالذم جاء بو اقتصاديو كمربيدج، كىو ما خلص إُف تأثر 

                                                           
ت، الحذًث، العزبي املكتب البىوك، و الىلود هاشم، محمذ إضماعُل 5  126 ص  ، 2005 إلاضكىذٍر
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اجلمهور حبجم ادلعامالت من جانب كبالثركة كما يطرأ عليها من تغَت من جانب آخر، مع ىذا فإهنم قبلوا دبعادلة فيشر لتحديد 
 :الطلب على النقود كىي 

Md = K × ( P × Y) 

 :حيث أن 

K = v/1  كىي لن تكوف ثابتة يف ادلدل القصَت بل تتغَت ألف العوائد اليت ؽلكن أف ػلصل عليها ادلرء من األشكاؿ ادلختلفة للثركة
 .تتغَت 

يبدك أف ادلدخل احلاِف يًتؾ لألفراد حرية اختيار كمية النقد اليت ػلتفظوف هبا من أجل احلفاظ على ثركهتم إُف جانب استخداـ جزء 
 من قدرتو بالتأثَت يف مدل فاعلية السياسات اليت Vمن النقود من أجل إسباـ معامالت التبادؿ، كتأيت أعلية فهم معدؿ دكراف النقود 

 .تتبناىا احلكومة للتأثَت يف حجم النشاط االقتصادم

 ثابت فإف معادلة الطلب على النقود تبُت أف عرض النقود أك الطلب على النقود ػلدد الناتج احمللي اإلصباِف، من Vفإذا افًتضنا أف 
  .M متقلبة فإنو يصعب التنبؤ بقيمة الناتج احمللي اإلصباِف حىت لو كجهت السياسات احلكومية قيمة Vجانب آخر إذا كانت 

 كلكن يف اذباه مضاد، فستبقى قيمة الناتج احمللي اإلصباِف دبعزؿ عن التغَتات M تتغَت بنفس معدؿ التغَت يف Vكما أنو إذا كانت 
 كعدـ ارتباطها بشكل V ، كتصبح سياسة تغيَت كمية النقود غَت رلدية، إنو يف حاؿ قدرة البنك ادلركزم على التنبؤ بقيمة Mيف 

  .PY ، يصبح دبقدكره التأثَت يف حجم النشاط االقتصادم Mمباشر بقيمة 

: أما أبرز االختالفات بينها وبين معادلة فيشر 

  تقرر معادلة فيشر كجود عالقة ميكانيكية بُت كمية النقود كبُت ادلستول العاـ لألسعار كىي عالقة طرديو كتناسبية، بينما
تقرر معادلة األرصدة النقدية كجود عالقة بُت كمية النقود كالدخل النقدم حبيث تؤثر التغَتات النقدية على حجم اإلنتاج مث 

. على ادلستول العاـ لألسعار 

  تتفق ادلعادلتاف يف أف العالقة بُت الطلب على النقود كادلعركض منها ػلدداف التوازف االقتصادم ألف ىذه العالقة ربدد
أك بصورة غَت مباشرة  (حبسب ما يقرره فيشر يف معادلة ادلبادلة)بدكرىا ادلستول العاـ لألسعار سواء كاف بصورة مباشرة 

. (حبسب ما يقرره مارشاؿ يف أرصدة النقدية)

: النظرية النقدية الكينزية : المبحث الثاني 
لقد قاـ التحليل الكينزم على فرضيات زبتلف سباما على فرضيات التقليديُت : مبادئ النظرية النقدية الكينزية : المطلب األول 

 :كؽلكن إغلاز ذلك يف النقاط التالية 
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كاف لكينز الفضل يف إنقاذ النظاـ الرأمساِف من االهنيار بسبب أزمة الكساد اليت حلت كبالتاِف زبليص الفكر التقليدم من  -
األخطاء اليت كقع فيها، بسبب اآلراء اليت طرحها كطريقة التحليل اليت استخدمها كقع فيها، بسبب اآلراء اليت طرحها كطريقة 
التحليل اليت استخدمها كاألجهزة اليت استحدثها، فكانت دبثابة ثركة يف علم االقتصاد كثورة على الفكر االقتصادم التقليدم 

  .الرأمساِف كالفكر االقتصادم االشًتاكي

كالبحث يف العالقة بُت مستول اإلنفاؽ الوطٍت  (نظرية تفضيل السيولة  )كجو كينز اىتمامو إُف دراسة الطلب على النقود  -
كسبب ذلك يرجع إُف دكافع سلتلفة  (تفضيل السيولة  )كالدخل الوطٍت فأكضح أف األفراد قد يفضلوف االحتفاظ بالنقود لذاهتا 

 .أعلها ادلعامالت، االحتياط، ادلضاربة

كربليلو ىذا ما ؽليزه حقان على ربليل التقليديُت ذلك أف  (دافع ادلضاربة  )قاـ بتحليل الطلب على النقود كمخزف للقيمة  -
أخذه لتفضيل السيولة يف االعتبار قد فتح أمامو آفاقان جديدة لتحليل أثر التغَتات النقدية على النشاط االقتصادم كبذلك فقد 
تغَتت النظرة إُف النقود أين أصبحت تشغل حيزان معتربان يف النظرية االقتصادية الكلية كمن مث أخذ االىتماـ بالتحوؿ عن العوامل 

جاء بنظرية - اٍف ..الكمية اليت تؤثر يف ربديد مستول األسعار إُف العوامل اليت تؤثر يف ربديد مستول الناتج كالتشغيل كالدخل
عامة للتوظيف إذ تعاًف كل مستويات التشغيل كعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسَت التضخم كما تفسر البطالة حيث أف 
كل منهما ينجم أساسان عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعاؿ كحينما يكوف الطلب ضعيفان ػلدث بطالة كحينما يزيد ػلدث 

  .تضخما

إىتم بالتحليل الكلي للمعطيات االقتصادية فالظواىر العامة اليت يستخدمها يف ربليلو تدكر حوؿ اجملامع كحجم التشغيل  -
  اٍف...العاـ، الدخل الوطٍت، اإلنتاج الوطٍت، الطلب الكلي، العرض الكلي، اإلستثمار الكلي كإدخار اجملتمع 

كبُت عدـ كجود قوانُت طبيعية تعمل على إعادة التوازف الكلي كلما " سام " رفض يف ربليلو لألكضاع االقتصادية قانوف  -
 كبذلك طالب بضركرة تدخل الدكلة  حدث االختالؿ كما أقر حبدكث التوازف الكلي عند أم مستول من مستويات التشغيل 

لعالج أسباب األزمات اليت قد تعًتض االقتصاد الوطٍت ، فعمل على ربديد معاَف السياسة االقتصادية اجلديدة اليت ينبغي أف تتبع 
حىت يصل االقتصاد إُف التوظف الكامل كيتحقق التوازف للدخل الوطٍت كلعالج ذلك يرل من الضركرم تدخل الدكلة عن طريق 

السياسة ادلالية كالرفع من مستول اإلنفاؽ العمومي كللسياسة النقدية بزيادة ادلعركض النقدم أك ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة 
كالتمويل بالتضخم ، كعليو فإنو يرل أف السياسة النقدية ليست زلايدة كما ىو الشأف عند التقليديُت ، فالتحليل الكينزم يقـو 
على أف التشغيل الكامل ال يتحقق بصفة دائمة فأم زيادة يف كمية النقود سوؼ تؤدم إُف حدكث زيادة يف مستويات الناتج 

كالتشغيل على اعتبار أنو يف الظركؼ العادية للنشاط االقتصادم فإف حالة التوازف ربدث عند أم مستول من مستويات التشغيل، 
فزيادة كمية النقود ستؤدم إُف اطلفاض سعر الفائدة كىذا االطلفاض يكوف دبثابة الدافع لزيادة حجم االستثمار كمن مث زيادة 

 .اإلنتاج كالتشغيل بواسطة ما يسمى دبضاعف االستثمار
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إىتم بفكرة الطلب الكلي الفعاؿ لتفسَت أسباب عدـ التوازف اليت كقع فيها النظاـ الرأمساِف يف أزمة الكساد، كما نتج عنها  -
من اطلفاض يف األسعار كانتشار البطالة فهو يرل أف حجم اإلنتاج كحجم التشغيل كمن مث حجم الدخل، إظلا يتوقف بالدرجة 

الطلب على السلع االستهالكية كالطلب  :األكُف على حجم الطلب الكلي الفعاؿ فهذا األخَت يتكوف من عنصرين أساسيُت علا
. على السلع االستثمارية

 : دوافع النظرية النقدية الكينزية : المطلب الثاني 

لقد احتفظ كينز بنظرية النقود التقليدية باعتبارىا طلبان للنقود بغرض ادلعامالت كىو جزء من الطلب الكلي على النقود يف نظريتو 
ادلعامالت، كاالحتياط، كادلضاربة، كؽلثل كل من دافعي ادلعامالت : أف الطلب على النقود لو ثالث دكافع  (كينز  )العامة، كذكر 

 )كمدرسة كمبَتدج، كبذلك عاًف  (فيشر  )كاالحتياط كظيفة الوسيط يف التبادؿ كدافع األماف كمستودع مؤقت للقوة الشرائية عند 
 :الطلب على النقود من خالؿ الدكافع ادلسببة ذلذا الطلب يف ظلوذج تضمن نظاـ ماِف بسيط ضم  (كينز 

النقود كأصل ؽلثل قيمة السيولة أك السيولة ذاهتا كيدر عائد ضمٍت ىو الشعور باألماف كالثقة يف تنفيذ ادلعامالت كالوفاء  .أ 
 .بالديوف كمواجهة ادلتطلبات غَت ادلتوقعة كالطارئة للسيولة النقدية ، كال يدر عائد نقدم

 .السندات كأصل ماِف طويل األجل منخفض السيولة كيدر عائد فائدة نقدم .ب 

:  دافع المعامالت : الفرع األول 

يقصد بدافع ادلعامالت أف األفراد يطلبوف نقودان من أجل إسباـ معامالت التبادؿ اليت تعتمد على الدخل، كأقر كينز من خالؿ ىذا 
الدافع بالعالقة اإلغلابية بُت ىذا اجلزء من الطلب على النقود كبُت دخل الفرد، فادلرء حباجة لالحتفاظ دببلغ من ادلاؿ من أجل دفع 

فواتَت مستحقة عليو، أك من أجل شراء احتياجاتو اليومية من احملالت التجارية، كبالرغم من أف ىذا اجلزء من الطلب يفقد الفرد عائدان 
كاف من ادلمكن ربقيقو لو أنو احتفظ دبثل ىذا ادلبلغ يف أصوؿ ربقق عوائد، فإف ادلرء مضطران للتضحية هبذا إذا أراد إسباـ تبادالت 

 .يتطلب القياـ هبا استخداـ النقود

:  دافع االحتياط : الفرع الثاني 

كيقصد هبذا الدافع أف األفراد ػلتفظوف بكمية من النقود من أجل تفادم تقلبات قد تطرأ يف دخوذلم شلا يعرض أظلاط االستهالؾ 
ادلعتادة لديهم للتقلب، كما أف ىذه الكمية توفر متكأ يستخدـ يف احلاالت الطارئة اليت يكوف ادلرء فيها حباجة إُف نقود متوفرة لديو، 

فعلى سبيل ادلثاؿ ػلتفظ األفراد بادلبالغ لديهم بغرض قيامهم بشراء سلع َف ؼلططوا مسبقان لشرائها أك من أجل سبكينهم من القياـ 
بواجبهم ذباه ضيوؼ غَت متوقعُت، كدبا أف التزامات األفراد كقدرهتم على الشراء مرتبطة بدخوذلم فلقد رأل كينز أف ىذا اجلانب من 

 6.الطلب على النقود يعتمد اغلابيان على الدخل
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  :دافع المضاربة : الفرع الثالث 

كيقصد بو أف الفرد يفاضل بُت العوائد كالتكاليف ادلًتتبة نظَت توظيف ثركتو يف بدائل عديدة، كيف الصيغة األصلية كضح كينز أف 
بإمكاف الفرد أف ػلتفظ بثركتو على شكل نقود أك على شكل سندات، كما أف اختيار الفرد للسندات سيعتمد على العائد ادلتوقع 
الذم قد يأخذ شكل الفائدة كالتغَت ادلتوقع يف أسعار السندات أك التغَت يف قيمتها الرأمسالية، كالتغَتات يف سعر الفائدة تؤدم إُف 

 .تغَتات يف أسعار السندات إذ أف ارتفاعان يف سعر الفائدة يؤدم إُف تناقص يف القيمة السوقية للسندات كالعكس صحيح

كبناءن على ما سبق إذا قارنا بُت احتفاظ الفرد لسندات كبُت احتفاظو بنقود فإنو يف الفًتات اليت يرتفع فيها سعر الفائدة تنخفض فيها 
أسعار السندات شلا يشجع األفراد لالستثمار فيها توقعان منهم بارتفاع أسعارىا مستقبالن، كدبا أف ثركة الفرد زلدكدة فإف طلبو على 
النقود يتناقص مفضالن شراء السندات، من جانب آخر تدفع التوقعات بارتفاع سعر الفائدة األفراد لتفضيل النقود على السندات 

 .سعيان منهم لتفادم خسارة متوقعة يف القيمة الرأمسالية للسندات، أم أف العالقة عكسية بُت الطلب على النقود كسعر الفائدة

إف يف إبراز أعلية سعر الفائدة يف االستدالؿ على كمية النقد ادلطلوبة شلا ؽليز النظرية الكينزية عن النظريات الكالسيكية السابقة 
 :كؽلكن كضع النظرية الكينزية للطلب على النقود يف الدالة التالية 

Md/P = F ( R , Y  

 ، R ، كعكسيان على سعر الفائدة االمسي Y ، يعتمد إغلابيان على الدخل احلقيقي Md/Pإذ أف الطلب احلقيقي على النقود 
كيعود استخداـ الفائدة اإلمسي كليس احلقيقي ألنو ؽلثل العائد الفعلي على النقود، كيتضمن التغَتات ادلتوقعة يف األسعار عند حلوؿ 

األجل الذم يتحقق عنده العائد، كما أف ىذه الدالة سبثل الطلب احلقيقي كليس الطلب االمسي على النقود، كاذلدؼ من التمييز 
 .أم أف األفراد يهتموف بالقيم احلقيقية للمتغَتات كليست قيمتها اإلمسية (كىم النقد  )بينهما ىو التأكيد على غياب 

لقد أفصح كينز عن احتماؿ أف يصل سعر الفائدة إُف مستول منخفض تعجز عنده زيادة يف عرض النقود عن زبفيضو إُف مستول 
، فنظران العتقاد اجلمهور أف سعر الفائدة احلاِف أقل من مستواه الطبيعي فإهنم (دبصيدة السيولة  )أدىن من ذلك كىذا ما أطلق عليو 

سوؼ ػلتفظوف بالنقود اإلضافية اليت كصلت إليهم نتيجة زيادة عرض النقود على شكل نقد، بل إهنم سوؼ يقوموف ببيع السندات 
كاألصوؿ األخرل اليت تعود عليهم بفوائد منخفضة لتوقعهم باطلفاض أسعارىا، إذ أف تناقص العوائد عليها كصل إُف حد جعل ادلنفعة 

 .من النقود تفوؽ تلك العوائد

يف الفًتة احلالية َف تعد ادلدرسة الكينزية احلديثة سبيز الطلب على النقود مثل ذلك التمييز الذم اقًتحو كينز، فلقد أصبح أتباعها 
ينظركف إُف الطلب على النقود أنو يعتمد على سعر الفائدة كالدخل، كيأخذ ادلرء تكلفة الفرصة البديلة يف االعتبار حىت عندما 

 .يستخدـ النقود كأداة للتبادؿ أك متكأ للحيطة، كال يعتقدكف أف االقتصاديات احلديثة تدع رلاالن دلصيدة السيولة
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نظرية كينز كأكضحوا أف الطلب على النقود بدافع ادلعامالت كالطوارئ حساس أيضان  (توبُت  )ك  (بوماؿ  )كقد كسع االقتصادياف 
للتغَتات يف معدؿ الفائدة كأف ىناؾ عالقة عكسية بينهم، فكلما كاف معدؿ الفائدة مرتفع كأكرب من التكلفة ادلصاحبة لشراء 

 .السندات يكوف ادلبلغ ادلوجو بشراء السندات كبَت 

ككاف ىدفهم من إغلاد ىذه العالقة ىو زبفيض تكلفة بقاء النقود بشكل سائل لغرض ادلعامالت كالطوارئ من أجل احلصوؿ على 
 .أعلى عائد شلكن 

 : (النظرية النقدية  )النظرية الكمية الحديثة للنقود : المبحث الثالث 
: مضمون النظرية : المطلب األول 

بإعادة صياغة نظرية الكمية يف الطلب على النقود، كقد تناكؿ فريدماف الطلب على النقود  (ملتوف فريدماف  )قاـ االقتصادم الشهَت 
كأصل يف حفاظة الثركة الفردية لدل أفراد القطاع العائلي باعتبارىم احلائزين النهائيُت ذلذه الثركة، ككأصل يف حافظة رأس ادلاؿ لدل 

أفراد كمؤسسات القطاع اإلنتاجي، كمهد فريدماف لطرح نظريتو يف الطلب على النقود بالتساؤؿ عن سبب احتفاظ األفراد كادلؤسسات 
بالنقود، ككانت إجابتو احتفاظ األفراد بالنقود باعتبارىا أصل السيولة الذم يؤدم الوظائف التقليدية للنقود، كاحتفاظ مؤسسات 

اإلنتاج بالنقود كأحد أشكاؿ رأس ادلاؿ ادلستخدـ يف العملية اإلنتاجية، كمشلت دالة الطلب على النقود أىم العوامل ادلفسرة لسلوؾ 
 (ملتوف فريدماف  )الطلب على النقود كأصل يف حفاظة الثركة كيف حافظة رأس ادلاؿ، كقد ازبذت دالة الطلب على النقود بصياغة 

 :الشكل كالعالقات التالية

Md/P = f ( yp+ , rb+ , rs+ , rm+ , pe+…) 

 :حيث أن 

Md/p =  الطلب احلقيقي على النقود. 
yp= الدخل الدائم كىو القيمة احلالية ادلخصومة لتدفقات الدخل ادلتوقعة لفًتة طويلة يف ادلستقبل . 
rb=  العائد ادلتوقع من السندات . 
rs= العائد ادلتوقع من األسهم . 

rm= العائد ادلتوقع من النقود . 
pe=  (كىو دبثابة ضريبة على االحتفاظ بالنقود  ) معدؿ التضخم ادلتوقع. 

لقد أكد فريدماف أف للفرد حرية يف اختيار البديل الذم ػلتفظ فيو بثركتو، إذ أف طلبو على النقد يأخذ العوائد من سلتلف البدائل يف 
 ، كادلفاضلة بُت االحتفاظ rs ، كالعائد من األسهم rb، كالعائد من السندات rmاالعتبار، فهناؾ العائد من احتفاظ ادلرء بالنقود 

بنقد أك بدائل أخرل تعتمد على الفركقات بُت العوائد على ىذه البدائل كالعائد مع االحتفاظ بالنقد، فإذا ارتفعت العوائد على 
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السندات كاألسهم كاألصوؿ األخرل مقارنة بالعائد من االحتفاظ بالنقود فإف ادلرء يفضل البدائل على االحتفاظ بالنقود شلا يقلل من 
طلبة على النقد، كيالحظ من ادلعادلة أف ىناؾ عالقة عكسية تؤكدىا إشارة السالب أعلى العائد على السندات كالعائد على 

 فإف rbاألسهم، كاإلشارة ادلوجبة أعلى العائد على النقود، بُت ىذه العوائد كالطلب على النقود، فإذا ارتفع العائد على السندات 
 rmادلرء يفضل توظيف ادلزيد من نقوده يف السندات كمن مث يقلل شلا ػلتفظ بو من النقد، أما بالنسبة للعائد من االحتفاظ بالنقد 

 نسبة التغَت peفإنو يعكس ادلنافع كاخلدمات اليت ػلصل عليها ادلرء من احتفاظو بالنقد حاضران لديو أك يف حساباتو اجلارية، كيعكس 
يف أسعار السلع كىو دبثابة نسبة التضخم الذم سبثل ضريبة على االحتفاظ بالنقود، فإذا توقع ادلرء ارتفاع مستول األسعار يف ادلستقبل 
كمن مث تناقص القوة الشرائية للنقود، فإنو سيباشر بإنفاقها كاقتناء سلعان بدالن عنها كىذا يعٍت تناقص الطلب على النقود كمن مث زيادة 

 .معدؿ دكرانو

 :أسس النظرية : المطلب الثاني 

 : كتقـو النظرية الكينزية على األسس كادلفاىيم االقتصادية التالية 

 ال ؽلكن للعرض أف ؼللق الطلب ادلقابل لو. 
 إف االقتصاد ؽلكن أف يكوف بوضع التوازف عند مستول أقل من مستول التشغيل الكامل. 
 البطالة أمر غَت طوعي. 
  (تدخل احلكومة يف ادلعركض النقدم)األجور كاألسعار غَت مرنة باذباه االطلفاض. 
 ال بد للحكومة من التدخل يف تنشيط الطلب الكلي. 
  ؽلكن للحكومة التدخل يف تنشيط الطلب كيف الوقت ذاتو السيطرة على ادلستول العاـ لألسعار إُف نقطة التوازف عند مستول

 .التشغيل الكامل

كذلك عن طريق زيادة اإلنفاؽ أك  الركود االقتصادم كبناء على ذلك ربمل النظرية الكينزية احلكومة مسؤكلية التخلص من حاالت
خفض الضرائب كإال فإف االقتصاد سيكوف عاجزا عن تصحيح نفسو بنفسو كذلك خالفا للنظرية الكالسيكية اليت تقـو على مبدأ 

 .عدـ التدخل كمفهـو اليد اخلفية

 :دوافع الطلب على النقود :المطلب الثالث 

لقد احتفظ كينز بنظرية النقود التقليدية باعتبارىا طلبان للنقود بغرض ادلعامالت كىو جزء من الطلب الكلي على النقود يف نظريتو 
ادلعامالت، كاالحتياط، كادلضاربة، كؽلثل كل من دافعي ادلعامالت : أف الطلب على النقود لو ثالث دكافع  (كينز  )العامة، كذكر 

 )كمدرسة كمبَتدج، كبذلك عاًف  (فيشر  )كاالحتياط كظيفة الوسيط يف التبادؿ كدافع األماف كمستودع مؤقت للقوة الشرائية عند 
. الطلب على النقود من خالؿ الدكافع ادلسببة ذلذا الطلب يف ظلوذج تضمن نظاـ ماِف بسيط (كينز 

  :عرض النقود  -
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: حيث أف . 3M ك2M ك1Mلعرض النقود ثالث مفاىيم تعرؼ يف االقتصاد بػ

 1M ، كىذا ىو ادلعٌت (اليت تكوف يف البنوؾ التجارية ربت طلب األفراد دكف قيود عليها)الودائع اجلارية + النقد ادلتداكؿ  
. الضيق للنقود

 2M 1M ىي    كاليت زبتلف عن تلك اليت تكوف ربت الطلب يف كوهنا كدائع بفائدة شلا ػلتم كجود قيود )الودائع اآلجلة +  
. (عليها تتمثل يف الفًتة اليت يبقيها البنك عنده حىت يتحصل العميل على الفائدة

 3M ، (مثل كدائع االدخار أك صناديق االدخار ادلختلفة كالودائع احلكومية) Near Money أشباه النقود + 2M  ىي   
.  تشمل صبيع أنواع النقود كأشكاذلا كما يتعلق هبا، كىذا ىو ادلعٌت الواسع للنقود3Mأم أف 

كدلا كاف عرض النقود يفًتض بأنو متغَت خارجي تتحكم فيو السلطات النقدية، فإنو يعد عدًن التأثر بسعر الفائدة طادلا كنا نتعامل 
مع العرض احلقيقي للنقود أم عرض النقود منسوبا لألسعار، كبتمثيل سعر الفائدة على احملور الرأسي كعرض النقود على احملور 

. األفقي يكوف منحٌت عرض النقود على النحو ادلبُت بالرسم ادلقابل

: عرض النقود  : 05الشكل رقم 
 

 

 

 

 

. 

 ؽلثل الطلب على النقود اجلانب اآلخر ادلهم يف السوؽ النقدم، كىو احملور الرئيسي يف النظرية الكالسيكية :الطلب على النقود  -
 : أما النظرية احلديثة فًتل ثالثة دكافع أساسية للطلب على النقود كىي ،كاليت ترل أف للنقود كظيفة كاحدة فقط ىي التبادؿ

يقصد بدافع ادلعامالت أف األفراد يطلبوف نقودان من أجل إسباـ معامالت التبادؿ اليت تعتمد على الدخل، كأقر : دافع المعامالت  .1
كينز من خالؿ ىذا الدافع بالعالقة اإلغلابية بُت ىذا اجلزء من الطلب على النقود كبُت دخل الفرد، فادلرء حباجة لالحتفاظ دببلغ 
من ادلاؿ من أجل دفع فواتَت مستحقة عليو، أك من أجل شراء احتياجاتو اليومية من احملالت التجارية، كبالرغم من أف ىذا اجلزء 

من الطلب يفقد الفرد عائدان كاف من ادلمكن ربقيقو لو أنو احتفظ دبثل ىذا ادلبلغ يف أصوؿ ربقق عوائد، فإف ادلرء مضطران 
. للتضحية هبذا إذا أراد إسباـ تبادالت يتطلب القياـ هبا استخداـ النقود

r 

MS/P 

MS 
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كيقصد هبذا الدافع أف األفراد ػلتفظوف بكمية من النقود من أجل تفادم تقلبات قد تطرأ يف دخوذلم شلا يعرض : دافع االحتياط  .2
أظلاط االستهالؾ ادلعتادة لديهم للتقلب، كما أف ىذه الكمية توفر متكأ يستخدـ يف احلاالت الطارئة اليت يكوف ادلرء فيها حباجة 
إُف نقود متوفرة لديو، فعلى سبيل ادلثاؿ ػلتفظ األفراد بادلبالغ لديهم بغرض قيامهم بشراء سلع َف ؼلططوا مسبقان لشرائها أك من 
أجل سبكينهم من القياـ بواجبهم ذباه ضيوؼ غَت متوقعُت، كدبا أف التزامات األفراد كقدرهتم على الشراء مرتبطة بدخوذلم فلقد 

 .رأل كينز أف ىذا اجلانب من الطلب على النقود يعتمد اغلابيان على الدخل

كيقصد بو أف الفرد يفاضل بُت العوائد كالتكاليف ادلًتتبة نظَت توظيف ثركتو يف بدائل عديدة، كيف الصيغة  :دافع المضاربة - 3
األصلية كضح كينز أف بإمكاف الفرد أف ػلتفظ بثركتو على شكل نقود أك على شكل سندات، كما أف اختيار الفرد للسندات 

سيعتمد على العائد ادلتوقع الذم قد يأخذ شكل الفائدة كالتغَت ادلتوقع يف أسعار السندات أك التغَت يف قيمتها الرأمسالية، 
كالتغَتات يف سعر الفائدة تؤدم إُف تغَتات يف أسعار السندات إذ أف ارتفاعان يف سعر الفائدة يؤدم إُف تناقص يف القيمة السوقية 

 .للسندات كالعكس صحيح

إف يف إبراز أعلية سعر الفائدة يف االستدالؿ على كمية النقد ادلطلوبة شلا ؽليز النظرية الكينزية عن النظريات الكالسيكية السابقة، 
:  كؽلكن كضع النظرية الكينزية للطلب على النقود لغرض ادلضاربة يف الشكل التاِف 

: منحنى تفضيل السيولة   : 06الشكل رقم 

 

 

 

 

 

     https://accdiscussion.com/acc14395.html: المصدر 

إذا قارنا بُت احتفاظ الفرد لسندات كبُت احتفاظو بنقود فإنو يف الفًتات اليت يرتفع فيها سعر الفائدة تنخفض فيها أسعار السندات 
شلا يشجع األفراد لالستثمار فيها توقعان منهم بارتفاع أسعارىا مستقبالن، كدبا أف ثركة الفرد زلدكدة فإف طلبو على النقود يتناقص 

مفضالن شراء السندات، من جانب آخر تدفع التوقعات بارتفاع سعر الفائدة األفراد لتفضيل النقود على السندات سعيان منهم لتفادم 
 .خسارة متوقعة يف القيمة الرأمسالية للسندات، أم أف العالقة عكسية بُت الطلب على النقود كسعر الفائدة

:            النقدية الكمية الحديثة  النظرية: المبحث الرابع 
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 اليت (النقوديوف)اليت عيرفت دبنهج شيكاغو أك  (النقدية الكمية احلديثة النظرية)ظهرت نظرية أخرل تفسر التقلبات االقتصادية كىي  
الفكر االقتصادم النقدم الذم     ىي آخر نتاجFreidman M ظهرت منذ هناية عقد اخلمسينيات من القرف العشرين بزعامة 

 االستقرار كاألزمات االقتصادية إُف التغَتات يف كميات النقود اليت ال تتناسب مع عزل التقلبات يف النشاط االقتصادم كمن مث عدـ
.  التغَتات يف إنتاج السلع كاخلدمات

:  الفروض وتحليل جانبي العرض والطلب :المطلب األول 

لقد شهدت النظرية الكمية التقليدية إضافات جديدة، اشتهرت باسم النظرية احلديثة لكمية النقود، على يد مفكرم مدرسة شيكاغو 
، حيث اذبهت ىذه ادلدرسة من جديد إُف التأكيد على أعلية السياسة النقدية، رلددة الفكر "فريدماف"كعلى رأسهم األستاذ 

. الكالسيكي مستفيدة من التقدـ الذم ربقق من الكتابات االقتصادية السابقة لو

 7:كقد انطلق ىذا التحليل من رلموعة من الفركض كما يلي 

  يعترب التقلبات اليت ربدث يف اقتصاد ما دبثابة نتيجة حلدكث تغَتات يف السياسة النقدية كليس نتيجة حلدكث تقلبات من
. جانب الطلب اخلاص

 عرض النقد ليس لو أم تأثَت يف األجل الطويل على مستول التوازف اخلاص بالدخل الكلي احلقيقي .
 سبارس النقود أثرا مباشرا كىاما على اإلنفاؽ الكلي كمن مت على الدخل يف ادلدة القصَتة .
 استبعاد العالقة التناسبية بُت التغَتات النقدية كمستول األسعار .
  السياسة النقدية ىي األداة القوية كالفعالة إُف أبعد احلدكد يف رلاؿ ربقيق االستقرار االقتصادم كيشككوف يف دكر السياسات

. ادلالية
 حصر دكر الدكلة يف أضيق احلدكد .
  سرعة تداكؿ النقود كإف كانت غَت ثابتة سباما إال أهنا تتمتع بدرجة من الثبات النسيب كؽلكن التنبؤ هبا، كىي تتأثر دبجموعة من

العوامل زبتلف سباما عن تلك ادلؤثرة يف عرض النقود كبالتاِف فإف التحرؾ يف سرعة تداكؿ النقود يكوف مستقال سباما عن التغَت 
. يف عرض النقود

: كلنبدأ بتحليل جانيب العرض كالطلب على النقود انطالقا من الفركض السابقة 

  جانب العرض :

برل فَتدماف أف العوامل ادلؤثرة على عرض النقود مستقلة عن تلك ادلؤثرة على طلبها، كأف عرض النقود من خالؿ ربكم السياسة 
 8.النقدية ىو الذم ػلدد مستول سعر الفائدة

                                                           
 16 ص ، 1994 ،ألاردن املفتوحت، الجامعت واملصارف، الىلود هللا، عبذ جاضم علُل   7
. 119:  ، صبيروث الجامعُت، الذار والبىوك، الىلود اكتصادًاث حشِش، أحمذ عادل  8
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كيرل النقديوف أف التغَت يف ادلعركض النقدم ال يؤثر  فقط على النشاط االقتصادم، بل دكر النقود أكسع من ذلك بكثَت، إذ أنو يف 
األجل القصَت ىو العامل اجلوىرم احملدد للنشاط االقتصادم كالسبب يف ذلك أف جانب الطلب على النقود يتمتع بقدر من الثبات 

. النسيب، ك بالتاِف تغَتات عرض النقد ىي العامل احملدد للنشاط االقتصادم

فإذا قامت السلطات النقدية بزيادة عرض النقود ستزيد السيولة، كتؤدم إُف زيادة إقباؿ األفراد على شراء األصوؿ ادلالية ك غَت ادلالية، 
كيؤدم ذلك إُف زيادة الطلب الكلي، شلا ينتج عنصر زيادة يف اإلنتاج كالتشغيل إذا كاف االقتصاد يف حالة أقل من التشغيل الكامل، 

كالعكس يف حالة خفض كمية )أما إذا كاف االقتصاد يف حالة التشغيل الكامل، فإف زيادة عرض النقود سيؤدم إُف رفع األسعار 
. (النقد

إضافة إُف ذلك يعترب فريدماف أف ربقيق اإلستقرار النقدم يتطلب زيادة عرض النقود بنسبة ثابتة كمستقرة تتفق مع النمو االقتصادم، 
فدكر السلطات النقدية ينحصر يف مهمة رقابة كمية النقد كالعمل على ظلوىا دبعدؿ مستقر متفق مع معدؿ ظلو االقتصاد، كيرل أف 

 ، كبذلك يصبح :                   =  ك بالتاِف فإف النسبة التالية ىي 9األعلية لعرض النقد كليس للطلب عليو كما يرل كينز،
. اإلصدار النقدم دالة للمتغَت احلقيقي

  جانب الطلب :

لقد انتهى فريدماف إُف أف الطلب على النقود يتوقف على نفس االعتبارات اليت ربكم ظاىرة الطلب على السلع ك اخلدمات، ك ىي 
: االعتبارات التالية 

 ك ىي تقابل الدخل أك قيد ادليزانية يف نظرية الطلب العادية. اليت سبتلكها الوحدة االقتصادية اليت تطلب النقود : الثروة .
  تكلفة الفرصة البديلة– األشباف كالعوائد من البدائل األخرل لالحتفاظ بالثركة يف صورة سائلة .
 ك ىو ما أطلق عليو فريدماف اصطالح ترتيب األفضليات : األذواق .

كانطالقا من البحث التطبيقي الذم قاـ بو فريق مدرسة شيكاڤو على شكل دالة الطلب على النقود باالعتماد على متغَت أساسي 
كاحد يف تفسَت دالة الطلب النقدم أال كىو الدخل أك الثركة، كعلا مرتبطاف معا عند فريدماف بفضل استخداـ فكرة الدخل الدائم، 

 فهي تشمل النقود، األصوؿ النقدية، السندات، األصوؿ ادلالية، األسهم، أصوؿ طبيعية، 10كيأخذ فريدماف الثركة دبفهومها الواسع،
. رأس ادلاؿ العيٍت، رأس ادلاؿ البشرم

: ك يدعو فريدماف إُف النظر لعالقة الطلب على النقود نظرة شاملة من خالؿ مقارنة 

 عائد النقود احلقيقي ك ادلتمثل يف قيمتها أك نسبة مبادلتها بالسلع األخرل، حيث تتحدد قيمتها عندئذ دبستول األسعار .

                                                           
خ الفكز الاكتصادي، دار الشزوق، اللاهزة، ط 9  .18: ، ص1995، 1 حاسم البُالوي، دلُل الزجل العادي إلى جاٍر
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  الفائدة على األصوؿ ادلالية (السندات)الفائدة على األصوؿ النقدية : عوائد األصوؿ األخرل ادلكونة للثركة كاليت تتمثل يف ،
. ك عائد رأس ادلاؿ البشرم (كاآلالت)، عائد رأس ادلاؿ (األسهم)

 العوامل األخرل ادلتعلقة باجلانب الكيفي للثركة كاألذكاؽ، كالعادات السائدة يف كقت معُت .
  التغَتات اذليكلية ادلؤثرة على توزيع الثركة بُت األصوؿ ادلختلفة شلا ؼلتلف من بلد آلخر ك يتطور عرب الزمن، كفقا للظركؼ ك

إُف تفضيل االحتفاظ جبانب ىاـ من  (األزمات مثال)األحواؿ االقتصادية، كتتضمن ىذه التغَتات اذباه األفراد يف بعض الفًتات 
 .ثركاهتم يف شكل نقدم بدال من استثمارىا يف أصوؿ مالية تدر عائد مرتفع

: كصيغة دالة الطلب على النقود ىي 

 

Md = f (P, rb, re,                          ,                                      , W    .U) 

 Md:الطلب على النقود  .
P :ادلستول العاـ لألسعار .

rb:عائد السندات  .
re:عائد األسهم  .

 

 

. ؽلثل عائد األصوؿ الطبيعية بتحديد معدالت االستهالؾ ك تقديرىا من خالؿ الزمن:  .                   

W :تعرب عن العالقة بُت رأس ادلاؿ البشرم إُف رأس ادلاؿ غَت البشرم  .
U : األذكاؽ ك ترتيب األفضليات .

كبافًتاض فريدماف عدـ كجود خداع نقدم غلعل دالة الطلب على النقود حقيقية تتوقف على اعتبارات عينية ك الثركة بالدخل الدائم 
(YP .)

Md = f (P, rb, re,      ,                      .      ,                  W.U) 

ك بالتاِف فإف الطلب على السيولة النقدية دالة يف عوائد األصوؿ ادلالية كالنقدية كىو متغَت خارجي ك عدؿ التضخم ادلرتقب من 
. طرؼ السلطات النقدية  كىو متغَت خارجي الدخل الدائم الذم يعترب متغَتا داخليا

: ك يرل فريدماف خبصوص ىذه الدالة ما يلي 
 أهنا صورة معدلة دلعادلة كامربيدج .

Y 

 
r P 

1 
 t 
 P 

1  P 

P  t 

YP 

 

P P 
1 

 t 
 P 



 
 

 

Email : hiab2004@yahoo.fr 

 جـــــــاهعة  هحود بوضياف

 الوــــــسيلـة

 

Université de  Mohamed Boudiaf -M’sila 

ـــت   وعلوم التطُيركـــلُت الـــعلوم الاكــتصادًت والتجاٍر

 وعــــــلوم التطُير

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

 Département de Sciences  Economiques قــسن الــعلوم القــتصادية
 

 أهنا دالة مستقرة، كإف كاف استقرارىا ال يتطلب ثباهتا، كىذا االستقرار يتطلب نظرة خاصة إُف طبيعة ىذه الدالة. 

: أثر النقود والسياسة النقدية على النشاط االقتصادي : المطلب الثاني 

لقد حبث فريدماف اآلثار ادلختلفة للنقود على األكضاع التوازنية ادلختلفة فإذا كاف االقتصاد عند مستول أقل من التشغيل الكامل 
كقررت السلطات النقدية زيادة يف عرض النقود، فسيؤدم ذلك إُف زيادة األرصدة النقدية لدل األفراد ك ادلشركعات ك سينعكس 

.  ذلك يف شكل زيادة يف الطلب الكلي اليت ينتج عنها زيادة يف اإلنتاج كالتشغيل يف األجل القصَت فقط

. كإذا كاف االقتصاد عند مستول التشغيل الكامل فزيادة عرض النقود تؤدم إُف رفع ادلستول العاـ لألسعار

كيفسر فريدماف التضخم بأنو ظلو الكتلة النقدية بسرعة أكرب من ظلو الناتج احمللي اإلصباِف كبالتاِف اختالؿ نقدم، كىنا يأتٍت دكر 
السياسة النقدية يف امتصاص الفائض النقدم كالتأثَت على األكضاع التوازنية، كميكانيـز انتقاؿ أثر السياسة النقدية يعمل من خالؿ 

. ك من خالؿ تغَتات معدؿ الفائدة (أثر الثركة)ادليزانية 

: كمن االختالفات بُت نظرية فريدماف كنظرية كينز ما يلي 

من األصوؿ يف دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود مثل األسهم كالسندات كالسلع احلقيقية كالثركة العديد أدخل فريدماف  .1
البشرية كبسبب ىذا التنوع كالتعدد يف األصوؿ اليت تدخل يف دالة الطلب على النقود فإف أسعار الفائدة اليت تدخل يف دالة 

. الطلب على النقود تتعدد أما كينز فقد اقتصر على ضلو كاحد من سعر الفائدة كىو سعر الفائدة على السندات

َف يعط كينز اىتماما لألصوؿ كالسلع احلقيقية عند ربليلو حملددات الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية، بينما نظر فريدماف إُف  .2
النقود كالسلع كبدائل، أم أف األفراد ؼلتاركف بُت حيازة النقود كبُت حيازة السلع األخرل عندما يقرركف كمية األرصدة النقدية 

إف التغَتات يف اإلنفاؽ الكلي ؽلكن تفسَتىا :" احلقيقية اليت يرغبوف يف حيازهتا كىذا ما يفسر الفرض الذم قاؿ بو فريدماف 
 ."مباشرة بالتغَتات يف كمية النقود

عندما حلل كينز دالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنو ثابت دائما كىو يساكم صفر بينما شدد على أف العائد  .3
من النقود ليس ثابتا، ككذلك اعترب كينز أف تقلب سعر الفائدة يؤدم إُف سرعة دكراف النقود كىو ما يفسر عدـ استقرار دالة 

 .الطلب على النقود بينما فريدماف يعترب أف التقلبات العشوائية يف الطلب على النقود قليلة كؽلكن التنبؤ هبا
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 ذىب بينما اإلنساين، لالستعماؿ صاحلة األمواؿ جعل دبعٌت األرزاؽ، خلق ىدفو مادم عمل بأنو قدؽلان  اإلنتاج عرؼ
 اخلالق بو ينفرد عمل اخللق كإظلا العدـ من شيء خلق اإلنساف يستطيع ال حيث أرزاؽ، خلق رلرد ليس اإلنتاج أف بقوذلم الكالسيك

 فكرم حاصل كىو إنسانية، حاجة يشبع أك منفعة يضيف أك يولد الذم العمل ىو اإلنتاج بأف يقولوف كعليو كتعاُف، سبحانو ادلبدع
 .كرغباتو اإلنساف احتياجات تلبية يف مباشرة غَت أك مباشرة بصورة يساىم اإلنساف صنع من مادم أك

 :اإلنتاج  تعريف -

 : بأنو  اإلنتاج تعريف ؽلكننا سبق شلا

 شبن لدفع استعداد على ادلستهلك يكوف كخدمات سلع  إُف )تنظيم ماؿ، رأس عمل، أرض،( اإلنتاج عناصر سلتلف ربويل عملية"
 "ذلا

 ينتجو ما رلموع كمن اإلنسانية، احلاجات تشبع اليت كاخلدمات السلع بإنتاج اجملتمع يف ادلوجودة ادلشركعات أك ادلنشآت كتقـو ىذا
 أك ادلنشأة سلوؾ ضللل دراستنا من اجلزء ىذا السوؽ، كيف يف اخلدمة أك للسلعة الكلي العرض يتكوف منشأة أك مشركع كل كيعرضو

 غلعلو الذم اإلنتاج حلجم ربديده أم التوازف حلالة كصولو ككيفية ينتجها اليت اخلدمة أك السلعة من اإلنتاج لكمية ربديده عند ادلنتج
 .اإلنتاج عملية خالؿ من لتحقيقو يسعى الذم األساسي اذلدؼ كىو شلكن ربح أكرب ػلقق

 : أف أم لإلنتاج، الكلية  كالتكاليف )ادلبيعات قيمة أك( الكلي اإليراد بُت الفرؽ ىو كالربح
 .الكلية التكاليف الكلي اإليراد = الربح

 :اإلنتاج  أىمية -

 حاجاتو ربقق كخدمات سلع من ػلتاجو ما اإلنتاج يوفر للفرد، فالنسبة : كاجملتمع كادلنظمة الفرد من لكل كبَتة أعلية ذا اإلنتاج يعترب
 .كرغباتو

 اإلنتاجية للعملية إخضاعها  بعد للمدخالت تضيفها اليت ادلضافة بالقيمة يسمى ما حوؿ اإلنتاج أعلية تتمحور ،للمؤسسة وبالنسبة
 هبا تقـو اليت اجملاين التوصيل كخدمة ادلنتج دلزيج ادلضافة القيمة رء ا إث خالؿ من ادلؤسسات دكائر كتشًتؾ سلرجات إُف كربويلها

 على وأماادلنظمة،  كفاءة رفع يف يسهم شلا الضركرية الغَت التكاليف عن االستغناء القيمة دراسة خالؿ من كما .التسويق إدارة
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 أف إال التلوث يسبب إنتاجي النشاط  أف بالرغم رفاىيتو مستول كزيادة كتطوره اجملتمع تقدـ يف اإلنتاج فيساىم المجتمع صعيد
 للمحافظة الرامية  كاجلهود  كاجلمعيات ادلنظمات سبويل يف ماديا كتسهم أضرار البيئة من ربد إنتاجية سبل باتباع مؤسسات ىناؾ
 . البيئة على

 :اإلنتاج  عناصر -

 عمليات يف تستخدـ اليت االقتصادية ادلوارد فهي ،"االقتصادية األمواؿ إنتاج يف لإلسهاـ بينها فيما تتضافر اليت العناصر رلموعة ىي"
رأس  كعنصر العمل، كعنصر األرض، عنصر :كىي أربعة العناصر كىذه باإلنتاج القياـ يستحيل بدكهنا كاليت كاخلدمات السلع إنتاج
 .التنظيم كعنصر ادلاؿ،

 كما األرض سطح تشمل أهنا أم اإلنتاج، عمليات يف تستخدـ كاليت الطبيعة من ادلستمدة ادلوارد باألرض يقصد : األرض 1-
 اليت كاخلدمات السلع إنتاج يف اليت تستخدـ الطبيعية ادلوارد من كغَتىا مياه كموارد معدنية كثركات معادف من األرض عليو تشتمل
 .اإلنساف حاجات تشبع

 كيؤخذ ىذا .أساسا لإلنساف العقلي اجملهود على السلع إنتاج يف تسهم اليت العاملة األيدم خدمات العمل عنصر ؽلثل : العمل 2-
 مهارة درجة اختالؼ يف للعمل النوعية الناحية تتمثل حيث الكمية، كالناحية النوعية الناحية :ناحيتُت العمل عنصر عند  االعتبار يف

 ادلهنة اختيار كحرية اخللقي كادلستول الثقافة كدرجة للعامل كادلكتسبة الوراثية الصفات على بدكرىا تتوقف كاليت كإنتاجيتهم العماؿ
 سوؽ يف ادلشتغلُت عدد أك العاملة القوة حجم يف فتتمثل الكمية الناحية عن أما اإلنتاج، ككفاءة على حجم يؤثر شلا ذلك كغَت

 . كاجلنس العمر حسب كتوزيعهم السكاف بعدد تتحدد كاليت العمل

 اليت كادلواد كادلعدات اآلالت كيشمل اإلنتاج عملية يف ليساعده اإلنساف يصنعو الذم العنصر ىو ادلاؿرأس: رأس المال  3-
 أك العيٍت رأس ادلاؿ على للحصوؿ كسيلة رلرد ىو النقدم رأس ادلاؿ أك النقود أف كيالحظ .اإلنتاج على قدرتو لتزيد اإلنساف يصنعها
 من أساسيُت نوعُت بُت التفرقة ؽلكن ادلشركع أك ادلنشأة مستول كعلى .لإلنتاج الالزمة كادلواد كادلعدات اآلالت يف كادلتمثل احلقيقي
 : علا رأس ادلاؿ عنصر

 يف هبا يستفيد أف للمشركع ؽلكن كاليت كادلنشآت كادلباين كادلعدات كاآلالت ادلشركع يف الثابتة األصوؿ - الثابت رأس المال *
 . استعمالو دبجرد يفٌت ال الزمن من فًتات طويلة مدل على اإلنتاج عملية

 كاليت اإلنتاج عملية يف ادلشركع يستخدمها اليت الصنع تامة غَت كالسلع األكلية ادلواد فهو )الدائر ( - المتداول رأس المال *
 إنتاج تكلفة حساب عند أنو يف ادلتداكؿ ادلاؿ كرأس الثابت بُت رأس ادلاؿ للتفرقة االقتصادية األعلية كتربز . استعماذلا دبجرد تستهلك

 إنتاج تكلفة حساب يف يدخل أم السلعة، إنتاج تكلفة حساب يف بأكملها تدخل ادلتداكؿ ادلاؿ رس أ قيمة فإف ادلشركع يف السلعة
 نصف السلع ك اإلنتاج مستلزمات ك ادلواد من ادلشركع استخدمو ما كل قيمة معينة زمنية فًتة خالؿ ادلشركع ينتجها اليت السلعة
 على قيمتها توزع إظلا اإلنتاج تكلفة حساب يف بأكملها تدخل ال فهي الثابت رأس ادلاؿ قيمة أما .السلعة إنتاج عملية يف ادلصنعة
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 قيمة أك الثابت رأس ادلاؿ استهالؾ قيمة اإلنتاجية الفًتة خالؿ اإلنتاج تكلفة حساب يف يدخل حبيث ادلختلفة اإلنتاج فًتات 
 . فقط الفًتة تلك خالؿ ادلشركع يف الثابتة األصوؿ استهالؾ

 التأليف كيقوموف بعملية ادلشركع كتنظيم بإدارة يقوموف الذين ادلشركعات أصحاب أك ادلنظمُت خدمات بالتنظيم  يقصد:التنظيم *
 ازباذ كمسئولية اإلنتاج سلاطر كيتحملوف كاخلدمات السلع إلنتاج ادلاؿ كرأس كالعمل األرض كىي الرئيسية األخرل اإلنتاج عناصر بُت

 .خسارة أك رحبا ػلققوف كقد ادلشركع يف القرارات 

 كاعترب العمل عنصر عن التنظيم عنصر فصل مت فقد األجَتة العاملة األيدم عمل طبيعة عن ادلنظمُت عمل طبيعة الختالؼ كنظرا
 . اإلنتاج عناصر من مستقالن  عنصرا 
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 :مفاىيم حول البنك المركزي والبنوك التجارية - 

كما يف " مصرؼ"حيث أف مصطلح " بنك"ك " مصرؼ"ذبدر اإلشارة يف البداية إُف أنو ال يوجد فرؽ بُت :  البنك المركزي .1
أما يف معجم لغة  (اإلنصراؼ كمكاف الصرؼ كبو مسي البنك مصرفان : ادلهٍصًرؼي )يعرؼ - رلمع اللغة العربية بالقاىرة-ادلعجم الوسيط 

" بنك"أما مصطلح  (باعها بدراىم أك دنانَت: مصارؼ، كصرؼ الدراىم: بفتح فسكوف فكسر، اجلمع: ادلصرؼ)الفقهاء فإف 
باإليطالية كىذه الكلمة يف األصل تعٍت الطاكلة أك ادلنضدة، فإف  (banko)اصطالح أكركيب أعجمي كليس عربيان، مأخوذ من 

التجار يف القركف الوسطى كانوا غللسوف يف ادلوانئ كاألماكن العامة كمعهم النقود على مثل ىذه الطاكالت اليت تسمى بانكو كذلك 
 .لكي يقوموا بصرؼ ىذه النقود كالبيع كالشراء

البنك ادلركزم ىو البنك ادلسؤكؿ عن إصدار العمالت النقدية اخلاصة بالدكلة اليت يتبع ذلا، كىو يتابع احلركات ادلالية ادلتعلقة بالبنوؾ ك
التجارية احمللية كالدكلية كاليت تعمل على أرض الدكلة تبعاي لًتخيص ؽلنحها ذلا، كىو مسي بادلركزم ألنو احملور األساسي اخلاص بالنقود، 

 .كالبنوؾ األخرل تابعو لو بشكل مباشر، كال ػلق ألم بنك أف يباشر عملو الرمسي إال بعد تسجيلو فيو مث إيداع جزء من رصيده بو

ىو مينٌظمةه ميستقٌلة تيلزمها حكومة الدكلة بإدارة الوظائف ادلالٌية الرئيسٌية، مثل إصدار :  البنك ادلركزمٌ :تعريف البنك المركزّي - 
حافظة على قيمتها النقديٌة، كادلساعلة يف تنظيم كمية عرض النقد، كميتابعة كافة العمليات اخلاٌصة بالبنوؾ  

ي
عملة الدكلة، كادل

 كييعرَّؼ البنك ادلركزٌم بأنٌو البنك الوطٌٍت للدكؿ، كييساىم بتقدًن رلموعةو من اخلدمات ادلصرفٌية كادلالٌية حلكومة الدكلة اليت 11التجاريٌة
 .يتبع ذلا، كيىهتٌم دبيتابعة نظاـ البنوؾ التجاريٌة، كتنفيذ السياسات ادلالٌية كالنقديٌة اخلاٌصة باحلكومة

 من التعريفات األخرل للبنك ادلركزٌم ىو بنك يهتمُّ بوضع اخليطط ادلالٌية حلكومة الدكلة، كييساىم بتنفيذىا، كيتحٌكم باألمواؿ ضمن 
.  القطاع االقتصادمٌ 

  :كمن أىم تعريفات االقتصاديُت للمصارؼ ادلركزية نورد ما يلي 

 أما شاك -( ىي النظاـ ادلصريف الذم يوحد فيو مصرؼ كاحد لو السلطة الكاملة على اصدار النقد )عرؼ فَتامسيث للبنوؾ بأهنا 
(W.Shaw )  كعرٌفو( ىو البنك الذم يتحكم يف االئتماف كينظمو )فقد عرفو ،(A.DAY )  بأنو ينظم السياسة النقدية 

بأنو عضو أك جزء من احلكومة الذم يأخذ على عاتقو إدارة  )سايرز  (SAYERS) كعرفو كيعمل على استقرار النظاـ ادلصريف،
العمليات ادلالية للحكومة بواسطة إدارة ىذه العمليات يستطيع التأثَت يف سلوؾ ادلؤسسات ادلالية، دبا غلعلها تتوافق مع السياسة 
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كظيفة )بأف البنك ادلركزم الذم يعترب ادلقاصة ىي العملية الرئيسية لو يتضح أف )جونسي  (JANCY) ، كيرل(االقتصادية للدكلة
دم كوؾ بأنو ىو البنك الذم يقنن  (DEKOCK) ، يف حُت يرل(إجراء التسويات بُت حسابات البنوؾ ىي األساس لتعريفو

 .(ػلقق أكرب منفعة لالقتصاد الوطٍت )كػلدد اذليكل النقدم كادلصريف حبيث 

ؽلكن القوؿ أف البنك ادلركزم ىو مؤسسة نقدية عمومية تتكفل بإدارة العمليات ادلالية اخلاصة باحلكومة من خالؿ احتفاظو 
باالحتياطات النقدية للبنوؾ التجارية كإدارة احتياطات الدكلة من العمالت األجنبية كإصلاز أعماؿ ادلقاصة بُت البنوؾ التجارية 

كالتحكم كالتنظيم لإلئتماف دبا يتالئم كأىداؼ االقتصاد الوطٍت كالسياسة النقدية للدكلة، كؽلكن اعتباره ككيل ماِف للحكومة كمسؤكؿ 
  .عن إدارة النظاـ النقدم للدكلة

 تعدُّ نشأة البنك ادلركزٌم مرحلةن متقدمةن من ادلراحل اليت ساعلت بتطور البنوؾ التجاريٌة يف القرف التاسع :نشأة البنك المركزّي - 
ـ، كأصبح بنكان مركزيٌان 1656عشر للميالد، حيث إٌف البنك  السويدٌم ادلركزٌم أقدـ بنك مركزٌم يف العاَف، إذ مٌت تأسيسو يف عاـ 

ـ األكؿ على مستول العاَف، من خالؿ 1694ـ، كلكن ييعدُّ بنك إصللًتا ادلركزٌم الذم مٌت تأسيسو يف عاـ 1668للسويد يف عاـ 
تطبيقو لكافة الوظائف اخلاصة بالبنك ادلركزٌم، كحرصو على تطوير مبادئ فن الصرافة البنكٌية، كمنذ ذلك الوقت إنتشر ىذا النوع من 

.  ادلصارؼ، كربديدان يف قارة أكركبا فظهرت بنوؾ مركزيٌة يف كلٍّ من النمسا، كىولندا، كفنلندا، كفرنسا، كغَتىا من الدكؿ األخرل

شهد العاَف العريٌب ظهور العديد من ادلصارؼ ادلركزيٌة يف كلٍّ من مصر، كاجلزائر، كتونس، كلبناف كغَتىا من الدكؿ العربٌية، كظٌلت 
ـ بضركرة تأسيس البنوؾ 1920البنوؾ ادلركزيٌة تشهد انتشاران يف القرف العشرين للميالد، كخصوصان بعد توصية مؤسبر برككسيل يف عاـ 

حافظة على تعزيز التعاكف الدكٌِف يف رلاؿ النقود، كدعم االستقرار للعملٌية ادلصرفٌية
ي
 .ادلركزيٌة يف كافة الدكؿ، هبدؼ ادل

ٌدد، إذ اضلصر دكريىا يف إصداًر  تطور البنك ادلركزٌم قبلى القرف العشرين للميالد َف تىكن عملٌيات البنوؾ ادلركزيٌة ذات نظاـو نقدٌم زلي
األكراًؽ ادلالٌية اخلاٌصة بالٌدكؿ التابعة ذلا، كلكن مىع مركًر الوقت اكتسب البنك ادلركزٌم العىديد من ادلهاـ، كالوظائف، كالواجبات اليت 

رتبطة باألزمات ادلالٌية على تىطور البنك ادلركزٌم، إذ صار الٌتعامل 
ي
ساعلت يف مىنحو صفةى العمومٌية، كأيضان أثٌرت األحداث االقتصاديٌة ادل

مع السياسة النقديٌة يىعتمد على أهٌنا جزء من أدكات السياسة االقتصاديٌة بشكل عاـ، كما أصبح البنك ادلركزٌم مسؤكالن عن تنفيذ 
.  ىذه السياسة، شلٌا ساىم يف اكًتسابو لوظيفة الرقابة على االئتماف

: خصائص البنك المركزّي - 

: يتمٌيز البنك ادلركزٌم دبجموعة من اخلصائص، كىي

  يعدُّ البنك ادلركزٌم مؤسسة نقديٌة تتبع دللكٌية عامة، إذ تتوُف حكومات الدكؿ إدارة البنك ادلركزٌم، كاإلشراؼ عليو عن طريق
ٌدد دبوجبها الواجبات كاألىداؼ اخلاصة بو، يوجد البنك ادلركزٌم يف صدارة اجلهاز ادلصريٌف،  كضع رلموعة من القوانُت اليت ربي

 . ألنٌو يتمتع بسلطة رقابٌية على البنوؾ التجاريٌة
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  قيق ادلصاٌف العاٌمة للدكلة، يتمٌيز البنك ادلركزٌم بقيدرتو على ال يهتٌم البنك ادلركزٌم بتحقيق األرباح، بٌل يعتمد كجوده على ربى
ربويل األصوؿ ذات الطبيعة احلقيقٌية أك الثابتة، مثل العقارات إُف أصوؿ نقديٌة، يعٌد البنك ادلركزٌم ادلؤسسة ادلالٌية اليت ربتكر 

تلفة كسلطة للتأثَت على  عملٌية إصدار النقود، يرتبط البنك ادلركزٌم بعالقة قويٌة مع البنوؾ التجاريٌة، كؽلتلك أساليب سلي
 .فعاليات كنىشاطات ىذه البنوؾ، شلٌا يساىم بتحقيق السياسة االقتصاديٌة اخلاٌصة بالدكلة

 ييعدُّ البنك ادلركزٌم مؤٌسسةن ميستقلةن بإدارة السياسة النقديٌة، كال تتدٌخل السلطة التنفيذيٌة بطبيعة عملو . 

  :وظائف البنك المركزّي - 

: يىعتمد كجود البنك ادلركزٌم يف الدكؿ على تنفيذ رلموعةو من الوظائف األساسٌية، كمنها 

  ىي الوظيفة الرئيسٌية كاألساسٌية للبنك ادلركزٌم، ألنٌو ييشٌكل السلطة الوحيدة اليت سبتلك صالحٌية : إصدار العمالت النقديّة
إصدار أكراؽ النقد، باالعتماد على حصولو على ميوافقة احلكومة ادلتخٌصصة، كما يىتحٌكم البنك ادلركزٌم بشكل كامل يف 

 .الكمية اإلصبالٌية للعملة ادلتداكلة
  ٌيزه عن باقي البنوؾ، إذ  : بنك الحكومة ىي كىظيفة البنك ادلركزٌم بصفتو بنكان للحكومة، كىترتبط مع طبيعتو الرمسٌية اليت سبي

ربرص احلكومة على إيداع أمواذلا يف البنك ادلركزٌم، بسبب كمٌيتها الضخمة اليت تتناسب مع دكر البنك ادلركزٌم باحملافظة على 
األمواؿ احلكومٌية، كما ييساىم يف تقدًن خدمات أخرل للحكومة، مثل االستشارات النقديٌة كادلالٌية، كمتابعة األسهم لوضع 

 .السياسة ادلالٌية العامة للدكلة
  رتبطة بالعيرؼ ادلصريٌف الذم يشَت إُف ضركرة احتفاظ البنوؾ التجاريٌة جبزءو من احتياطاهتا ادلالٌية  : بنك البنوك

ي
ىي الوظيفة ادل

صارؼ، كتسوية الديوف 
ى
كودائع يف البنك ادلركزٌم، شلٌا يساىم يف تعزيز كظيفة البنك ادلركزٌم بفرض رقابتو على االئتماف يف ادل

 . اليت يتمُّ تبادذلا بُت البنوؾ التجاريٌة
 ىي من الوىظائف اليت ييطٌبقها البنك ادلركزٌم كال تشمل التعامل مع األفراد كادلنشآت، إاٌل  : مزاولة األعمال المصرفّية العاديّة

تفظ حبدكد ميعٌينة للتعامل مع العمليات ادلصرفٌية العاديٌة، بسبب كجود رلموعة من ادلؤثرات ادلهمة،  أٌف أغلب البنوؾ ادلركزيٌة ربى
مثل طبيعة السوؽ النقدٌم، كعدـ كفاية عدد البنوؾ ادلوجودة يف السوؽ احمللٌي، لتنفيذ كافة اخلدمات ادلصرفٌية ضمن القطاع 
ادلصريٌف، فاستقاللٌية البنك ادلركزٌم تعدُّ استقاللٌية البنك ادلركزٌم من أىم الوسائل اليت تضمن ضباية القطاع ادلصريٌف كادلاٌِف من 

التأثَتات السياسٌية، كتيعرَّؼ استقاللٌية البنك ادلركزٌم بأهٌنا توفَت العزؿ للسياسة النقديٌة عن أٌم ضغوط سياسٌية ميستمرة، كتتمثل 
قق البنك ادلركزٌم االستقاللٌية ضمن اجلهات اآلتية   : بتعيُت قواعد للسياسة النقديٌة ربدُّ من احلريٌة اخلاٌصة بالبنك ادلركزٌم، كػلي

   ىو تنفيذ القواعد، كإدارة األزمات، كتوفَت احلماية للمشرفُت يف البنك ادلركزٌم أثناء تنفيذىم : االستقالل اإلشرافّي
 .دلسؤكلٌياهتم

   ّوظٌفُت، كربديد اإلدارة كاذليكل التنظيمٌي،  : االستقالل المؤسسي
ي
ىو إعداد ترتيبات كاضحة لتعيُت كإقالة كبار ادل

 . كادلسؤكلٌيات كاألدكار اخلاٌصة بأعضاء رللس اإلدارة، كتطبيق الشفافٌية أثناء ازباذ القرار يف البنك ادلركزمٌ 
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 ىو حريٌة البنك ادلركزٌم يف تعيُت، كتدريب ادلوظفُت، كدفع ادلكافآت ذلم :  إستقالل الموازنة. 

: أنظمة اإلصدار في البنوك المركزية - 

كفيو يتم تقييد مقدرة البنك ادلركزم يف إصدار النقود حبجم الذىب ادلوجود لديو كيكوف احتياطي : نظام غطاء الذىب الكامل  -
 ادلتاحة لدل 100ادلقابل للنقود ادلصدرة يعادؿ % الذىب من قيمتها أم كجود عالقة بُت كمية النقود ادلصدرة ككمية الذىب 

البنك ادلركزم، كعيب ىذا النظاـ أنو يؤدم إُف تقييد شديد يف قدرة البنك على إصدار النقود حيث ال يستطيع إصدارىا يف حالة 
زيادة الطلب بسبب احتياجات التجارة كيف أكقات الركاج إذ َف يتوفر رصيد ذىيب كاؼ كىذا ما دفع الدكؿ ادلختلفة إُف استخداـ 

 .نظم أخرل لإلصدار
ـ كطبق بعد ذلك يف عدد من الدكؿ األكركبية 1844استخدـ ىذا النظاـ يف اصللًتا سنة  :نظام اإلصدار الجزئي الوثيق  -

كأساسو ىو تثبيت مبلغ معُت دبوجب القانوف كالذم ؽلكن تغطيتو فقط بسندات حكومية، بينما غلب أف تتم تغطية أية إصدارات 
 .ـ1939إضافية من األكراؽ النقدية تتجاكز ىذا ادلبلغ كليا بالذىب كىذا النظاـ زبلت عنو اصللًتا يف سنة 

ينص ىذا النظاـ على ضركرة كجود الذىب كعنصر من عناصر الغطاء كلكن يعطيو أعلية أقل من :  نظام غطاء الذىب النسبي  -
تلك األعلية اليت ػلتلها يف النظاـ السابق فيسمح القانوف دلصرؼ اإلصدار بتغطية أكراؽ النقد ادلصدرة بذىب ؽلثل نسبة معينة من 
قيمتها كيغطي ادلتبقي من األكراؽ النقدية ادلصدرة دبوجودات زلددة مثل األكراؽ التجارية كالسندات احلكومية كىذا النظاـ زبلت 

 .عنو معظم البنوؾ كخاصة ادلصارؼ احلديثة
يتضمن ىذا النظاـ التخلي على ضركرة كجود عالقة ثابتة كأساسية بُت أكراؽ النقد ادلصدرة :  نظام الحد األقصى لإلصدار  -

كاالحتياطات الذىبية كإظلا يعُت القانوف احلد األقصى دلا ؽلكن أف يصدره البنك ادلركزم من أكراؽ النقد كىذا النظاـ اتبعتو فرنسا 
ـ مث عدلت عنو كىذا النظاـ أكثر مركنة من األنظمة السابقة إال أنو بالرغم من عدـ اشًتاطو 1927ـ إُف غاية 1870منذ سنة 

لنسبة أك كمية من الذىب يف الغطاء فإنو اشتمل على صبود من نوع آخر، كيربز ىذا اجلمود عند بلوغ اإلصدار احلد األقصى فقد 
 .ربتاج سوؽ النقد إُف كميات إضافية من أكراؽ النقد يف كقت يكوف فيو البنك ادلركزم قد بلغ فيو احلد األقصى

 يسمح دبوجب ىذا النظاـ للمصرؼ ادلركزم بإصدار النقود حسب ما يقدره ادلصرؼ من احتياجات  : نظام لإلصدار الحر -
النشاط االقتصادم ألم كمية من النقود كزبضع الكميات ادلصدرة لقرارات البنك ادلركزم ك ال يرتبط ذلك برصيد ذىيب أك أم 

اعتبارات غَت مستول النشاط االقتصادم كحاجة االقتصاد الوطٍت إُف النقود، ىو االذباه احلديث يف نظم اإلصدار يف البالد 
 .ادلختلفة ألنو ػلقق أقصى درجات ادلركنة كؽلكن ادلصرؼ من تأدية دكره كشلارسة مسئولياتو يف توجيو النشاط االقتصادم

 : البنوك التجارية. 2

 :التطور التاريخي للبنوك التجارية - 

ك ىي من أقدـ البنوؾ من حيث النشأة، ,سبثل البنوؾ التجارية ركيزة من ركائز النظاـ ادلصريف ك ىي يف الدرجة الثانية بعد البنوؾ ادلركزية
حيث أف البنوؾ َف تنشأ يف صورهتا الراىنة كما َف تظهر دفعة كاحدة كإظلا مرت دبراحل تطور طويل قاـ على أنقاض رلموعة من النظم 
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البدائية السابقة اليت كانت تتوُف عمليات االئتماف يف صورتو األكُف ىي كبار التجار ك ادلرابُت كالصياغ كلقد سبكنت البنوؾ احلديثة 
 .يف القضاء عليها ك احللوؿ زللها

 كىم الدين كانت لشهرهتم موضع ثقة لدل األفراد احمليطُت هبم بتلقي كدائعهم كيساعدكف بأمواذلم يف تنشيط :كبار التجار -
التجارة ك معاكنة التجار، ك كانت كظيفة كبار التجار تنحصر يف حفظ الودائع مقابل شهادات إيداع ادلودعُت تثبت حقهم يف 

 .الوديعة، كبذلك فلم يتخط دكر التجار يف ىده ادلرحلة رلرد حراسة األمواؿ مقابل عمولة ػلصل عليها
ىم فئة من األفراد يتخصصوف يف منح القركض من أمواذلم اخلاصة دلن ػلتاج إليها مقابل عمولة كبَتة جدا كانت  : المرابين -

 .(القركض)تسمى ربا، كظيفتهم ىنا ىي منح االئتماف 
ىم ذبار ادلعادف النفيسة ك خاصة الذىب، يف البداية كاف األفراد يقصدكف الصاغة بقصد الكشف عن عيار النقود  : الصاغة -

ادلعدنية، كبعد دلك تطور األمر فأصبحوا يبيعوف العمالت ادلعدنية من كل األنواع، مث بدأ األفراد يثقوف يف ىؤالء التجار ك 
يودعوف أمواذلم لديهم للحراسة مقابل شهادات اإليداع كبذلك صبعوا إُف جانب مهنتهم األصلية كىي الصاغة مهنة أخرل كىي 

 .أعماؿ الصرافة كالصرؼ
ظهرت البنوؾ التجارية لتجمع بُت كافة الوظائف السالفة بياهنا، فالبنوؾ احلديثة ال تقف عند حراسة  : البنوك التجارية الحديثة -

كدائع العمالء كما كاف يفعل أشهر التجار، كىي ال تقف عند منح القركض من أمواذلا اخلاصة كما كاف يفعل ادلرابوف كىي أخَتا 
ال تكتفي بعمليات الصرافة كالصرؼ كحدىا كما كاف يفعل الصاغة، كإظلا تقـو البنوؾ احلديثة بكل ىذه العمليات من صرؼ ك 

 .صرافة كمن منح القركض كقبوؿ الودائع

كاجلديد يف ىذه البنوؾ ىو أهنا ال سبنح القركض من أمواذلا اخلاصة كإظلا من كدائع العمالء ك أيضا فهي تقًتض لتقرض، كأكثر من 
ىذا فإف البنوؾ احلديثة َف تعد تقتصر على منح القركض من النقود اليت أكدعت لديها فعال كإظلا صارت سبنحها من كدائع العمالء 

 .كمن كدائع أخرل زبلقها البنوؾ، كلذلك اتسعت مقدرهتا على اإلقراض كمنح اإلئتماف إُف حد بعيد

 :تعريف البنوك التجارية - 

أصل كلمة مصرؼ يف اللغة العربية مأخوذة من كلمة الصرؼ دبعٌت بيع النقد بالنقد أك مبادلة النقد بالنقد، أما كلمة بنك فقد 
اشتقت من ادلقاعد اليت كاف غللس عليها الصرافوف يف أسواؽ البندقية كأمسًتداـ، أما األصل اللغوم ذلا فهو الكلمة اإليطالية 

كاليت تعٍت مصطبة، كيقصد هبا يف البدء ادلصطبة اليت كاف غللس عليها الصيارفة لتحويل العملة، مث تطور األمر فيما بعد ” بانكو“
لكي يقصد بالكلمة ادلنضدة اليت يتم فوقها عد كتبادؿ العمالت، بعدىا أصبحت تعٍت ادلكاف الذم توجد فيو تلك ادلنضدة كذبرم 
فيو ادلتاجرة بالنقود، كاستمدت البنوؾ التجارية تسميتها من عملية قيامها بتقدًن القركض القصَتة األجل للتجار، كىي القركض اليت 

 .تقل فًتة سدادىا عن السنة الواحدة حىت سبكنهم من تسديد قيمة مشًتياهتم كاالستمرار يف تنفيذ أعماذلم التجارية

 تاله 1157 حيث تأسس أكؿ بنك يف مدينة البندقية عاـ 12لقد أصبع الباحثوف أف تاريخ نشأة البنوؾ احلديثة يعود دلنتصف القرف 
 ىدا األخَت يعترب النموذج 1609 دبدينة البندقية أيضا مث بنك أمسًتداـ 1587عاـRialto  مث بنك 1401بنك برشلونة سنة 
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 كبنك اصللًتا سنة 1619الذم أخذت بو البنوؾ األكركبية بعد ذلك ك بعدىا كافة دكؿ العاَف، تاله بنك ىامبورغ بأدلانيا عاـ 
 .، مث انتشرت البنوؾ التجارية يف أمريكا كالعاَف كلو1800مث بنك فرنسا الذم أسسو نابليوف عاـ 1694

ذبدر اإلشارة إُف أنو يوجد مفهومُت للبنوؾ التجارية األكؿ تقليدم أك كالسيكي كاآلخر حديث،  فادلفهـو التقليدم، البنوؾ التجارية 
 مؤسسات ائتمانية غَت متخصصة تتوُف قبوؿ كدائع األفراد كتلتـز بدفعها

عند الطلب أك بعد اجل قصَت متفق عليو، كما أهنا سبنح القركض القصَتة األجل اليت ال تزيد مدهتا على سنة كاحدة قابلة للتجديد ك 
 .يطلق عليها كذلك بنوؾ الودائع يف ينوؾ اصللًتا أما يف باقي دكؿ أكربا فتعرؼ ببنوؾ االئتماف كيف إؿ ك ـ أ تعرؼ بالبنوؾ األىلية

ادلفهـو احلديث َف يعد األمر يقتصر على قيامها بعمليات االئتماف قصَت األجل كتلقي الودائع اجلارية من األفراد كادلشركعات  أما يف
كخصم األكراؽ التجارية، كتقدًن القركض قصَتة األجل أم قطاع التجارة كالصناعة كلكن تطورت كظائفها كأصبحت تقـو بعمليات 
االئتماف الطويل األجل عن طريق سبويل ادلشركعات الصناعية كاذليئات العامة برؤكس األمواؿ الثابتة كشراء السندات احلكومية كغَت 

 .احلكومية كادلشاركة يف كثَت من األحياف يف ادلشركعات الصناعية بنسبة من األسهم فيها

 : نشأة البنوك التجارية- 

يرتبط ظهورىا بتطور نشأة الصاغة كالصيارفة حيث كاف التجار يقوموف حبفظ نقودىم لديهم خوفا من الضياع أك السرقة مقابل 
إيصاؿ يضمن مقدار الوديعة كػلصل البنك مقابل ذلك على رسم كمع مركر الزمن أصبح ىناؾ قبوؿ لتلك اإليصاالت من قبل 

األطراؼ الدائنة كادلدينة كاليت شكلت الصيغة األكلية للشيك، كمن مث توافرت لدل البنوؾ إمكانية خلق االلتزامات على نفسها تزيد 
مرات عديدة عما ىو متوفر لديها من كدائع عن طريق االقًتاض كاحلصوؿ على فوائد، كبالتاِف ربولت البنوؾ التجارية من كوهنا 

مؤسسات مالية كسيطة بُت مدخرين كمستثمرين إُف مؤسسات مالية لديها القدرة على التأثَت يف عرض النقود من خالؿ خلق النقود 
 .

: وظائف البنك التجاري - 

  من خالؿ ذبميع ادلدخرات ككضعها يف متناكؿ األفراد أك  (ادلقًتضُت)كادلستثمرين  (ادلقرضُت)التوسط بُت ادلدخرين
 .ادلشركعات

  تستند عملية خلق النقود على الشركط التالية : خلق النقود :

أف ادلودعُت لديهم الثقة يف ادلصارؼ التجارية يف الوفاء بالتزاماهتم برد الودائع عند الطلب شلا يشجعهم على االستمرار  -
 .باإليداع

 .ىذه الثقة ذبعلهم ال يفكركف يف سحب الودائع إال عند احلاجة ذلا -
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تقدـ العادات ادلصرفية كنضوج الوعي لدل ادلودعُت شلا يدفعهم للتعامل بالشيكات يف تسوية ادلعامالت كاالستغناء عن  -
 .النقود

 .أثبتت التجارب العملية أف سحوبات ادلودعُت تقارب أك قد تكوف أقل من اإليداعات اجلديدة -

- ادلودعُت: إف عملية التوسع يف االئتماف ىو نتيجة مشًتكة لعدة أطراؼ فال يقع عبئها على البنك التجارم كحده كىم  -
 .البنك ادلركزم الذم ػلدد نسبة االحتياطي القانوين- ادلقًتضوف

. يقصد هبا مد السوؽ بنوع من النقود أك كسائل الدفع : خلق النقود  -

  تؤثر النقود ادلمنوحة لألفراد من قبل البنك التجارم على كمية النقود ادلعركضة يف اجملتمع على النحو التاِف :آلية خلق النقود  :

:  لاير مثال يف أحد البنوؾ التجارية فإف ميزانية ىذا البنك تصبح على النحو التاِف 1000إذا قاـ شخص بإيداع مبلغ 

 خصوم أصول
 كدائع 1000 نقدية 1000

فإف البنك سيقـو باستثمار ىذه النقود يف شكل قركض كبالتاِف تصبح % 20 ىي FRRفإذا كانت نسبة االحتياطي القانوين 
: ميزانية البنك على النحو التاِف 

 خصوم أصول
 نقدية 200
 قركض 800

 كدائع 1000

كىنا سوؼ يقـو الشخص ادلقًتض بإيداع مبلغ القرض إما يف نفس البنك أك يف بنك آخر، حيث يقـو البنك بدكره مرة أخرل 
مت تداكؿ القركض من بنك آلخر حبيث إذا تتبعنا ... باالحتفاظ بنسبة االحتياطي كإقراض اجلزء اآلخر من الوديعة اجلديدة كىكذا 

 لاير فقط كىي قيمة الوديعة األكُف كالسبب يعود 1000 بينما احتفظت البنوؾ دببلغ 4000صبلة القركض صلدىا أصبحت تساكم 
. دلضاعف االئتماف

. ىو عدد ادلرات اليت يتضاعف هبا االئتماف ادلصريف : تعريفو -
.  مقلوب نسبة االحتياطي القانوين= ـ : قانونو -

: تداول القروض في البنك  : 02الجدول رقم 

 نسبة االحتياطي القانوني قيمة االحتياطي القانوني إجمالي القروض إجمالي الودائع البنك
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1 
2 
3 

1000 
800 
640 
 

 

800 
640 
512 

 

200 
160 
128 

 

20 %
20 %
20 %

--  1000 4000 5000المجموع 

 5000=5*1000= مضاعف االئتماف *الوديعة األكُف = قيمة إصباِف الودائع :   حيث أف 
 4000=1000-5000=الوديعة األكُف –إصباِف الودائع =              قيمة إصباِف القركض 

 1000=الوديعة األكُف = (النقدية)                  إصباِف قيمة االحتياطي 
كنالحظ يف بعض األحياف أف ىناؾ نسبة من القركض تسحب كال يتم إيداعها ألهنا تستخدـ يف اإلنفاؽ االستهالكي كتسمى ىذه 

: فإف % 5 كمن ادلثاؿ إذا افًتضنا كجود نسبة تسرب قيمتها Lكيرمز ذلا باحلرؼ  (نسبة التسرب)النسبة 

 4000=4*1000= أم أف إصباِف الودائع 
 3000=1000-4000=             إصباِف القركض

 5000=1000+4000= الوديعة األكُف  +إصباِف الودائع=أما إصباِف النقود 

 : العوامل المؤثرة في مضاعف االئتمان -

 .نسبة االحتياطي القانوين كتكوف العالقة بينهم عكسية -
 .نسبة التسرب كتكوف العالقة بينهم عكسية أيضا -
 : العادات ادلصرفية  -

 .اإلنفاؽ االستهالكي كالعالقة تكوف عكسية - أ
. الودائع كالعالقة تكوف طردية - ب

:ميزانية البنك التجاري  : 02الجدول رقم   

(الموجودات)األصول  (الموارد)الخصوم    
 رأس المال المدفوع النقود السائلة

 االحتياطي النقدي السلف والقروض
 األرباح غير الموزعة األصول الثابتة

:حافظة األوراق المالية   
 أذكنات اخلزانة -
 أكراؽ ذبارية سلصوصة -

:الودائع   
 الودائع اجلارية -
 الودائع الثابتة -
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كدائع التوفَت  - (اسهم كسندات)أكراؽ مالية  -
 القروض بين المصارف --

 : الخصوم: أوال 

 كىو رلموع ادلبالغ ادلدفوعة من قبل أصحاب البنك كادلساعلُت لقياـ البنك : رأس المال المدفوع. 

  االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي(FRR: ) كيكوف ملزما بو . 

 كىي ادلبالغ اليت مت استقطاعها من األرباح خالؿ السنوات : األرباح الغير موزعة. 

 قد تلجأ البنوؾ التجارية لإلقًتاض من بعضها إذا عجزت مواردىا الذاتية عن سبويل العمليات،  : القروض من المصارف
كتفضل البنوؾ اإلقًتاض من بعضها قبل اللجوء للبنك ادلركزم بسبب اطلفاض سعر الفائدة لديها، كما أهنا قصَتة األجل، 

 .إضافة إُف أف البنك ادلركزم يستجيب أك يرفض ذلك كأداة دلراقبة االئتماف حسب الوضع االقتصادم السائد

  كىي أىم بند كينقسم إُف :الودائع : 

كىي ادلبالغ ادلودعة لدل البك كؽلكن سحبها دكف إخطار مسبق كال تدفع البنوؾ عادة فوائد على  : الودائع الجارية .1
 .ىذا النوع 

كىي ادلبالغ اليت يلتـز البنك دبوجبها الدفع يف كقت الحق يتم اإلتفاؽ عليو مقابل سعر  : (ألجل)الودائع الثابتة  .2
 .فائدة

كىي ادلبالغ ادلودعة لدل البك ادلركزم آلجاؿ طويلة كتدفع عليها البنوؾ أسعار فائدة زلددة مسبقا  : ودائع التوفير .3
 .كمعظم ىذه الودائع تكوف شخصية كنسبتها إلصباِف الودائع ضئيلة جدا

:الفرق بين الودائع  : 03الجدول رقم   

 (الثابتة)الودائع تحت الطلب  الودائع التجارية

 .تعكس الطلب على النقود ألغراض ادلبادلة  -
ذات سيولة مرتفعة كتتطلب توفَت قدر كبَت من  -

 .االحتياطي النقدم دلواجهتها 
. ال يدفع عنها البنك سعر فائدة  -

تعكس الطلب على النقود ألغراض االدخار كمخزف  -
 .للقيمة 

ذات سيولة منخفضة إال أهنا تساعد البنك على  -
 .التوسع يف منح االئتماف 

. يدفع عنها البنك سعر فائدة  -

:  األصول : ثانيا 
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 ربتفظ البنوؾ عادة جبزء من النقود السائلة دلواجهة الفركؽ اليت تنشأ بُت كمية اإليداع كالسحب، كىي أقل  : النقود السائلة
 .األصوؿ رحبية

 ػلتفظ البنك دبجموعة منها تستحق الدفع يف آجاؿ معينة مثل  : حافظة األوراق المالية: 

كتسمى أحيانا باألذكنات احلكومية فهي سندات حكومية تستحق الدفع يف فًتات قصَتة بفوائد  : أذونات الخزانة -
 .منخفضة كتقبل البنوؾ على شرائها دلا تتمتع بو من سيولة عالية

 .مثل الكمبياالت كتتمتع أيضا بسيولة عالية : األوراق التجارية -

كىي أسهم الشركات األخرل كيتم تداكذلا يف السوؽ، كيتعرض البنك لتقلبات أسعارىا عند  : األسهم والسندات -
 .شرائها كلكنها تدر أرباح مرتفعة

 حيث تبتعد البنوؾ عن السلف طويلة األجل كتكتفي بادلتوسطة كقصَتة األجل كتكوف بضماف عيٍت أك  : السلف والقروض
 .12شخصي

 كىي ضركرية دلمارسة البنك عملو كادلباين كادلعدات اليت يستخدمها، كىي أقل األصوؿ رحبية فال ؽلكن  : األصول الثابتة
 .ربويلها لنقود إال بعد تصفية عمل البنك

 :أنواع البنوك - 

 : البنوك التجارية - 

تعترب البنوؾ التجارية من أىم كأقدـ ادلؤسسات ادلالية الوسيطة اليت تتمثل كظيفتها الرئيسية يف قبوؿ الودائع اجلارية كاآلجلة ككدائع 
التوفَت لألفراد، كمنشآت األمواؿ، كاحلكومة مث إعادة استخدامها حلساهبا اخلاص يف منح اإلئتماف كالعمليات ادلالية األخرل للوحدات 

 13.االقتصادية غَت ادلصرفية

: كيشَت التعريف السابق إُف ما يلي 

تقبل البنوؾ التجارية صبيع أنواع الودائع كمن مث فهي تتيح للمدخرين فرص عديدة الستثمار مدخراهتم يف فرص استثمارية  -
 .قصَتة األجل

 .تقدـ البنوؾ التجارية خدماهتا ادلصرفية جلميع العمالء من سلتلف القطاعات، أفراد، منشآت أعماؿ، حكومة -
سبنح البنوؾ التجارية أنواع سلتلفة من القركض آلجاؿ عديدة، قصَتة أكمتوسطة أك طويلة األجل شلا يتيح فرصا متنوعة  -
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 252 ص 1998 ،ألاردن والتوسَع، لليشز الثلافت دار ،الاقتصادي التحليل مبادئ شامُت، سهير أحمذ محبك، ظافز محمذ الطمان، مزوان محمذ 
13

ذ أحمذ   ت، الجامعت، شباب مؤضطت ،النقدي والتواانن النقود حطً، الطُذ محمذ ضهير مصطفى، فٍز  299ص ، 2000 مصز، إلاضكىذٍر



 
 

 

Email : hiab2004@yahoo.fr 

 جـــــــاهعة  هحود بوضياف

 الوــــــسيلـة

 

Université de  Mohamed Boudiaf -M’sila 

ـــت   وعلوم التطُيركـــلُت الـــعلوم الاكــتصادًت والتجاٍر

 وعــــــلوم التطُير

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

 Département de Sciences  Economiques قــسن الــعلوم القــتصادية
 

. للمقًتضُت
 .ؽلكن للبنوؾ التجارية سبويل صبيع أنواع ادلشركعات صناعية، زراعية،خدمية، ذبارية -

 :البنوك المتخصصة - 

ذلك البنك الذم يقـو بالعمليات ادلصرفية ادلوجهة خلدمة نشاط اقتصادم زلدد يف النظاـ األساسي إلنشاء  البنك ادلتخصص ىو
من ضمن أنواع الودائع - ربت الطلب - البنك ادلتخصص، كىف كثَت من األحياف كنتيجة طبيعة ىذه البنوؾ ال تدخل الودائع اجلارية 

هبذه البنوؾ ادلتخصصة كاليت تتميز بتمويل طويل األجل نسبيا،  اليت تتعامل معها، كقد يرجع ذلك إُف طبيعة سياسة اإلقراض اخلاصة
 .كمن مث فال تتناسب الودائع اجلارية لتوفَت التمويل ادلناسب ذلذا النوع من االئتماف

  الخصائص المميزة للبنوك المتخصصة: 
ال تتلقى البنوؾ ادلتخصصة الودائع من األفراد كتعتمد يف توفَت مصادر التمويل على رأس ادلاؿ اخلاص هبا، باإلضافة إُف  -

السندات طويلة األجل اليت تصدرىا، كما ربصل عليو من قركض من ادلؤسسات ادلالية األخرل كخاصة البنك ادلركزم 
 .كالبنوؾ التجارية

غالبا ما يتم إنشاء البنوؾ ادلتخصصة لتحقيق أىداؼ قومية زلددة مثل بنك التنمية كاالئتماف الزراعي كتتعاكف مع الدكلة  -
 .حىت تتمكن من تقدًن القركض بأسعار فائدة أقل من البنوؾ التجارية

 .يف كثَت من األحياف قد تدخل البنوؾ ادلتخصصة يف عمليات االستثمار ادلباشر مثل بنك اإلسكاف -

 :بنوك اإلستثمار - 

 :كتتمثل كظائف بنك االستثمار فيما يلي  بنك متخصص أساسان يف التعامل يف األكراؽ ادلالية بنك االستثمار ىو

مث  (أسهم كسندات)حيث تقـو بنوؾ االستثمار بشراء األكراؽ ادلالية يف صورة صفقات ضخمة : التعامل يف األكراؽ ادلالية  -
 .تقـو بإعادة ببيع ىذه األكراؽ لصغار ادلستثمرين بكمية كبَتة

 .القياـ بوظيفة بيوت السمسرة من حيث القياـ ببيع كشراء األكراؽ ادلالية ببورصة األكراؽ ادلالية نيابة عن العمالء -
تقـو بوظيفة ككيل ادلكتتبُت عن طريق تسويق األكراؽ ادلالية للشركات عند إصدار األسهم أك السندات بغرض توفَت التمويل  -

 .طويل األجل ذلذه ادلنشآت

 :البنوك اإلسالمية - 

بنوؾ االستثمار بادلعٌت العاـ دلفهـو االستثمار، فالبنك اإلسالمي يقـو باالستثمار ادلباشر عن طريق إنشاء  يعترب البنك اإلسالمي من
ادلنشآت االقتصادية دلمارسة النشاط الزراعي كالصناعي كالتجارم، كيتم ذلك عن طريق أما ادلساعلة بشكل مباشر يف رأس ادلاؿ أك 

باإلقراض بدكف فائدة كذلك يف حاالت معينة، كيقـو  كقد يقـو البنك اإلسالمي .ادلضاربة، اك ادلراحبة،أك ادلشاركة اليت تنتهي بالتمليك
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البنك اإلسالمي باستخداـ أمواؿ الزكاة يف عمليات التكافل اإلجتماعي كذلك عن طريق سبكُت احملتاجُت من إغلاد مصادر رزؽ ثابتة 
 .(مشركع صغَت)
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:  السياسة النقدية .1

تعترب السياسة النقدية من أىم اإلجراءات لالزمة لتمكُت السلطات النقدية من إدارة العرض النقدم كضبط السيولة دبا يتوافق مع 
مستعينة يف ذلك على رلموعة من أدكاهتا ادلباشرة كغَت  (الداخلي كاخلارجي)األىداؼ االقتصادية للدكلة كتحقيق االستقرار النقدم 

ادلباشرة، فالتحكم يف العرض النقدم ليس باألمر اذلُت بل ىو عملية تنجم عن تفاعل متشابك لسلوؾ شىت اجملمعات االقتصادية، 
كما ال ؽلكن إغفاؿ تأثَتات مقابالت الكتلة النقدية على العرض النقدم، كلعل أىم جزء من ىذه ادلقابالت ىو احتياطي الصرؼ 

 .األجنيب اليت ػلتفظ بو البنك ادلركزم دلواجهة أك ذبنب السياسات االقتصادية غَت ادلرغوب فيها

كهتدؼ ىذه الورقة البحثية تقدًن عرض للبنية التحليلية النظرية للسياسة النقدية،  تبدأ الورقة بتعريف السياسة النقدية كربديد متغَتاهتا 
األساسية، كمن مث تنتقل إُف عرض األدكات ادلتاحة ذلذه السياسة للتأثَت على مسار ادلتغَتات النقدية األساسية ىذه، كتوِف الورقة 

 (كاإلنتاج كالتشغيل)إىتمامنا خاصًّا لشرح اآلليات اليت سبارس من خالذلا متغٌَتات السياسة النقدية تأثَتاهتا على ادلتغَتات احلقيقية 
 .كعلى ادلتغَتات السعرية

:  تعريف السياسة النقدية  -

رلموعة اإلجراءات اليت تتخذىا السلطات النقدية للتأثَت على عرض ككلفة النقود كاالئتماف بغرض “ تعرؼ السياسة النقدية بأهنا  
. مثل النمو االقتصادم، التشغيل الكامل لقوة العمل، كاالستقرار السعرم” ربقيق أىداؼ اقتصادية كطنية زلددة 

إف ىذا التعريف للسياسة النقدية يشَت ضمنيا إُف كجود هنجُت إلدارة السياسة النقدية، فالسلطات النقدية ؽلكنها أف تعمل من 
خالؿ كضع ىدؼ زلدد للعرض النقدم تاركة اجملاؿ لسعر الفائدة للتحرؾ كفق ما تفرضو قول السوؽ، أك أف تقـو السلطات النقدية 

بتحديد أك إستهداؼ سعر فائدة معُت بشكل مسبق كمن مث تتوُف تغيَت كمية النقود ادلعركضة دبا يؤمن تطابقها مع الكمية ادلطلوبة 
  14.عند سعر الفائدة ادلستهدؼ أك احملدد

كنظرا ألف إصدار النقود تعترب أيسر الوسائل لتمويل نفقات الدكلة فإف الدكلة تلجأ إُف السياسة النقدية على الرغم من خطورهتا 
 كاليت كاف بإمكاهنا االستعاضة عنها بسياسة نافعة ذلا 15كآثارىا السلبية، كلقد اتبعت العديد من الدكؿ ىذه السياسة النقدية الضارة

كألفراد األمة، فبدال من أف تصدر كمية من النقود لتغطية مشركعاهتا ؽلكن أف تطرح جزءا من ادلشركع ليشارؾ فيو القطاع اخلاص بدال 

                                                           
 

14
 Frédéric Mishkin, monnaie, banque et marchés financières, 7ème édition, Pearson édition, France, 2004, p516  
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ا ت البىوك الطامزائي، ٌطزي  الذوري،   سكٍز  185ص ، 2006 ألاردن، والتوسَع، لليشز العلمُت الُاسوري  دار الىلذًت، والطُاضاث املزكٍش
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 األمواؿ لدل القطاع اخلاص أك هتريبها خلارج احلدكد، أك إقامتو دلشاريع هبذه األمواؿ يف الدكؿ الغنية، بدال من ذلك 16من تكديس
  17: غلب أف تتبع حكومات الدكؿ النامية سياسة ادلشاركة مع القطاع اخلاص كبذلك ؽلكن ربقيق العديد من الفوائد منها 

 .تشغيل األمواؿ العاطلة بدال من تكديسها -
 .إبقاء األمواؿ داخل حدكدىا بدال من هتريبها خارج القطر -
 .مشاركة أمواؿ الوطن يف إقامة ادلشركعات الالزمة لألمة بدال من استثمارىا يف الدكؿ الغنية لتزداد يف غناىا كطغياهنا -
ربقيق الرفاىية االقتصادية باطلفاض األسعار بدال من ارتفاعها يف حاؿ استخدامها سياسة اإلصدار النقدم اليت تؤدم إُف  -

. التضخم

كاإلجراءات السابقة تعد من الصور ادلباشرة للسياسة النقدية، إال انو توجد صور غَت مباشرة للسياسة النقدية تتمثل يف األدكات 
 18.ادلستخدمة إلعاقة أك تنشيط االقتصاد كادلتعلقة بتنظيم األسواؽ ادلالية

كإذا كانت السياسة النقدية سبارس آثارىا التمويلية بطريق مباشر أك غَت مباشر إال أهنا ال تلعب نفس الدكر يف النواحي التمويلية 
كاالستثمارية يف الدكؿ ادلتخلفة نظران لتخلف اجلهاز ادلصريف كزبلف الوعي ادلصريف لدل األفراد كعدـ كجود سوؽ للنقد دبعٌت الكلمة 

كلكن مع ذلك فإف تأثَتىا يبدك ناتج من قياـ احلكومات بتمويل الكثَت من مشركعاهتا عن طريق عجز ادلوازنة كزيادة اإلصدار 
 19. النقدم، أم أف كمية النقود تلعب دكران ىاما يف تلك الناحية

كلعل عالقة السياسة النقدية بعجز ادلوازنة يتمثل يف عدـ قدرهتا على ربفيز االستثمارات كتوظيفها دلصلحة اجملتمع، أم عدـ مقدرهتا 
. على توفَت مصادر سبويل كاستثمارات لعملية التنمية شلا يؤدم إُف ظهور فجوة بُت إيرادات الدكلة كنفقاهتا

 :التطور التاريخي للسياسة النقدية - 

كانت السياسة النقدية يف سبعينيات القرف ادلاضي تركز على استخداـ عرض النقد للتأثَت على حركة ادلتغَتات االقتصادية كدبا يؤمن 
ربقيق األىداؼ االقتصادية الوطنية، ككاف ىذا الًتكيز مرتبطا باإلؽلاف العميق بصالحية النظرية الكمية للنقود، كتفًتض ىذه النظرية 

بأف كمية النقود تؤثر مباشرة على األسعار  (الفريدمناتية، نسبة إُف ملتوف فريدماف)سواء بصيغتها القدؽلة األكلية أك بصيغتها احملٌدثة 
دكف أف يكوف ذلا تأثَت يذكر على النشاط االقتصادم، كأف قول السوؽ كفيلة بدفع اإلنتاج كالتشغيل إُف مستوياهتما 

 كتذىب كلتا ادلدرستُت إُف أف  معدؿ التغَت يف األسعار يساكم معدؿ التغَت يف النقود مطركحا منو معدؿ التغَت يف [15].التوازنية
كللوصوؿ إُف ىذا اإلستنتاج، تستند ادلدرسة األكُف إُف فرضية ثبات سرعة دكراف النقود كاليت تظهر كمعامل ثابت يف معادلة . اإلنتاج

نظرية كمية النقود، كترفض ادلدرسة الثانية الفريدمناتية فرضية ثبات سرعة دكراف النقود، كتذىب إُف أف  سرعة دكراف النقود ىذه عبارة 
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 183 ص ، 2005 ألاردن، لليشز، وائل دار واملصارف، الىلود هذلول، مشهور  حذاد،   أكزم 
17

 . 113-112 الطُاضت الىلذًت واملصزفُت في إلاضالم، مؤضطت الزضالت عمان، ص ، عذهان خالذ التركي
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 . 396ص (ص.م)مالُت الذولت :  محمذ بً عبذ هللا الشباوي 
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عن متغَت كثيق العالقة بدالٌة الطلب على النقود، كبأهنا ربافظ على ثباهتا ما دامت دالة الطلب على النقود زلافظة على استقرارىا، 
كبافًتاض استقرار دالة الطلب على النقود زبلص ىذه ادلدرسة إُف أف تأمُت االستقرار السعرم ال يتطلب من السياسة النقدية سول 

. تغيَت عرض النقد دبعدؿ يساكم أك يقارب معدؿ ظلو اإلنتاج

كلقد إنتشر استخداـ ىذه السياسة يف الدكؿ الصناعية ادلتقدمة خالؿ الفًتة ادلمتدة من منتصف سبعينيات القرف ادلاضي حىت 
منتصف شبانينياتو، كجاء التحوؿ إليها كرد فعل على فشل السياسات الكينزية السابقة يف كبح صباح التضخم كربقيق االستقرار 

زبفيض معدالت التضخم )النقدم، َف تعر ىذه السياسة إىتماما بسعر الفائدة بل إرتكزت كٌليًّا لتحقيق األىداؼ ادلرجوة منها 
كما كنأت . على استهداؼ مسار زلدد لعرض النقد، كالذم يتوُف البنك ادلركزم مهمة العمل على ربقيقو (كربقيق اإلستقرار السعرم

بنفسها عن التدخل يف ربديد سعر الفائدة، بل تركت لو كامل احلرية للتغَت كالتكيف كفق ما سبليو ادلعطيات كالظركؼ االقتصادية 
 ، كعلى ىذا األساس يستخدـ مصطلح اإلستهداؼ النقدم أك الكمي فكزبصيصا ظركؼ العرض كالطلب على النقود كاالئتما

. للداللة على مثل ىذه السياسة

ال سبتلك ىذه السياسة آلية انتقاؿ كاضحة عدا ما تفًتضو من أف كمية النقود تؤثر مباشرة على األسعار كأف قول السوؽ كفيلة بدفع 
اإلنتاج كالتشغيل إُف مستوياهتما التوازنية، كعلى الرغم من صلاح ىذه السياسة يف إحتواء التضخم إال أنو مت التخلي عنها يف معظم 
البلداف اليت تبنتها ألسباب عدة، فلقد سبخض عن اإللتزاـ هبا صعود أسعار الفائدة إُف مستويات مرتفعة جدا كدخوؿ اقتصاديات 

عدد من البلداف ادلعنية يف ركود اقتصادم حاد مقًتف ببطالة طاغية، كما تعززت القناعة لدل السلطات النقدية أف اإلنتشار الواسع 
كالسريع للتحرر ادلاِف جردىا من األدكات الفعالة للسيطرة على عرض النقد، كما أكدت الدراسات التحليلية كالقياسية على عدـ 

استقرار دالة الطلب على النقود كعدـ ثبات سرعة تداكؿ النقود، األمر الذم يشَت إُف اهنيار العالقة السببية بُت كمية النقود كادلستول 
العاـ لألسعار، كَف يؤد إهنيار العالقة ىذه إُف ذبريد سياسة التحديد الكمي من مرتكزىا النظرم األساسي فحسب، بل جعل من 

.  الصعب أيضا ربديدى ميعدؿى ظلوو لكمية النقود يقود إُف أك يضمن االستقرار السعرم

 :دور السياسة النقدية  -

سبارس ىذه السياسة تأثَتىا يف االقتصاد من خالؿ  يينظر إُف السياسة النقدية كإحدل سياسات االقتصاد الكلي إلدارة الطلب،
تشجيع الطلب الكلي على السلع كاخلدمات، أك من خالؿ الضغط باذباه تقليصو، كذلك حسبما تتطلبو الظركؼ االقتصادية، كال 

ينحصر تأثَت الطلب الكلي دبستول اإلنتاج فقط بل ؽلتد أيضا إُف ادلستول العاـ لألسعار، كتتفق صبيع ادلدارس السعرية على أنو بعد 
الوصوؿ إُف االستخداـ الكامل للطاقات اإلنتاجية فإف الزيادة يف الطلب يف اقتصاد حر كمغلق تتبدد كليا يف زيادة متناسبة يف 

ادلستول العاـ لألسعار، كذلك بافًتاض ثبات العوامل األخرل، إال أف ادلدارس االقتصادية زبتلف فيما بينها حوؿ سلوؾ ادلستول 
العاـ لألسعار عند تغَت الطلب الكلي قبل كصوؿ االقتصاد إُف نقطة االستخداـ الكامل للطاقات اإلنتاجية ادلتاحة، من ىذه ادلدارس 

من يفًتض أف األسعار لزجة كبطيئة التغَت كضعيفة احلساسية لتغَتات اإلنفاؽ الكلي ما داـ ىناؾ طاقات إنتاجية غَت مستخدمة، 
بافًتاض ثبات األجور كالعوامل األخرل، كيعٍت ىذا األمر، يف ظل فرضية ثبات األجور كالعوامل األخرل، أف تغَتات اإلنفاؽ الكلي 
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تًتجم بشكل كبَت، كإف َف يكن تامان، إُف زيادة يف اإلنتاج، يف حُت تبقى األسعار شبو مستقرة، دبعٌت أهنا ترتفع ببطء شديد، إُف أف 
.  يتحقق االستغالؿ التاـ للطاقات اإلنتاجية

كتؤكد مدرسة أخرل على إف اإلنتاج كاألسعار يتغَتاف بتغَت الطلب الكلي بشكل متزامن كبنفس االذباه، كإف بنسب تغَت متباينة 
تتجو ضلو التناقص بالنسبة لإلنتاج كضلو االرتفاع بالنسبة لألسعار، كذلك بتصاعد درجة استغالؿ الطاقات اإلنتاجية ادلتاحة، كتعد 

درجة االقًتاب أك االبتعاد من االستخداـ الكامل للطاقات اإلنتاجية ادلتاحة إحدل احملددات ادلهمة لدرجة استجابة كل من اإلنتاج 
. كاألسعار لتغَتات الطلب الكلي يف األمد القصَت

يوفر سعر الفائدة حلقة الوصل بُت اإلقتصاد النقدم كاالقتصاد احلقيقي، أم بُت سوؽ النقود كاالئتماف من ناحية، كبُت تدفق السلع 
يساىم سعر الفائدة يف ربديد مستول الناتج احمللي من خالؿ دكره كأحد  كالدخل من ناحية أخرل، ككما سيجرم إيضاحو الحقا،

احملددات ادلهمة دلكونات الطلب الكلي احمللي، كما كتتعامل معظم إف َف يكن كل النظريات النقدية اليت تلت النظرية الكمية للنقود 
بصيغتها البدائية، مع سعر الفائدة، من حيث كونو يعرب عن كلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالنقود، كأحد ادلتغَتات ادلهمة احملددة 

للطلب على النقود إُف جانب الدخل كمتغَتات أخرل، كبافًتاض ثبات العوامل األخرل، تؤكد ىذه النظريات أف الطلب على النقود 
يتغَت عكسيا بتغَت سعر الفائدة، أك بتعبَت آخر أف الطلب على النقود دالة عكسية يف سعر الفائدة، كيف سوؽ حرة خالية من القيود 

على الطلب، فإف سعر الفائدة التوازين يتحدد بتقاطع منحنيي العرض الكلي كالطلب الكلي على النقود، كيكوف ىو ذلك السعر 
. على النقود مع العرض الكلي ذلا الذم يتساكل عنده الطلب الكلي

 :ىناؾ أىداؼ هنائية ك أىداؼ كسيطية للسياسة النقدية :  أىداف السياسة النقدية -

: األىداف النهائية - 1

إف اذلدؼ العاـ للسياسة النقدية مثل السياسة االقتصادية كىو ربقيق ظلو حقيقي دكف تضخم مع توازف يف ميزاف ادلدفوعات اخلارجية 
 : كمع توزيع أمثل دلوارد اجملتمع، كىذه األىداؼ تتمثل يف 

 ربقيق اإلستقرار النقدم حملاربة التضخم؛ -
 ؛ضماف قابلية صرؼ العملة كاحلفاظ على قيمتها اخلارجية -
 تشجيع النمو االقتصادم؛ -
 ادلساعلة يف إنشاء أسواؽ مالية كنقدية متطورة؛ -
 دعم السياسة االقتصادية للدكلة؛ -
 .ربقيق التوازف الداخلي كاخلارجي -

 .ىذه األىداؼ يف الدكؿ الصناعية تقتصر على ىدؼ كاحد يتمثل يف استقرار األسعار أم استهداؼ التضخم
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: األىداف الوسيطية - 2

تعرب ىذه األىداؼ عن تلك التغَتات النقدية اليت ؽلكن عن طريق مراقبتها ك إدارهتا الوصوؿ إُف ربقيق بعض أك كل األىداؼ 
: النهائية، ك يشًتط يف األىداؼ الوسيطية أف تستجيب دلا يلي 

 كجود عالقة بينها ك بُت األىداؼ النهائية؛ -
 .إمكانية مراقبتها دبا يتوفر من أدكات -

 :المجمعات النقدية - أ

ىي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود ادلتداكلة كتعكس قدرة األعواف ادلاليُت ادلقيمُت على اإلنفاؽ كىي تضم كسائل الدفع 
 ىذه ملدل ىؤالء األعواف، كيرتبط عدد ىذه اجملمعات بطبيعة االقتصاد كدرجة تطور الصناعة ادلصرفية كادلنتجات ادلالية، كما تعط

 كقبل الوصوؿ إُف ربديد ىذه اجملمعات كمستوياهتا البد من ،اجملمعات معلومات للسلطات النقدية عن كتَتة ظلو سلتلف السيوالت
. احلديث عن طلب كعرض النقود

  من أجل ربديد ادلستول ادلالئم للكتلة النقدية، البد من ربديد ادلستول ادلرغوب من ادلقبوضات لالحتفاظ : الطلب على النقود
بو بداللة أىداؼ التضخم كالنمو كما ينتج الطلب على النقود من احلاجة إُف احلصوؿ على مقبوضات نقدية سواء للقياـ 

 .بادلشًتيات العادية أك لتكوين االحتياطات
  يرتكز ىذا ادلفهـو حوؿ عملية ربليل الكتلة النقدية عن طريق ربليل ثالثة أنواع من احلسابات : عرض النقود :

 ىو كسيلة سبكن من القياـ بتحليل اجملمعات النقدية ادلتأثرة بسلوؾ السلطات النقدية :المسح أو الوضع النقدي  -
كادلؤثرة بدكرىا يف اجملمعات االقتصادية األخرل، كتتم العملية بدمج بيانات ادليزانية العمومية للبنوؾ التجارية مع ادليزانية 
العمومية للسلطات النقدية كتوحيدىا يف أصناؼ قليلة، حيث تظهر حركة النقود كأشباه النقود، كيهدؼ ادلسح النقدم 

 .إُف ادلساعدة على ربليل ادلتغَتات النقدية الكلية اليت تتأثر بتدخالت السلطة النقدية
يظهر أنشطة البنك ادلركزم حيث تتضمن اخلصـو العملة ادلتداكلة خارج اجلهاز ادلصريف، : حساب البنك المركزي  -

االحتياطات البنكية، االلتزامات اخلارجية، كدائع احلكومة، أما األصوؿ فتتضمن حساب ادلتحصالت اخلارجية، احلقوؽ 
 .على احلكومة كالبنوؾ التجارية

 تتضمن مالحظات ألنشطة ادلؤسسات اليت تشمل عنصر الودائع ادلؤثرة يف تكوين عرض :حسابات البنوك التجارية  -
 أما األصوؿ تتضمن (االلتزامات اخلارجية، قركض البنك ادلركزم)اخلصـو تتضمن الودائع دبختلف أنواعها . النقود

االحتياطات، ادلتحصالت اخلارجية، احلقوؽ على احلكومة، القركض ادلقدمة للهيئات الرمسية، احلقوؽ على القطاع )
 (.اٍف...االقتصادم، اإلنتاج



 
 

 

Email : hiab2004@yahoo.fr 

 جـــــــاهعة  هحود بوضياف

 الوــــــسيلـة

 

Université de  Mohamed Boudiaf -M’sila 

ـــت   وعلوم التطُيركـــلُت الـــعلوم الاكــتصادًت والتجاٍر

 وعــــــلوم التطُير

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

 Département de Sciences  Economiques قــسن الــعلوم القــتصادية
 

  التوسع الثانوم يف عرض النقود عن طريق البنوؾ : ىو عملية لتكوين الكتلة النقدية بداللة ادلتغَتين : المضاعف النقدي
التجارية اليت تتلقى الودائع كتعيد إقراضها شلا يؤدم إُف مضاعفتها، كالتكوين األكؿ للنقود ادلركزية، الذم ينخفض بزيادة 

. التزامات البنك ادلركزم ذباه اجلمهور

:  سعر الفائدة -ب

تتخذ السلطة النقدية من معدؿ الفائدة احلقيقي ىدفا كسيطا ذلا، إال أهنا تطرح مشاكل عديدة من بينها طبيعة العالقة بُت معدالت 
الفائدة طويلة كقصَتة ادلدل كالنقود، كادلشكل يف اعتماد سعر الفائدة كهدؼ كسيط للسياسة النقدية، ىو أف أسعار الفائدة تتضمن 

مشكل الوقوع يف التضخم شلا يفقد أسعار الفائدة احلقيقية أعليتها كمؤشر، كما أف التغَتات يف سعر الفائدة ال تعكس يف الواقع 
. نتائج جهود السياسة النقدية كحدىا، كإظلا أيضا عوامل السوؽ

:  سعر الصرف -جـــ

ذلك أف اطلفاض أسعار الصرؼ يعمل على ربسُت كضعية ميزاف ادلدفوعات كما أف استقرار ىذا كيستخدـ كهدؼ للسلطة النقدية، 
كذلذا تعمل بعض الدكؿ على ربط عملتها بعمالت قوية . يشكل ضمانا باستقرار كضعية البالد اذباه اخلارج (سعر الصرؼ) األخَت

قابلة للتحويل كاحلرص على استقرار صرؼ عملتها مقابل تلك العمالت، شلا يؤدم إُف عدـ القدرة على السيطرة كالتحكم يف ىذا 
اذلدؼ، كىو ما يدفع السلطات النقدية إُف التدخل يف التأثَت على سعر الصرؼ كاستعماؿ ما لديها من احتياطات زلاكلة منها 

احملافظة على قيمة عملتها اذباه العمالت اليت ترتبط هبا، دكف ضماف النجاح كىذه تكلفة مقابل اختيار ىدؼ استقرار سعر 
. الصرؼ

 :أدوات السياسة النقدية - 

 تتمكن البنوؾ ادلركزية للبلداف ادلتقدمة من التأثَت على عرض النقد من خالؿ األساس النقدم، فهذه البنوؾ ربتكر السيطرة على كل 
كعلى ىذا األساس تناط عادة مسؤكلية . من العملة يف التداكؿ كنسبة اإلحتياطي القانوين اليت تتحدد يف ضوئها االحتياطيات ادلصرفية

كترتكز البنوؾ ادلركزية يف تنفيذ السياسات النقدية، كفق أم من النهجُت ادلشار إليهما سابقا، . تنفيذ السياسة النقدية بالبنوؾ ادلركزية
على توظيف قدرهتا على التحكم يف األساس النقدم باللجوء إُف ثالث فئات من األدكات مستعملة صبيعها من زلددات عرض 

:  النقد ذاتو 

: األدوات والوسائل الكمية : أوال 

  تعد سياسة تغيَت سعر البنك من أقدـ األدكات اليت يستخدمها ادلصرؼ ادلركزم :تغيير سعر البنك أو سعر إعادة الخصم - 1
. للتأثَت على حجم االئتماف الذم تقدمو ادلصارؼ التجارية لسوؽ النقد
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ىو سعر الفائدة الذم يتقاضاه ادلصرؼ ادلركزم على إعادة خصم األكراؽ التجارية كاألذكنات احلكومية للمصارؼ : سعر البنك 
.  التجارية، كؽلثل أيضان سعر الفائدة على القركض كالسلف اليت يقدمها للمصارؼ التجارية

كقد برزت أعليتو خالؿ الثالثينات يف الواليات ادلتحدة األمريكية عندما ازداد اعتماد ادلصارؼ على االقًتاض من البنك ادلركزم، 
من احتياطياهتا، لذلك كاف سعر اخلصم أحد العناصر الرئيسة للتحٌكم يف عملياهتا، كما كانت  % 30حيث  بلغت قركضها ضلو 

. رغبة البنك ادلركزم االربادم يف اإلقراض عامالن مهمان يف قراراهتا ادلتعلقة بتنظيم أصوذلا اإليرادية

 كلكي نلقي الضوء على طبيعة كأعلية ىذه الوسيلة، نفًتض أف ادلصرؼ ادلركزم قد ذبمعت لديو البيانات كادلعلومات اليت تشَت إُف أف 
حجم االئتماف قد زاد عن ادلستول ادلطلوب كادلرغوب فيو، كقد بدأت بوادر التضخم النقدم يف الظهور، فإف ادلصرؼ ادلركزم سيقرر 

سينخفض مستول اقًتاض ادلصارؼ التجارية : رفع سعر البنك أم يقرر رفع تكلفة االئتماف الذم يقدمو للمصارؼ التجارية، كبالتاِف
منو، كسَتتفع مستول سعر الفائدة جلمهور ادلتعاملُت، كىذا ما يدفع ادلتعاملُت إُف التقليل من االقًتاض كاخلصم من ادلصارؼ 

. 20التجارية

كعلى العكس سبامان إذا ما أراد ادلصرؼ ادلركزم توسيع حجم االئتماف فإنو يسرع لتخفيض سعر البنك أك تكلفة االئتماف ادلقدـ 
. للمصارؼ التجارية كبالتاِف يزداد االئتماف للجمهور، كتتوسع عمليات االئتماف

: العالقة العكسية بين سعر الفائدة وحجم االئتمان مع ثبات العوامل األخرى  : 07الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

، فإف ىذا اإلجراء %2نتيجة لرفع البنك سعره دبقدار % 9إُف % 7لنفرض أف ادلصارؼ التجارية قد رفعت سعر الفائدة من 
:     ك الشكل البياين يوضح ذلك x2-x1 أم دبقدار  x1اُف  x2سيخفف حجم االئتماف من 
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نتيجة لتخفيض سعر البنك دبقدار %  5إُف % 7أما العملية ادلعاكسة كىي قياـ ادلصارؼ التجارية بتخفيض سعر الفائدة من 
  . x3x2 أم دبقدار0x3 اُف  0x2سيزيد حجم االئتماف من % 5، فإف ىذا اإلجراء 2%

احلالة السابقة ىي حالة عامة، كلكن يف الواقع غالبان ما يصادؼ ما ؼلالف ذلك، ففي احلالة السابقة مت تثبيت منحٌت الطلب على 
 .االئتماف، بينما يالحظ يف الواقع العملي أف منحٌت الطلب على االئتماف يتوقف على عدة عوامل خارجية اقتصادية كاجتماعية

: إف درجة فعالية سياسة سعر إعادة اخلصم تتوقف على الظركؼ اآلتية  - 

 .مدل اتساع السوؽ النقدية كخاصة سوؽ اخلصم -أ 

 .مدل أعلية سعر الفائدة بالنسبة للنفقات الكلية يف العمليات الصناعية كالتجارية أك غَتىا من أنواع النشاط االقتصادم -ب 
ٌوذلا ادلصارؼ بشكل خاص -ج   .حالة النشاط االقتصادم بشكل عاـ كأنواع النشاط اليت سبي
. مدل اعتماد ادلصارؼ التجارية على ادلصرؼ ادلركزم يف احلصوؿ على موارد نقدية إضافية كعلى درجة العالقة بينهما -د 

 

يقصد بعمليات السوؽ ادلفتوحة تدخل البنك ادلركزم يف السوؽ ادلالية لبيع أك شراء األكراؽ ادلالية : سياسة السوق المفتوحة - 2
 حسب متطلبات الظركؼ االقتصادية، كذلذا فإف 21بصفة عامة كالسندات احلكومية بصفة خاصة هبدؼ التأثَت يف عرض النقود

البنوؾ ادلركزية ربتفظ بكمية كبَتة من األكراؽ ادلالية احلكومية مثل األكراؽ ادلالية ذات القيم ادلضمونة أك أكراؽ الرىن العقارم، سندات 
اإلنتاج الصناعي، سندات القرض العاـ، كتعد سياسة السوؽ ادلفتوحة من أىم أدكات السياسة  النقدية يف اقتصاد السوؽ، فهي سبكن 

السلطة النقدية من  إبقاء ادلبادرة يف يدىا دائمان، كما تسمح ذلا بأف ربقن العملة الوطنية أك سبتصها يف الوقت ادلناسب لتصحيح 
 .األخطاء النقدية

:  كيالحظ كجود حالتُت يف عمليات السوؽ ادلفتوحة 

 عندما يدخل البنك ادلركزم السوؽ ادلفتوحة بصفتو مشًتيان لألكراؽ ادلالية كالسندات احلكومية من األفراد :الحالة األولى - 
 :كادلصارؼ التجارية  كيوضح الشكل أذناه ىذه احلالة 
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: الطلب على االئتمان  : 08الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
Source : David Jacques- Henri, Jaffré Philippe, la monnaie et la politique monétaire, 3éme édition, economica, 

France,1990, p109. 

 

دبجرد دخوؿ البنك ادلركزم إُف السوؽ لشراء قسم من ىذه األكراؽ ادلالية ادلعركضة سينتقل منحٌت الطلب إُف اليمُت كاألعلى 
. 0p2كبالسعر  (Y1Y2) لزيادة الطلب على األكراؽ ادلالية، كبالتاِف سيكوف البنك قد اشًتل الكمية  d2إُف  

ألنو كلما ازدادت الكمية ادلباعة -كهبذه العملية كعند ثبات سعر الفائدة اإلمسي، فإف أسعار الفوائد ستنخفض يف السوؽ ادلفتوحة 
، كىذا يعٍت أف كمية النقد يف -من األكراؽ ادلالية ستنخفض العوائد منها أم ينخفض سعر الفائدة الذم يكسبو أصحاب السندات

زيادة عرض النقد يف )التداكؿ خارج رصيد البنك ادلركزم كحلساب البنوؾ التجارية كاألفراد كاالقتصاديُت قد زادت عما كانت عليو 
. نتيجة شراء البنك ادلركزم ذلذه األكراؽ ادلالية (التداكؿ

كقد يكوف اذلدؼ من زيادة عرض النقد يف التداكؿ ىو تطبيق سياسة توسعية دلواجهة حالة الكساد عن طريق خلق طلب فعاؿ يف 
. االقتصاد على السلع كاخلدمات كمن مث تزايد سرعة ادلعجل كبالتاِف النمو االقتصادم كزيادة الثركة القومية

 إذا ما رغبت السلطات ادلختصة تطبيق سياسة االنكماش بسبب كجود شبح التضخم كبداية ارتفاع األسعار :الحالة الثانية -
كاطلفاض قيمة النقد، فإف البنك ادلركزم سيحاكؿ عن طريق السوؽ ادلفتوحة سحب كمية النقود الفائضة يف التداكؿ، كىنا يدخل 

  22:البنك ادلركزم كبائع لألكراؽ ادلالية يف السوؽ ادلفتوحة  كالشكل أذناه يوضح عملية البيع
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 :الطلب على االئتمان الحالة الثانية  : 10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
Source : David Jacques- Henri, Jaffré Philippe, la monnaie et la politique monétaire, 3émeédition, economica, France,1990, p109. 

كدبا أف ىذه الكمية غَت مرنة، كاليت ؽلثلها منحٌت العرض  (السندات احلكومية  )يعرض البنك ادلركزم كمية معينة من األكراؽ ادلالية 
S2  0  كدبا أف ىذه الكمية غَت مرنة بالنسبة لسعر العرض سيؤدم ذلك إُف اطلفاض سعر العرض لألكراؽ ادلالية منp1   إُف 

  0p2 كذلك لزيادة حجم ادلعركض من  (أم العائد من األكراؽ ادلالية) كما كيرتفع يف الوقت نفسو سعر الفائدة يف السوؽ النقدية
 كيكوف االطلفاض يف السعر أكرب من الزيادة يف حجم ادلعركض من األكراؽ ادلالية، كمن يرغب  0y2  إُف  0y1األكراؽ ادلالية من 

بشراء ىذه األكراؽ عليو أف يدفع شبنها نقدان للبنك ادلركزم الذم سيزداد رصيده النقدم على حساب أرصدة البنوؾ التجارية أك 
أرصدة األفراد االقتصاديُت الذين اشًتكا قسمان من ىذه األكراؽ ادلالية، ادلعركضة للبيع يف السوؽ ادلفتوحة ذات سعر الفائدة ادلغرم 

.   على شرائها، كبالتاِف يكوف البنك ادلركزم قد امتص كمية من النقود ادلوجودة يف التداكؿ

 :  إن فعالية ىذه السياسة قد تتأثر-  

فإذا كاف التعاكف كثيقان بُت ادلصرؼ ادلركزم كادلصارؼ التجارية كقاـ البنك ادلركزم  : بعالقة البنوك التجارية مع البنك المركزي- أ
ببيع أكراؽ مالية يف السوؽ ادلفتوحة، فإف حجم الكتلة النقدية يف السوؽ سوؼ ينخفض كتنخفض بنفس النسبة أرصدة ادلصارؼ 
التجارية كينخفض على األثر حجم األعماؿ كاالستثمار إُف ادلستول الذم يرغب فيو ادلصرؼ ادلركزم كالسياسة االقتصادية ادلتبعة 

. (إذا كاف مصدر أمواؿ البنوؾ التجارية من البنك ادلركزم فقط)

 فإذا كاف لدل البنوؾ التجارية احتياطيات نقدية فائضة فإف :بحجم االحتياطيات النقدية الموجودة لدى البنوك التجارية - ب
ىذه السياسة تكوف زلدكدة التأثَت كذات فعالية قليلة، فعلى سبيل ادلثاؿ إف قياـ ادلصرؼ ادلركزم ببيع كشراء األكراؽ ادلالية على نطاؽ 
كاسع قد يهدد رحبية البنوؾ التجارية اليت ربتفظ دبقادير كبَتة منها، كىذا ما يدفع البنوؾ التجارية إُف ازباذ خطوات مضادة لعمليات 
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السوؽ ادلفتوحة لكي تتخلص من اآلثار السلبية للسياسة النقدية اليت اتبعها البنك ادلركزم بتكليف من السلطات ادلختصة، كذلك 
خوفان من التقلبات احلادة يف مستويات األسعار كمستويات الفائدة ككذلك يف عوائد األكراؽ ادلالية ادلتعامل هبا بكثرة يف السوؽ 

. ادلفتوحة

إنو كثَتان ما تتضافر سياستا سعر إعادة اخلصم كعمليات السوؽ ادلفتوحة للوصوؿ إُف ىدؼ معُت أك حلل مشكلة ما،  ففي أكقات 
الركاج كالنشاط التضخمي يقـو ادلصرؼ ادلركزم ببيع أكراؽ مالية يف السوؽ ادلفتوحة يف نفس الوقت الذم ترتفع فيو أسعار إعادة 

اخلصم، كذلك بغرض زبفيض االحتياطي النقدم الذم ربتفظ بو ادلصارؼ أك على األقل عرقلة احلصوؿ على احتياطيات إضافية، 
كيف أكقات الكساد كالركود االقتصادم، يقـو ادلصرؼ ادلركزم بشراء األكراؽ ادلالية يف نفس الوقت الذم ينخفض فيو سعر إعادة 

. اخلصم، كذلك لزيادة األرصدة النقدية للمصارؼ التجارية، كذلك لتشجيع ىذه ادلصارؼ على التوسع يف قركضها

: سياسة متطلبات االحتياطي النقدي القانوني - 3

 كفقان للتشريعات ادلالية احلديثة يتوجب على ادلصارؼ التجارية أف ربتفظ حبد أدىن من األرصدة النقدية لدل ادلصرؼ ادلركزم، كىو 
ؽلثل النسبة القانونية لالحتياطي، حيث تقـو ادلصارؼ ادلركزية بالتحكم يف مقدرة ادلصارؼ التجارية على خلق الودائع كتقدًن االئتماف 

من خالؿ تلك النسبة، كتزداد أعلية استخداـ ىذه السياسة يف البلداف النامية، حيث تظهر صعوبة استخداـ كسائل أخرل مثل 
عمليات السوؽ ادلفتوحة كسياسة تغيَت إعادة اخلصم كذلك لضيق أسواؽ النقد كادلاؿ يف ىذه البالد كعدـ تطورىا، أما بالنسبة لكيفية 

 23:عملها أك استخدامها كأداة من أدكات السياسة النقدية فيتم كما يلي

يقـو ادلصرؼ ادلركزم برفع النسبة القانونية لالحتياطي النقدم شلا يعٍت اطلفاض قدرة البنوؾ على توليد االئتماف، كذلك يف حاؿ - أ 
. التنبؤ بوجود تضخم مستقبالن، أك يف حاؿ ذباكز حجم االئتماف ادلستول ادلرغوب فيو

يقـو ادلصرؼ ادلركزم بزيادة حجم االئتماف عن طريق زبفيض النسبة القانونية لالحتياطي النقدم دلواجهة حالة الركود -ب
االقتصادم، من أجل زيادة الكتلة النقدية كزيادة حجم االئتماف لدل ادلصارؼ التجارية، كبالتاِف زيادة حجم التبادؿ، كربريك كتائر 

. النمو االقتصادم

: من خالؿ احلالتُت السابقتُت ؽلكن القوؿ 

أف فاعلية ىذه الوسيلة يف مكافحة التضخم أكرب منها يف مكافحة الركود ألهنا يف أكقات التضخم تضع قيدان كميان مباشران على - 
مقدرة ادلصارؼ التجارية على التوسع يف االئتماف، أما يف أكقات الكساد فتساعد ىذه الوسيلة على رلرد زيادة فائض األرصدة 

. النقدية لدل  ادلصارؼ التجارية
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إف فاعلية رفع نسب االحتياطي تتوقف على ما لدل ادلصارؼ من فائض يف احتياطاهتا كعلى مدل إمكانية حصوذلا على أرصدة - 
. نقدية من مصادر أخرل 

: األدوات الرقابة  الكيفية على االئتمان : ثانيا 

ؽلارس البنك  ادلركزم ىذه السياسة للتأثَت يف توزيع االئتماف بُت القطاعات االقتصادية أك بُت القطاعات اجلغرافية، يقـو مثالن بزيادة 
حصة الزراعة كالصناعة على حساب حصة التجارة، أك زيادة حصة ادلناطق النامية على حساب  ادلناطق األكثر تقدمان، كقد يستخدـ 

ادلصرؼ ادلركزم أدكات كمية تساعده على ربقيق الرقابة على االئتماف مثل سياسة إعادة سعر اخلصم، كذلك للتشجيع على شراء 
كإف أىم أدكات الرقابة الكيفية على االئتماف يف الدكؿ النامية تشمل ما يلي . بعض األكراؽ ادلالية اليت تنتمي لقطاع معُت دكف غَتىا

  :

ربديد حصص ائتمانية سلتلفة لألنشطة االقتصادية، كزيادة االئتماف ادلقدـ للصناعة يف دكلة تستهدؼ بناء القاعدة  -أ 
 .الصناعية، كزبفيض االئتماف ادلقدـ لالستهالؾ مثالن 

 .ربديد آجاؿ سلتلفة الستحقاؽ القركض حسب أكجو استخدامها حبيث تزداد آجاؿ القركض ادلقدمة للتنمية مثالن  -ب 
إستخداـ سعر الفائدة كما ذكر سابقان، فقد يقـو ادلصرؼ ادلركزم بتخفيض سعر الفائدة على الزراعة مقابل رفع سعر الفائدة  -ج 

. على القطاع التجارم لتشجيع القطاع األكؿ
كمن اجلدير ذكره ىنا أف االقتصاد كلما كاف متقدمان ازداد استخدامو لألدكات الكمية للسياسة النقدية، كذلك نتيجة لتوفر سوؽ مالية 

كنقدية متقدمة ببنيتها الفنية الكاملة كعالقاهتا كعمق تواصلها، يف حُت كعلى النقيض ؽلكن القوؿ أف الدكؿ النامية تعتمد بشكل 
كبَت على الوسائل ادلعنوية كاألدكات الكيفية النقدية كادلالية ادلتقدمة فيها، كبالتاِف أصبحت السياسة النقدية لكثَت من البلداف النامية 
أداة إلصدار النقود كمكانان آمنان للمدخرات الوطنية، فسياسة السوؽ ادلفتوحة مثالن تتطلب كجود سوؽ مالية متطورة يستطيع ادلصرؼ 

ادلركزم أف يكوف فيها بائعان أك مشًتيان حسب مقتضيات ادلصاٌف النقدية كاألىداؼ االقتصادية العامة األمر الذم تفتقده الكثَت من 
. اقتصاديات البلداف النامية

: التضخم - 

  يعيرؼ التضٌخم يف اللغة اإلصلليزيٌة دبصطلح : تعريف التضخم (Inflation) كىو مفهـو ييستخدـ لإلشارة إُف احلالة ،
االقتصاديٌة، كاليت تتأثر بارتفاع أسعار السلع كاخلدمات، مع حدكث اطلفاض يف القدرة الشرائٌية ادلرتبطة بسعر صرؼ العملة، 

 كييعرؼ التضٌخم أيضان بأنٌو الزيادة العامة يف أغلب 24كاليت تؤثر يف قطاع األعماؿ، كربديدان يف الشركات الصناعٌية كاخلدمٌية،
قيم األسعار، كيرافقها تأثَت يف قيمة النقود ادلتداكلة، شلٌا يؤٌدم إُف اطلفاض يف قيمتها الفعلٌية، كمن التعريفات األخرل 

للتضٌخم ىو زيادة يف حجم النقود يف السوؽ، كالذم ينتج عنو فقداف للقيمة احلقيقٌية للعمالت، كيقابلو ارتفاع يف سعر 
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السلع، كاخلدمات يف األسواؽ التجاريٌة تاريخ التضخم يعود استخداـ مفهـو التضخم ألكؿ مرة إُف االقتصاديٌات األكركبٌية، 
كربديدان يف تاريخ أكركبا احلديث، فاستيخدـ كمقياس ألسعار االستهالؾ يف فًتة الثورة الصناعٌية، فكاف التضٌخم كسيلة 

لتحديد متوسط األسعار موٌزعة على ادلواد التموينٌية، كانتشر مصطلح التضخم بشكل ملحوظ يف القطاعات االقتصاديٌة يف 
إسبانيا، كإصللًتا، كبرككسل؛ إذ كاف مؤشر سعر الصرؼ للعمالت يف ىذه ادلناطق مساكيان للقوة الشرائٌية قبل أف ييظهر ارتفاعان 

 .25ملحوظان، شلا أٌدل إُف عدـ التوازف بُت ادلؤشرات االقتصاديٌة، كأيطلق على ىذا األمر اسم التضٌخم
  تاريخ التضخم  :

يعود استخداـ مفهـو التضخم ألكؿ مرة إُف االقتصاديٌات األكركبٌية، كربديدان يف تاريخ أكركبا احلديث، فاستيخدـ كمقياس ألسعار 
االستهالؾ يف فًتة الثورة الصناعٌية، فكاف التضٌخم كسيلة لتحديد متوسط األسعار موٌزعة على ادلواد التموينٌية، كانتشر مصطلح 
التضخم بشكل ملحوظ يف القطاعات االقتصاديٌة يف إسبانيا، كإصللًتا، كبرككسل، إذ كاف مؤشر سعر الصرؼ للعمالت يف ىذه 
ادلناطق مساكيان للقوة الشرائٌية قبل أف ييظهر ارتفاعان ملحوظان، شلا أٌدل إُف عدـ التوازف بُت ادلؤشرات االقتصاديٌة، كأيطلق على ىذا 

  26.األمر اسم التضٌخم

  قياس التضخم: 

ادللموس للوضع " األثر"لعل أفضل طريقة لقياس معدؿ التضخم ىو قياس معدؿ ارتفاع األسعار، ألف ارتفاع األسعار ىو ادلؤشر 
التضخمي كلكن متابعة األسعار كأخذىا كمعيار البد معو من تطبيق األسلوب اإلحصائي الرياضي كىو استخداـ األرقاـ 

  .القياسي

كيكوف حساب األرقاـ القياسية لألسعار معتمدا يف الدرجة األكُف على السلع اليت يتم اختيارىا ككذلك اخلدمات كمن ادلهم أف 
، أما ( أم سلع أغنياء ك فقراء، سلع االستهالكية، استثمارية، خدمات، منتجات)سبس تلك السلع كاخلدمات صبيع الطبقات 

 :األرقاـ القياسية اليت تقيس لنا التضخم فهي عديدة منها 

 .الرقم التجميعي البسيط لألسعار -
 .الرقم التجميعي للكميات -
 .(الرقم القياسي لألسعار ك ادلرجح بكميات سنة األساس)رقم السبَت لألسعار  -
 .(الرقم القياسي لألسعار ك ادلرجح بكميات سنة ادلقارنة)رقم باش لألسعار   -
 .(الرقم القياسي للكميات ك ادلرجع بأسعار سنة األساس)رقم السبَت للكميات -
 .(الرقم القياسي للكميات ك ادلرجع بأسعار سنة ادلقارنة)رقم باش للكميات -
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 .(الرقم القياسي األمثل لألسعار )رقم فيشر لألسعار  -

 أنواع التضخم : 

 يتحقق ىذا النوع من التضخم حُت ال يقابل الزيادة يف الطلب الكلي زيادة يف معٌدالت اإلنتاج شلا  :التضخم األصيل -1
 .ينعكس أثره يف ارتفاع األسعار

 يتسم ىذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء يف األسعار، كىذا النوع من التضخم ػلصل عندما  :التضخم الزاحف -2
فيؤدم إُف ارتفاع يف األسعار، مستول األسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إُف  (مستقر)يزداد الطلب بينما العرض أك اإلنتاج ثابت 

10%. 

 كىي حالة يتم خالذلا منع األسعار من االرتفاع من خالؿ سياسات تتمثل بوضع ضوابط كقيود ربوؿ  :التضخم المكبوت -3
 .دكف إنفاؽ كلي كارتفاع األسعار

 كىي حالة ارتفاع معدالت التضخم دبعدالت عالية يًتافق معها سرعة يف تداكؿ النقد يف السوؽ، كقد  :التضخم المفرط -4
 .يؤدم ىذا النوع من التضخم إُف اهنيار العملة الوطنية

 عندما ترتفع أسعار السلع ادلستوردة ألم سبب، كؽليل ادلنتجوف لتقليد أسعار ادلستورد، فًتتفع أسعار  :التضخم المستورد -5
 .السلع احمللية

 يف فًتات الركود ينخفض الطلب، كينخفض مستول تشغيل اجلهاز اإلنتاجي فتتزايد معدالت البطالة،  :التضخم الركودي -6
 .كال يستطيع أحد زبفيض األسعار بسبب االحتكار أك الفساد، شلا يؤدم إُف ارتفاع األسعار كارتفاع معدالت البطالة

 أسباب التضخم : 

نستطيع القوؿ إٌف ظاىرة التضخم ذلا أسباب سلتلفة كلكل من ىذه األسباب ظركؼ خاصة، كما أٌف حالة أك ظاىرة التضخم  
ربدث بصورة كاضحة يف الدكؿ الضعيفة اقتصاديان بصورة مرتفعة نسبيان عن الدكؿ ادلتقدمة اقتصاديان، كللتضخم أسباب متعددة 

 : كمن أبرز ىذه األسباب 

حيث أف يرجع التضخم حسب النظرية الكمية للنقود إُف التزايد  : الزيادة في إصدار النقود أو زيادة الكتلة النقدية .1
 .ادلستمر كالكبَت يف الكتلة النقدية دكف أف يصاحبها زيادة يف اإلنتاج احلقيقي من السلع كاخلدمات

حيث يشجع اطلفاض معدؿ سعر الفائدة على فتح باب االعتمادات، شلا يزيد من فرص اإلفًتاض  : انخفاض سعر الفائدة .2
 .فتزيد الكميات النقدية ادلتداكلة
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، كادلقصود بزيادة التكاليف يف ىذه احلالة أم زيادة أسعار خدمات زيادة التكاليف اإلنتاجية أو النفقات وخاصة األجور .3
 .عوامل اإلنتاج بنسبة أكرب من اإلنتاج احلدم ذلا

حيث ينعكس إرتفاع األسعار يف األسواؽ األجنبية على األسعار يف  : استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج .4
 .األسواؽ احمللية بفعل اإلستَتاد، أم أف ىناؾ عملية إستَتاد للتضخم

  يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم من اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كاليت ؽلكن إغلازىا فيما يلي  :أثار التضخم
: 

يًتتب على التضخم إضعاؼ ثقة األفراد يف العملة كإضعاؼ احلافز على االدخار فإذا اطلفضت قيمة النقود أدل ذلك  -
إُف فقداف كظيفتها كمستودع للقيمة كىنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدم كبتاِف يلجأ األفراد إُف ربويل ما 

 .بقي لديو من أرصدة إُف ذىب كعمالت أجنبية مستقلة تقريبا إُف شراء سلع معمرة

 .إختالؿ ميزاف ادلدفوعات كذلك بزيادة الطلب على االستَتاد  كاطلفاض حجم الصادرات -
 .توجيو االستثمارات يف غَت صاٌف االقتصاد الوطٍت  -
 . يًتتب على استمرار تصاعد األسعار ارتباؾ يف تنفيذ ادلشركعات كاستحالة ربديد تكاليف إنشائها -
 . يًتتب على التضخم ظلم اجتماعي حبيث يؤثر على أصحاب الدخوؿ الثابتة كضبلة األسهم -
يعيق التضخم التوزيع يف الدخوؿ كالثركات شلا ؼللق موجة التوتر كالتذمر االجتماعي كالسياسي الضركرم لدفع عجلة  -

  .التنمية االجتماعية كاالقتصادية
  سياسات عالج التضخم: 

إف عالج التضخم غلب أف يكوف عمال طويل النفس، دائم مستمر، كؽلكن تقسيم كسائل عالج التضخم إُف السياسة ادلالية 
. ك السياسة النقدية

: السياسة المالية  .1

حيث تركز السياسة ادلالية يف ربليلها للتضخم على فرضية أف ارتفاع األسعار مرده إُف زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي كبالتاِف 
. فهي تعمل على زبفيض ىذا الطلب بالتأثَت على االستهالؾ اخلاص، االستثمار، كادلصاريف العامة كالصادرات

 :السياسة النقدية  .2
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تتمثل ىذه الطريقة يف ازباذ إجراءات مبطئة كمثبتة رباكؿ أف تتجاكب مع معدؿ معقوؿ من التضخم يسود االقتصاد ؽلكن التحكم 
فيو كسرعة مداه، كيكوف عامال يف ربقيق النمو االقتصادم كيف نفس الوقت تتبع بعض اإلجراءات اليت تساىم يف احملافظة على قيمة 

. النقود كالقدرة الشرائية

كبشكل عاـ هتدؼ السياسة النقدية إُف التأثَت يف عرض النقود خللق التوسع كاالنكماش يف حجم القدرة الشرائية للمجتمع، كاذلدؼ 
من زيادهتا ىو تنشيط الطلب كاالستثمار كزيادة اإلنتاج كزبفيض البطالة كالعكس يؤدم إُف زبفيضها كاحلد من التوسع ك اإلنتاج، 

. كيلعب البنك ادلركزم الدكر األساسي يف تطبيق ىذه ا لسياسة بواسطة رلموعة من األدكات منها ادلباشرة كالغَت مباشرة

: الخاتمة 

بالرغم من تضارب التعاريف ادلقدمة حوؿ ظاىرة التضخم، إال أهنا أصبعت يف معظمها على أهنا ظاىرة تعرب عن ارتفاع األسعار 
كاطلفاض قيمة النقود بسبب زيادة الطلب الذم يقابلو اطلفاض يف العرض الكلي، كما حاكلت النظريات االقتصادية تقدًن تفسَت 
حوؿ ىذه الظاىرة حيث فسرىا النقديوف من خالؿ أسباهبا، فتمحورت نظريتهم حوؿ اجلانب النقدم يف حُت فسرتو النظريات 

االقتصادية األخرل من خالؿ صبلة من السياسات النقدية كادلالية كبواسطة عدت أساليب هتدؼ كلها إُف التقليل من حجم الطلب 
. الكلي كجعلو مساكيا للعرض
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