
 

 
 
 
 

املسيلة بوضياف محمد جامعة   

التجارية والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية   

االقتصادية العلوم قسم  
 

 

 

 السنة الثانية 

علوم اقتصادية   

 جذع مشترك

رأس أسواق قتصاد ندد  و اال

 املال

عبد الرزاقنذير   

 

 

 

 

 

 

2022/2023 



 

 

 املحتويات

 املوضوع  الصفحة 

ماهية الندودالفصل األول:  10  

:االنظمة النددية الثاني الفصل 01  

البنوك التجارية: الثالث الفصل 43  

النظرية النددية: الرابع الفصل 34  

السياسة النددية:الخامس  الفصل 53  

السندات : السادس الفصل 28  

سمماال : السادس الفصل 18  
 

 
 
 
 
  



 الفصل األول     ماهية  النقود 
 

1 
 

 

 
 

 
 النقودماهية األول:  الفصل

 

 

 

 

 



 الفصل األول     ماهية  النقود 
 

2 
 

 تمهيد 

 قدف تطور االنسان عبر التاريخ محاوال البقاء مستعينا بما يملك ومتفاعال مع ظروفه،

واجه صعوبات كثيرة في تلبية حاجيات االسرة أو المجموعة من السلع لذا كان دائم التعامل 

وبدأ في اكتشاف أسباب الحياة، وكيف  مع الصعاب، وفي كل مرحلة يعمل على إيجاد الحل. 

يحسن متطلبات حياته، بداية من الشكل البدائي وظهور التجمعات والمهن والتخصص وصوال 

إلى الثورة الصناعية التي حملت معها تغيرات جذرية في حياة االنسان، وكانت النقود من أهم 

 ابتكارات االنسان.

 لنقود المطلب األول: اقتصاد المقايضة واقتصاد ا

قبل ابتكار النقود، مثلت قدرة الفرد على إنتاج سلع وتوفير خدمات لآلخرين السبيل 

الذي يفسح المجال أمامه لمقايضتها مقابل سلع وخدمات يحتاجها ولكنها متوفرة لدي األخرين، 

 .وهذا ما يطلق عليه باقتصاد المبادلة أو المقايضة

ل أن يبتكر األنسان النقود، اضطر الستخدام السلع : قب اقتصاد المبادلة أو المقايضة : أوال

والخدمات كأدوات الستبدالها مقابل سلع وخدمات تكون بحوزة األخرين, لذلك فإن قدرته على 

اقتناء ما لدى الجانب األخر كان يعتمد على ما لديه من سلع وخدمات يقبل بها الطرف األخر 

الوقت الحاضر وبناء عليه يمكننا تعريف  وذلك نتيجة لعدم وجود أداة وسيطة كالنقود في

المقايضة على أنها : عملية تبادل سلع مقابل سلع أخرى أو خدمات مقابل خدمات أخرى أو 
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أي توليفة من سلع وخدمات ال تدخل فيها أداة وسيطة موحدة بالمفهوم المتعارف عليه األن 

 وترتكز أهم سلبيات المقايضة في ما يلي:. وهو النقود

 .مال عدم توافق الرغباتاحت .1

 .احتمال تلف وتناقص قيم السلع .2

 .وجود تكاليف نظير تخزين السلع .3

 .الحاجة إلى معلومات وبيانات عن اسعار السلع .4

  الحاجة إلى التنقل بين األسواق ، األمر الذي يترتب عليه ضياع الوقت والجهد .5

 .صعوبة تجزئة السلع والخدمات .6

 النقودثانيا: اقتصاد 

بتطور المجتمعات أصبحت المقايضة ال تلبي حاجيات االنسان، فهي كثيرة العيوب 

يخص صعوبة تناسب الرغبات، فقد ساهمت السلبيات التي عرفها نظام المقايضة  فيماخاصة 

في حث اإلنسان على البحث عن بدائل، وانتهى به المطاف عند ابتكار النقود واستخدامها 

 ل، وبدأت عملية الشراء والبيع، كأداة وسيطة للتباد

حتى يقبل األفراد ببديل عن المقايضة، فإنه ال بد أن يكون البديل قادر على التقليل 

من سلبيات اقتصاد المبادلة أو أنه يوفر وضعًا تكون اإليجابيات الناتجة عن القبول به أفضل 
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سان فيها الذهب أو الفضة فخالل فترات استخدم اإلن .منها في اقتصاد المبادلة أو المقايضة

ومعادن وسلع أخرى لتقوم ببعض هذه المهام التي تقوم بها النقود حاليًا، إذ كانت لها قيمة 

السلعية فعلى سبيل المثال استخدم  تبادلية إلى جانب قيمتها كسلعة، وهو ما يعرف بالنقود

ب تبادل إلى جانالصوف والماشية والملح والمحاصيل الزراعية والذهب والفضة كأدوات لل

استخداماتها االستهالكية األخرى اال أن قيمتها لكال الطرفين قد تختلف. أما النقود المستخدمة 

حاليًا، فيطلق عليها النقد بأمر الحكومة " حيث أن القيمة النقدية لهذه األداة أكبر من قيمتها 

ن قبول الناس أهميتها م السوقية كسلعة، وال تتعهد الحكومة بتحويلها إلى أي شيء، بل تكتسب

 لها.

يعتبر القمح نقدا إذا كان هو الوسيط في التبادل بين سلعتين، وكذلك األمر بالنسبة 

للسلع األخرى، فالفرق بين المقايضة نظام النقود هو دخول السلع كوسيط للتبادل باإلضافة 

فسد ع التي ال تإلى أنها يمكن أن تكون مخزن للقيمة، لذلك حاولت المجتمعات اختيار السل

بسرعة ويمكن تجزئتها سنتطرق إلى عيوب المقايضة عند الحديث على خصائص النقود 

 بالتفصيل.

 المطلب الثاني: تعريف النقود

اختلفت النقود من خالل وظائفها كوسيط للتبادل ومعيار للقيمة ومعيار للمدفوعات 

ة للكينزيين ربة لنقل القيم، بالنسبفالكالسيك مثل ساي يعتبرونها مجرد ع  اآلجلة ومخزن للقيمة

فالنقود ليست محايدة بل تؤثر على اإلنتاج، أما فريدمان فيرى أن النقود في األجل الطويل 
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ستؤثر على التصخم، وأي شيء يؤدي وظيفة، كوسيط للتبادل ومعيار للقيمة ومعيار 

د بأنها ا" وعرفت النقو للمدفوعات اآلجلة ومخزن للقيمة، ويكون ذا سيولة مرتفعة جدا يعد نقود

:"المقابل المادي لجميع األنشطة االقتصادية وهي الوسيلة أو األداة التي تمنح لصاحبها القوة 

الشرائية التي تمكنه من  إشباع احتياجاته، كما أنها من الناحية القانونية األداة التي تمكنه من 

وكذا  نقود، فالعملة تعتبر نقوداسداد التزاماته"، وهو تعريف يركز على الجانب القانوني لل

الودائع تحت الطلب تعتبر نقودا في حين ال تعتبر الودائع ألجل نقودا ألنها غير مقبولة كوسيط 

 للتبادل.

 وهذه بعض التعاريف التي تظهر االختالف بين االقتصاديين:

  أي شيء يؤدي وظيفة كوسيط للتبادل، ومعيار للقيمة ومعيار للمدفوعات اآلجلة

 .ومخزن للقيمة ويكون ذا سيولة مرتفعة جدا يعد نقودا

  كل شيء يلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة مهما كان ذلك الشيء

 وعلى أي حال يكون.

 .النقود هي الثروة وتشمل العملة واألوراق المالية والسندات 

ولة يحدد درجة السيمما سبق، فإن شكل النقود مرتبط بالتطور االقتصادي والتقني الذي 

المطلوبة فيها، وعلى العموم فالنقود هي كل شيء يلقى قبوال عاما كمقياس للقيم ووسيط في 

 التبادل ومستقر في قيمته.

  لمطلب الثالث: وظائف النقود 
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تعتبر النقود قوة شرائية عامة، وتؤدي هذه المهمة من خالل قيامها بالوظائف التقليدية، 

تصادي بيان النقود ووظائفها بشكل واسع. لكن يبقى االختالف في سبب وقد أبرز الفكر االق

 ظهورها، وليس من السهل الحكم على ذلك.  

 أوال: الوظائف األصلية للنقود

وهي الوظائف التي تعتبر لصيقة بالنقود، ويؤكد كروغمان "أن فهم النقود الدولية يتطلب 

فهم الوظائف الثالثة، وسيط للتبادل، مخزن للقيمة، وكونها وحدة حساب"،  فال يمكن معرفة 

 النقد دون ربطه بها. 

 النقود وسيط في التبادل (1

ت عوبات المقايضة حيث انفصلأقدم وظيفة للنقود وبها تم التغلب ولو جزئيا على ص

عمليتي البيع والشراء، ودخلت النقود كأحد البديلين في كل صفقة على حدة فأصبح من يقدم 

النقود يسمى مشتريا، ومن يتقاضاها مقابل ما يعرضه من سلع وخدمات يسمى بائعا، وتسمى 

متعها بالقبول قود وهو تهذه النقود المقدمة ثمنا، ويشترط لهذه الوظيفة الشرط األساسي لقيام الن

 العام بين جميع أفراد المجتمع
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 النقود مقياسا للقيم (2

تستخدم النقود لقياس جميع السلع والخدمات المتداولة داخل االقتصاد، وقد ساعد استخدام 

وحدة حساب موحدة كل من البائعين والمشترين على تحديد كمياتها وأنواعها واتسع مجال 

خارج النطاق العائلي الضيق، "فالنقود وسيلة لتقدير قيم السلع  التخصص وتقسيم العمل

والخدمات، إذ في مرحلة المقايضة كان من الصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لغيرها من 

السلع و الخدمات فهي تؤدي في قياس السلع االقتصادية مما يؤديه المتر في قياس المسافات، 

ذا، وما دامت أدوات القياس هذه تمتاز بالثبات وتغيرها يؤدي والكيلوغرام في قياس األوزان وهك

فقد دورها وقوتها وت -ولو نسبيا–إلى الفوضى في القياسات، فان النقود يجب أن تتسم بالثبات 

كلما فقدت ثباتها، ولهذا يقول ابن القيم "الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار 

موال، فيجب أن يكون محدودا مضبواا ال يرتفع وال ينخفض"، ويرى الذي يعرف به تقويم األ

بعض الباحثين أن النقود تؤدي وظيفتها كوحدة للتحاسب كوظيفة ثانوية مشتقة من وظيفتها 

رت حسابات التكاليف للمشروعات وكل ما  األساسية، وهي كونها مقياسا للقيمة، وبذلك يسَّ

لتوزيع األرباح كما تسهل مسك الدفاتر، فتغني  يتصل باإلنتاج من حسابات أخرى وكذلك

النظام المحاسبي عن تسجيل قيود بكميات ال محدودة من السلع، وحتى تؤدي النقود هذه 

 الوظيفة بكفاءة ال بد أن تتمتع باستقرار قيمتها نسبيا، وأنها وحدات محددة ومتجانسة

 الوظائف المشتقة للنقود ثانيا:

 لوظائف األصلية وتتمثل في:وهي وظائف تكون امتدادا ل
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 : النقود مستودع للقيمة1

وهي امتداد للوظيفة األولى أي وسيط للتبادل وعندما يحصل الفرد على أرصدة نقدية 

نتيجة لعمليات التبادل، فقد يستعمل هذه األرصدة مباشرة في شراء السلع والخدمات، وقد يدخر 

سلع د قامت هنا بوظيفة تخزين قيمة هذه الجزءا منها بغرض استخدامها في المستقبل، فالنقو 

ولكن ال تقوم هذه النقود وحدها بهذه الوظيفة فهناك أدوات أخرى تضطلع بهذه المهمة غير 

أنها ليست بدرجة سيولة النقود التي يمكن استعمالها في أي وقت، ومن هذه األدوات : األوراق 

 ها.المالية، واألصول الثابتة  كاألراضي و المنازل وغير 

وحتى تقوم النقود بوظيفة مستودع القيمة ال بد من توفر شراين، األول أن ال تتعرض 

 قيمتها إلى االنخفاض بمرور الزمن والثاني قبول استبدالها بالسلع والخدمات المطلوبة.

 النقود أداة للمدفوعات اآلجلة 2

مت بذلك فاستخد تعد هذه الوظيفة مشتقة من وظيفة كون النقود مقياسا للقيم الحاضرة،

معيارا للمدفوعات اآلجلة، وهي هنا تقيس المدفوعات التي يقع ميعاد استحقاقها في المستقبل، 

والمدفوعات اآلجلة تتقرر في المستقبل، أي أن هذه الوظيفة ترتكز على صفة القبول العام 

ظة بثبات فالتي يجب أن تتمتع بها النقود في المستقبل، ومما يشترط في النقود أن تظل محت

نسبي في قوتها الشرائية وهي قيمتها مقدرة بالسلع والخدمات، وغياب هذا الشرط سيؤدي إلى 

وتعد  ، إحجام األفراد على قبول التعامل خوفا من الخسارة المترتبة عن انخفاض قيمة النقود

 في حالة تدهور قيمتها. النقود معيارا رديئا للقيمة
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 المطلب الرابع: خصائص النقود 

تتميز النقود بعدة خصائص مما جعلها تختلف عن بقية السلع األخرى وأهم هذه  

 الخصائص هي:

للنقود قوة شرائية كامنة فيها بحيث يمكن لحاملها أن يكتسب أو يحوز على سلع -1

وخدمات في أي وقت، وتستمد هذه القوة من القبول العام الذي تالقيه من جميع أفراد 

ة إجبارية أي أن البائع أو الدائن ال يستطيع رفض ثمن الشراء المجتمع وهي  كونها أدا 

أو التسديد و ال يمكن أن يعتبر أن هذا غير مقبول، و بالتالي فإن القانون جاء لتكريس 

 القيمة اإلجبارية للنقد.

النقود هي السيولة الكاملة، فتتميز سيولتها بالسهولة والمالئمة في التحويل و -2

تحويلها أي بدون تكلفة تذكر و تعتبر هاتين الخاصيتين من الصفات بدون خسارة أثناء 

 األصلية للنقد.

و هناك صفات ثانوية تكمن في جوهر الشئ المستخدم كنقود وهي صفات تسهل 

أداء النقود للوظائف التي ذكرناها، و هذه الصفات يمكن أن نستخرجها من صعوبات 

 المقايضة و هي:

 سهولة الحمل والنقل:-أ

من صعوبات المقايضة أن الفرد المتبادل يكون أحيانا مضطرا إلى االحتفاظ  كان

بكمية كبيرة من سلعة ما يصعب حملها ونقلها  و تخزينها و بفضل اختراع النقود أصبح 
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باإلمكان حمل و نقل قوة شرائية كبيرة في صورة أوراق نقدية ال يكلف حملها أي نفقات 

قل معه في كل مكان و زمان، وهو نقيض ما لو كانت و يتمتع حاملها بقوة شرائية تنت

النقود مصنوعة من سلعة أخرى مثل ما هو األمر في مرحلة المقايضة، فإن األفراد 

سوف يعانون من نقلها و حملها، كما تكون هذه السلع أيضا كبيرة الحجم، أما النقود 

 اآلن فهي صغيرة الحجم كبيرة القيمة.

 : التجانس-ب

قد أيضا بأن يؤدي وظائفه بشكل جيد أن يكون متجانسا و هذا يعني يشترط في الن

أن وحدات النقد متماثلة و تكون كل وحدة من وحداتها بديال تاما لألخرى وال يكون لدى 

الفرد تفضيل لوحدة نقدية على أخرى، أي أنه عندما يقرض شخص مبلغا من النقود 

ل أن ه يقبل ردها بالمثل كما يفضلشخص آخر فإنه ال يشترط عليه ردها بعينها ولكن

تتماثل وحدات النقد في سمكها وشكلها وفي النقوش المرسومة عليها حتى يسهل التعرف 

عليها  و يصبح مستقرا في أذهان األفراد الحاملين للنقود معدل مبادلة سلعهم بعدد معين 

د ت النقمن وحدات النقد، و عندما ال يتوفر هذا فإنه من الصعب التعرف على وحدا

الجيدة، و تنخفض أهمية النقد غير المتجانس في قياس القيم و هنا تقوم صعوبة استخدام 

 النقد كوسيط للمبادالت.

 

 القابلية للتجزئة:-



 الفصل األول     ماهية  النقود 
 

11 
 

لكي تؤدي النقود وظائفها في جميع الحاالت و خاصة حالة تبادل السلع المنخفضة 

امالت صغيرة مناسبة لتسهيل المعالثمن يجب أن تكون النقود قابلة للتجزئة إلى وحدات 

 الصغيرة و تغطي كل أنواع السلع الموجودة في التداول.

 الصالبة و صعوبة التلف:-د

من الشروط الواجب توفرها في الشئ المختار كنقد هو مقاومته للتلف و يكون معمرا 

بادل، تنسبيا ألن النقود تتداول بشكل كبير، فهي تنتقل من يد إلى أخرى أثناء عمليات ال

يجب أن ال يحدث عليها تغيرا كبيرا على جوهرها نتيجة انتقالها و استعمالها، ولذلك 

فليست كل المعادن مناسبة ألن تكون نقودا، فمثال معدن الحديد يتعرض للصدأ بسرعة، 

و الرصاص يتآكل بشكل سريع، و بالتالي فإن النقود التي سادت بشكل كبير هي تلك 

 المقاومة للتلف و الصدأ )كالذهب, الفضة, النيكل و النحاس(.المصنوعة من المعادن 

 الندرة النسبية :—هـ

عندما يتخذ أي شئ مختار نقدا فإن قيمته النقدية يجب أن تعادل قيمته السلعية في 

السوق, و لكن هذا يتأثر بعاملي العرض و الطلب لمعدل تبادله بالسلع األخرى يعني 

فإن النقد يجب أن يكون مصنوعا من مادة ال يتأثر سعرها بندرته النسبية , و بالتالي 

باإلنخفاض و االرتفاع من لحظة ألخرى نتيجة تغير عرضها، ألن قلة عرضها يرفع من 

قيمتها و زيادته يخفض من قيمتها , و من ثم فإن معدالت إنتاج المعدن النفيس كالذهب  

  ألن استخدامه كنقد زمنا اويال ال تعرف هذه التقلبات  الكبيرة، و بالتالي فلقد شاع
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صعوبة الحصول عليه و ندرته المتميزة ال تؤثر في الكمية المعروضة منه , و لذا فإن 

السلعة المتخذة كنقد يجب أن تكون ندرتها النسبية مستقرة فال يكون هناك إنتاج وفير 

بشكل  امنها حتى ال تنخفض قيمتها بسرعة ال يكون إنتاجها ضعيفا حتى ترتفع قيمته

كبير ويصاب االقتصاد باالنكماش و أضاف بعض االقتصاديين صفة المعرفة للنوع و 

 الحجم و الشكل.

 أداة عامة غير محددة و ليست مخصصة :-و

هذه الخاصية تميز النقد عن غيره من األوراق مثل سند الشراء أو تذكرة أو بطاقة هاتف 

م أو بطاقة هاتف تكون لهذه األدوات قوة ألنه عندما يكون لدينا تذكرة سفر أو تذكرة مطع

شرائية , و لكنها مخصصة لغرض معين , و من ثم فهي ليست عامة و ال نهائية و بالتالي 

 تتمتع النقود بخاصية عدم التخصيص 

 أداة نسبية في فضاء إقليمي محدد :-ى

ليميا ألن معينة إقإن خاصية التعميم للنقود ليست مطلقة، فهي أداة تسديد أو شراء في مساحة 

لكل دولة نقودها ولكن مع ظاهرة العولمة المالية يمكن لبعض العمالت أن تكون عالمية 

 التداول.

  المطلب الخامس : أنواع النقود

  :1 تنقسم النقود إلى األنواع التالية

                                                           
  انظر: جمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعي، دار الخلدونية، 2222، ، ص 1.22
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  أوال: النقود السلعية

المجهولة من عمر ال أحد يستطيع أن يقطع برأي حاسم في أمر من أمور تلك الحقبة 

اإلنسانية، إال أننا نستطيع أن نتحدث فيشيء من الدقة عن المعامالت في عهد اإلنسان الذي 

عرف الزراعة واستأنس الماشية، والذي عثر على النحاس وهو يشق األرض، فاستخدمه في 

بديهي أن و   .تقوية عدده الخشبية والحجرية، ثم صنع منه أخيًرا ما رآه الزًما ألغراضه األخرى 

اإلنسان في ذلك الوقت كان قد أدرك القليل من معاني الرزق، وكنه الثروة، وال شك في أنه قد 

كثرت معامالته، ومن المحقق أنه قد تعامل بأنفع ما يملك من األشياء، وهي عدد القتال وأدوات 

على بلد ومن السلع النقدية ما تفرضه ظروف خاصة  .الفالحة والمحاصيل الزراعية والماشية

من البلدان كاألرز وأقراص الشاي المضغوط في سواحل الصين والهند، وكالحيتان والجلود 

 . السميكة في المنااق الشمالية من الكرة األرضية

وواقع األمر أن العرف أو الحاجة في كل شعب كانا يقضيان عليه دائًما بالتماس مادة نافعة 

ا بادلها أفراده فيما بينهم تبادل النقود، ويرضون بهأو ضرورية من المواد المتوفرة لديه، يت

 تسهياًل لمعامالتهم أو تحقيًقا لمنفعة تستفاد منها فتجعلها هدف الجميع

تعّد النقود السلعية شكاًل من أشكال النقود القديمة، وُيقصد بها جميع السلع التي يمكن 

ذهب األصلية؛ كالذهب مثاًل، فال استخدامها لتبادلها مع السلع األخرى إلى جانب استخداماتها

كان ُيستخدم في مختلف أنحاء العالم كاستخدامنا للعمالت الحالية، إضافة إلى استخدامه في 

 صناعة الحلّي، ومن أمثلتها األخرى؛ قماش، والماشية  والشاي، والقمح، 
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 أتيي ومن الشروط الواجب توافرها في السلع لقبولها في التبادالت والصفقات كعملة ما 

 .القيمة عالية للسلعة  •

 .المتانة وعدم تعّرضها للتلف بسهولة •

 سهلة الحمل والتخزين •

 ثانيا: النقود المعدنية

ال بد إذن من االعتماد على سلعة تجمع بين المنفعة وبين البقاء على الحوادث، ذلك هو أصل 

المبادالت؛ ألن المعادن ال الفكرة التي أوحت إلى الناس أن يتخذوا من المعادن وسيًطا في 

تحتاج إلى نفقة في حفظها، وهي فوق ذلك تتحمل عوادي الدهر، وتمتاز بسهولة نقلها من 

مكان إلى آخر، وأن منها الرخيص والمتوسط والنفيس، ثم أنها قابلة للتجزئة إلى أجزاء توافق 

 مختلف األغراض.

قر تعان به من خصائص تفتتم استخدام المعادن كنقود منها الذهب والفضة لما يتم

  اليها بقية المعادن األخرى 

 يختص الذهب والفضة بالقدرة على تحمل الظروف المتانة والقابلية للدوام :

الجوية والمناخية المختلفة وال يتعرض للتلف الذي يمكن أن يلحق بغيرهما 

 من المعادن مثل الحديد

 ة وهو ما يبعث الثق : الذهب والفضة يسود ثمن واحد بينهماتماثل وحداتها

  الكاملة لدى المتعاملين فيه فيلقي لديهم قبواًل عامًا في تداولها بينهما
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 يتميز كل من الذهب والفضة بخصائص وأوصاف خارجية صعوبة التزييف :

مثل اللون والرنة والصالبة وهذا يكفل للمتعاملين فيهما قدرة على معرفة 

 . القطع من المعدن الخالصة منها والمزيفة

 يقبل الذهب والفضة التجزئة إلى قطع صغيرة دون إلحاق  القابلية للتجزئة

الضرر بصاحب القطعة الخاضعة للتجزئة وهذا يساعد على اشباع المنافع 

المختلفة على اختالف قدرها عندما يمكن سك قطع صغيرة من هذا المعدن 

 . من أجل المبادالت ضئيلة القيمة

المتوافرة في المعدن النفيس تسمح للذهب والفضة بأن :  ثبات القيمة ثبات القيمة

يؤديا احدى وظائف النقود وهي وظيفة اختزان وقبولهما كذلك كأداة في سداد المدفوعات 

 . المؤجلة

  رابعًا : النقود الكتابية

النقود الكتابية عبارة عن القيد في الحسابات التي تحتفظ بها البنوك أي أن تكون 

 . عليها أسم صاحبها ويلزم النتقال ملكيتها تغيير اسم صاحبهامسجلة أي مسجل 

أي أنه يتداول في حالة النقود الكتابية هي القيم في الحسابات التي تحتفظ بها البنوك 

أو هي الودائع بتعبير آخر حيث تقوم بالكتابة أو القيد في دفاتر البنك مقام انتقال الذهب 

 يجب إال يفهم أن الشيكات هي النقود الكتابية. بل النقودأو الورقة النقدية من يد إلى يد و 

 . الكتابية هي القيود في الدفاتر وإنما الشيكات ما هي إال وسيلة لتحويل هذه النقود
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 مزايا النقود الكتابية

  أن هذه النقود غير قابلة للضياع أو السرقة كغيرها من أنواع النقود األخرى  -1

  ها من مكان إلى آخر مهما بعدت المسافةأن هذه النقود يمكن نقل -2

أن هذه النقود يمكن استخدامها مهما كبرت قيمتها لسداد دين معين في أقل   -3

  وقت ممكن

يشترك أن يكون هناك كمية من النقود الورقية في خزينة البنك تعادل القيود في  -4

  الدفاتر وذلك لمواجهة متطلبات األفراد في أي وقت

 :د اإللكترونيةخامسا: النقو 

يعرف البنك المركزي األوربي الدفع االلكتروني بأنه كل عملية دفع صدرت وعولجت 

بطريقة إلكترونية. وتتم عملية الدفع من خالل مجموعة األدوات والتحويالت االلكترونية 

وفي هذا اإلاار نتحدث عن البطاقات   .التي تصدرها المصارف ومؤسسات االئتمان

ختلف أنواعها وعن النقد االفتراضي وعن الشيك االلكتروني وأوامر الدفع االلكترونية بم

أو التحويل اإللكترونية. وبسبب تنوع هذه الوسائل واختالف ابائعها أضحى من الصعب 

، استخدمت االدبيات االقتصادية العديد من المفردات .تقديم تعريف موحد للنقد االلكتروني

 ونيةمنها النقود الرقمية، العملة الرقمية وكذا النقدية االلكتر  للتعبير عن النقود االلكترونية

يمكن تعريفها بأنها قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مسبقا وغير مرتبطة 

بحساب بنكي، يعرف البعض النقود االلكترونية بأنها عبارة عن القيمة المخزونة او 
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األموال مسجلة او القيمة متوفرة ومخزونة على  وسيلة الدفع المدفوعة مسبقًا تكون فيها

جهاز الكتروني في حيازة المستهلك. وعرفت أيضا بأنها البديل الرقمي لألوراق النقدية 

والعمالت المعدنية. ويركز هذا التعريف على الوظيفة التي تؤديها النقود االلكترونية. هذا 

درت محدد للنقود االلكترونية وأص وقد حاولت التجمعات االقتصادية الدولية وضع تعريف

توصيات تتضمن مثل هذا التعريف. وبهذا الصدد فقد عرف المصرف المركزي األوربي 

النقود االلكترونية بأنها القيمة النقدية المخزنة الكترونيًا على أداة تقنية كثيرة االستعمال 

ابات بحس في وسائل الدفع وتحضى بقبول واسع من غير من أصدرها من دون ربطها

 مصرفية. وتتميز بأنها

 أي أنها تشمل وحدات نقدية لها  قيمة مالي. قيمة نقدية 

 وتعد هذه الصفة عنصرا مهما في تعريف النقود  مخزنة على وسيلة إلكترونية

اإللكترونية، حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة الكترونية على بطاقة 

وهذا   للمستهلك.بالستيكية، أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي 

العنصر هو ما يميز النقود اإللكترونية عن النقود القانونية واالئتمانية، التي تعد 

 الواقع فإنه يتم دفع مثل هذه البطاقات مطبوعة، ووفيت نقدية مصكوكة أو وحدا

مسبقا، وشرائها من المؤسسات التي أصدرتها وهكذا فإنه يطلق عليها البطاقات 

 سابقة الدفع.
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يجب أن تكون النقود صالحة للوفاء جميع االلتزامات  وسيلة لتحقيق األغراض المختلفة

 كن وصفهايمتصرت وظيفتها على أداء غرض واحد فقط ال النقود إذا اقألن  واألغراض

 .بالنقود اإللكترونية
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يختلف استخدام النقود من طرف الجمهور باختالف طبيعة كل مجتمع الذي وجد فيه 

وكذا اختالف النظام االقتصادي المتبع، والقواعد التي تنظم الهيكل االقتصادي فيه، ونتاجا 

لهذا الهيكل االقتصادي فإن النظام النقدي سيكون تابعا له ويحمل خصائصه، ولذا سيكون 

 . مختلفا من نظام آلخر

 األول: تعريف النظام النقدي المبحث

وعلى العموم فإن النظام النقدي هو "مجموعة الترتيبات التي يعبر الناس من خاللها 

هو "تحديد وحدة التحاسب النقدي أو العملة، وكيفية تداولها  أو»والخدمات عن قيًّم السلع 

ومدى قوتها في اإلبراء، وأنواع النقود المقبولة في التداول، وعالقة كل نوع منها باألنواع األخرى، 

وضوابط إصدار هذه النقود، وعالقتها بالنقود المتداولة في الدول األخرى" ويمكن تعريفه على 

جراءات ووسائل ومؤسسات وتشريعات تحكم أو ترتبط بالجانب النقدي أنه مجموعة قواعد وإ

  : خالل فترة معينة، وعليه يتكون النظام النقدي من

 النقود التي يستخدمها في التعامل بأشكالها المختلفة، -أ

 األساس الذي يتم االستناد إليه في إصدار النقود والتعامل بها،  -ب

 ر النقود والتعامل بها،القوانين واألنظمة التي تحكم إصدا -ج

 المؤسسات التي تتولى مهمة إصدار النقود وتوليدها وإدارتها وتنظيم عرضها. -د
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يختلف تعريف النظام النقدي على المستوى المحلى عنه على المستوى الدولي فعلى المستوى 

لدولية، ا الدولي يمثل مجموعة العالقات النقدية الدولية المنبثقة عن التجارب العملية واالتفاقات

التي يتواجد في ظل وسيلة أو وسائل دفع تقبل في تسوية الحسابات الدولية أو ما يسمى 

 السيولة الدولية.

عر ٍّف النظام النقدي اإلسالمي بأنه" النظام الخالي من الفائدة البنكية وتسانده مبادئ الشريعة 

ي الملكية وحرمة العقود، ويغطاإلسالمية كتقاسم المخاطرة، وحقوق األفراد وواجباتهم، وحقوق 

كماُعرف النظام النقدي  تكوين رأس المال، وأسواق رأس المال وكل أنواع الوساطة المالية،

اإلسالمي بأنه" مجموعة القوانين واإلجراءات المنظمة والمنضبطة بالقواعد اإلسالمية أو 

ة مية اإلسالميالمستمدة من النصوص والقواعد الشرعية التي تصدر عن المؤسسات الحكو 

واألسواق المالية اإلسالمية، لتتحكم بإصدار وضبط النقود المتداولة، وإلغاء النقود من  التداول" 

 فمكونات النظام النقدي اإلسالمي هي:

 النصوص الشرعية التي يستمد منها القوانين. .1

 تعد مصدرا للنقود والقوانين. المؤسسة التي .2

 القوانين واإلجراءات المنظمة. .3

 وقت معين. المجتمع فيالنقود المتداولة في  جميع .4

االحتياطي النقدي وهو ما يتوفر من عملة أجنبية وذهب لدى المصرف المركزي  .5

 والمصارف التجارية والصرافين.
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 األسواق المالية والنقدية اإلسالمية. .6

 النقدي عناصر النظامالفرع الثاني: 

 يتميز النظام النقدي بثالث خصائص هي:

 مركب:أوال: نظام 

يتركب النظام النقدي من ركنين األول يعتبر األساس في النظام النقدي أال وهو القاعدة 

النقدية وتسمى أيضا بقاعدة القيم، فهي األساس الذي يستند إليه النظام النقدي لتحديد قيمة 

حتى ادية للنقود، و ، والوظيفة األساسية لها هي المحافظة على القيمة االقتص(1)النقود المتداولة

تقوم النقود بوظائفها باعتبارها وسيطا للتبادل ومخزنا للقيم، كما أن تحقيق الغاية يعد معيارا 

لجودة النظام النقدي، أما العناصر الثانوية التابعة للقاعدة النقدية فأهمها وحدة النقد الرسمية 

تمثلة في تدخل صفة القانونية المالمستخدمة في الحسابات النقدية، وتمتاز بصفتين أساسيتين ال

الدولة بإعطائها قوة إبراء مطلقة في الوفاء بااللتزامات حيث يقبلها الجميع في  المعامالت، 

 والصفة النهائية حيث ال يمكن تحويلها لنوع أخر من النقود. 

وال يشترط تالزم الصفتين للنظام النقدي، ففي مرحلة النقود الورقية النائبة كانت هذه األوراق 

لها صفة القانونية لكن لم تكن لها صفة النهائية إذ يمكن تحويلها إلى ذهب عند الطلب، 

وتختلف صفة النهائية من نظام نقدي ألخر، وقد تطور األمر في ظل نظام قاعدة النقد، فلم 

                                                           

اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2222،  ( أحمد فريد مصطفى وآخرون، السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو،1)
.43ص  
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العالقة تنحصر بين القاعدة النقدية والنقود القانونية األساسية، وإنما بين النقود ومختلف تعد 

أدوات الدفع، فالنقود القانونية تمثل قمة السيولة، أما أدوات الدفع األخرى فهي تتمتع بدرجات 

و همتفاوتة من السيولة، وسوف تتحول خالل دورة النشاط االقتصادي إلى نقود أساسية والمهم 

 تمتع النظام النقدي بخاصية التناسق بين مختلف عناصره.

 ثانيا: نظام اجتماعي

نشأت األنظمة النقدية في مجتمعات إنسانية مختلفة، وبالتالي فإنها متشعبة بتقاليد هذه 

المجتمعات "فالنظام النقدي في االقتصاد الرأسمالي يختلف بالضرورة عن النظام النقدي في 

دية فالنقود والمؤسسات النق، كي أو في اقتصاد يتمتع بالقيم اإلسالميةاالقتصاد االشترا

والعالقات النقدية ال يمكن أن تتماثل بين نظام نقدي وآخر كما أن سلوكيات األفراد اتجاه 

النظام النقدي هي التي تحدد مدى صالحية النظام النقدي، وبناء عليه فإن تطبيق نظام نقدي 

مجتمعات لن يجدي شيئا، بل سيلفظ هذا النظام، باإلضافة إلى أن تطبيق ال يتالءم مع تقاليد ال

نظام نقدي يتالءم وطبيعة المجتمع سوف يجعله أكثر واقعية، وذو كفاءة، وعلى هذا األساس 

 فإن النظام النقدي األصلح لمجتمعاتنا هو الذي يحترم مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 ثالثا : نظام تاريخي

النقدي يتكون في بيئة اجتماعية، سيكون قديما قدم المجتمع، كما أنه بما أن النظام 

سيتطور بتطور ذلك المجتمع، ولذلك مًّر المجتمع اإلنساني بعدة أنظمة نقدية وعليه فما وصلنا 
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إليه اآلن هو نتاج التطور االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي وبصفة عامة فالنظام النقدي 

مع تطور المجتمع إن النظام النقدي هو نتاج الظروف السائدة في هو نظام اجتماعي تطور 

فترة معينة "يتطور بتطور وتغير النظام االقتصادي واالجتماعي وعادة ما يكون سببا في تغير 

هذه الظروف بل  شرطا في تكوينها، وهذا التغير ال يكون عفويا، بل نتيجة طبيعية للتوافق 

ر النقدية، لغرض المحافظة على األهداف الرئيسية للنظام بين البيئة االقتصادية والظواه

 السائد".

 الفرع الثالث: تطور األنظمة النقدية   

تطورت األنظمة النقدية بتطور النقود بداية من النقود المعدنية حتى ما نحن عليه اليوم، 

 ويمكن ذكر األنظمة تسلسليا حسب تطورها كما يلي:

  أوال: النظام المعدني

النظام المعدني هو النظام الذي تكون وحدة التحاسب النقدية فيه مقدرة بنسبة معينة من 

سلعة واحدة )نظام المعدن الواحد( أو بالنسبة ألكثر من سلعة )نظام المعدنين(.  تنافست 

الفضة والذهب كقاعدة للنقد السلعي قبل القرن التاسع عشر أما قبله فقد سارت بعض الدول 

معدنين كفرنسا والواليات المتحدة ,وعلى العموم فقد استقر األمر على قاعدة الذهب على نظام ال

, ليس فقط كنظام نقدي محلي بل كان أساس 1114إلى سنة  1785خالل الفترة من سنة 
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للعالقات النقدية العالمية ,واستمر العمل به محليا في الواليات األمريكية  المتحدة حتى 

 .1181أوت  15من أشكاله حتى,والعمل بشكل  1134سنة

ففي ظل نظام المعدن الواحد يكون أساس الوحدة النقدية معدنا واحدا، فإذا اعتمدت 

الدولة الذهب فهي تتبنى نظام قاعدة الذهب وهو ما كان سائدا، وإذا اعتمدت الفضة فهي تتبع 

هب لة من الذنظام قاعدة الفضة, وقد عرفت بعض الدول  هذا النظام نظرا لوجود كميات قلي

 1748وفي كاليفورنيا سن 1741,ثم تخلت عنه بعد اكتشاف مناجم الذهب في استراليا سنة 

. 

  نظام المعدن الواحد

في ظل نظام الذهب تكون قيمة الوحدة النقدية مساوية لقيمة ما تحتويه من ذهب فتكون 

القوة الشرائية لوحدة النقد مساوية للقوة الشرائية لذلك المقدار الثابت من الذهب الذي تحتويه 

 ، وقد تم العمل بنظام الذهب في أشكال عدة هي أوال نظام المسكوكات الذهبية القطعة الذهبية

و الشكل األول لقاعدة الذهب حيث تم التداول بالمسكوكات الذهبية ,وهي عبارة عن قطع وه

نقدية ذهبية يتم تداولها بمفردها أو إلى جانب األوراق النائبة ,التي تقبل اإلبدال بالذهب وفق 

 : سعر محدد قانونا , ولتشغيل هذا النظام يجب توافر الشروط التالية

 دة النقد المستخدم وكمية معينة من الذهب بموجب تحديد نسبة ثابتة بين وح

 .قانون 
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 االعتراف لألفراد بحرية سك النقود بتكلفة طفيفة  

 قابلية أنواع النقود األخرى للصرف بالسعر القانوني المسكوكات الذهبية 

 القوة الو فائية الغير محدودة للنقود حيث تقبل في جميع المبادالت  

 حرية استيراد الذهب وتصديره  

وإذن فان الشروط التي قام عليها هذا النظام يمكنها أن تحقق اإلدارة التلقائية للنقود، 

وبشكل خاص حرية سك النقود، وهذا من خالل المساواة الدائمة بين قيمة الذهب وقيمة النقد 

,كما أنها تنسجم مع مذاهب الحرية االقتصادية السائدة آنذاك ,وتساهم حرية استيراد الذهب 

يره في  ثبات سعر الصرف بين مختلف الدول المتعاملة بهذا النظام ,ويحقق هذا النظام وتصد

  عدة مزايا

 ,  تساوي قيمة الذهب مع قيمة النقد, فكلما ارتفعت قيمة الذهب لجأ األفراد إلى

سك معدن الذهب ليهم في شكل حلي أو عيره والعكس مما يحقق اإلدارة التلقائية 

   .للنقود

 أسعار الصرف بين مختلف الدول المتعاملة بهذا النظام نظرا  ثبات مختلف

 .لحرية دخول الذهب وخروجه

ساعد هذا النظام على تطور التجارة الدولية حيث تضاعف حجم المبادالت الدولية 

 (1114- 1752بمقدار عشر مرات خالل فترة سريانه )

  نظام السبائك الذهبية
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( وحاجة الدول إلى مزيد من النقود 1114العالمية األولى)نظرا إلى زيادة نفقات الحرب 

لتغطيتها تخلت دول العالم عن المسكوكات الذهبية لمحدودية كميات الذهب المتوفرة فسحبتها 

من التداول , وأصدرت عوضا عنها نقودا ورقية ومعدنية إلزامية ,وحاولت أن تعود إلى هذا 

ذلك للحجم الكبير من األوراق النقدية التي أصبحت  النظام بعد الحرب إال أنها لم تتمكن من

متداولة ,وتعرضت اقتصاديات دول العالم للتضخم النقدي فعاد العالم إلى نظام جديد هو نظام 

السبائك الذهبية وهي عبارة عن قطع ذهبية ,ال تجعل من الذهب عملة متداولة ولكن اكتفت 

الموجود في خزائن البنك المركزي, وهي غير  بربط العملة المتداولة بمقدار معين من الذهب

قابلة لالستبدال به ,وقد يكون الغطاء الذهبي لهذه األوراق كامال ونسبيا حسب نظام اإلصدار 

 . المعمول به

فاالنتقال إلى هذا النظام كان يهدف إلى تقليل استخدام األفراد للنقود الذهبية  من خالل 

سبيكة محددة الوزن من السلطات النقدية ,مما قصر عملية اشتراط توفر المبلغ الكافي لشراء 

إبدال النقود الورقية بالذهب في فرنسا على فئات األمراء  والنبالء والصيارفة ,وجعل السلطات 

النقدية لم تعد في حاجة إلى االحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب لقلة الطلب عليها وقلل من 

 . صولهم على المبالغ الكافية لشرائهاكتناز الذهب لدى اإلفراد لصعوبة ح

  نظام الصرف بالذهب

في هذا النظام ال ترتبط عملة بلد ما بالذهب مباشرة، وإنما ترتبط عملتها بعملة دولة 

أخرى تسير على نظام الذهب، فتكون الدولة األولى تابعة والثانية متبوعة، وفي المقابل تحتفظ 



 الفصل الثاني : األنظمة النقدية 
 

28 
 

الدولة التابعة بسندات أجنبية للبلد المتبوع كغطاء لعملتها في التداول الخارجي، وظهر هذا 

النظام خاصة بين الدول المستعمرة والدول التي استعمرتها كالهند ومصر بالنسبة لعالقة 

 :  ويشترط لقيام هذا النظام. عمليتهما بانجلترا

 ذهب ابعة ووحدة النقد المرتبطة بالتحديد نسبة قانونية بين وحدة نقد  الدولة الت

 .في الدولة المتبوعة

 تعهد السلطة النقدية بإبدال األوراق النقدية بأوراق نقد أجنبية بسعر محدد 

  احتفاظ السلطة النقدية بكمية كافية من النقد األجنبي لتحويل النقود المحلية عند

  الطلب

ول س تبعية الدول التابعة للدوينطوي هذا النظام على مساوئ كثيرة منها خاصة تكري

المتبوعة حيث تتصرف في اقتصادها وسهل عملية انتقال أموالها إلى الدول المتبوعة إضافة 

يحقق  لتعرض عملة البلد التابع لمخاطر تقلب عملة الدول المتبوعة وتقلبات ميزانها الخارجي.

 :نظام الذهب المزايا التالية

  أرجاء العالم، وتقود إلى استقرار مستويات الذهب عملة عالمية لقبولها في كل

األسعار العالمية في األمد الطويل، وهي من أهم مزايا تطور التجارة الدولية 

واتساع حركة رؤوس األموال , ولوال تعمد الحكومات الحد من تنقالت األفراد 

وفرض الضرائب على السلع ,فانه سيتم توزيع الموارد بين دول العالم عند نفس 

 فاءة التي تتحقق داخل البلد الواحد.الك
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  يحول نظام الذهب دون التقلبات الحادة في قيمة العملة المحلية  ,إذا يؤدي

عمله ذاتيا دون الحاجة إلى تدخل الحكومات ,وهي الميزة التي لم تستطع النظم 

النقدية الحديثة تحقيقها لصعوبة الحصول على المعلومات الكافية والمطلوبة 

سياسات النقدية المناسبة لضمان سير عمل االقتصاد ,وبتحقيق هدف التخاذ ال

االستقرار الذاتي ال يبقى على الدولة سوى ضمان ألمن وتطبيق القانون وتوفير 

الخدمات العامة ,وهي مهام الدولة الحارسة أو غير المتدخلة و وقد استطاع 

ى ما ساعد علالنظام الذهبي ضمان االستقرار وسهولة تحديد سعر الصرف ,وم

تحقيق التوازن الداخلي والخارجي حيث سادت حالة استقرار نسبي ألسعار السلع 

 . والخدمات وكذلك أسعار الفائدة السائدة

ورغم هذه المزايا تعتري نظام الذهب نقائص منها عدم استقرار ألسعار بسبب اكتشاف 

رى ,كما ب الدول األخالذهب في دول مختلفة تستفيد من تحقيق الفائض لصالحها على حسا

أن نظام الذهب قد  يقف عائقا أمام التوسع االقتصادي الذي يمكن أن يكون أسرع من معدل 

 . زيادة الذهب

 ثانيا: نظام المعدنين

في ظل هذا النظام تحدد قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين هما الذهب والفضة حيث 

 ع وجود نسبة قانونية بينهما تحددها الدولة،نجد في التداول مسكوكات فضية وأخرى ذهبية م

 :يتطلب قيام نظام المعدنين توفر الشروط التالية
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  تعريف وحدة النقد بوزن معين من كال المعدنين، كما يترتب على ذلك إنشاء

عالقة قانونية بين قيمة الذهب وقيمة الفضة، وكانت النسبة القانونية بين الدوالر 

( في النصف األول من القرن التاسع 16:1تعادل)الفضي والدوالر الذهبي 

  عشر

 االعتراف للمسكوكات المصنوعة من المعدنين بقوة وفائية غير محدودة  

ورغم أن هذا النظام كان معموال به منذ اكتشاف النقود المعدنية ,إال انه لم يستطع أن 

ين الذهب تحديد النسبة بيعمر طويال خالل الفترة األخيرة ,نظرا إلى اختالفات بين الدول في 

والفضة ,ففي كل مرة كان األفراد يفضلون التعامل بأحد المعدنين دون األخر ,بفعل قانون 

"جريشام" الذي مفاده أن العملة الجيدة وهي التي تكون قيمتها التجارية اكبر من قيمتها القانونية 

ذهب ه النسب ,وجعلت من التطردها العملة الرديئة من التداول ,فلجأت بعض الدول لتعديل هذ

نقدا أساسيا والفضة نقدا مساعدا في محاولة إلنقاذ هذا النظام, وتحول نظام المعدنين إلى ما 

  يسمى بنظام المعدنين األعرج ,الذي يفرض في التداول ثالثة أنواع من النقود

 نقود ذهبية تتمتع بالقوة الو فائية غير المحدودة  

 وفائية غير المحدودة لكن ليس لها حرية الضربنقود فضية تتمتع بالقوة ال  

 نقود فضية خفيفة ال تتمتع بحرية الضرب كما أن قوتها الوقائية محدودة  

 : يرى أنصار نظام المعدنين انه األفضل للخصائص التالية
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  أن نظام المعدنين يستطيع تحقيق ثبات شرط التعادل بين قيمتي الذهب والفضة

 ادة عرض كمية النقود التي قلت في السوق فارتفع سعرهاو سواء بتدخل أفراد بزي

بسعر ما لديهم من معدن إلى نقد حتى يعود إلى قيمته التعادلية، كما تستطيع 

السلطات النقدية تعديل النسبة القانونية بين قيمة المعدنين وتعيدها إلى التعادل 

 ام.مرة أخرى مع النسبة السوقية لهما مما يضمن استقرار هذا النظ

  أن نظام المعدنين أفضل من نظام المعدن الواحد الن استخدام المعدنين يزيد

من حجم القاعدة النقدية ويصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام 

  في حالة نظام المعدن الواحد مما يحقق حاجة األفراد واالقتصاد للنقود

  استخدام المعدنين في التداول يضمن الثبات النسبي للقوة الشرائية للوحدة النقدية

  اكبر مما يتوافر في ظل نظام المعدن الواحد

وفي مقابل هذه المزايا ,فان أهم عيوب نظام المعدنين تتمثل في صعوبة استمرار نسبة 

س تمكنت من ذلك في نفالتعادل بين المعدنين التي تحددها الحكومة في السوق ,وحتى لو 

الدولة ,فإنها ال تضمن ثباتها في الدول األخرى مما يؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت 

  قيمته اقل في الداخل مقارنة بقيمته في الدول األخرى 

  ثالثا: نظام النقد الورقي اإللزامي

ا كانت م في ظل هذا النظام انفصلت العالقة بين وحدة النقد الورقي المتداولة وبين

تمثله من ذهب في ظل نظام الذهبي السابق ذكره، ولم يعد الحتياطي الذهب لدى سلطات 
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اإلصدار دور في تحديد حجم المعروض النقدي الذي أصبح مرتبطا بحجم النشاط االقتصادي 

 للدولة ويتمتع بقوة اإلبراء يستمدها من القانون الذي تصدره الدولة.

دول العالم وكانت السلطات النقدية توفر الشروط التي ساد النظام الذهبي في معظم 

,حيث أوقفت  1114يقوم عليها هذا النظام، وبذلك تحققت اإلدارة التلقائية للنقود إلى غاية 

 مختلف الدول العمل بالنظام الذهبي لتتمكن من تمويل نفقات الحرب.

 الذهبي إلى األسباببعد الحرب العالمية األولى لم تتمكن الدول العودة إلى النظام 

 التالية

  اإلفراط في إصدار النقود الورقية لتمويل نفقات الحرب إلى تسبب في ضعف

العالقة بين الكمية المصدرة من هذه النقود والتغطية المعدنية، مما أدى إلى 

 استحالة عملية إبدال النقود بالذهب الن كميته لم تكن كافية لذلك.

  الذهبي في شراء المعدات الحربية من الدول األخرى أدى استخدام االحتياطي

  إلى انخفاضه، وبالتالي تعذر العودة إلى هذا النظام

وقد أصبح من المعترف به أن تحديد الكمية المصدرة من النقود الورقي يجب أن يشكل 

 ىجزءا من السياسة االقتصادية للدولة ,وبالضبط السياسة النقدية , والحكومة عندما تأخذ عل

عاتقها تحقيق االستقرار االقتصادي للبالد فال يمكنها أن تقبل ببقاء االرتباط الكامل بين كمية 

النقود المتداولة ,واالحتياطي النقدي الذهبي ,مما قد يعرض البالد إلى أزمات انكماش او 

ولة دتضخم نقدي ال سيما وان تغيرات هذا االحتياطي النقدي كثيرا ما تكون خارجة عن إرادة ال
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, بل وخاضعة للمضاربات في أحيان كثيرة . وهكذا فقد ألغيت قابلية إبدال معظم النقود الورقية 

بعد أزمة الكساد الكبير وظهور المدرسة الكينزية وفشلت –بالذهب في منتصف الثالثينات 

بعض محاوالت بعض الدول في العودة إلى قابلية إبدال عمالتها بالذهب بينما استمر إبدال 

 . 1181لدوالر األمريكي بالذهب إلى أوتا

يمتاز هذا النظام بمرونته في عرض النقود خالفا للنظام الذهبي، إال انه تعرض 

  النتقادات حادة تمثلت خاصة في:

  ال يستطيع هذا النظام ضمان االستقرار في أسعار الصرف بشكل آلي كما كان

ليل ة بذل جهد أكبر لتقيحصل في قاعدة الذهب مما يتعين عل السلطات النقدي

  خطر الفوضى في المعامالت المالية والدولية من خالل السياسة النقدية.

  خطر إفراط في إصدار النقود وما يترتب عليها من تضخم نقدي ذلك أن نظام

النقد الورقي اإللزامي يحمل في طياته إغراء قويا نحو اإلفراط في اإلصدار، 

ضابطة له على درجة عالية من المرونة , وخاصة بعد أن أصبحت القواعد ال

والدليل على ذلك فترات التضخم النقدي في ظل هذا النظام وما جره من أثار 

اقتصادية وسياسية و اجتماعية سيئة, مما زاد من أهمية السياسة النقدية كوسيلة 

 . فعالة في النشاط االقتصادي
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 الثالث الفصل

 قودالن وتوليد التجارية البنوك
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 : البنك المركزي األولالمبحث 

اس الجهاز المصرفي وهو بذلك ِيؤدي وظيفة المراقب، رأيعتبر البنك المركزي على   

 والمحاسب والمسؤول األول على النقود.

 المطلب األول: خصائص البنك المركزي 

يقوم البنك المركزي على أوجه عدة من التمايز توضح الطبيعة الخاصة له, وتعكس لنا أهميته 

 كبنك مركزي, تتمثل هذه الخصائص فيما يلي: 

يقية :" أي تحويل األصول الحق يقوم البنك المركزي بإصدار ما يسمى بالنقود القانونية أوال:  

 ول حقيقية حيث تنشأ النقود القانونية منإلى أصول نقدية وتحويل األصول النقدية إلى أص

طرف البنك المركزي الذي فوضته الدولة ألداء هذه العملية , ونظرا الحتكاره لمثل هذا االمتياز 

فهو يمثل الملجأ األخير لإلقراض, حيث تعود له الحكومة والبنوك في آخر المطاف إذا لم 

البنوك وبنك الحكومة وتدخل عملية تجد السيولة في مكان آخر, لذلك يقال عنه أنه بنك 

 اإلصدار النقود في إطار رؤيته الشمولية للوضع النقدي وتصوره لتطوراته المستقبلية ". 

النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي تختلف عن أنواع النقود األخرى ) نقود  ثانيا:  

ودة مة ولها قوة إبراء غير محدالودائع (, فهي تتميز بخصائص معينة كونها نقود مقبولة عا

 وتتميز بسيولتها التامة عكس نقود الودائع التي تصدرها البنوك التجارية بشكل متعدد. 
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ال توجد مصادر متعددة ومستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف  ثالثا: 

 نظيما.أكثر دقة وتعلى االئتمان مع إمكان وجود فروع للبنك المركزي لتسهيل مهامه وتكون 

ال يتعامل البنك المركزي مع األفراد حيث انه يهتم  التجارية،" على خالف البنوك  رابعا: 

بتنظيم ورقابة عمليات البنوك التجارية ومن ثم ال يمكن له أن ينافسها في نشاطها خاصة وأنه 

وم بإصدار النقود يقيعتبر بنكا لهذه البنوك يحتفظ لديه باألرصدة التي يوجبها القانون, كما 

 القانونية دون غيره من البنوك ومن هنا لو قام لمنافسة هذه البنوك لخرج عن وظيفته ". 

هدف البنك المركزي عن هدف البنوك التجارية أو المشروعات الخاصة من  خامسا: يختلف

حيث تحقيق الربح فإن من المسلم به أن هدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في النظام 

 االقتصادي الرأسمالي ليس هو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح االقتصادي العام.

بسلطة قانونية باستخدام وسائل معينة يستطيع من خاللها أن سادسا:   يتمتع البنك المركزي 

 يلزم البنوك التجارية بتنفيذ السياسة النقدية التي يرغبها ". 

سابعا: يحتل البنك المركزي الصدارة وقمة الجهاز المصرفي وذلك لقدرته على إصدار النقود 

ر في بنوك التجارية والتأثيوالرقابة على أصول االئتمان في البالد من خالل رقابته على ال

قدرتها على خلق النقود, وهناك عالقة وثيقة بين الحكومة والبنك المركزي حيث يعتبر هذا 

 األخير أحد أجهزة الدولة ويعد مستشارها في المسائل السياسية النقدية فهو بنك الدولة.
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 المطلب الثاني : وظائف البنك المركزي 

ة معينة سمات خاصة تميزه عن غيره من البنوك المركزية في إذا كان لكل بنك مركزي في دول 

الدول األخرى إال أنه يمكن تحديد سمات أو وظائف مشتركة بين البنوك المركزية في الدول 

المختلفة, فهذه البنوك تتمتع بامتياز اإلصدار ومن ثمة فهي التي توجد النظام المصرفي كما 

 في فإن النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي تجتمع لديها أغلب عمليات السوق المصر 

تمثل في الواقع جزء هام من النقود المتداولة األمر الذي دفع بالبنوك التجارية على التعامل 

مه البنك المركزي أو االحتفاظ لديه بأموالها كوديعة لديه وبذلك ازدادت أهمية البنك المركزي 

 في مواجهة البنوك التجارية.  

كما أن البنك المركزي في كثير من الحاالت يقدم قروض للحكومة وائتمان لسائر البنوك  

األخرى فهو في قمة النظام المصرفي, ومن ثمة يتولى رسم السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه 

 الظروف االقتصادية الخاصة بالدولة.

الدولي  ئتمان في االقتصادباإلضافة إلى ما تقدم فإن البنك المركزي يعتبر الرقيب على اال 

خاصة فإن لديه الوسائل التي تمكن من توجيه هذا االئتمان لتحقيق أهداف السياسة النقدية 

 العامة للدولة, وعلى هذا األساس يمكن تحديد وظائف البنك المركزي على النحو التالي:

 البنك المركزي هو بنك إصدار. -

 البنك المركزي هو بنك الحكومة. -
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 نك المركزي هو بنك البنوك.الب -

 البنك المركزي هو الرقيب على االئتمان. -

 أوال: البنك المركزي هو بنك اإلصدار:

اإلصدار النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة  

قد بحوزة ق الناالقتصاد ككل )حكومة , مؤسسات, أفراد ( ويتجسد ذلك ماديا وفنيا في طبع ور 

البنكنوت ووضعها في التداول, ولكن ما يجب معرفته هو على أي أساس يقوم البنك المركزي 

 بوضعه هذه األوراق أو إصدار هذه النقود ؟.

 ثانيا: البنك المركزي هو بنك الحكومة: 

كومة ح" فهو يقوم بمختلف األعمال المصرفية التي تحتاجها إليها اإلدارة الحكومية في خدمة ال 

ومستودع ألموالها التي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات 

والحواالت التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما 

يحتفظ بحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم 

لتجاري لعمالئه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدى البنك ا

البنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب 

الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب آلخر ومن مكان 

 إلى آخر ".    
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أنه يمثل جهة اإلقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيالت  كما 

ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة  األجل ريثما تقوم 

بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من األفراد, باإلضافة إلى القروض غير العادية 

 أو الحروب و الطوارئ.  في حاالت الكساد 

كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العمالت األجنبية والتي تعتبر أصال  

حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقدي ألنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات األخرى فعندما 

ار نقودا أي إصديحصل البنك المركزي على عمالت أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها 

قانونية مقابل ذلك. كما يعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير 

 العالقات نع المؤسسات المالية الدولية. 

 ثالثا: البنك المركزي بنك البنوك:

تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزي ونظرا الحتكاره لمثل هذا االمتياز فهو يمثل ملجأ 

ألخير لإلقراض حيث تعود إليه البنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال ا

عنه بنك البنوك كما أن هذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع 

التي تخلقها. لذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه 

 ام فيما يلي:المه

 أ/ منح القروض للبنوك التجارية: 
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 بـ/ إعادة خصم األوراق التجارية وأذونات الخزينة:

 جـ/ االحتفاظ بودائع وأرصدة البنوك التجارية:

 د/ اإلشراف على عمليات المقاصة: 

 رابعا: البنك المركزي هو الرقيب على االئتمان : 

هم عمليات االئتمان، وتعتبر هذه الوظيفة من أ يقوم البنك المركزي بدور هام في تنظيم 

 الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي في مختلف الدول العالم.

وفي الواقع إن أهداف السياسة النقدية التي يرمي إليها البنك المركزي تمثل نفس توجيهات  

اسة االقتصادية السيإحدى السبل التي تقررها  هي إالفالسياسة النقدية ما  االقتصادية،السياسة 

 وبذلك فإن الحكومة تتعاون مع البنك االقتصادي،من أجل تحقيق أهداف على صعيد الهيكل 

 .المركزي باإلشراف والرقابة على االئتمان 
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 المبحث الثالث البنوك التجارية

 األولى المجموعة ، العمالء من رئيسيتين مجموعتين بين مالي كوسيط تعمل مؤسسة

 مجموعة هي الثانية والمجموعة ، وتنميتها عليها الحفاظ إلى وتحتاج األموال من فائض لديها

تلك   كالهم أو هو أو التشغيل أو االستثمار أهمها ألغراض أموال إلى تحتاج العمالء من

المنظمة التي تتبادل المنافع المالية مع مجموعات من العمالء بما ال يتعارض مع مصلحة 

المجتمع وبما يتماشى مع التغير المستمر في البيئة المصرفية أو هو مجموعة من الوسطاء 

الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطلب ، أو آلجال محددة وتزاول عمليات التمويل 

لداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد ، ا

وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة 

، وما يتطلب من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وفقًا لألوضاع التي  المؤسساتفي إنشاء 

 . ك المركزي يقررها البن

 : وظائف البنوك التجارية

يمكننا أن نجمل أهم الوظائف التي تؤديها البنوك التجارية بصفة عامة، في الوظائف 

 :التالية

قبول الودائع التي قد يكون بعضها تحت الطلب أي ودائع جارية   وبعضها  .1

 .ودائع ألجل أو ودائع ادخارية

 .خلق النقود واالئتمان .2
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 .ريةالتجاخصم األوراق  .3

إصدار األوراق المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عن عمالئها وتسويق هذه  .4

 .المالاألوراق في سوق 

 .بيع وشراء األوراق المالية لحسابها ولحساب عمالئها - .5

 منح القروض للهيئات والمنشآت واألفراد .6

ية بين لنقداالقيام بخدمات بالنيابة عن العمالء مثل إنجاز عمليات التحويالت   .7

 لعمالء،اواصدار خطابات الضمان التي يطلبها  البعض،بعضهم  وبين العمالء،

 .عنهموسداد ديونهم نيابة  العمالء،وكمبياالت  والقيام بتحصيل شيكات

 في العمالت األجنبيةوالشراء التعامل بالبيع  .8

 .للعمالءالمخازن و الحديدية  الخزائنتأجير  .9

االستثمار لحساب عمالئها الذين ليس لديهم من القيام بوظيفة أمناء  .11

من مباشرة عمليات االستثمار بطريقة مضمونة  الوقت أو الخبرة بما يمكنهم

 وبدرجة كافية 
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 تجاري  الميزانية المختصرة لبنك

 الخصوم األصول

 ودائع نقدية 

 وكنالقروض من الب قروض 

 رأس مال البنك استثمارات 

 

 الخصوم أو االلتزامات  أواًل:

الودائع تمثل  فإن الودائع،بما أن الوظيفة الرئيسية للبنك تقوم على استقبال  :الودائع -1

وتصنف هذه الودائع في ثالثة مكونات رئيسية  البنك،أكبر مطالبات اآلخرين على 

 : هي

فع د: وهي األموال المودعة في البنك بالعملة المحلية مقابل أوامر الحسابات الجارية -

تعطي المودع الحق في تحريرها مقابل نقوده المودعة وفي العادة ال يستحق ) شيكات)

إال أن بعض الدول تسمح  الجاري،المودع فوائد على األموال المودعة في حسابه 

للبنوك بدفع فوائد على هذه الحسابات وهو ما يطلق عليها بأوامر الدفع القابلة للتفاوض 

وتمثل الودائع الجارية أرخص مصدر لألموال التي يحصل عليها البنك ألنه ال يدفع 

 . عليها فوائد أو أنه يدفع فوائد عليها منخفضة
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موال المودعة في هذه الحسابات فوائد للمودعين وتحقق األ :واألجلحسابات التوفير  -

 ويختلف

عن حساب األجل أو الودائع الزمنية في أن البنوك ال تلزم المودع في  حساب التوفير -

ه يحق رغم أن منها،بالتقيد بفترة زمنية أو أجل محدد قبل السحب  حسابات التوفير

 .الحقتمارس هذا  للبنوك في الكثير من الدول أن

نسبة للودائع التي يرتبط فيها حق المودع في الحصول على فوائد باالحتفاظ أما بال

 .الزمنيةفإنها تعرف بالحسابات ألجل أو الودائع  محددة، بودائعه لفترة زمنية

  :وألجلودائع بعمالت أجنبية جارية أو توفير  -

 : القروض المستحقة على البنك -2

ي لموارد إضافية يوفرها البنك المركز ويلجأ البنك لهذا النوع من القروض لسد حاجته 

مؤسسات مالية تتكون لديها موارد فائضة عن حاجتها ، مقابل فائدة تفرضها  أو بنوك أخرى أو

، ويشمل هذا الجانب من  االقتراضمليًا قبل اإلقدام على  على البنك مما يدفعه للتفكير

 لتزاماتاقبوالت المصرفية ، وهي ، وال الشراء شهادات اإليداع ، واتفاقيات إعادةاللتزامات ا

 . مستحقة على البنك الذي يصدرها
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 : المال وحقوق المساهمين رأس - 3

وهو الجانب الذي يمثل حقوق الملكية التي تتكون من قيمة أسهم المساهمين وطبع ًا 

ع مرور وم ، لرأس المالوليست قيمتها السوقية وهي تمثل المصدر  القيمة اإلسمية لألسهم

مال إما لتعزيز ال لرأساألرباح التي يحققها سنويًا ، ويضيفها  الوقت يستقطع البنك جزًء من

كما يضيف إلى حقوق المساهمين االحتياطيات  موقفه المالي أو إلعادة تدويرها واستثمارها ،

 . موقفه القانوني والمالي القانونية واالحتياطيات العامة التي تساهم كذلك في دعم
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  ثانيًا : األصول

إلى جانب استقبال الودائع ، فإن الجانب اآلخر لوظيفة البنك هو توظيف هذه الودائع 

ثقة التي تقوم على أساس ال المصرفيةلكون العملية  ونظراالتي تتوفر لديه ،  واألموال األخرى 

شاء منها في أي وقت ي نقوده موجودة في البنك ومتوفرة للسحب تنبع من إيمان كل مودع أن

 يضمن توفر مبالغ مناسبة تكفل له اإليفاء بطلبات ، فإن البنك مطالب بإدارة أصوله بشكل

أي عجز في قدرة البنك على اإليفاء  كافة المودعين الذين يرغبون السحب من ودائعهم ، إن

 لالقتراض قد يدفعه للجوء  بالتزاماته 

 :النقد - 1

موارده على شكل نقد في الخزينة لتلبية السحوبات اليومية إن البنك يحتفظ بجزء من 

ة الذي يقرره البنك المركزي على البنوك ، إضاف االلزامييفي باالحتياطي  من الودائع ، وجزء

، تلبي األموال المودعة في البنك المركزي مبالغ الشيكات االلزامي إلى اإليفاء باالحتياطي 

لعمالء في بنك تجاري آخر ، مما يتطلب انتقال  جاري المعنيالمحررة من قبل عمالء البنك الت

المقاصة التي تقوم على عملية تحويل  الودائع فيما بين حسابات البنوك عن طريق عملية

 تسوية مبالغ الشيكات المبالغ بين حسابات مختلف البنوك لدى البنك المركزي من أجل

 .المسحوبة على بنك لحساب بنك آخر
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 مما يسهل عليه دفع الشيكات المصدرة أخرى نك بودائع له في بنوك كما يحتفظ الب

حساباتهم في بنوك أخرى ويرغبون في تحصيل قيم هذه الشيكات عن طريق ألفراد توجد عليها 

 .حساباتهمفي  مبالغتهاإيداع 

كما أن الشيكات التي أودعها عمالء البنك في حساباتهم لديه ومسحوبة على بنوك 

أصول البنك عندما تتم إضافة مبالغ الشيكات لحسابات عمالء البنك حتى   تمثل أحد أخرى،

 . آخر ويطلق عليها نقود في طريقها للتحصيل قبل أن يحصلها البنك من بنك

 : قروض للبنك - 2

هذا الجزء من األصول يمثل المصدر األساسي لعوائد البنك وأهم دعامات العملية 

بمختلف أشكالها ، ويمكن أن تصنف هذه القروض وهي القروض  المصرفية بشكل عام ،

القرض أو حتى حسب آجالها ، وتعتبر القروض من  حسب الجهة المدينة أو حسب نوعية

كلي إال عند حلول آجالها ، كما أن درجة  األصول األقل سيولة ألنه ال يمكن تحصيلها بشكل

ل ناك على سبيل المثافه سيولة القروض تعتمد على نوعية القروض المقدمة من البنك ،

ل فترة تطو  القروض طويلة األجل ، كتلك التي تقدم للقطاع الصناعي والقطاع العقاري ، إذ

تحصيلها مقارنة بالقروض الشخصية والقروض التي تقدم لقطاع التجارة التي تتسم بدرجة 

 . حداعالية وأجل قصير ، وهناك القروض القصيرة اآلجل كتلك التي قد تكون ليوم و  سيولة
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 : االستثمارات  - 3

في  مارات استث إضافة إلى النقد والقروض ، يحتفظ البنك بجزء من أصوله على شكل 

 قاراتكالعوأذونات الخزينة وغيرها ، أو تكون في أصول ثابتة أخرى  مالية كالسندات أوراق

تتنوع من حيث اآلجال مما يوفر للبنك فرصة أكبر لتسييل أصوله  االستثمارات  مثاًل ، وهذه

المخاطرة التي قد يتعرض لها ، وتوفر آجال األو ا رق المالية للبنوك  إن شاء ويقلل درجة

في الطلب على مواردها سواء من  تطرأزيادة قد زيادة  لالستفادة من المرونةدرجة أكبر من 

مسمى االحتياطيات الثانوية على  جعل الكثيرون يطلقون  جانب المودعين أو المدينين ، مما

 . المالية قصيرة اآلجل األكثر ضمانًا كأذونات الخزينة األوراق
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 البنوك التجارية

 أي االئتمان، خلق في الفائقة بقدرتها المالية المؤسسات من غيرها عن التجارية البنوك تنفرد

 يمكن التي الدفع وسائل من الثاني الشكل تمثل النقود من بنوع االقتصاد تنفرد بتزويد أنها

 .المختلفة المعامالت إلنجاز تستخدم والتي ما اقتصاد في الرصيد النقدي حيز في إدخالها

 تستطيع االئتمانية السياسة أن إذ مطلقة ليست االئتمان خلق في القدرة هذه أن ندرك أن والبد

 خالل من وذلك االقتصاد بها يمر التي الظروف تغير مع نقصاناً  أو زيادة تتحكم فيها أن

 . التجارية البنوك به تلتزم القانوني الذي االحتياطي نسبة

 فيها تنخفض التي الحالة عكس االئتمان خلق في القدرة تنكمش االحتياطي نسبة تزداد فعندما

 .لالقتصاد يقدم الذي االئتمان من المزيد خلق التجارية البنوك تستطيع حيث نسبة االحتياطي

 وودائع وهي الجارية الودائع أصحاب أن مفادها أساسية قاعدة عن االئتمان خلق عملية تنشأ

 وقت في يتقدموا لن ، البنك من مسبق إذن دون  يشاء وقت أي في سحبها يحق لصاحبها

 وتقدم ، الجدلي رض ا االفت هذا تم لو وحتى ، التجاري  البنك أودعوه في ما لسحب واحد

 يجعل مما جدد مودعين بها يتقدم جديدة ودائع فإن هناك ، ودائعهم بسحب المودعين هؤالء

 للبنك يعطي مما النسبي الثبات بنوع من يتسم التجاري  البنك في الجارية الودائع رصيد

 سحوبات بين النسبة بسبب ثبات تنشأ االئتمان خلق فعملية ، جديد ائتمان خلق قدرة التجاري 

 . جدد مودعين وايداعات المودعين
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 النقود من بنوعين االقتصاد يمد خاللها فمن لالقتصاد، جداً  مهمة االئتمان خلق عملية إن

 : وهي المختلفة إلتمام المعامالت

 )والمعدنية الورقية العملة (المركزي  البنك بإصدارها ينفرد التي القانونية النقود - 1

 . التجارية البنوك بها تنفرد التي االئتمان خلق عملية عن تنشأ والتي المشتقة النقود - 2

 : هما لسببين تعود العملية بهذه التجارية البنوك انفراد إن

 . سيولة من لديه ما بسبب وقت أي في الودائع تسديد ضمان في التجاري  البنك قدرة - 1

 األعمال وشركات قبل األفراد من االئتمان على استمرار الطلب  - 2

  

 االفتراضات بمجموعة مقيدة وبأنها مطلقة ليست القدرة هذه أن على التأكيد من البد ولكن

 : هي

 من لديهم ما إيداع على إقبالهم إلى ذلك يؤدي بحيث األفراد لدى المصرفي الوعي .1

  مدفوعاتهم تسوية في الشيكات على واعتمادهم التجارية البنوك في نقدية فائضة أرصدة

 . إجبارية نقدية باحيتاطيات التجارية البنوك احتفاظ .2

  المصرفي النظام خارج نقدي تسرب وجود عدم .3

متعددة  فروع ضمن واحد كمصرف تعمل كأنها االقتصاد داخل التجارية البنوك كل .4

 . البالد جميع في ومنتشرة
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 مقدار عن تزيد أموال من لديها ما اقراض في التجارية البنوك لدى الرغبة توفر .5

 . به باالحتفاظ ترغب النقدي التي االحتياطي

 . االئتمان على دائم طلب هناك أن .6

 : االئتمان خلق عملية تتم كيف

 التجاري  البنك أن تفترض االئتمان، خلق في التجاري  البنك قيام كيفية على الضوء إللقاء

 القيد قاعدة وفق وعلى ، وحدةنقدية 5,000 بمبلغ المودعين أحد من وديعة جارية استلم

 لحظة في اآلتي الشكل تأخذ سوف التجاري  للبنك الميزانية العمومية فإن المحاسبة في المزدوج

 . اإليداع

 التجاري  ميزانية البنك

 5111ودائع    5111نقدية   

 

يرغب البنك في استثمار أمواله فيمنح  بالمائة ، 25نفترض أن معدل االحتياطي القانوني 

 قروض، وكما هو معلوم فإن االحتياطي القانوني يوضع في الخزينة، أما الباقي فيمنح قروض 

  

 1251نقدية   

 3751ائتمان 

 5111ودائع   
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 وضع رصيده في بنك ثاني فيصبح  االئتمانوألجل التبسيط نفترض أن صاحب 

 لدينا 

 937.5نقدية   

 2812.5ائتمان 

 3751ودائع   

 

، ولو تتبعنا األمر في لوجدنا 8751=  3751+5111يالحظ أن االلتزامات أو الودائع هي 

 هو االئتمان أن حجم 

اإلئتمان  =  𝑐
(1 − 𝑎)

𝑎
 

 يمكن القول كذلك أن الودائع تضاعفت ب 

الودائع =  𝑐
1

𝑎
 

وفي المثال  فتمثل معدل االحتياطي القانوني aقيمة الوديعة األولى، أما   cحيث   تمثل 

 السايق

  أي تم توليد ثالث اضعاف. 15111نجد  

 وحدة نقدية 21111حجم الودائع 

  = الوديعة األولى15111-21111أجمالي االحتياطي القانوني 
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 الفصل الرابع 

 النظرية النقدية 
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  الكينزيون والكالسيكسوف نستعرض في هذا المبحث إلى أهم أراء المدارس االقتصادية 

 النظرية الكالسيكية والنيوكالسيكية

أول يشر فويعد االقتصادي لعمل النقود على معادلة التبادل، يعتمد الكالسيك في تفسيرهم  

من وضع معادلة كانت بمثابة األداة التحليلية لتوضيح العوامل المفسرة لتقلبات المستوى العام 

ألسعار للألسعار أي قيمة النقود والسيما لتوضيح العالقة بين كمية النقود والمستوى العام 

ليل بصورة معادلة رياضية بسيطة أطلق عليها معادلة التبادل االقتصادي فيشر هذا التح صاغ

 أو المعامالت أو معادلة فيشر وقد أخذت  الشكل التالي:

1................................................................................. TPVM  

 ولقد طورت هذه معادلة بربطها باإلنتاج كاألتي:

2.................................................................................. PYVM  

 تقوم هذه المعادلة على مجموعة من االفتراضات 

  ثباتY 
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  ثباتV 

  وجود عالقة ذات اتجاه واحد منM  الىP 

ونظرًا لالنتقادات التي وجهت إلى معادلة التبادل، والتي كانت تؤكد على جانب عرض النقود، 

ظهرت نظرية بديلة على أيدي مارشال وبيجو وروبرتسون من جامعة كامبردج في انكلترا، 

ام بها هضة للنظرية الكمية التي قعرفت باسم نظرية األرصدة النقدية، هذه النظرية ال تعد منا

 الكالسيك وإنما تطويرًا لها وتكمن أهميتها من ناحيتين: 

أنها ركزت في تحليلها على مفهوم الطلب على النقود، أي حجم األرصدة التي يرغب األفراد -1

 االحتفاظ بها.

كمية النقود بربطت مسألة تحديد المستوى العام لألسعار بعرض النقود والطلب عليه وليس -2

 فقط، كما تدعي النظرية الكمية الكالسيكية.

يرى مارشال بأن هنالك نسبة من الدخل التي يرغب أفراد المجتمع االحتفاظ بها على شكل 

ويمكن تحديد هذه النسبة بالصيغة  K  أرصدة نقدية سائلة. وقد رمز لهذه النسبة بالرمز

 الرياضية التالية:

3.....................................................................
.YP

M
K  

21كمية النقود المتداولة  Mيث تمثل ح MM   ،وهي نفس المتغير الموجود في معادلة التبادل

 فتمثل الدخل  PYأما  



النقدية النظرية:  الرابع الفصل   

 

56 
 

جوهر معادلة األرصدة النقدية يرتكز على العالقة بين الرغبة في االحتفاظ بأرصدة 

ويؤكدون أن التغيرات في رغبة األفراد أو ميلهم نقدية من جهة والدخل النقدي من جهة أخرى، 

لالحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة كنسبة من دخلهم مع ثبات كمية النقود المعروضة سيؤدي إلى 

التأثير على حجم اإلنتاج ثم على حجم الدخل، وأخيرًا على المستوى العام لألسعار، فالتأثير 

مباشر، أي أن التأثير سيكون بداية على على األسعار يكون وفق هذا التحليل تأثير غير 

فإذا تغيرت كمية النقود نحو الزيادة في ظل ثبات نسبة ما يحتفظ به األفراد  الناتج ثم األسعار،

فمعنى ذلك ستتواجد نقود تزيد من حاجة العناصر االقتصادية لالحتفاظ  Kمن أرصدة نقدية 

إلى التوازن ينبغي  Kولكي تعود  ،يؤدي إلى اختالل العالقة بها في صورة أرصدة نقدية مما

على األفراد أن يتخلصوا مما في حوزتهم من نقود فائضة عن حاجتهم وذلك بإنفاقها في سوق 

السلع والخدمات وبذلك يكون التأثير على الدخل الوطني، حيث يتجه نحو التزايد أو تتجه 

 األسعار إلى االرتفاع.

قود، توقف على الطلب وعرض النووفقًا لنظرية األرصدة النقدية فان قيمة النقود إنما ت

فقيمة النقود في أي وقت إنما تتحدد عبر المستوى الذي يتحقق عنده تساوي الكمية المطلوبة 

من النقود مع الكمية المعروضة من النقود، ومن ثم فإن التغير في قيمة النقود عبر الزمن إنما 

 ما.                           المطلوبة منه أو في كليهيرجع إلى حدوث تغير في الكمية المعروضة من النقود والكمية 

لكن هذا لم يمنع من توجيه عدة انتقادات لهذه النظرية تكمن أساسا في عدم صحة االفتراضات 

-1121ما أثبتته التجارب و الوقائع، فمثال خالل الكساد كبير عام  عليها وهوالتي قامت 
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اهرة التضخم، إذا لم تؤدي زيادة كمية النقود ثبت عدم صحة تفسير هذه النظرية لظ 1111

خالل هذه الفترة المذكور إلي ارتفاع األسعار، فقد حاولت الحكومة األمريكية مكافحة الكساد 

العظيم عن طريق خلق عجز في الميزانية، وتمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فزادت 

 لي االقتراض لكن الجزء األكبر من الزيادةمن احتياطيات البنوك التجارية و شجعت األفراد ع

في النقود استقر في أيدي الجمهور في شكل عاطل ولم يتوجه نحو اإلنفاق، ألنهم كانوا 

  .يتوقعون انخفاض أكبر في األسعار بالشكل الذي أدى إلي انخفاض سرعة دورانها

 

 مالحظات 

 حيادية النقود تعني تأثير النقود على األسعار فقط 

 فيشر معادلة تعريفية صالحة دوما في التحليل االقتصادي ألنها تعني أن  معادلة

 الدخل الوطني يساوي االنفاق

  تتأثرK .بعدة عوامل منها سعر الفائدة، وهذا ما أكده كينز 

 .معادلة األرصدة هي دالة طلب 
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 التحليل الكينزي 

بعد أن مر النظام االقتصادي العالمي بأعنف أزمة اقتصادية والتي عرفت تاريخيا 

باألزمة الكبرى ، وقد عجز التحليل الكالسيكي عن معالجة هذه األزمة لتأتي النظرية الكينزية 

بمنزلة ثورة حقيقية في النظامين النقدي واالقتصادي، ففي الوقت الذي تؤمن به النظرية 

ادية النقود، تقوم النظرية الكينزية على أساس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكالسيكية بحي

النقود على مستوى االقتصاد الوطني، بمعنى أن تغيرات كمية النقود يؤثر بالتبعية في المتغيرات 

االقتصادية سواء العمالة واإلنتاج واالستهالك واالدخار االستثمار وبالتالي يؤثر في الوضع 

ادي ككل، وبهذا فإن وجهة النظر النقدية عند "كينز" قد قامت على فروض تخالف فيه االقتص

 فروض نظرية كمية النقود عند الكالسيك.

وعند كينز فإن الطلب على النقود يتأثر بدوافع وهي دافعي إتمام المعامالت و الحيطة والحذر 

ف أن كامبريدج ، لكن االختال والذين يحددهما الدخل وهي النفس الفكرة التي نادت بها مدرسة

كينز أضاف دافعا اخرا وهو دافع المضاربة والذي يعني أن الفرد يمكن أن يمسك النقود لديه 

 لتحقيق عوائد في المستقبل، وعليه قالنقود تطلب لذاتها.

 وقد قام تحليل كينز على مجموعة من االفتراضات منها 

 أن البديل الوحيد للنقود هو السندات 
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 ليس لها عائد النقود 

ومع تركيز كينز في ذلك الجزء من الطلب على النقود على العالقة بين الدخل الحقيقي 

واألرصدة الحقيقية إال أنه لم يتطرق إلى الشكل والطريقة التي يحتفظ بها األفراد بتلك األرصدة 

قع المستثمرين تو  كما أن النقود والسندات هما الشكالن الوحيدان لالحتفاظ بالثروة، وبالتالي فإن

انخفاض سعر الفائدة السوقي كان ألن النقود الموجودة هي الشكل الوحيد الذي يفضله 

المستثمرون وبالعكس، ولكن مع التطورات التي حصلت في األسواق المالية وإمكانية استثمار 

صدتهم ر األموال لمدة قصيرة جدا، أصبح من الضروري معرفة الطريقة التي يحتفظ بها األفراد بأ

 النقدية وهذا ما حاول الكينزيون تفسيره من خالل تحليالتهم المختلفة.

كان تحليل كينز وفق هذه الفرضيات ناقصا، مما استدعى ونظرا لتغير الظروف واألفكار فقد 

د من اإلشارة وفي نفس السياق البالعلماء للدفاع عن األفكار الكينزية ومن بينهم بومول وتوبين 

الكينزيين" تطوير وتقييم النظرية العامة لكينز بصورة منتظمة وسهلة وانطلقوا في إلى محاولة "

ذلك من تفسيرهم ألثر السياسة النقدية من خالل منحنيين أساسيين، منحنى تفضيل السيولة 

ومنحنى الكفاية الحدية لرأس المال، إذ يمكن التعرف على دور السياسة النقدية من خالل 

ثر أمنا ت الكمية المعروضة يكون أكاة بالنسبة لسعر الفائدة أي أن تغير مرونة تفضيل السيول

لسعر الفائدة، وبالتالي في االستثمار والتشغيل طالما كان الطلب على النقود أقل مرونة 

وحساسية بالنسبة إلى التغير في سعر الفائدة وبالعكس، في حين تمتع منحنى الكفاية الحدية 
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لسعر الفائدة يؤدي إلى  زيادة االستثمار بمقدار أكبر جراء تغير أقل لرأس المال بمرونة أكبر 

 في سعر الفائدة وبالعكس.

 

توسيع دالة الطلب على النقود، إذ يوضح نموذج بومل شيئًا وليم بومل  وحاول االقتصادي 

جديدًا لم يكن واضحًا في السابق، وهو أن الطلب على النقود ألغراض المعامالت، وليس فقط 

طلب ألغراض المضاربة يمكن أن يكون حساساً ويستجيب لتغيرات سعر الفائدة، إذ أن ارتفاع ال

أو انخفاض معدالت الفائدة، هو زيادة تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالنقود وعليه فان الطلب 

ذلك في إطار تحليل العوائد المتوقعة، أما  ععلى النقود سوف ينخفض، ونستطيع أن نض

كلفة الفرصة البديلة والتي استخدمت من قبل االقتصادي بومل في نموذجه حول منهجية ت

الطلب على النقود ألغراض المعامالت يمكن استخدامها أيضًا في تحليل الطلب على النقود 

ألغراض االحتياط أو الطوارئ. حيث يمكن القول وفقًا لذلك، بأن الطلب على النقود ألغراض 

  ط عكسيًا مع معدالت الفائدةالطوارئ واالحتياط يرتب

في النظرية الكينزية محاولة منه في ربط االقتصاد النقدي جيمس توبن وكانت مساهمة 

باالقتصاد الحقيقي، وفي محاولة منه لسد بعض ثغرات الطلب على النقود في النظرية الكينزية، 

تفسير هذا الطلب على أساس الموازنة بين العوائد والمخاطر بين المضاربين،  إذ حاول توبن

وتسمى نظريته بنظرية التوازن العام للمحفظة االستثمارية.  حيث حاول توبن تجنب االنتقاد 
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الموجهه إلى تحليل كينز، وذلك بمحاولته إثبات ما توصل إليه كينز باالعتماد على منهج 

ه قاً من معالجته لتفضيل السيولة في ظل مستقبل يتسم بعدم اليقين وتسودالمحفظة المالية انطال

المخاطرة، وتدور فكرته األساسية أن األفراد ال يهتمون فقط بالعائد المتوقع على إحدى األصول 

المكونة لثرواتهم مقابل االخرى عندما يقررون ما الذي يحتفظون به في محفظتهم االستثمارية، 

 هتمون بالخطر المالزم للعائد من كل نوع من أنواع تلك األصول. ولكنهم أيضًا ي

إن تحليل توبن يكشف أيضا بأن األفراد يستطيعون تقليل درجة المخاطرة بتوسيع وتنويع 

محفظتهم االستثمارية، وذلك عن طريق االحتفاظ بالسندات والنقود معًا كمخزن للثروة، ويعد 

 يل أكثر واقعية لوصف سلوك األفراد ومن ثم إعطاء تفسيرهذا االحتمال الذي توصل إليه التحل

 للطلب على النقود ألغراض المضاربة بصورة اقرب إلى الواقع والمنطق العملي. 

لقد جاءت مساهمة الكنزين هذه خاصة بعد أن تعرضت نظرية كينز في الطلب على النقود 

ي تحدث عنه كينز هو حالة ألغراض المضاربة إلى انتقادات عد أولها أن فخ السيولة الذ

خاصة في الطلب على النقود وال يحصل ذلك إال في الظروف غير االعتيادية كزمن الكساد 

االقتصادي الكبير الذي مر به العالم خال الثالثينات من القرن الماضي، وثانيها أن الطلب 

روة بالكامل الثعلى النقود ألغراض المضاربة مبني على افتراض االختيار ما بين االحتفاظ ب

وبشكل نقدي أو بشكل سندات، بينما الحالة األكثر احتماال في رأي المستثمر هو تنويع 

المحفظة وتوزيع الثروة ما بين السندات والنقود ولكن بفضل مساهمة الكينزيين وبالذات 

"ماركوتيس وجيمس توبن" في الخمسينات من القرن الماضي جاءت لتعالج هذا النقص في 
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ة الكينزية، وقدم كل منهما الطريقة التي يمكن لألفراد من خاللها االختيار ما بين النظري

المضاربة في توزيع ثرواتهم والنقود والسندات وعلى أساس الموازنة بين العوائد والمخاطر 

 .والوصول إلى محفظة استثمارية متنوعة من النقود والسندات

 مدرسة شيكاغو

أفكاره كالسيكيا لينتهي معارضا وبشدة للفروض والمبادئ األساسية  مثلما بدأ كينز

للتحليل الكالسيكي، فإن األفكار والمبادئ األساسية للتحليل الكينزي قد تعرضت هي األخرى 

النتقادات عدة من لدن أصحاب مدرسة شيكاغو أو المسماة المدرسة "النقودية" والتي يتزعمها 

 .فريدمان "االقتصادي األمريكي "ملتون 

فبعد تراجع نظرية كمية النقود الكالسيكية على مسرح الفكر االقتصادي مدة عقدين من الزمن 

على يد االقتصادي المعروف  1191تقريبا، أعيدت الحياة إلى هذه النظرية وبالتحديد سنة 

على  د"ملتون فريدمان " إذ انصب اهتمامه على دور النقود والسياسة النقدية في االقتصاد وشد

أهمية معادلة التبادل بوصفها وسيلة تحليلية، وعلى أهمية النظرية الكمية للنقود كأداة للسياسة 

االقتصادية بوصفها خير تعبير عن دور كمية النقود، وفي الوقت نفسه تعد همزة وصل بين 

 .السياسة النقدية ومقدار اإلنفاق الكلي في االقتصاد

أشكال الثروة التي يمكن أن تأخذ صور أخرى كالسندات حسب فريدمان فإن النقود شكل من 

واألسهم والسلع العينية ورأس المال البشري ووفقا لهذا التحليل فإن دالة الطلب على النقود 
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تعتمد على الثروة المحتفظ بها على أشكال مختلفة وتكلفة األشكال المختلفة لالحتفاظ بالثروة 

 الثروة، ويعتمد المقدار الحقيقي للنقود وبشكل محدد علىوعائداتها واألذواق وتفضيالت مالكي 

سعر الفائدة والمعدل المتوقع للتضخم، والثروة بوصفها تتضمن ثروة بشرية ونسبة الثروة غير 

البشرية إلى الثورة البشرية وأية متغيرات أخرى يمكن أن يكون لها تأثير في األذواق 

 والتفضيالت. 

ية دالة في عوائد األصول المالية والنقدية وهي متغيرات خارجية إن الطلب على السيولة النقد

وكذلك معدل التضخم المتوقع هو اآلخر متغير خارجي، في حين أن الدخل الدائم متغيرا 

داخلي، ليصل إلى أن دالة الطلب على النقود وهي متجانسة من الدرجة األولى بالنسبة إلى 

 ولكن بطريقة تحليلية مختلفة، أما   فيما يتعلق بعرضاألسعار ليعود النظرية الكمية للنقود 

 النقود فقد الحظ فريدمان أن لها أهمية كبيرة في تحقيق االستقرار االقتصادي.

للنقود دور كبير في النشاط االقتصادي، فأية تقلبات في عرض النقود ستقود إلى   تقلبات  

حافظة على تحقيق التوظيف الكامل النشاط االقتصادي، وهنا يؤكد فريدمان أنه من أجل الم

دون التضخم يتطلب أن ينمو الناتج الوطني الصافي بمقدار الزيادة نفسها في المعروض 

النقدي أي ضبط معدل التغيير في عرض النقود وبنسبة ثابتة ومستقرة تبعا لمعدل النمو 

 ية.االقتصادي والذي بدوره يحقق استقرارا نقديا، وهذا هو دور السياسة النقد
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فقد أكد النقديون أن للنقود " دور فعلي في التأثير على حجم اإلنتاج إنما في األجل القصير"، 

في حين أن الزيادة في عرض النقد ستؤدي "  إلى تبدل في نمو الدخل اإلسمي بعد ستة  أو 

تسعة أشهر على وجه تقريبي  واألثار على مستوى األسعار أسوة بما هي على الدخل واالنتاج 

تالحظ بعد اثني عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا الحقا، بحيث أن الفاصل الزمني بين النمو 

االقتصادي والتغير في معدل التضخم هو في المتوسط بحدود السنتين أما أما على امتداد 

عقود فإن النمو النقدي يؤثر بشكل خاص على على األسعار أي أنه ليس محايدا في األجل 

حيادية النقود على امتداد عقود" ومن ثم فإن الزيادة السريعة في المعروض القصير ، وتظهر 

النقدي خالل المدة الطويلة تسبب ارتفاعا في معدل التضخم وليس ارتفاع معدل النمو في 

 الناتج، طالما أنهم ينظرون إلى  التضخم على أنه ظاهرة نقدية بحتة.
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طبقها التي ت الوسائل المختلفةيمكن تعريف السياسة النقدية بأنها : عبارة عن جميع 

محدد وذلك بأحداث التأثيرات الالزمة على النقد،  هدف اقتصاديالسلطات النقدية لتحقيق 

عليه فإن السلطات تقوم بتحديد بعض األهداف التي تسعى إلى تحقيقها على الصعيد  وبناءا

االقتصادي، ومن ثم تستخدم الوسائل المختلفة لتحقيقها عن طريق إتباع السياسة النقدية 

المناسبة والتي تساعد على خلق الظروف المالئمة لتحقيق  هذه األهداف باستخدام أدوات 

لك تعرف على أنها مجموعة التدابير واإلجراءات التي تتخذها السلطات السياسة النقدية . كذ

النقدية إلدارة كمية النقد وتنظيم عملية إصدارها بالشكل المناسب من حيث سرعة وسهولة 

تداول وحدة النقود،وتنظيم السيولة العامة لالقتصاد الوطني لتحقيق األهداف المعنية،منها 

وخارجيا وأهداف أخرى مباشرة وغير مباشرة تنتهي بالحفاظ على  الحفاظ على قيمة النقد محليا

 االستقرار االقتصادي.

 أهداف السياسة النقدية التقليدية 

يمكن تعريف األهداف النهائية للسياسة النقدية على أنها تلك المؤشرات التي يسعى كل 

بلد إلى تحقيقها في إطار األهداف االقتصادية الكلية. حيث تسعى السياسة النقدية دوما إلى 

بلوغ األهداف العامة أو النهائية التي تسعى لها دوما السياسة االقتصادية العامة وذلك نظرا 

ارها أداة أو وسيلة من الوسائل الظرفية للسياسة االقتصادية في أي اقتصاد كان وبلوغ العتب
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تلك االهداف النهائية لن يأتي إال من خالل المرور بأهداف أولية ووسيطية التي تعتبر حلقة 

الوصول لتحقيق األهداف النهائية، وقد تختلف من دولة إلى أخرى لعدة اعتبارات، وتستهدف 

لنقدية بالدرجة األولى التأثير على كمية النقود المتداولة في االقتصاد ومعدالت السياسة ا

الفائدة، قصد التأثير على مستوى األداء االقتصادي بشكل عام، وتسعى السياسة النقدية إلى 

 ضمان  التوازن االقتصادي الداخلي والخارجي

 األهداف النهائية للسياسة النقدية التقليدية 

هناك اتفاق واسع على ان األهداف الرئيسية والنهائية للسياسة االقتصادية بشكل عموما      

 عام والسياسة النقدية بشكل خاص تتمثل في: 

  تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار 

  العمالة الكاملة 

  تحقيق معدل نمو اقتصادي عالي 

  توازن ميزان المدفوعات 

 األهداف األولية

يحاول  السياسة النقدية، وهي متغيرات استراتيجيةتمثل األهداف األولية كحلقة بداية في 

غيير معدل ت، فمثال عندما يتقرر الوسيطةالبنك المركزي أن يتحكم فيها للتأثير على األهداف 

فإنه يجب تبني متغيرات احتياطات البنوك وظروف السوق المتفقة مع  النقود االجمالي نمو
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اجمالي النقود في اآلجل الطويلة، ولهذا فاألهداف األولية ماهي إال صلة ترابط بين أدوات 

 .الوسيطةالسياسة النقدية واألهداف 

 المتغيرات:وتتمثل األهداف األولية في مجموعتين من 

هي مجمعات االحتياطات وتتضمن القاعدة النقدية ومجموع احتياطات  :األولىالمجموعة 

: تتعلق بظروف سوق النقد ويحتوي على االحتياطات الحرة وأسعار موعة الثانيةالمجالبنوك، 

 الفائدة في السوق النقدي.

 مجمعات االحتياطات النقدية 

ن في المعامالت ويكو  يمكن استخدامهاتعرف القاعدة النقدية على أنها األصول التي 

يما لدى البنوك المركزية وف ديواالحتياطي النقمن زاوية استخداماتها من العملة في التداول 

يخص المجمع االحتياطي األكثر فعالية وسهولة فيبقى الجدل قائما حوله نظرا ألن هذه الفعالية 

تتعلق بالتجربة وليس بالتنظير فقط، وكذا تحكم السلطات النقدية في مجاميع "النقود المتداولة 

 االحتياطات المصرفية ". -الودائع–

 سوق النقد الهدف الثاني: ظروف 

وأسعار الفائدة األخرى التي يمارس عليها تتكون هذه المجموعة من االحتياطات الحرة، 

، ويعني بظروف السوق عموما قدره المقترضين ومواقفهم السريعة أو البنك المركزي رقابة قوية
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 البطيئة في معدل نمو االئتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض من أسعار الفائدة وشروط اإلقراض

 األخرى.

فيما يخص االحتياطات الحرة فإنها تمثل االحتياطات الفائضة للبنوك لدى البنك 

المركزي مطروحا منها االحتياطات التي اقترضت منها هذه البنوك من البنك المركزي وتسمى 

صافي االقتراض. وقد استعملت ظروف سوق النقد كأرقام قياسية مثل معدالت الفائدة على 

ة و األوراق التجارية، معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على العمالء، ومعدل أذونات الخزان

 الفائدة على قروض البنوك فيما بينها.

 األهداف الوسيطة للسياسة النقدية التقليدية 

هي المتغيرات النقدية القابلة للمراقبة من طرف السلطات النقدية والمرتبطة بشكل ثابت 

 .مقدار النمو السنوي للكتلة النقديةومقدر باألهداف النهائية مثل 

 نظرا لفوائدها وهي :  الوسيطةوتستخدم السياسة النقدية األهداف 

يمكن للمصارف المركزية أن تؤثر في هذه المتغيرات وبإمكان السياسة النقدية أن تؤثر  .1

 على تقلبات المجمعات النقدية على سعر الصرف، وعلى معدالت الفائدة .

تعتبر األهداف الوسيطية بمثابة إعالن البنك المركزي عن استراتيجية للسياسة والهدف  .2

 من ذلك مايلي : 

  إعطاء األعوان االقتصاديين إطارا مرجعيا لتركيز وتوجيه توقعاتهم 
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 االلتزام  بالتحرك في حالة عدم بلوغ هذه األهداف الوسيطية 

عندما تنتشر هذه األهداف الوسيطة فهي تمثل استقاللية لعمل السياسة النقدية، كما تشترط 

اب داف واضحة وسهلة االستيعأن يعكس الهدف الوسيط الهدف النهائي المنشود، وتكون األه

بين المتعاملين كمستوى معدالت الفائدة األساسية، سعر الصرف والمجمعات النقدية. واعتمد 

الكنيزين معدل فائدة كمؤشر وسيلة كهدف وسيط بينما اعتمد النقديون كمية النقد كمؤشر 

 طة وهي:والقاعدة النقدية كهدف وسيطي وهناك ثالث نماذج ممكنة من األهداف الوسي

  سعر الصرف  مستوى معدالت الفائدة األساسية 

  المجمعات النقدية 

 الشكل التالي يظهر وضعية األهداف

تخطيط
 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف األولية

 التشغيلية

فيذ
تن

 

 

 األهداف الوسيطة

 

 األهداف النهاية
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 أدوات السياسة النقدية التقليدية 

النقدية عن طريق السياسة النقدية بزيادة أو تخفيض حجم المعروض تتدخل السلطة 

  المباشرة(عن طريق مختلف أدواتها التقليدية )المباشرة وغير  النقدي

 األدوات غير المباشرة 

تستخدم السلطة النقدية األدوات غير المباشرة بهدف التأثير في حجم االئتمان بغض النظر 

عن استعماالته وهاته األدوات تمكن السلطة النقدية من مراقبة تطور الوضعية النقدية في 

االقتصاد بطريقة غير مباشرة، وهي تستهدف من خالل هاته األدوات التأثير على البنوك 

اطاتها النقدية في االقراض والتوسع في حجم االئتمان الكلي، وهاته األدوات هي الستخدام احتي

: 

يقصد بها تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بيع أو عمليات السوق المفتوحة:  .1

شراء األوراق المالية والتجارية والسندات الحكومية بهدف التأثير على االئتمان من 

دية حسب الحاجة وحسب الظروف االقتصادية خالل ضخ أو سحب السيولة النق

 ائدة.الف أسعارأوال بنا يؤثر على  األسعارعلى  شراء األوراقالسائدة. وتؤثر عملية 

يمثل االحتياطي االجباري نسبة من الودائع لدى البنوك  االجباري:نسبة االحتياطي  .2

التجارية، تقوم بإيداعها لدى البنك المركزي بصفة اجبارية وتكون عليها فائدة، ويقوم 

البنك من خالل  هاته األداء بالتأثير في حجم االئتمان من خالل رفع أو خفض نسبة 
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لظروف انكماشية حسبما تمليه ا االحتياطي حسب نوع السياسة النقدية، توسعية كانت أو

 االقتصادية .

هو معدل يطبقه البنك المركزي على االوراق قصيرة األجل، التي  الخصم:سعر إعادة  .3

تأتي بها البنوك التجارية إلعادة خصمها عند حاجتها للسيولة، وبذلك يستخدم البنك 

تمان من في حجم االئ المركزي هاته األدوات باعتباره الملجأ األخير لإلقراض وعليه يؤثر

خالل رفع أو خفض معدل إعادة الخصم حسب نوع السياسة النقدية، توسعية كانت أو 

انكماشية حسبما تمليه الظروف االقتصادية وتلجأ اليه البنوك التجارية بصفة خاصة عند 

األزمات النقدية والمالية. ومايميز هاته األدوات أنها غير فعالة في حالة الركود 

  .ادي، وفعالة في حالة الرواج فقطاالقتص
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 األدوات المباشرة للسياسة النقدية التقليدية 

كانت األدوات غير المباشرة تستهدف التأثير في حجم االئتمان فان األدوات المباشرة  

تستهدف تأثير االئتمان، اضافة إلى تقييد حرية البنوك التجارية في ممارسة بعض أنشطتها 

المالية وغالبا ماتستخدم األدوات المباشرة للتأثير على قطاعات دون أخرى في االقتصاد، 

 اشرة النقدية هي كالتالي : واألدوات المب

: هي تعليمات يرسلها البنك المركزي إلى البنوك التجارية وهي غير ملزمة،  االقناع األدبي -1

تتضمن هاته التعليمات محاولة إقناع البنوك التجارية بضرورة رفع أو تخفيض حجم االئتمان 

لمجال دون أخرى ويترك ا حسب اتجاه السياسة النقدية المطبقة لقطاعات معينة في االقتصاد

للبنوك التجارية لتحديد مجاالت االقراض المناسبة لها، ويعود مدى التزام البنوك التجارية بهاته 

التعليمات إلى قوة عالقتها مع البنك المركزي ومدى حاجتها إليه وترددها عليه في توفير 

 السيولة باعتبارها الملجأ األخير لإلقراض .

يفرض البنك المركزي حد أقصى لسعر الفائدة :  الفائدة على الودائعالحد األقصى لسعر –

على الودائع بهدف تخفيض السيولة الناتجة عن الودائع، يتدخل البنك المركزي بتسقيف سعر 

الفائدة على الودائع بهدف التحكم في حجم السيولة و تحقيق االستقرار االقتصادي، والحد من 

 ح االئتمان.التجارية على منقدرة البنوك 
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يتدخل البنك المركزي بتعليمات وأوامر ملزمة بتسقيف االئتمان الممنوح، :  تأطير االئتمان

وحجمه ونسبته واتجاهه خالل السنة المالية، وفق رزنامة تضعها البنوك التجارية ويمكن تمديده 

 كستة أشهر أخرى شريطه أن ال يتعدى حجم القروض ما تم تحديده مسبقا من قبل البن

المركزي وهذه األدوات تهدف إلى ضبط حجم القروض الموزعة خاصة االستهالكية منها . 

يمكن للبنك المركزي أن يميز بين البنوك لتحقيق االهداف العامة كتسهيل القروض الصناعية 

 والفالحية وتقييد التجارية 
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 السياسة النقدية غير التقليدية

 أدوات السياسة النقدية غير التقليدية 

اتخذت معظم البنوك المركزية مجموعة  2002منذ بداية األزمة المالية العالمية سنة 

من التدابير واإلجراءات الحديثة والتي تنطوي على أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لمواجهة 

 المخاطر المتزايدة لألزمات المالية المتعاقبة. 

 أداة التسيير الكمي:-أوال

يدل مصطلح التسيير الكمي على أحد أدوات السياسة النقدية التي يطلق عليها تسمية 

غير التقليدية والتي يمكن للبنوك المركزية أن تستعملها في بعض األوضاع االقتصادية 

ن عدم تمكن عاالستثنائية كاألزمات المالية الكبرى، وينبع الطابع غير التقليدي لهذه األدوات 

البنوك المركزية من استعمال أدواتها التقليدية المتمثلة أساسا معدل الخصم أو معدالت مابين 

البنوك، وأداة االحتياطي اإلجباري، وأداة السوق المفتوحة التي تهدف إلى التحكم في الكتلة 

 النقدية.

ط ل إلعادة تنشيالهدف من استعمال هذه األداة هو خفض معدالت الفائدة الطويلة األج

االقتصاد مباشرة، ويقوم ميكانيزم التيسير الكمي على زيادة خصوم ميزانية البنك المركزي حيث 

يقتني هذا األخير أصول مختلفة قد تشمل أصول قليلة المخاطر كسندات الخزينة أو أصول 

 أخرى أكثر خطرا مثل سندات الرهن العقاري .
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 2002و  2001اتخذها بنك اليابان بين عامي شكلت اإلجراءات غير التقليدية التي 

أول حالة تستعمل فيها أداة التيسير الكمي من طرف عدة بنوك مركزية على غرار االحتياطي 

وبنك   (BOE )، بنك انجلترا  (BCE)، البنك المركزي األوربي  (FED)الفيدرالي األمريكي 

 مرة أخرى .   (BOJ)اليابان 

الكمي أداة مشابهة ألداة اصدار النقود إال أنها أكثر تطورا منها في اجراءات  يعتبر التيسيرر

 تنفيذها، وهي ترتكز على عاملين أساسين هما : 

  توفير السيولة ليتم تداولها 

  زيادة احتياطات القطاع البنكي 

ة  ييعتبر العامل األول في حالة األزمات المالية عامال جوهريا حيث تستطيع البنوك المركز 

بتحقيقه تجنب الكساد ، في حين يسمح العامل الثاني بتحفيز البنوك التجارية على االقراض 

 مجددا.

ضخ األموال في االقتصاد عن طريق شراء ببنك مركزي العادة تتكون العملية من   

 .األوراق المالية )مثل األسهم والسندات وأصول الخزانة( من الحكومة أو البنوك التجارية

الغرض من التسهيالت الكمية هو زيادة المعروض من النقود ، مما يجعل الوصول 

إليه أكثر سهولة كطريقة لتحفيز النشاط االقتصادي والنمو. والفكرة هي إبقاء أسعار الفائدة 

منخفضة وتعزيز اإلقراض للشركات والمستهلكين وتعزيز الثقة في االقتصاد الكلي. لكن من 
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 يعمل التيسير الكمي دائماا وهو في الواقع نه  مثير للجدل للغاية مع كل ال الناحية العملية 

  التيسيرات الكمية هي سياسة نقدية توسعية جديدة نسبياا.   .من المدافعين والمنتقدين

تم تصميم برنام  التيسير الكمي لمعالجة المشاكل التي نشأت عندما فشلت الممارسات 

المصرفية الحديثة التقليدية في منع الركود. يتمثل الهدف الرئيسي للتيسير الكمي في زيادة 

وتعديالت أسعار الفائدة وهي واحدة من األدوات الرئيسية التي  التضخم )لتجنب االنكماش( 

بنوك المركزية للحفاظ على معدل التضخم. فعندما يتباطأ االقتراض والنشاط تستخدمها ال

يمكن للبنك المركزي في أي بلد تخفيض سعر الفائدة لجعل البنوك قادرة على تقديم  المالي 

قروض بأسعار معقولة. وعلى النقيض من ذلك، عندما تكون األشياء حرة بعض الشيء حيث 

مثابة قد يكون سعر الفائدة األعلى ب مستويات محفوفة بالمخاطر يقترب اإلنفاق واالئتمان من 

  .بوابة توقف إلى حد ما

 أسعار الفائدة الصفرية: -ثانيا

تتبع البنوك المركزية سياسة أسعار الفائدة الصفرية في حالة األزمات من أجل تسهيل 

لوبة ان والكمية المطحصول األفراد على االئتمان ألن العالقة بين أسعار الفائدة على االئتم

منه ترتبط بعالقة عكسية، حيث ارتفاع سعر الفائدة على االقراض يقلل من الطلب على 

، حيث سادت أسعار الفائدة الرئيسية الحقيقية المنخفضة لفترات 1القروض والعكس صحيح 
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( سواء  2002طويلة اغلب االقتصاديات المتقدمة خالل ظروف األزمة المالية العالمية )

لواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األوربي، واليابان ...الخ، حيث يتخذ البنك المركزي قرار ا

خفض معدل الفائدة عندما يالحظ بطء في معدالت النمو االقتصادي من اجل ضخ كميات 

كبيرة من السيولة لدفع حركة االقتصاد بشكل عام لتصل إلى مرحلة االنتعاش االقتصادي، 

ألداة من خالل االلتزام الصريح أو الضمني للبنك المركزي للحفاظ على معدل وترتكز هذه ا

الفائدة الرئيسي القريب من الصفر لفترة معينة ويهدف هذا االجراء إلى ترسيخ التوقعات 

المستقبلية لسعر الفائدة عند مستوى جد منخفض مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدل 

ة م التي تولدها السياسة النقدية المنتهجة للبنك المركزي، إضافالفائدة وارتفاع توقعات التضخ

إلى إمكانية اعالنه عن مستوى تضخم أعلى من السابق الذي ساد في فترة األزمة أو الكساد، 

حيث قام البنك المركزي األوربي بأكثر من عشرة تخفيضات متتالية ألسعار الفائدة الرئيسية 

وذلك لمواجهة الركود واالنكماش االقتصادي واستمر  2002المية منذ اندالع األزمة المالية الع

 الوضع على حاله في ظل أزمة الديون السيادية األوروبية ليحقق مستويات قياسية 

 

 أسعار الفائدة السالبة: –ثالثا

من الناحية النظرية فان أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه سعر الفائدة هو الصفر في 

المائة، ومن المفترض كذلك أنه عندما يصل معدل الفائدة إلى الصفر تفقد السياسة النقدية 
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فعاليتها في التأثير عن طريق هذه اآللية، غير أن التطبيق العملي أثبت أنه من الممكن أن 

لنقدية إلى تخفيض معدالت  الفائدة إلى مادون الصفر، لكن هذا المعدل يتم تلجأ السلطات ا

التعامل به ما بين البنوك التجارية والبنوك المركزية ،  من خالل تطبيق هذه األداة إلى الوصول 

 إلى جملة من األهداف أهمها

يزهم فعدم السماح للبنوك التجارية بإبقاء األموال في حسابات البنك المركزي وتح : .1

 على تقديم المزيد من القروض لالقتصاد.

إنعاش االقتصاد عبر زيادة االستثمار الذي يساهم بدوره في إنهاء انكماش األسعار  .2

وربما رفع نسبة التضخم بشكل طبيعي ومفيد لالقتصاد، كما أن أسعار الفائدة السالبة 

ي األسواق صدرين فيعطي ميزة سعرية تنافسية للم تقوم بتخفيض قيمة العملة، وهو ما

 األجنبية؛

تشجيع القطاع الخاص على زيادة اإلنفاق ودعم استقرار األسعار عن طريق زيادة  .3

 والمالية، كما يمكن لهذه السياسة في حالة االقتصاديات الصغيرة تيسير األوضاع النقدية

اع فوالمفتوحة أن تساهم في الحد من التدفقات الرأسمالية الوافدة وتخفيض ضغوطات ارت

 أسعار الصرف.

دعم القوة الشرائية ودفع المواطنين لإلنفاق أكثر ألنهم سيحصلون على قروض رخيصة  .4

من البنوك التجارية بنسبة فائدة أقل، وأما من يملكون األموال فسيضطرون لإلنفاق 

 .مادام االدخار ال يجلب لهم منافع مادية وأن قيمتها ستتآكل مادامت الفائدة سالبة
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 تعريف  السندات     

السندات هي ديون على الحكومات والشركات والمنظمات التي تصدرها. وتتمثل إحدى    

الخصائص التي تتميز بها السندات عن االسهم في درجة اليقين النسبي للتدفقات النقدية المستقبلية. 

في حالة عدم وجود تخلف من قبل المصدر، فإن التدفقات النقدية المستقبلية من السند معروفة 

ل مؤكد. هذا على عكس االسهم ألن االسهم عادًة ما يكون لها مدفوعات على شكل أرباح، بشك

 والتي تكون متغيرة وغير مؤكدة.

ويعني اليقين النسبي للتدفقات النقدية للسندات أنه يمكن أًيضا تقدير الخصائص         

بشكل موثوق. تستخدم الشركات والحكومات أسواق الدين لجمع األموال  األخرى، مثل المدة ،

هداف طويلة األجل، على الرغم من أن معظم استثمارات الشركات يتم تمويلها من خالل األرباح أل

المحتجزة. يمكن للشركات والحكومات إصدار سندات. عادة ما تدفع السندات معدل فائدة ثابت 

يتم تداول السندات في البورصة ويتقلب سعرها استجابة للعرض والطلب  محددة مسًبقا. فتراتعلى 

ولتغير درجة المخاطر وأسعار الخصم. على المدى القصير، يكون العرض ثابًتا وبالتالي فإن 

 تقلبات األسعار تكون نتيجة للتغيرات في الطلب.

 أسواق الدين

تلجأ الشركات والحكومات إلى أسواق السندات بغية تمويل العجز الناجم عن االستثمارات 

طويلة األجل. على الرغم من أن معظم استثمارات الشركات يتم تمويلها من خالل مصادر تمويل 
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 داخلية كاألرباح المحتجزة، إال انها قد ال تكفي لتمويل المشاريع التوسعية واالستثمارات الجديدة،

اُلمصدرون  لذا تلجأ الشركات والحكومات إلى إصدار سندات لسد هذا العجز طويل األجل .

 الرئيسيون للسندات هم الحكومات، وتسمى عادة سندات الخزينة

كما تلجأ الشركات إلى إصدار السندات أيضًا وتسمى سندات الشركات وتختلف سندات 

درجة المخاطر وأنواعها، فسندات الشركات ة بشكل كبير من حيث يالشركات عن السندات الحكوم

عادة ما تكون أكثر خطرا من تلك التي تصدرها الحكومات، لذا قد تضطر الشركات إلى ضمان 

 السندات التي تصدرها بأصولها، بالمقابل هناك شركات تصدر سندات دون ضمان.

كة أصول الشر تمكن حامليها من المطالبة ب الحقيقة أن السندات غير مضمونة وبالتالي  

صدرة في حالة التخلف عن السداد فإنه يتم تعويض مشتريها بمعدل فائدة أو كوبون  أعلى. الم

تحقاق أو  الوقت  المتبقي  لالساالسترداد تحمل  وثائق  أو  صكوك  السندات  التقليدية  تاريخ  

تصدر  لسنداتباالضافة  إلى أن ا، ، طويل األحل " متوسطو ،  صير سنةقوتصنف السندات إلى 

بقيمة اسمية محددة ، فإنها تدفع فائدة ثابتة، تسمى قسمة أو كوبون  وعادة ما يتم دفع هذا المبلغ 

على دفعتين متساويتين بمعدل دفعة كل ستة أشهر. بقسمة مبلغ الكوبون على   القيمة اإلسمية 

 للسند نحصل على معدل الكوبون على السند.

ق وقتًا طويال نسبيًا، قد تتغير خالله ظروف السوق األمر  نظرا ألن إصدار السندات تستغر 

الذي قد يجعل من االستثمار  في هذه السندات غير مجدي نظرا لكون معدل الكوبون المحدد 
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الذي يتطلب تصحيح هذا الخلل من خالل  بيعها   ،عليها غير مناسب عند عرضها للبيع األمر

 سعر الكوبون مناسب لدرجة مخاطرها وقريب من بسعر أقل من قيمتها اإلسمية، من أجل جعل

سعر الفائدة المطلوب في السوق عند مستوى خطر مقارب، في مثل هذه الحالة تباع السندات 

بالمقابل إذا كانت التغيرات في مصلحة الجهة المصدرة للسند  سندات مخصومةبخصم وتسمى 

وبون جداً لالستثمار نظرا لسعر الك في السوق مما يجعل السند جذاب معدالت الفائدةكأن تنخفض 

المرتفع مقارنة بسعر الفائدة الجديد، هنا يقوم اُلمصدرون بإجراء تعديل في اللحظة األخيرة على 

 .سعر البيع، إي يقومون ببيعه بسعر أعلى من القيمة اإلسمية للسند 

نى أن ق، بمععكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة المعمول بها في السو  عالقةهناك 

أسعار السندات تتحرك بعكس أسعار الفائدة في السوق. عند ارتفاع أسعار الفائدة المعمول بها 

في السوق، تنخفض أسعار السندات وكذلك أسعار جميع األدوات المالية ذات الدخل الثابت. من 

عطي ت الطبيعي أن يفضل المستثمرون السندات التي تحمل معدالت كوبون أعلى من تلك التي

معدل أقل، لذلكُ يقدم حملة السندات القديمة على بيعها مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها إلى 

 المستوى الذي يجعل من قيمة الكوبون مناسبة ألسعار الفائدة الجديد.

 أنواع السندات

 للسندات أنواع عديدة حسب الخصائص التي تتميز بها ومنها:
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أو   أو  التسديد   لإلطفاءأيضًا  السند  القابل    وتسمىالسندات  القابلة  لالستدعاء  

االسترجاع  وهو السند الذيُ يمكن للجهة المّصدرة له استرداد قيمته قبل موعد استحقاقه، فإذا 

انخفضت أسعار الفائدة في وقت ما عنها في تاريخ إصدار السند، سيكون من مصلحة الشركة 

ائدة أقل من السعر الذي تدفعه، ولهذا فإنها ستقوم إعادة تمويل ديونها أو مستحقاتها بسعر ف

باستدعاء السندات التي سبق وأن أصدرتها )ذات المعدل المرتفع( ويمكنها تمويل هذه العملية من 

 خالل  إصدار سندات جديدة بمعدل الفائدة الجديد األقل من سابقه.

انية نها تتيح لحاملها إمكوهي من أنواع السندات، وتتميز بكو السندات القابلة لالسترداد  

ر السند إصدا االسترداد عنداستردادها في تاريخ محدد قبل موعد االستحقاق. ويتم تحديد سعر 

ويكون عادة مساويًا للقيمة اإلسمية للسند ، يمكن استرداد السندات القابلة لالستدعاء  قبل تاريخ 

. ويمكن إعادة بيع السندات القابلة االستحقاق المحدد وفقًا لتقدير الشركة أو الجهة اُلمصدرة

 اُلمصدر في تواريخ محددة قبل تاريخ االستحقاق.  لالسترداد إلى

 

: هي نوع من سندات الدين التي يمكن تحويلها  إلى أسهم عادية سندات  قابلة  للتحويل

ات قللشركة المصدرة وفق نسبة تحويل محددة مسبقًا أو إلى سندات ذات معدل عائم ، وذلك في أو 

محددة خالل  حياة السند وحتى تاريخ انقضائه، وذلك وًفقا لتقدير حامل السند ورغبته. هذا النوع 

 من السندات هي عبارة عن خيار تمويل مرن للشركات.
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هي سندات أو أداة دين مّقومة بعملة أجنبية غير عملة البلد أو السوق الذي اليوروبوند: 

صدرت به. وبالتالي، فإن السندات الصادرة بالدوالر األمريكي في لندن هي يوروبوند، وكذلك 

سندات الين الصادرة في نيويورك. وعادة ُتسمى سندات اليوروبوند باسم العملة التي تصدر بها، 

تصدر  نهاألو دوالر واليوروين، وُتسمى هذه السندات غاًلبا السندات الخارجية مثل سندات اليور 

 اداة دين تلجأ اليها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها، دواليورو بونبعملة خارجية، 

 

 هيكل سوق السندات

سوق السندات، هو سوق مالي يسهل على المشاركين فيه عملية إصدار السندات وتداولها. 

 ركات، دين الش واوراقالصادرة عن الحكومة األوراق  المالية المقام األول  سوق السندات في ويشمل

مثل كل األسواق المالية األخرى  يتكون سوق السندات من أسواق أولية وأسواق ثانوية، حيث  

أن أسواق السندات األولية هي أسواق إصدار السندات، بمعنى أنها متخصصة في بيع السندات 

السوق هو السوق الثانوية وهي سوق  مكونات هذهول مرة. المكون الثاني من ألدرة حديثًا المص

ي السوق التي تتم ف التعامالتتداول السندات التي سبق وأن تم إصدارها في السوق األولية. فإن 

األولية فقط، نعنبر تمويال للشركات أو الحكومات في حين أن تلك التي تتم في السوق الثانوية 

 في حال استردادها أو استدعائها.اال أثر مالي لها على الجهة التي أصدرتها ال ف
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كما يمكن التمييز ببن سوق السندات الحكومية وسوق سندات الشركات في معظم أسواق 

السندات العالمية هناك ترتيبات مؤسساتية مختلفة إلصدار وتداول السندات الحكومية عن تلك 

السبب يكمن في أن الحكومات يجب أن تكون قادرة على بيع السندات  الخاصة بسندات الشركات،

 الع، وثانيًا يجب ضمان وجود سوق نشط. لذلك تخضع أسواق السندات الحكومية لمستوى اوال

أنها األداة الرئيسية لتمويل عجز  من األشراف والتنظيم من قبل البنك المركزي، على اعتبار

 الموازنات.

لحكومية أكبر وأهم نسبة في السوق، تليها سندات الدين الصادرة عن تشكل سندات الدين ا

 المؤسسات المالية بمختلف أنواعها ومن ثم سندات الشركات )غير المالية.(

تسيطر سندات الدين التي تصدرها المصارف على سوق السندات غير الحكومية. حيث تقوم 

سندات الدين غير المضمونة والسندات المصارف بإصدار أنواع عديدة من السندات بما في ذلك 

المضمونة أو المغطاة ، وهي تمثل حقوق لحامليها مضمونة بأصول تمتلكها المؤسسة اُلمصدرة 

وقد تكون الضمانات على شكل رهن عقاري أو ديون  ممتازة مثل القروض الممنوحة للحكومة أو 

 القطاع العام.

 عوائد سوق السندات وخصائها

دات بمعدالت الفائدة المتوقعة في السوق، والوقت المتبقي حتى االستحقاق، تتأثر عوائد السن

بح االئتمانية. والعائد على السندات هو مقياس للر  وأخيرا مخاطرهوقيمته اإلسمية، ودرجة سيولته، 
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الذي يحققه المستثمر عند االستثمار في السندات، وهو محصلة العوائد الناتجة من الدفعات الثابتة 

الدورية التي يحصل عليها إضافة إلى القيمة اإلسمية للسند التي يحصل عليها المستثمر في تاريخ 

 االستحقاق أو عند بيعه في السوق.

ما السندات وتزداد هذه العالوة كل االستثمار فييطلب المستثمر الكاره للخطر، عالوة على 

مة عن ارتفاع أسعار الفائدة. حيث أن ازداد آجل السند، وذلك تعويضًا عن مخاطر الخسائر الناج

 أسعار السندات مرتبطة بشكل عكسي بأسعار الفائدة،

اإلضافة بحيث إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات، والعكس بالعكس. 

 التي ال بد من أخذها األخرى الهامةالعوائد في سوق السندات يوجد مجموعة من الخصائص  إلى

ص السندات وتعد السيولة، إحدى أهم هذه الخصائ القرار باالستثمار فيتبار عند اتخاذ بعين االع

 لسوق السندات.

يمكن قياس عوائد السندات بمؤشرات متعددة حسب الحاجة، فيما يلي نورد أهم مقاييس   

 عوائد السندات: 

 العائد حتى تاريخ االستحقاق النهائي 

يشير هذا المؤشر إلى مقدار ربح السند إذا تم االحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه األخير يشمل 

سمالية إذا كان سعر الشراء أقل أو أعلى من القيمة رأالعائد حتى االستحقاق أي ربح أو خسارة 

اريخ ت اإلسمية. لذلك يعتبر هذا النوع أهم مقياس للسندات غير القابلة لإلطفاء أو تلك التي لها
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استحقاق بعيد وال يوجد لها تواريخ استدعاء. في هذه الحالة، العائد حتى االستحقاق هو نفسه أقل 

 .عائد

 

 العائد الجاري 

ويشير إلى عائد السند السنوي كنسبة مئوية من سعره أو قيمته السوقية الحالية، ويستخدم   

لسوق. سمة سعر الكوبون على سعر االسعر الحالي للسند بدال من قيمته اإلسمية. يتم حسابه بق

 يتضمن أي مكاسب أو خسائر  أرسمالية. ال النهيستخدم هذا النوع لتحليل السندات  ُ ال

 

 عائد السند حتى تاريخ سداده أو استدعائه

اء السندات تاريخ استدع االعتبارأنه  يأخذ بعين  االوهو مؤشر مشابه للعائد حتى االستحقاق 

 قها.من تاريخ استحقا بدال

 العائد األقل   

ويشير إلى أقل عائد يمكن أن يحصل عليه المستثمر إذا قامت الشركة باستدعاء السند في 

أسوأ وقت ممكن، أو إذا اختارت عدم استدعاء السند مما يجعل العائد أقل مما لو تم استدعاؤه. 

اق، إذا حتى االستحقيمكن أن يكون هذا النوع هو نفسه العائد حتى تاريخ االستدعاء أو العائد 

 ذلك هو الوقت األسوأ بالنسبة للمستثمر. كان
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 تقييم السندات

يعتمد تقييم السندات على التدفقات النقدية التي تتولد عنها، وللتذكير فإن السندات تولد تدفقات 

نقدية دورية وثابتة إضافة إلى دفع قيمته اإلسمية في تاريخ االستحقاق. وعليه فإن القيمة السوقية 

لدرجة  بللسند يمكن حسابها من خالل خصم هذه التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم مناس

 مخاطر هذا السند. 
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 األسهم :السابع الفصل
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 سوق األسهم  تعريف

لمتداولة ا لألوراق الماليةاالسهم هي نقطة االلتقاء للمشترين والبائعين لألسهم. يمكن  أسواق

وإما  ،األوراق الماليةوهي االسهم المدرجة في بورصة  عامة، همافي سوق االسهم أن تكون إما أس

جار أو الوكالء وهذا خالل الت  االسهم المتداولة الخاصة وعادًة ما يتم تداول االسهم الخاصة من 

 البورصة. السوق خارجهو تعريف 

مى أًيضا سوق األوراق المالية وهي السوق التي يتم فيها إصدار االسهم وتداولها من  وُتس 

البورصات  وإما األسواق خارج البورصة وهي أحد أكثر المجاالت الحيوية في اقتصاد  خالل إما

تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى رأس المال وتمنح المستثمرين شريحة من الملكية  ألنهاالسوق 

 في شركة ذات إمكانية تحقيق مكاسب بناً ء على أدائها المستقبلي.

لقطاعات الرئيسية في األسواق المالية حيث يتم تداول األدوات المالية أسواق االسهم هو أحد ا 

 طويلة األجل، االسهم تحديدًا. 

االسهم إحدى أهم أدوات حقوق الملكية التي تصدرها الشركات بهدف جمع األموال  وتعد

المستقرة والضرورية لحياة الشركة، بحيث يكون حامل السهم من مالكي الشركة وله الحق في جزء 

 من أرباحها، ومن صافي قيمتها في حال التصفية.
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صدرا لالستثمار، من جهة، وم للمشاركين في سوق االسهم، تعد االسهم فرصة جيدة بالنسبة

مستقرا للتمويل، من جهة أخرى، وبالتالي تعتبر هذه السوق ذات أهمية كبيرة بالنسبة لالقتصاد 

 ككل.

 

 

 تلخيص أهمية واستخدامات االسهم كجزء من الحقوق بالنقاط التالية: يمكن

 للتمويل الخارجي للشركات؛ عند إصدار  مصدرا مهماً صدار الجديد لألسهم يعد اإل

أسهم جديدة تحصل الشركة المصدرة لألسهم على رأسمال إضافي يضاف إلى 

 رأسمالها األساسي.

 االسهم دًوار تمويليًا من األموال المتولدة داخليًا )األرباح المحتجزة(؛ حيث  تؤدي

ي من األرباح، التتساهم األموال المتحصلة من إصدار أسهم جديدة في توليد المزيد 

سيتم توزيع جًزء منها واالحتفاظ بالجزء المتبقي، الذي يشكل بدوره مصد ًار من 

 مصادر التمويل للشركة.

 الصعيد القانوني والمؤسسي تؤدي االسهم دورا هامًا كإثبات وكوسيلة للملكية . على 
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الي المال الشركة وبالت من رأسوثائق تعمل كإثبات من الناحية القانونية المتالك حصة  هي

من صافي قيمتها، أي جزء من حقوق الملكية في الشركة. ويتم إصدار أدوات حقوق الملكية 

 عمومًا لمساهمي الشركة ويتم استخدامها لتمويل األعمال.

 : األسهم حقوق الملكية أنواع

 تقسيم أدوات حقوق الملكية إلى فئات متعددة، وأكثرها شيوعًا هي:  يمكن

وهي واحدة من أدوات حقوق الملكية التي تقوم الشركات المساهمة العامة  : االسهم العادية

بإصدارها لجمع األموال من المستثمرين. يتمتع المساهمون فيها بامتياز امتالك أداة حقوق الملكية 

حق التصويت في اجتماع المساهمين حسب نسبة االسهم. وباإلضافة إلى  باإلضافة إلىللشركة 

ذلك، تكون لديهم حقوق اتخاذ القرار في القضايا المهمة مثل زيادة رأس المال لدفع األرباح ودمج 

الشركة  ومعندما تقاألعمال، كما يمكن للمساهمين أيضاً التقدم بطلبات للحصول على أسهم جديدة 

 المال أو إصدار مخصص جديد للمساهمين. بزيادة أرس

االسهم العادية ملكية جزئية للشركة وتعطي أصحابها الحق بجزء من تدفقات الدخل  تمثل

المستقبلية، المتمثلة بأرباح الشركة التي سيتقرر توزيعها ويشار إليها عادًة باسم توزيعات األرباح، 

التي تبقى بعد دفع حقوق حملة  من األرباحالمساهمون العاديون يحق لهم الحصول على حصة 

وحملة االسهم الممتازة، األمر  الذي يعني أن المساهمون العاديون ال يحصلون على  اتالسند

نسبة عائد ثابتة. وفي حال تم تصفية الشركة، فال يحق للمساهمين المطالبة بأي أصول متبقية 
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األ بعد دفع كافة الحقوق المترتبة على الشركة .لذلك، يواجه المساهمون العاديون مخاطر أكبر 

حاب المصلحة األخرين في  الشركة )مثل حاملي السندات ومالكي االسهم الممتازة أص من

والدائنون األخرون.( ومن ناحية أخرى، إذا زادت  قيمة الشركة، يحقق المساهمون من حملة 

االسهم العادية نوعان من العوائد هي عوائد استثمارية متمثلة في توزيعات األرباح، وعوائد  

عن ارتفاع قيمة السهم السوقية، مما يؤدي إلى أن تتجاوز عوائدهم العوائد  اجمةأرسمالية ن

 المضمونة التي يحصل عليها حملة السندات.

 

 االسهم الممتازة  2-

الممتازة هي أداة مالية تمثل حصة ملكية في الشركة كما االسهم العادية ولكنها ال  االسهم

ة العامة للشركة. بالمقابل، تمنحه الحق في تمنح حاملها الحق بالتصويت في اجتماعات الهيئ

الحصول على مبلغ ثابت من أرباح الشركة وهذا يجعل هذه األداة مشابهة للدين .ومع ذلك، فهي 

االسهم العادية في أن حملتها يحصلون على مقابل حصتهم في الشركة فقط بعد الوفاء  هتشب

 كة. لذلك يطلق عليه أداة هجينة  بحقوق اصحاب الدين وغيرهم من أصحاب الحقوق على الشر 

االسهم الممتازة هم من مالك الشركة والمساهمين فيها كما هو الحال عند حملة االسهم  حملة

العادية، ويحصلون على األرباح المحددة عندما تحقق الشركة أرباحًا صافية كافية تزيد عن 

لذلك، إذا لم تحقق الشركة  التزامات الشركة تجاه حملة الديون وغيرهم من أصحاب المصالح.
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كافيًا، تدفع منه أرباح االسهم الممتازة، قد ال يحصل حملة هذا النوع من االسهم على  صافياً ربحًا 

 نصيبهم من األرباح.

االسهم الممتازة مصدرا جيدًا للتمويل بالنسبة للشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة،  تشكل

كونها تخفض من هذه الرافعة وبالتالي من مخاطر إفالسها األمر الذي يقلل من مستوى الفائدة 

 ءاتعفاإالذي سيطلب منها لقاء حصولها على ديون جديدة. وغالباً ما تتمتع أرباح االسهم الممتازة ب

 أو تخفيضات ضريبية.

توفر أسواق االسهم العديد من األنواع من االسهم الممتازة، وذلك لتلبية حاجات ورغبات أكبر  

 شريحة من المستثمرين. فيمايلي شرح ألهم هذه األنواع:

 . االسهم الممتازة المراكمة لألرباح أ

األول من االسهم الممتازة هو االسهم الممتازة المراكمة لألرباح، وهي أسهم تحفظ لحاملها  النوع

الحق في الحصول على أرباح السنة أو السنوات التي لم يتم توزيع أرباح عنها إلى سنوات الحقة، 

بفرض  ًل،ثابمعنى أن الشركة ملزمة بدفع األرباح لهذه االسهم عندما يكون هناك إمكانية لذلك. م

أن الشركة المصدرة لألسهم الممتازة لم تقم بتوزيع أرباح السنة الماضية على حملة االسهم، وكان 

من الممكن توزيع أرباح في السنة التالية، فإن حملة االسهم الممتازة سيحصلون على أرباح موزعة 

 عن سنتين، ومن ثم توزع أرباح حملة االسهم العادية.

 لألرباح  . االسهم غير المراكمةب
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عكس النوع األول، هذا النوع من االسهم ال يلزم الشركة بدفع األرباح التي لم توزع عن  على

سنوات سابقة، وبالتالي فإن الحق في التوزيعات عن السنوات السابقة والتي لم تدفع، يفقده حامل 

 السند بشكل نهائي.

 . االسهم القابلة لالسترداد  جـ

سهم الممتازة ليس لها تاري  استحقاق وبالتالي فإنها ال تسترد من الرغم من أن معظم اال على

قبل الشركة، اال ان هذا النوع من االسهم له تاري  استحقاق محدد، تقوم فيه الشركة المصدرة 

 باسترداد االسهم ودفع قيمتها األساسية أي قيمتها اإلسمية،

لحق ابلة لالسترداد  الشركة المصدرة الحملتها. في بعض  األحيان، تمنح االسهم الممتازة الق 

في استدعاء االسهم من هذا النوع، دون أن يكون ذلك ملزمًا. بالواقع، مثل هذا النوع من االسهم 

 اميعطي المصدر خيار شراء، مقابل دفع أرباح موزعة أعلى للمستثمر. مثاًل، بفرض أن شركة 

فإن حملة النوع الثاني  سيحصلون على أصدرت أسهم ممتازة وأسهم ممتازة قابلة لالستدعاء، 

 نسبة أرباح وبالتالي على أرباح موزعة أعلى مما سيحصل عليه حملة النوع األول.

 . االسهم الممتازة القابلة للتحويلد

هذا النوع من االسهم الممتازة يعطي الحق لحامله في تحويله إلى أسهم عادية وفق نسبة  

ضافية. في بعض األحيان يكون من الممكن ممارسة هذا الحق محددة مسبقًا، ودون أية تكاليف إ

 مرهون بتحقق شرط أو ظرف محدد، كأن ال تقوم الشركة  المصدرة للسهم بتوزيع أرباح.
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 . االسهم الممتازة المشاركة في األرباح هـ

األنواع األخرى  من االسهم الممتازة، يتمتع حامل هذا السهم بالحق في حصة إضافية  بخالف

 أرباح الشركة في حال تجاوزت األرباح الموزعة لحملة االسهم العادية في الشركة حدود معينة. من
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 أسواق االسهم األولية

أسواق إصدار االسهم، بمعنى أنه عندما يتم بيع االسهم للمرة األولى من قبل الشركة  هي

المصدرة لعموم المساهمين، فإن عملية البيع هذه تتم فيما يسمى السوق األولية. واالسهم المصدرة 

 قد تكون مدرجة أو غير مدرجة في سوق االسهم. وقد تكون عملية البيع عامة أو خاصة.

متخصصة عادة ما تكون  خالل مؤسساتيتم بيع االسهم من  العام،الصدار يخص ا فيما

فيكون من خالل  البيع  الخاص ،بنوك استثمار أو غيرها من شركات الوساطة، أما االصدار 

المباشر للمستثمرين ودون تسجيل العملية لدى هيئة السوق. وبالطبع هناك قواعد وضوابط مختلفة 

 .عينلكل من النو 

 الصدار للعموم سوق ا 1.

 يةاألوراق المالتلجأ الشركات إلى إصدار أسهم للعموم وإد ارج هذه االسهم في سوق  عندما

وهذه  IPOألول  مرة، فإنها تقوم بعملية تسمى بالطرح العام األولي أو ما يسمى اختصا ًار بـ .

 سهماال ستثمرون فيالعملية تسمح للشركات زيادة  رأسمالها من خالل  األموال التي سيدفعها الم

 مع رأسجالجديدة. فهذه العملية تقوم من خالل ها الشركة الخاصة بطرح أسهمها للجمهور بهدف 

ول إلى شركة  المال من المستثمرين العامين، كما وتلجأ لها الشركات في حال رغبتها في التح 

 مساهمة عامة.
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وتختار الشركة التي تخطط لطرح أسهمها بًنكا أو مؤسسة مالية لُتجري عملية االكتتاب ،  

 األولي الذي ستطرح فيه االسهم.-كما أنها تختار السوق الرئيسي 

مصطلح االكتتاب األولي العام بين المستثمرين على م ر العقود، فقد كان الهولنديون  استخدم

لي العام عن طريق عرض أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية أ ول من أجرى عملية الطرح األو 

 على الجمهور العام.

ومنذ ذلك الحين، استخدمت االكتتاب ات العامة كوسيلة للشركات لزيادة رأس مال الشركة  

 من خالل  بيع أسهمها للمستثمرين العامين.

سمي فإنها تلجأ إلى ما يفي حال كانت الشركة مدرجة مسبقًا، ولها أسهم متداولة في السوق  

ُويشار إليه أيضًا باسم اكتتاب الثانوي العام. وهي عملية إصدار  SPOعملية طرح عام ثانوي 

 عروضأسهم جديدة لبيعها من قبل شركة سبق أن قدمت طرحًا عامًا أوليًا هناك نوعان من ال

لمملوكة األوراق المالية ا الثانوية. النوع األول هو العرض أو الطرح الثانوي غير المخفف وهو بيع

من قبل مساهمين رئيسيين، حيث يقوم مساهم أو أكثر في شركة ببيع كل أو جزء كبير من 

 فسه،نحيازتهم.  يتم دفع عائدات هذا البيع إلى المساهمين الذين يبيعون أسهمهم.  وفي الوقت 

يادة رأس عام، وبالتالي ز ينطوي الطرح الثانوي المخفف على إنشاء أسهم جديدة وتقديمها للبيع ال

 مال الشركة.
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العديد من االختالفات الرئيسية بين العروض الثانوية غير المخففة والعروض الثانوية  هناك

 المخففة. وتعرف العروض الثانوية المخففة أيضا باسم عروض المتابعة أو العروض الالحقة 

ل مة االسهم المملوكة من قبالطرح الثانوي غير المخفف ال يؤثر، بشكل مباشر، في قي إن

المساهمين الحاليين لعدم إصدار أسهم جديدة.  أما الطرح الثانوي المخفف، فهو عندما تقوم 

الشركة نفسها بإصدار أسهم جديدة في السوق، مما يؤثر في قيمة االسهم المدرجة. ويحدث هذا 

بيع المزيد منها وزيادة يوافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد االسهم بغرض  دماالنوع عن

 رأسمال الشركة.

 

 الطرح األولي العام خطوات

ضح فيها تقديم العروض .1 ، ُتق دم مؤسسات االكتتاب عروضها ومقترحاتها التي تناقش وتو  

خدماتها، مثل سعر االكتتاب وعدد االسهم والوقت أو األطار الزمني المق در إلتمام عملية االكتتاب 

 . 

، تختار الشركة الجهة أو المؤسسة المثلى، وتوافق بشكل رسمي على االكتتاباختيار جهة  .2

.( ةاالكتتاب المختار اتفاقية مع الطرف األخر )مؤسسة  خالل توقيع االكتتاب منأحكام وشروط 

. 
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تشكيل فرق ألجراء الطرح األولي لالكتتاب العام، حيث يتأ لف الفريق الواحد من ممثلي  .3

والمحامين والمحاسبين القانونيين وخبراء هيئة األوراق  واألسواق المالية  ختارةاالكتتاب المشركة 

شمل الطرح األول ي لالكتتاب العام، وت والالزمة لتوثيقتجميع المعلومات الخاصة بالشركة،  .4. 

هذه المعلومات بيان التسجيل، وهو عبارة عن وثيقة رسمية تشمل تفاصيل عملية الطرح األولي 

 ة،كب العام، وتتأ لف من قسمين هما: نشرة االكتتاب والتي تتضمن معلومات عن نشاط الشر لالكتتا

. كما يشمل المخاطرهاستثماراتها، مصادر تمويلها، قوائمها المالية عن السنوات السابقة، وتقدير 

قع إلجراء عملية الطرح ومعلومات سرية تخ ص  بيان التسجيل معلومات عامة تخ ص التاري  المتو 

المالية  واقواألسعملية الطرح. نشرة االكتتاب وبيان التسجيل يتم اعتمادهما أوال من هيئة األوراق 

ومن ثم توزيعها على المستثمرين المؤسسين، يتم بعد ذلك عقد االجتماعات واللقاءات لتقديم الشركة 

 والتعريف بها.

 

دد أمناء االكتتاب  إنشاء المواد التسويقية الالزمة إلصدار االسهم الجديدة، .5 حيث يح 

قع إلصدار االسهم لتقدير نسبة الطلب عليها وتحديد السعر النهائي لعملية  والمسؤولين الوقت المتو 

هذه  شملتالمالية طوال فترة التسويق، وقد  مراجعة تحليالتهماالكتتاب . وُيمكن أمناء االكتتاب 

الصدار، وذلك بحسب ما يرونه مناًسبا. ومن المراجعة تغيير سعر الطرح األولي العام أو تاري  ا
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ثم تتخذ الشركة الخطوات الضرورية والالزمة لتلبية متطلبات الطرح األولي العام، حيث ينبغي 

 على الشركات أن تلتزم بالمعايير الموضوعة ومتطلبات سوق األوراق المالية.

 . تأسيس مجلس لإلدارة. .6

 أشهر. 3المعلومات المحاسبية والمالية كل العمليات الالزمة لتقديم  ءإجرا.  .7

قع للطرح األولي العام، ويتم استالم رأس المال  .8 . إصدار الشركة أسهمها، في التاري  المتو 

الذي ُ جمع من عملية إصدار االسهم للمساهمين وتسجيله ضمن ملكية المساهمين الجديدة في 

 العمومية للشركة  زانيةالمي

الكتتاب ا. وضع البنود الالزمة لما بعد عملية الطرح األولي العام، فقد تخصص مؤسسات  .9

ًددا لشراء عدد إضافي من االسهم بعد  إطار  التاري  الذي أجري فيه الطرح األوليمضي زمًنيا مح 

 أو إبداء األراء حول قيمة الشركة. لتوقعاتالعام. وهي الفترة التي يحظر فيها وضع ا
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تحديد سعر عرض االسهم من قبل وكيل االكتتاب الرئيسي الذي يسمى أيضًا، الضامن  يتم

ظروف السوق والصناعة السائدة. خالل الجوالت الترويجية،  االعتبارالرئيسي، حيث يأخذ في 

ول مؤشرات ح خالل جمعيقوم الضامن الرئيسي ببناء تصور واضح حول عملية االكتتاب من 

سهم من قبل المستثمرين وأسعار العروض المحتملة. ودراسة العوامل التي العدد المطلوب من اال

 تؤثر في حجم الطلب على االكتتاب، ونجاحه. 

يتعلق األمر بعملية االصدار األولي للعموم يكون الدور الذي تلعبه أسواق االسهم دو  عندما

ما  عادة المعلومات،اظر ًار محدودًا في تأمين األموال   الجديدة للشركات. وذلك بسبب عدم تن

 الداخلي أي األرباح المحتجزة، على التمويل الخارجي إلى التمويلتفضل الشركات، اللجوء 
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 السوق الثانوية أو سوق التداول

حقوق الملكية يتم تداولها بين المستثمرين في السوق الثانوية. والسوق الثانوية هي  أدوات

المكان الذي يقوم فيه اُلمستثمرون بشراء وبيع األوراق المالية التي يمتلكونها بالفعل والتي سبق 

مرة لل اهإصدارها. وبالرغم من أن األوراق المالية ُتباع في األساس في السوق األولي عند إصدار 

األولى، اال أن نجاح عملية االصدار األولي يتوقف بشكل كبير على قدرة السوق الثانوية على 

توفير امكانية تسييل وتسعير األوراق المالية بشكل فعال وكفء. مع األشارة إلى أن العمليات 

السهم،  ةالتي تتم في السوق الثانوية ال تؤدي إلى زيادة تمويل أو تغيير في هيكلية الشركة مصدر 

إذ أن عمليات التداول تتم لتسوية أوضاع مشتري الورقة وبائعيها وفق ما تقتضي مصالحهم 

 وتوقعاتهم االستثمارية.

المنظمة والسوق  غير  المنظمة   األسواق الثانوية إلى نوعين أساسيين هما السوق  تصنف

لى  سواق  المنظمة  عاو ما يعرف بأسواق خارج البورصة وتعتبر  بورصة  نيويورك أكبر  األ

 مستوى  العالم  وبورصة أللو ارق  المالية  ناسداك 

أهم أسواق خارج البورصة. بصرف النظر عن الهيكل القانوني، اال ان هناك اختالفات  من

حسب نوعها. أهم هذه االختالفات تكمن في إجراءات  األوراق الماليةأسواق  في عملياتجوهرية 

تخصصين م خالل وسطاءاألسواق الثانوية بين المستثمرين، غاًلبا من  التداول. يتم التداول في

 لصالح عمالئهم. األوراق الماليةالذين يشترون أو يبيعون  االسهم،وتجار  اءوسط
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يشكل تداول األوراق المالية في السوق الثانوية الوسيلة التي يتم من خاللها تحويل االسهم      

لسوق األولية من قبل المستثمرون لتمويل الشركات المصدرة، إلى ؛ أصال في االمشترةأو السندات 

الذي  رمنقود. هذه األصول يمكن إعادة بيعها بسهولة وبتكلفة منخفضة في السوق الثانوية األ

يشجع المستثمرين على شراء االسهم في السوق األولية، كونهم قادرون على بيعها فيما بعد في 

 عناء أو تكلفة تذكر. يعتبر السوق الثانوي الفعال أساسًا مهمًا للسوق السوق الثانوية بسهولة ودون 

من  فإن العائدات ،األولية الناجحة. إذا ما كانت تكاليف المعامالت في السوق الثانوية مرتفعة

بيع األوراق المالية سوف تنخفض، وسيكون الحافز للشراء في السوق األولية أقل، مم سيحد من 

ة. كما أن تكاليف المعامالت المرتفعة في السوق الثانوية قد تميل إلى تقليل نجاح السوق األولي

ة وبالتالي من الثانوي سوق حجم التداول وبالتالي تقليل السهولة التي يمكن بها تنفيذ مبيعات ال

سيولة األوراق  المالية. نتيجة لذلك فإن نجاح السوق األولية في تأمين مصادر تمويل للشركات 

في فتح رأسمالها وإصدار أسهم يتوقف على قدرة السوق الثانوية في توفير إمكانية تداول الراغبة 

لذي دفع تكاليف مرتفعة، األمر ا ووتسييل األوراق المالية بسهولة ويسر ودون تكبد عناء ذلك أ

يساعد في تحفيز مستوى النشاط في السوق األولية وبالتالي على المستوى اإلجمالي لالستثمار 

 االقتصاد.في 

 المنظمة أو البورصات  األسواق
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أماكن مركزية محددة يتم فيها تداول األوراق المالية التي تصدرها الشركات، وهذه األوراق   هي

تتضمن االسهم العادية والممتازة وكذلك السندات والمشتقات على االسهم والسندات أيضًا. تداول 

 اقر تكون مدرجة فيها، بمعنى أن تلبي هذه األو أدوات حقوق الملكية في هذه السوق يتطلب أن 

شروط األدراج المحددة من قبل السوق، مثل حد أدنى من اإليرادات، حد أدنى من رأس المال، 

قيمة سوقية محددة أو أكبر منها، نسبة محددة من االسهم الحرة أو القابلة للتداول، وغيرها من 

 الشروط التي تتطلبها  السوق.

 وراق المالية ادراج األ فوائد

 الفوائد التي تتحقق نتيجة ادراج الورقة المالية للتداول في السوق الثانوية نورد ما يلي: من

 ادراج الورقة المالية في سوق التداول يشجع المستثمرين على االستثمار أكثر في الشركة. .1

تالي يخفض أقل وبال ادراج الورقة المالية في سوق التداول يدفع المستثمرين للقبول بعوائد .2

 تكاليف التمويل على الشركات.

 يوفر سوق التداول سعر سوقي للورقة المالية المدرجة، ما يشكل اساسًا لتقييم الشركة. .3

ادراج الورقة المالية في سوق التداول، يسهل عمليات االستحواذ حيث يمكن للشركة  .4

 مباشر.المستحوذة أن تلجأ إلى شراء االسهم من السوق بشكل 

ادراج الورقة المالية في سوق التداول، يؤدي إلى زيادة األفصاحات وبالتالي شفافية  .5

 المعلومات حول الشركة وبالتالي تخفيض تكلفة  رأس المال.
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الرغم من فوائد ادراج األوراق المالية، اال أن هناك بعض األمور التي تعد من عقبات  على

 االدراج، مثل:

دراج، إذ أن عملية االدراج تتصلب الكثير من الخطوات واألجراءات  تكلفة عملية اال .1

 المكلفة.

تتطلب عملية االدراج عدد من الوثائق وإعادة تقييم وتدقيق معدة وفق معايير المحاسبة  .2

 والتدقيق الدولية وهي أمور ذات تكلفة مرتفعة.

يتسبب في إضعاف موقف عملية االدراج تتطلب المزيد من الشفافية األمر  الذي قد  .3

 الشركة أمام المنافسين والشركات
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 أعضاء السوق 

 أو السماسرة بعمولة –وسطاء العمولة 

كيانات وأشخاص يقومون بعمليات السمسرة وينفذون أوامر البيع والشراء لصالح  هم

المستثمرون مقابل رسوم محددة. هذه هي أكبر مجموعة من المشاركين في السوق، وتعمل كوكالء 

للمقرضين أو مشتري األوراق المالية. قد يجدون أفضل سعر لمن يرغب في شراء أو بيع األوراق 

هي مهنة يحترفها شخص يسمى السمسار حيث يقوم بدور الوسيط بين البائع  رةمسالمالية. والس

والمشتري، بغرض التقريب بينهما وإتمام الصفقات التجارية المختلفة بشكل سريع وسهل، مقابل 

الحصول على مبلغ من المال عند انتهاء الصفقة من كال الطرفين يسمى العمولة ، وُتعتبر 

إلى أنها تلبي حاجة الناس الذين ال يعرفون طرق المساومة في البيع  رانظالسمسرة مهنً ة هامة 

والشراء، إضافة إلى عدم قدرة البعض على معرفة عيوب ومحاسن ما يشترونه، أو ال يستطيعون 

 البحث عنه، أو لعدم وجود وقت لعمليات البيع والشراء.

 وسطاء الصفقات الصغيرة    
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سهم.  حيث يقوم هؤالء الوسطاء  111من الوسطاء الذين ينفذون صفقات تقل عن مجموعة

سهم( إلى عقود فردية صغيرة والعكس  111بتقسيم ما يسمى اللوت أو  المجموعة )مضاعفات 

 بالعكس مقابل رسوم .

 

 

 

 التاجر المسجل. جـ

حيث  الخاص. هي الجهة أو الشخص الذي يمتلك مقعدًا في البورصة ويتداول على حسابه 

إن حجم الصفقات الكبير وضرورة التنفيذ السريع لألوامر يتطلب من المتداولين تغطية استثماراتهم  

 االكبيرة ومتابعتها في صالة البورصة.

 متخصصون . الد

 صناع السوق المتخصصون بالتداول بورقة مالية محددة مدرجة في السوق المنظمة. هم

. فعندما يكون هناك الكثير من األوراق الماليةمن وجودهم هو تقليل تقلب أسعار  والغرض

النخفاض ا االسعار منأوامر البيع، يتعين على المتخصصين أن يضطلعوا بدور المشترين لمنع 

لفترة. عندما يكون هناك الكثير من أوامر الشراء، يتعين على المتخصصين أن يقوموا بدور 

 االسعار.رتفاع المؤقت في البائعين لمنع اال
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 وسيط االصدار . هـ

الجهة التي تتولى إصدار أو ارق مالية جديدة نيابة عن المصدر ويعمل بيت االصدار  هي

 الستثماريةاما يتم تنفيذ هذه المهمة من قبل البنوك  المالية. عادةكوكيل للمقترض في األسواق 

. 

 

 

 التمييز بين نوعين من األسواق خارج البورصة وهما: يمكن

: وهي سوق تتم فيها عمليات التداول دون أية ضوابط وتتم بين األفراد، السوق غير المنظمة 

عملية البيع والشراء بين المتعاملين حيث أنها تتم خارج  قيود علىوفي هذه األسواق ال يوجد 

 البورصات المنظمة.

النوع الثاني من أسواق خارج البورصة هي األسواق شديدة التنظيم، وهي المنظمة:  السوق 

أسواق تتخصص عادة بتداول ورقة مالية محددة. إحدى أهم هذه األسواق وأكبرها عالميًا هي سوق 

السوق  ، حيث يعلن صناعتاألنترنينازداك ،  التداول في هذا النوع من األسواق يتم عبر شبكات 

األوراق  المالية المتخصصين فيها، وتتم العمليات ما بين المستثمرون  شراء وبيع سعارعن أ

وصناع السوق عبر وسطاء ماليون، وهناك سوق خاصة ضمن هذا النوع من األسواق تسمى 
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أسواق الطوابق العليا  وهي أسواق للصفقات الكبيرة تتعامل بها كبرى المؤسسات المالية وتكون 

 جدًا. كبيرةاحجام الصفقات 
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