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  : مقدمة
لطلبة  الاالقتصاد النقدي وأسواق رأس امل فكرة إعداد هذه املطبوعة البيداغوجية بعد تدريس مادة تبلورت

لفرتة تتجاوز العشرة سنوات، حيث تندرج ضمن  جبامعة مستغامن السنة الثانية ليسانس قسم العلوم االقتصادية
 االقتصاديةان العلوم يف ميدمي وشرح حمتوى مادة أساسية فقد مت تقد ختصصنا يف الليسانس، املاجستري والدكتوراه،

مج الذي وضالتجارية وعلوم التسيري  حملاور الكربى للرب ع من طرف وزارة التعليم العايل من خالل االلتزام 
  .اجلزائريةالبحث العلمي و 

بني، األول تطرق لالقتصاد النقدي،  حيث تعرض إىل التطور وقد تناولت هذه املطبوعة مقرر املادة من 
النظرية النقدية النقدي الدويل،  نظامالتارخيي لنشأة النقود، تعريف النقود ووظائفها، حتليل الكتلة النقدية، ال

، نظرية التيار الليربايل ملدرسة النقديني أو مدرسة شيكاغو، األهداف النهائية للسياسة الكينزية للنقودو  الكالسيكية
أما الباب الثاين فقد تطرق . والنظام املصريف اجلزائري الوساطة املاليةسة النقدية يف اجلزائر، النقدية، أدوات السيا

نك، مفاهيم حول األسواق املالية،  إىل األسواق املالية، حيث تعرض إىل السوق النقدي، الفوركس، سوق اإلنرت
  . أنواع األدوات املالية واملراكز املالية الدولية

بشكل بسيط وواضح وفق دروس  تقوي قدرة الطالب املعرفيةوعليه ميكن القول إمجاال أن هذه املادة 
متسلسة تشمل اجلانب النظري والتطبيقي، مما جتعله يتحكم يف األحداث واملصطلحات النقدية واملالية، لرتفع من 

  . مكتسباته العلمية يف جمال ختصص العلوم االقتصادية
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  : التطور التارخيي لنشأة النقود: الدرس األول
لقد مرت النقود يف تطورها عرب التاريخ بعدة مراحل، واعتربت كأساس لتقسيم التطور التارخيي        

تمعات البدائية، مث مرحلة االقتصاد  للمجتمعات، فلقد بدأت مبرحلة اقتصاد املقايضة، والذي كان ينتشر يف ا
مث مرحلة االقتصاد االئتماين، وهي توافق النقدي عندما اهتدى اإلنسان إىل استعمال النقود املعدنية والورقية، 

  .       استعمال النقود االئتمانية

ا -1   :  مرحلة نظام املقايضة وصعو
ت، مما مت التخلي عنهبدأت      ملقايضة، إال أن هذا النظام تعرض لعدة صعو   .عمليات التبادل 

  :مفهوم نظام املقايضة -1-1
يعترب نظام املقايضة مرحلة متطورة لإلنسان واحلياة االقتصادية، حبيث أصبح األفراد ينتجون سلعا تزيد عن        

م، فبدأت احلاجة تظهر إىل الفائض من السلع، وازدادت الرغبة يف تبادله حىت ظهر السوق يف شكل  حاجيا
توج آخر، والبحث عن من يبادله هذا مكان يعتاده كل من ميتلك فائضا من منتوج معني، ويف حاجة إىل من

لتايل فإن املقايضة تعين مبادلة سلعة بسلعة أخرى أو  الفائض عن حاجته بفائض آخر وهو يف حاجة إليه، و
وذلك مثل استبدال قمح خبروف أو خدمة زراعة . خدمة خبدمة بصورة مباشرة بدون استخدام وسيط نقدي

ه مقابل خدمة سقي، أو خدمة حصاد لقاء جزء   .من هذا احملصول الذي مت حصد

أما قبل مرحلة املقايضة فاقتصرت العملية اإلنتاجية لألفراد على االكتفاء الذايت، أي أن الفرد كان ينتج كل        
دة عن ذلك تكون موضوعا للتبادل، وعندما بدأ التعاون بني األفراد ضمن قبائل تزايد اإلنتاج  ما حيتاجه دون ز

بدأت كل قبيلة تتقن وتتخصص يف عمل معني، وعرف اإلنسان نوعا من التخصص وتقسيم العمل البسيط، 
وتنتج ما يزيد عن حاجتها، وحتقق فائضا من اإلنتاج لسلعة معينة أو عدد قليل من السلع، يف حني جند أن الفرد 

ومن هنا ظهرت املقايضة كطريقة أو كنظام يقوم بتبادل اإلنتاج وفقا حلاجات . أو القبيلة يف حاجة إىل سلع أخرى
لتخصص ورغبة األفراد يف تبادل السلع لتحقيق إشباع متنوع، وهذا األفراد والق بائل، وهو األمر الذي يسمح 

يظهر مدى حتول اهلدف من اإلنتاج أي من جمرد االكتفاء الذايت للفرد أو القبيلة فقط إىل اإلنتاج من أجل التبادل 
املقايضة وأصبحت تعيق عملية وحجم ولكن وسائل اإلنتاج تطورت، وزادت كمية اإلنتاج وتنوعت . يف السوق

ت  . 1املبادالت، فتولدت عدة صعو

                                                             
 .  15-14، القاهرة، ص ص 2005، دار الفجر، )األدوات -األهداف  -املفهوم (صاحل مفتاح، النقود والسياسة النقدية  1
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عطاء املثال التايلو           :  ميكن توضيح عملية املقايضة 
نفرتض وجود مخسة قبائل تنتج سلعا خمتلفة حيث تتم مقايضة الفائض من هذه السلع فيما بينها، واجلدول        

  القبائلايل يوضح فائض السلع لدى الت

 بياض فائض السلع لدى القبائل: 1اجلدول رقم       
  الوحدة  الكمية  السلعة الفائضة  القبيلة

  قنطار  100  قمح  1
  كلغ  200  مسك  2
  رأس  20  غنم  3
  مرت  500  كتان  4
  لعدد  100  حراب  5

حماضرات موجهة لطلبة السنة الثانية علوم اقتصادية، جتارية وعلوم التسيري يف مقياس االقتصاد : ضيف أمحد :املصدر
  .9، ص 2016-2015النقدي وأسواق رأس املال، جامعة البويرة، 

  : تتم عملية املقايضة من هذه السلع يف السوق، وذلك وفق اجلدول التايل       

  املقايضة بني القبائلبيان نتيجة : 2اجلدول رقم 
املشرتي           

  البائع
موع  الباقي  حراب) 5(  كتان) 4(  غنم) 3(  مسك) 2(  قمح) 1(   ا

  100  5  20  30  25  20  صفر  قمح) 1(

  200  15  70  25  30  صفر  60  مسك) 2(

  20  صفر  3  5  صفر  2  10  غنم) 3(

  500  50  50  صفر  100  100  200  كتان) 4(

  100  صفر  صفر  20  20  20  40  حراب) 5(

 .9مرجع سابق، ص : ضيف أمحد :املصدر

  : حتليل اجلدول
ت كل قبيلة         متثل الصفوف مبيعات كل قبيلة من سلعة معينة للقبائل األخرى، أما األعمدة فتمثل مشرت

كلغ  60قنطارا من القمح مقابل  20فعلى سبيل املثال القبيلة األوىل أعطت للقبيلة الثانية . من السلع املعروضة
رؤوس من الغنم، وأعطت للقبيلة الرابعة  10قنطارا من القمح مقابل  25من السمك، كما أعطت للقبيلة الثانية 
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 40قنطارا من القمح للقبيلة اخلامسة مقابل  20مرتا من الكتان، وكذا أعطت  200قنطارا من القمح مقابل  30

  .ليل بقية التبادالت بنفس الطريقةقنطار من القمح، ويتم حت 5حربة، وتبقى هلذه القبيلة 

فرتاض أن التبادالت السابقة متفق عليها يف السوق، وبذلك ميكن إجياد أسعار نسبية بني السلع املتبادلة،        
  :  وذلك من خالل قسمة كميات السلع املتبادلة فيما بينها، واجلدول التايل يبني لنا األسعار النسبية هلذه السلع

  األسعار النسبية للسلع املتبادلة : 3اجلدول رقم 
 املشرتي          

  البائع
  القمح

)1(  
  مسك

)2(  
  غنم

)3(  
  كتان

)4(  
  حراب

)5(  
  2  6.67  0.4  3  1  قمح) 1(

  0.285  5  0.067  1  0.33  مسك) 2(

  6.67  20  1  15  2.5  غنم) 3(

  0.4  1  0.05  0.2  0.15  كتان) 4(

  1  2.5  0.15  3.5  0.5  حراب) 5(

  . 9مرجع سابق، ص : ضيف أمحد :املصدر 

  : حتليل اجلدول
إلجياد القيم اليت تقع حتت  ،)02(مت حساب هذه النسب بقسمة الصفوف على األعمدة من اجلدول رقم        
أما ). 02(بقيمة األعمدة على الصفوف من نفس اجلدول رقم حساب القيم اليت تقع أعلى القطر  ، كما متالقطر

ا متثل نسبة تبادل نفس السلعة يف  ن قيمة مساوية إىل الواحد أل قنطار  1قنطار قمح بـ  1أي (القطر فنالحظ 
  ).قمح، أو رأس غنم برأس غنم

  : ميكن تفسري هذه األسعار النسبية كما يلي        

ن 3الصف األول مع العمود الثاين أعطى قيمة  :مثال كلغ من  3رتي قنطار من القمح يش 1، وهذا يعين 
كلغ من  15، وهذا يعين رأس من الغنم يشرتي لنا 15وتقاطع الصف الثالث مع العمود الثاين أعطى لنا . السمك
قنطارا من القمح،  0.33كلغ من السمك يشرتي لنا  1وإذا مت عكس عملية التبادل فيمكن أن نقول . السمك
  .ه النسب موجودة أسفل القطررأس من الغنم، وهذ 0.067كلغ من السمك يشرتي  1وكذلك 
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ا غري منطقية من الناحية العملية إذ أنه ال ميكن مبادلة جة إن النتي        مقبولة من الناحية احلسابية إال أ
إلضافة إىل . رأس من الغنم 0.067 وهذا ما أدى إىل عدم مالئمة عملية املقايضة لتلبية مجيع املبادالت التجارية 

  . 2إليهاعيوب أخرى سنتطرق 

ت املقايضة -1-2   :    صعو
ت عديدة يف عمليات البيع والشراء، وما صاحب ذلك من ضياع الوقت         أظهر نظام املقايضة صعو

  :   واجلهد، وهو ما يقلل من فرص التبادل، وفيما يلي أمهها

  : صعوبة التوافق املزدوج يف رغبات املتبادلني -أ
ال تتوقف عملية التبادل يف ظل نظام املقايضة على رغبة شخص واحد للحصول على سلعة أو خدمة، بل        

ينبغي أن يكون هناك شخص آخر ميلكها ويرغب يف مبادلتها، وأن يكون مستعدا للتنازل عنها مقابل سلعة 
املزدوج بني رغبات املتبادلني،  فكل صفقة اقتصادية تتطلب يف نظام املقايضة التوافق. 3أخرى عند الشخص األول

لقدر، النوع، اجلودة، القيمة وشروط التسليم من حيث الزمان  غري أنه يصعب أن تتحد إرادتيهما فيما يتعلق 
  .         4واملكان

فمثال لنفرتض أن شخصا لديه سلعة قمح يريد مبادلتها بسمك، فإنه البد من وجود شخص آخر ميلك        
عنده ملبادلة السمك مقابل القمح، ومن بني هؤالء األشخاص شخص يطلب يف السمك نسبة  مسكا، والرغبة

وتعترب هذه الشروط يف غاية الصعوبة نظرا ملا تتطلبه من توافر رغبتني يف آن واحد، أي .  تبادل مناسبة من القمح
ن السمك مقابل احلصول على رغبة ملن يريد مبادلة السمك مقابل تنازله عما لديه من قمح، ورغبة املتنازل ع

لتايل  القمح، فينبغي حتقيق توافق رغبات املتعاملني، ألنه قد يوجد شخص يريد قمحا ولكنه ال ميتلك مسكا، و
  . 5يكون من الضروري البحث عن إجياد شخص آخر أو أكثر من ذلك لكي تتم عملية املبادلة

يفيض عن حاجته من القطن مبا حيتاج إليه من أرز، فال  يريد مبادلة ما) س(ومثال إذا افرتضنا أن شخص        
لذات وأن ميتلك يف الوقت نفسه األرز، حىت تتم هذه الصفقة وتربم ) ص(بد أن جيد شخص آخر  يريد القطن 

                                                             
لبة السنة الثانية علوم اقتصادية، جتارية وعلوم التسيري يف مقياس االقتصاد النقدي وأسواق رأس املال، جامعة البويرة، حماضرات موجهة لط: ضيف أمحد 2

  .9، ص 2015-2016
 .  15مرجع سابق، ص : صاحل مفتاح 3
ت النقود والبنوك واألسواق املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : حممود حامد حممود عبد الرزاق 4   . 20، ص 2013اقتصاد
 .  16مرجع سابق، ص : صاحل مفتاح 5
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لقطن، ولكن يف حاجة إىل سلعة . هذه العملية فإذا عثر على شخص آخر ميتلك األرز ولكنه ال يريد مبادلته 
، )س، ص(مشكلة تتمثل يف عدم توافق رغبات هذين الشخصني ) يف هذه احلالة(، فسوف تظهر أخرى كالقمح

لث  أو أكثر يف عملية املقايضة حىت تتم املعامالت، أي ينبغي ) ع(ويف هذه احلالة يتطلب األمر دخول طرف 
لث حيوز القمح ويريد  مبادلته على الشخص األول الذي ميلك القطن أن يبحث من جديد عن شخص 

الذي (مث يقوم مببادلته للشخص الذي ميلك األرز ) القطن(مقابل ) القمح(لقطن، فيحصل منه على سلعته 
وهكذا يتضح لنا أن عدم توافر التوافق بني رغبات . حىت تتم العملية وهذا يصعب من الناحية العملية) يرغبه أصال

ؤدي إىل تبديد للجهد وضياع للوقت خاصة إذا ما تعددت املتعاملني يؤدي إىل تعدد صفقات املقايضة، وهو ما ي
تمع   . 6السلع املتداولة يف ا

فهذا التبادل يكون ممكنا وسهال يف ظل جمتمع اقتصادي بدائي يقوم على أساس اإلنتاج من أجل االكتفاء        
د ف التبادل، يف هذه احلالة الذايت، أما يف النظام االقتصادي القائم على التخصص، تقسيم العمل واإلنتاج 

يكون عدد السلع مضاعفا يف األسواق، وتتسع رقعة التبادل، ويصبح التوافق املزدوج بني الرغبات أمرا معقدا ملا 
  .7يشرتطه من وقت وجهد للبحث عن هذا التوافق إلمتام عمليات املبادلة

  :   صعوبة حتديد نسبة التبادل - ب
وحدة عامة ميكن مبقتضاها قياس وحتديد قيم السلع واخلدمات، ففي نظام املقايضة  والذي يعين االفتقار إىل        

كل سلعة أو خدمة ال تتحدد قيمتها يف السوق بشكل بسيط وسهل ككمية واحدة، بل يف أشكال عديدة من 
ا السلع واخلدمات األخرى، ولكي تتم جيب معرفة النسب بني كل السلع واخلدمات املعروضة يف السوق، وهذ

 . األمر صعب ويستحيل إذا تعددت السلع واخلدمات

لنسبة لكل من السلع         ويقصد بتحديد نسب التبادل إجياد طريقة جيري بواسطتها قياس قيمة كل سلعة 
يصبح من الضروري حتديد نسبة كل سلعة  A,B,C,D,E : سلع هي) 05(فمثال لو كنا أمام مخسة . األخرى

ال حنتاج إىل . على حدى من السلع األربع األخرى   :  للتبادل كما يلي) نسب(معدالت  10يف هذا ا
  
  

                                                             
  . 20، ص مرجع سابق: حممود حامد حممود عبد الرزاق 6
 .   16مرجع سابق، ص : صاحل مفتاح 7
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  . Aمع السلعة  B، نكون قد عرفنا معدل السلعة Bمع السلعة A السلعة 
  معدالت A                            .4مع السلعة  C، نكون قد عرفنا معدل السلعة Cمع السلعة A السلعة 
  . Aمع السلعة  D، نكون قد عرفنا معدل السلعة Dمع السلعة A السلعة 
  .  Aمع السلعة  E، نكون قد عرفنا معدل السلعة Eمع السلعة A السلعة 
  .                            Bمع السلعة  C، نكون قد عرفنا معدل السلعة Cمع السلعة B السلعة 
  معدالت B                           .3مع السلعة  D، نكون قد عرفنا معدل السلعة Dمع السلعة B السلعة 
  .   Bمع السلعة  E، نكون قد عرفنا معدل السلعة Eمع السلعة B السلعة 
  معدالت B                           .2مع السلعة  D، نكون قد عرفنا معدل السلعة Dمع السلعة C السلعة 
  .   Bمع السلعة  E، نكون قد عرفنا معدل السلعة Eمع السلعة C السلعة 
  معدالت B                            .1مع السلعة  E، نكون قد عرفنا معدل السلعة Eمع السلعة D السلعة 

موع                                                                                            معدالت 10      ا

لتايل يصبح من الضروري         ويزداد األمر صعوبة يف الواقع العملي ألنه توجد آالف السلع واخلدمات، و
إن عدد نسب التبادل الواجب معرفتها . مات األخرىمعرفة معدل تبادل كل منها على حدى والسلع واخلد

) توفيقة(إذا كانت كل جمموعة . يساوي عدد التوفيقات املمكن احلصول عليها من كل السلع املطروحة للتبادل
  :       تتكون من سلعتني فقط فإن النسبة تكون كاآليت

୬ଶܥ =  ୬ !
ଶ !(୬ିଶ)!

ضي هلذه العالقة إىل العب        ୬ଶܥ:       ارة البسيطة التاليةاالختصار الر =  ୬(୬ିଵ)
ଶ

  
  .عدد السلع الداخلة يف التبادل nحيث 

  :     سلع متوافقتني اثنني، فإن عدد التوفيقات سيكون كاآليت) 05(وإذا طبقنا املثال السابق لـ مخس        

ا   100وإذا كانت هناك         سلعة تدخل يف التبادل فإن عدد نسب املقايضة اليت يكون من الضروري حسا
  : كاآليت

سلعة، وهذا أمر عسري، ومل  100معدل تبادل لـ  4950إذن سيكون على الشخص الذي يبادل أن يعرف        
  .يتغلب على هذه الصعوبة إال بعد ظهور النقد
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  : صعوبة ختزين السلع -ج
عرف اإلنسان منذ القدمي التخزين، االحتياط واالدخار للمستقبل، ومبا أنه كان يعيش يف نظام املقايضة ويف        

ظل غياب النقود فإنه كان يلجأ إىل السلع لتخزينها عندما يبقى له جزء منها بعد املقايضة، والذي يتطلب عناية  
هظة الثمن من جهة، وضعف إمكانيات التخزين آنذاك من جهة كبرية، مساحة واسعة وحراس ة، ويف هذا تكلفة 

  .أخرى، وهو ما جيعل قيم السلع تتدهور، وال حتتفظ بقيمتها األوىل، وقد تتعرض إىل املخاطر التالية
أو النقص يف قد تتعرض هذه السلعة وخاصة الزراعية اليت كانت متثل الغالبية يف نظام املقايضة للتلف، العطب  -

  .قيمتها
يتكلف الشخص يف ختزين هذه السلعة كثريا من الوقت الذي حيتاج فيه استهالكها أو مبادلتها بغريها من  -

  .  السلع
ا إىل حالة تكون فيها صاحلة  - من الصعب إخراج السلعة من املخازن وحتويلها من حالتها اليت كانت خمزونة 

 .8للمقايضة

 : صعوبة جتزئة السلع -د
إن السلع ختتلف فيما بينها من حيث حجمها وقابليتها للتجزئة، فالقمح، العدس، الفاكهة وغريها تتصف        

ا، وبقابليتها للتجزئة إىل كميات صغرية دون إهدار قيمتها، كما ميكن مقايضتها بسهولة يف  بصغر حجم وحدا
  .    حالة توافر الرغبات املزدوجة لدى طريف التبادل

غري أن هناك بعض السلع تتسم بكرب حجمها وعدم قابليتها للتجزئة مثل البيوت والدواب وغريها، ما يزيد        
من صعوبة مبادلتها، فقد يضطر حائزها إىل مبادلتها بكميات كبرية من سلعة ال حيتاجها، مما يقتضي قيامه 

  . هدبعمليات مقايضة أخرى مع ما يتطلبه ذلك من مزيد من الوقت واجل

فإذا افرتضنا أن شخصا ما يريد مبادلة بقرة بكمية معينة من القمح، على أساس أن تقدير السوق هلاتني        
السلعتني يكون على أن البقرة من حجم ونوع معني تعادل عشرة أرادب من القمح، فمن احملتم على صاحب 

، فإذا كان هذا الشخص حيتاج إىل مخس أرادب البقرة أن يقبل هذه الكمية من القمح واليت قد تزيد عن حاجته
  . فقط الستجابت عملية التبادل نظرا لعدم قابلية البقرة للتجزئة وألن يف جتزئتها القضاء على منفعتها كدابة

                                                             
 .  18-16صاحل مفتاح، مرجع سابق، ص ص  8
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كما أن األمر يصبح أكثر تعقيدا إذا أراد صاحب البقرة مبادلتها بكميات من سلع خمتلفة كالقمح، الشاي          
إخل، حيث يتعذر عليه أن جيد شخصا واحدا يريد احلصول على دابته وميلك يف نفس الوقت كل هذه ..واألحذية 

األنواع املختلفة من السلع، كما يستحيل جتزئة هذه الدابة بني منتجي السلع املختلفة حىت ولو رغبوا فيها نظرا 
    . الستحالة جتزئتها دون إنقاص قيمتها أو إهدارها كاملة

 : صعوبة إجياد وسيلة للمدفوعات اآلجلة -ه
يف ظل نظام املقايضة يف السلع املادية، وهذا ) القروض(يتمثل األساس الوحيد إلبرام العقود طويلة األجل        

لنشاط االقتصادي بصفة عامة ت عديدة أمام إمتام عملية التبادل بصفة خاصة والقيام  فالدفع العيين . يثري صعو
ختالف نوع وجودة ومواصفات وقيمة السلع حمل االتفاق والتبادل عند االستحقاق املؤجل  يصطدم غالبا 

ملقارنة بوقت التعاقد، نظرا ألن معظم السلع تتغري عمليا خالل الزمن نتيجة لتغري األذواق، املعرفة، التكنولوجيا 
ستخدام السلع يف أداة  املطبقة والظروف اإلنتاجية بصفة عامة، وذلك يصعب يف ظل عدم وجود النقود 

  .9املدفوعات املستقبلية

  :مرحلة النقود السلعية -2
ت اليت واجهت املقايضة          تمعات اإلنسانية، فإزاء الصعو تعد النقود السلعية أقدم صورة للنقود عرفتها ا

كطريقة للمبادلة، تفتق ذهن اإلنسان إىل إجياد وسيط يتم على أساسه مبادلة كافة السلع يف السوق بعضها 
م ونسيب بني مجيع أفراد اجلماعة، حيث مت اختيار ببعض، بشرط أن تكون سلعة واسعة االنتشار وتتمتع بقبول عا

لنسبة للجماعة واختاذها كأساس أو وسيط يف كافة املبادالت، فهي بذلك هلا قيمة نقدية،  إحدى السلع اهلامة 
عتبارها سلعة اعتباره   .نقودا، وكذلك قيمة اقتصادية 

ن جمتمع آلخر، حبسب ظروف كل بيئة من الناحية وبناءا على ذلك اختلفت السلعة املختارة كوحدة نقد م       
االقتصادية واالجتماعية، فما يصلح أن يكون سلعة نقدية يف جمتمع ما قد ال يصلح أن يكون هكذا يف جمتمع 

 ى درجة متثيلها للثروات املعروفةآخر، إذ يتوقف األمر على إمكانية احلصول على هذه السلعة بكميات كافية وعل
كما أن اختيار هذه السلع البد أن يكون قد خضع العتبارات تتصل مبستوى التفكري السائد يف ذلك الوقت،  

  . 10وأذواق اجلمهور وعاداته

                                                             
  .22-21، ص ص مرجع سابق: حممود حامد حممود عبد الرزاق 9

ثر 10   .14، بريوت، ص 2007مقدمة يف االقتصاد النقدي واملصريف، منشروات احلليب احلقوقية، : سوزي عديل 
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 إىل استخدام سلعة معينة تلعب دور النقد، اإلنسان كانت أول خطوة أن اهتدىوإلجياد طرق أكثر مالءمة         
الصينيون احلرير، اهلند املاشية، قدماء املصريني القمح، واختذت وكانت من السلع الشائعة واملستهلكة، فاختذ 

  .جمتمعات أخرى أنواعا من اخلرز، األحجار الكرمية، الصدف واملعادن غري النفيسة مثل احلديد، النحاس والربونز

ت املقايضة، كالتوافق املزدوج يف رغبات املتبادلني وحت        ديد نسبة وكان نتيجة ذلك التخلص من بعض صعو
التبادل، حيث أستخدمت سلعة معينة كنقود، وأصبح لكل سلعة نسبة تبادل واحدة منها، واليت تعترب مقياسا 

لقبول يف املعامالت اليومية ت األخرى، كعدم قابليتها للتخزين وإجياد وسيلة . للقيمة وحتظى  أما الصعو
ء عليها، فعند استخدام بعض السلع كنقود مل يكن للمدفوعات اآلجلة، فلم تتمكن النقود السلعية من القضا

. بعضها قابل للتجزئة كاملاشية، كما أن بعضها يتعرض للتلف والنقص يف القيمة وحيتاج ختزينها إىل تكاليف كبرية
لثبات النسيب يف قيمتها، وكانت صعبة احلمل ا مل تكن متجانسة الوحدات، وال تتميز    .    إلضافة إىل أ

فهذه األسباب هي اليت مل جتعل النقود السلعية تؤدي دورها بشكل خال من العوائق، ولكن كانت أول        
خطوة يف طريق اإلنسان الكتشاف النقود، والذي بدأ يبحث عما خيلصه من عيوب املبادالت، وعن نوع آخر 

ا، وهذا ما أدى به إىل استعمال ا   .    لنقود املعدنيةمن السلع حتل حمل النقود وتتوفر فيه مميزا

  : النقود املعدنية -3
ستعمال معادن عديدة مثل احلديد، النحاس، الربونز،        إال أن  إن الوصول إىل مرحلة النقود املعدنية بدأ 

وهذا نظرا  الستخدامها كنقود يف التبادل، )الذهب، الفضة( هذا مل يلبث كثريا حىت مت االهتداء إىل املعادن النفيسة
تتمتع به من مميزات هامة منها خفة الوزن، ارتفاع القيمة والتجانس، صاحلة للتخزين وسهلة التحديد، قابلة  ملا

     : واختذ تطور النقود املعدنية ثالث أشكال  كما يلي لثبات النسيب،للتجزئة وا

 Monnaie pesée: النقود املوزونة -3-1
كانت النقود املعدنية توزن حسب القانون الروماين عند أي عقد أو معاملة تصفى كعقود الشراء والبيع،          

رزة تدعى حامل امليزان الذي كان يقوم بوزن املعدن النفيس  وذلك من أجل ) الذهب(وذلك حبضور شخصية 
ويف ظل االحتفاالت . دائن لتسديد الدينإثبات شرعية املعامالت ومنع الغش، ويعطي الكمية الالزمة منه لل
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الرومانية كان يتم وزن املعدن النفيس وتتم تصفية الديون وذلك من أجل إثبات للرأي العام أن الدولة كانت 
  . 11حاضرة من أجل الضمان عن طريق حامل امليزان

ا        ودرجة نقاء املعدن فيها  مث أخذت النقود املعدنية شكل سبائك، حيث كانت كل سبيكة ختتلف يف وز
عن غريها من السبائك األخرى، ومن مت كان من الضرورة عند إمتام كل صفقة أو معاملة أن يتم وزن هذه  وعيارها

لنقود املوزونة، وقد كانت متثل عرقلة لكثري من عرفة قيمتهاالسبيكة واختبار عيارها مل ، ولذلك مسيت هذه النقود 
لنقود السلعية املعامالت اليت حتتاج إىل          .12السرعة، فعملية املبادلة يف هذه املرحلة ال تزال شبيهة 

 Monnaie comptée: النقود احلسابية -3-2
ن تقسم السبائك إىل قطع أو           كان التحول ثقيال من أجل أن تصبح النقود املوزونة إجبارية، وليس سريعا 

ت معدنية وشكلها يتطلب معاجلتها ألن تكون مسطحة، ومت خلق  أجزاء، وكانت يف البداية عبارة عن كر
ا (Ovoides)أو أشكال بيضوية  (Disques)قريصات    .  أو عدها واستعماهلا، واليت من السهل حسا

ولكن أكرب عائق واجه النقود احلسابية هو أنه نستطيع أن منزج داخل هذه القريصة مواد غري نفيسة، وهو        
ما أنتج خطر الغش الذي عرفه التاريخ النقدي املعدين، وخوف السلطة من مزج املعدن الرديء داخل املعدن 

  ).  املسكوكة(ور الشكل الثالث من النقود وهو النقود املضروبة وهذا اخلطر هو الذي أدى إىل ظه. اجليد

 La monnaie frappée :)املضروبة(النقود املسكوكة  -3-3
خوفا من أخطار الغش والتزوير يف هذه النقود، بدأت السلطات حترص على أن تقوم بضمان سك النقود        

مكان  املعدنية، حىت متنح ضما للعمالت املعدنية املسكوكة واليت تكون مطابقة للمواصفات القانونية، فلم يعد 
لتوجه حنو ربط النقود املعدنية  األفراد سكها، بل تولت الدولة حق ضرب النقود لتجسيد طابع الضمان عليها، 

ا، بوضع على وجهيها صورة أو إمسا أو رمزا لصاحب السلطة وهو جيسد الدولة، فقد أصبحت تتمتع  حبيا
لقبول العام   .   13إلجبار، وهو ما جعلها حتظى 

ر كل سبيكة، حىت ال فقد تدخلت السلطات العليا يف الدولة بوضع ختم رمسي عليها لتحديد وزن وعيا       
ا اسم يطلق عليه كالدينار أو  لوزن، فصار لوز لعدد وليس  توزن وختترب يف كل معاملة، وعندئذ أصبحت تقدر 
                                                             

 .  22-19مرجع سابق، ص ص : صاحل مفتاح 11
ثر 12   .17مرجع سابق، ص : سوزي عديل 
 .  23-22مرجع سابق، ص ص : صاحل مفتاح 13
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الدرهم، وعندها أصبح لألشياء مثن وللعملة إسم هو القاعدة اليت يظهر من خالهلا تساوي األشياء من حيث قيمة 
ا تنسب إليها مجيع القيم، ومل تلبث أن مبادلتها، وأصبحت السبيكة النقدية ب ا تتمتع بقيمة مستقلة عن معد ذا

حيث تضمن الدولة  ،حتولت إىل مسطحة على هيئة أقراص، مستديرة الشكل، وهذه هي مرحلة القطع النقدية
ا وعيارها وتسجل ذلك على وجهها، وكانت سلطة سكها حكرا على السلطات العليا للدولة، وذلك  وز

رها من مظاهر السيادة من جهة، وللتحكم يف كمية النقود املطروحة للتداول من جهة أخرى، وكانت حرة عتبا
  .يف تداوهلا بني األفراد

فقد قامت السلطات العليا يف الدولة بفرض سعر إلزامي أو قانوين للنقود املعدنية، يلتزم األفراد به وجيربون        
لنقود املعدنية يف م البسيطة والكبرية، وهذه هي مرحلة النقود القانونية أو اإللزامية، إذ   على التعامل  كافة مبادال

ا على أساس السعر اإللزامي بقوة القانون   .يتعامل األفراد 

ومع اتساق نطاق املبادالت دعت احلاجة إىل ظهور نقود معدنية مساعدة جبانب النقود الرئيسية املصنوعة        
ا تسوية املعامالت كبرية القيمة أما النقود املساعدة املصنوعة من معادن من املعادن النف يسة، فالنقود الرئيسية يتم 

  .أقل نفاسة كالربونز والنيكل، فتستخدم لتسوية املعامالت اليومية قليله القيمة

  :وتتمثل أوجه التفرقة بني النقود الرئيسية واملساعدة فيما يلي       
لديون وكافة االلتزامات واملعامالت، فيمكن للدائن قبول أو  النقود الرئيسية - يكون هلا قوة إبراء مطلقة يف الوفاء 

ا ينقضي الدين ا أ كانت قيمتها، ومبجرد أن يقوم املدين بتسديد قيمة الدين    .رفض تسوية أي معاملة 
لديون وااللتزامات إال يف حدود معينة، أما النقود املساعدة فلها قوة إبراء حمدودة، فهي ال تقبل لل        وفاء 

وللدائن حق رفض قبوهلا فيما إذا جتاوز الدين هذا احلد، فدورها يقتصر على مساعدة النقود الرئيسية يف تسوية 
  .املعامالت صغرية القيمة

مسية تتساوى مع يف النقود الرئيسية تتساوى القيمة النقدية للمعدن مع قيمته التجارية كسلعية، فقيمتها اال -
قيمتها الفعلية يف السوق كمعدن حىت ال حيدث أي تسرب من سوق إىل آخر، وهذه اخلاصية تعطي لألفراد حرية 

فالسلطات النقدية هي اليت تقوم بعملية سك النقود أي حتويل السبائك الذهبية إىل قطع نقدية . السك والصهر
هيئة التابعة للدولة سبائك ذهبية وحيصلون مقابلها على قطع ذهبية ذهبية، أما حرية األفراد فتتمثل يف تقدميهم لل

أما حرية الصهر فتعين حتويل قطع النقود الذهبية إىل سبائك ذهبية، وال يشرتط . نقدية مساوية هلا يف الوزن والقيمة
  .هنا اللجوء إىل الدولة، ويرجع ذلك إىل تساوي قيمة الذهب كنقود مع قيمته كسلعة
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النقود املساعدة فقيمتها النقدية االمسية تكون أعلى من قيمتها الفعلية التجارية كسلعة، ولذا فال ميكن  أما       
وحتتكر الدولة عملية . أن تتحول من السوق النقدي إىل السلعي، فهي عملة نقدية ذات قيمة صورية أو رمزية

فالدولة تضفي الصفة القانونية . وقيمته كسلعةسك النقود املساعدة، وتربح لنفسها الفرق بني قيمة املعدن كنقد 
على القيمة االمسية هلذه النقود عن طريق حتديد كميتها عند احلد الذي تتوازن عنده هذه الكمية مع حاجات 

م العادية   .األفراد هلذا النوع من العملة املساعدة يف مبادال

دة يف ذلكتصنع النقود الرئيسية من معدن نفيس، عادة الذهب أو الفض - أما . ة، وإن كان للذهب دور الر
النقود املساعدة فتصنع من معادن غري نفيسة مثل الربونز والنيكل ويف بعض األحيان من الفضة كمعدن غري 

  .  14نفيس
لذات الفضة والذهب قد استخدمت كنقود لفرتات طويلة، وكغطاء للنقود وحىت بعد التخلي         فاملعادن، و

لنقود بشكل  ا  ا السلعية، أو يف ارتباطا عن استخدامها كنقود، والزالت حتتل أمهية كبرية، سواء يف استخداما
  . 15أو آخر

لندرة(مية الذهب والفضة كانت حمدودة ولكن هناك عيوب للنقود املعدنية، حيث أن ك        ويف ) تتصف 
املقابل إنتاج السلع واخلدمات يف تزايد بفضل التطور العلمي والتكنولوجي، كما أن تصنيع معدن الذهب والفضة 
يعترب مكلف، مما أصبحت قيدا على التطور االقتصادي، نتيجة ذلك كان ال بد من البحث عن بديل للنقود 

  .16، والذي متثل يف النقود الورقية)ب والفضةالذه(املعدنية 

  : النقود الورقية -4
مل يكن استعمال الورق النقدي كأداة لسداد الديون حاد منفصال عن مرحلة النقود املعدنية، فقد كان        

وكان  الصرافون الرومان يصدرون إيصاالت متثل النقد املعدين املودع لديهم، وكان يتم تداوهلا من شخص آخر،
الصينيون يستعملون أوراقا نقدية حتمل طابع الدولة، وكان اجلهابذة العرب يصدرون صكوكا وسفاتج تستعمل  
ئق اليت تشري إىل املعدنيني  كوسائل دفع تظهر ما يقدم هلم أو سدادا ملا يف ذمتهم من نقود، ولكن هذه الو

  . لوثيقةكانت تعرب عن ملكية الذهب والفضة حلامل ا) الذهب والفضة(

                                                             
ثر 14   . 20-17مرجع سابق، ص ص : سوزي عديل 
  .31، ص 2006النقود والبنوك، عامل الكتاب احلديث، األردن، : فليح حسن خلف 15
  .   21-20، ص ص 2008النقود والبنوك، دار البداية، : سامر بطرس جلدة 16
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ميالدي، حينما كان يعهد األفراد مبا لديهم من  17النقد الورقي يعود إىل القرن  وميكن القول أن ظهور       
ا هلم يف أماكن آمنة بعيدة عن خماطر  عمالت معدنية أو سبائك نفيسة إىل التجار والصاغة والصيارفة ليحتفظوا 
ئق أو  الضياع ويتلقون مقابل ذلك عمولة احلراسة، وكان هؤالء الصاغة والتجار والصيارفة يقومون بتحرير و

ثبات حقهم يف ودائعهم ورجوعها إليهم مىت طلبوا ذلك، وكانت هذه شهادات ورق ية لصاحل املودعني وذلك 
سم صاحب الوديعة، '' امسية''الشهادات يف بداية األمر  إذا أراد املودع أن يقوم بعملية شراء سلعة أو فأي 

لشهادة الورقية إليه، ويستلم الذهب تسديد دين، عليه أن يتقدم إىل املودع لديه وديعته ويسرتدها مقابل تقدمي ا
ويدفعه إىل البائع الذي اشرتى منه السلعة أو يقوم بتسديد دين كان يف ذمته، هذا من جهة املشرتي، أما 
الشخص البائع إذا تلقى الذهب مثنا لسلعته كان عليه أن يتقدم إىل أحد مؤسسات اإليداع املكونة من التجار 

فقد أصبح . 17ذا الذهب مقابل أن يتلقى شهادة ورقية تثبت حقه يف ملكية الذهبوالصاغة والصيارفة ليحتفظ 
اسم البنك يطلق على مؤسسات اإليداع، حيث كان يلتزم بتحويلها إىل معدن جمرد تقدمي الشهادة إليه، وكانت 

ا، ولكن حىت ه %100تغطى بغطاء معدين بنسبة  ئب عن النقود املعدنية ذا ذه املرحلة  من قيمتها، فدورها 
  .    18كانت املعامالت تتم بواسطة النقود املعدنية فقط

ولكن مع انتشار وتداول شهادات اإليداع أو الورقية بدأ التخلي عن محل الذهب من املودع لديهم مث        
والداللة العودة إليهم مرة أخرى، وإمنا مت استعمال التظهري أي التصديق على ظهر الشهادة كوسيلة لنقل ملكيتها 

وهذا ما زاد يف ثقة مؤسسات اإليداع، وخاصة على االستجابة لطلبات أصحاب . على وجود مقابلها ذهبا
دة استخدام  دة املعامالت أدت إىل ز الودائع وإعطائهم قيمتها يف شكل معدن نفيس مىت تقدموا هلا، كما أن ز

صدار شهادات ل '' حلاملها''يست امسية وإمنا أضيف إليها عبارة الشهادات الورقية، وقامت مؤسسات اإليداع 
وبدأت  وذلك من أجل تسهيل عملية انتقال ملكيتها مبجرد احلصول عليها بدون أن يكون هناك احلاجة للتظهري،

، وكانت قيمتها تساوي دائما قيمة لنقود النائبةهذه الشهادات تنوب عن النقود املعدنية النفيسة، ولذلك مسيت 
الذهبية املودعة لدى مؤسسات إصدار الشهادات، وهذا يعين أن التغطية املعدنية للنقود الورقية النائبة   اإليداعات

لنقود االئتمانية%100كانت    .  19، وتسمى 

                                                             
 .  24، ص مرجع سابق، : صاحل مفتاح 17
ثر 18   .21مرجع سابق، ص : سوزي عديل 
 .  25-24، ص ص مرجع سابق، : صاحل مفتاح 19
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ريخ النقود وهو إصدار شهادات بفئات صغرية لتبسيط عمليات         وقد أقدمت البنوك على خطوة هامة يف 
حجام خمتلفة ومبا يعادل هذه الفئات الصغرية مما يسهل احلياة  حة الفرصة لعقد صفقات جتارية  التجار، وإ

النقود الورقية عندما تولت البنوك  االقتصادية إىل حد كبري خصوصا لدى صغار التجار، وعند تلك الفرتة ظهرت
  . إصدار هذه األوراق وهي متثل دينا على البنك يدفع عند الطلب حاملها لذلك

للنقود الورقية، أي أن كل ورقة نقدية ميثلها نقد معدين ) %100(ويف البداية كان هناك غطاء ذهيب كامل        
ملعدنية والعكس، مبعىن أن كمية النقود مساوي هلا يف بنك اإلصدار، وكان هناك حرية يف) ذهب(  استبداهلا 

دة حجم اإلنتاج فإن كمية  الورقية كان ميثلها قيمة مساوية هلا يف بنك اإلصدار، ولكن مع توسع املعامالت وز
السلع واخلدمات زادت، فلم تعد النقود الذهبية تكفي، فأصبحت كمية الذهب متثل جزء من كمية النقود الورقية 

التداول، أي أن قيمة النقود الورقية الصادرة أصبحت أكرب من قيمة الذهب املوجود يف الغطاء واليت تصل إىل يف 
لذهب ظل قائما كما، )%50(أقل أو أكثر من     .  20أن شرط صرف هذه األوراق 

ففي هذه املرحلة كان األفراد يودعون نقودهم املعدنية يف البنوك وحيصلون على نقود ورقية مقابل الوديعة،        
ملعادن، وذلك نظرا لعيوب املعادن من حيث  ولكنهم ال يرجعون يف أغلب األحيان إىل البنك لصرف قيمتها 

ا، وتبني للبنك أن نسبة بسيطة هي ال يت تطلب منه حتويلها إىل معدن، وعليه وجدت إمكانية سرقتها أو ثقل وز
ا يف غري احلاجة إىل االحتفاظ بغطاء معدين يعادل  من قيمة األوراق الصادرة، وأصبح قادرا على  %100أ

إصدار أوراق أكثر من الرصيد املعدين الذي حيتفظ به، وذلك رغبة يف حتقيق الربح وتلبية حلاجة التجار املتزايدة 
    .النقود الورقية، أي أنه قد منح ائتمانه هلؤالء األشخاصإىل املزيد من 

وبدأت من هنا وظيفة جديدة للبنوك ال تقتصر على حفظ الودائع بل وأيضا منح القروض، وتعرف النقود        
لنقود الورقية االئتمانية، فهي ال تستند إىل غطاء معدين كامل ولكن على ثقة املتعاملني  الورقية يف هذه املرحلة 

لرغم من ا، وقد ظل البنك ملزما بقوة القانون بدفع قيمة كل ورقة  قابلة للتحويل إىل العملة املعدنية عند الطلب 
ففي هذه املرحلة كانت النقود الورقية تتداول بني األفراد بصورة اختيارية دون . عدم احتفاظه برصيد معدين كايف

  . 21أن يكون هلا سعر إلزامي، جنبا إىل جنب مع النقود املعدنية

                                                             
  .22-21مرجع سابق، ص ص : سامر بطرس جلدة 20
ثر 21   .23-22مرجع سابق، ص ص : سوزي عديل 
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دة حاجة املعامالت بشك        ل كبري، اضطرت الدولة إلصدار كميات تناسبها من النقود الورقية، ولكن مع ز
وأصبحت النقود الذهبية يف بنك اإلصدار ال تشكل إال نسبة ضئيلة جدا من حجم النقود الورقية يف التداول، 
لذهب مع بقاءه مكو  وخوفا من تسرب كمية الذهب يف بنك اإلصدار، فقد أوقفت السلطات النقدية الصرف 

ونتيجة لذلك أصبحت النقود الورقية إلزامية، مبوجب القانون وال . زء ضئيل جدا من غطاء أوراق النقد الصادرةجل
  .    22حيق استبدال قيمتها ذهبا من بنك اإلصدار

دة إصدارها وخوف األفراد         فقد تدخلت السلطات النقدية بفرض سعر إلزامي وقانوين للنقود الورقية إزاء ز
ا، لعدم مقدرة بنوك اإلصدار على حتويلها إىل معدن نفيس، فأصبحت نقود ورقية حكومية تصدرها يف الت عامل 

ملعدن النفيس وال يقابلها رصيد معدين، ويستمر هذا النوع من  احلكومات وجتعلها نقودا رئيسية وال تستبدل 
دية وظائفه كأداة للتداول لى عدم اإلفراط يف اإلصدار، ومن مت توفري كما حرصت السلطة املختصة ع. النقود يف 

  .23ثقة األفراد فيها، وبذلك خرجت النقود الورقية من دائرة السوق السلعي ودخلت إىل دائرة السوق النقدي فقط

صدار النقود الورقية هو بنك أمسرتدام عام         ، ومع تطور األحداث وضغطها 1609وكان أول بنك قام 
ألوراق وانفصل إصدارها عن إيداع النقود لدى البنك، وأصبح اإلصدار متعلقا بعمليات انتشر استخدام هذه ا

وبقيت تتمتع  النقود الورقيةالذي أصبحت فيه كل البنوك تصدر  19القروض اليت مينحها البنك، حىت جاء القرن 
تمع إىل حالة اعتبار نقود الورقية ت لقبول اإلجباري حىت لقبول من قبل األفراد اختيار ومل يصل ا تمتع 

لرغم من أن النقود 19منتصف القرن  م، و م ولتسديد ديو ، وأصبح األفراد ملزمني قانونيا بقبوهلا يف كل معامال
ا كانت يف البداية قابلة لتحويلها إىل ذهب أو فضة ولكن مع قيام . الورقية أصبحت نقودا قانونية وإجبارية إال أ

وىل ونقص األرصدة الذهبية يف معظم دول العامل بسبب النفقات العسكرية، بدأت دول العامل احلرب العاملية األ
تتخلى عن التحويل وتفرض السعر اإلجباري للنقود الورقية، والذي نتج عنه عدم قابلية حتويل هذه النقود إىل 

لتايل ميكن القول أن النقود الورقية تطورت فوصلت إىل مرحلة  أي ليست ورائها "النقود النهائية معادن نفيسة، و
  .24"نقودا أخرى تغطيها

  

                                                             
  .  22مرجع سابق، ص : سامر بطرس جلدة 22
ثر 23   .22مرجع سابق، ص : سوزي عديل 
 .  25، ص مرجع سابق: صاحل مفتاح 24
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    :النقود الكتابية -5
لتزام         بعد أن تطورت النقود الورقية وأصبحت إجبارية قابلة للتحويل تعتمد قيمتها على قبول األفراد هلا 

لدفع يف شكل قيود كتابية  دالقانون، كانت البنوك تقوم بقبول ودائع األفرا من تلك النقود الورقية، وتقدم تعهدا 
يف سجالت البنك تبني التزام البنك بدفع جزء من هذه النقود للمودع أو ألمره عند الطلب، ويتم تداول هذه 

قيد يف النقود عن طريق الشيكات اليت تعترب جمرد وسيلة لتداول النقود الكتابية، وبذلك وصلت النقود إىل جمرد 
  .  دفاتر البنك

خذ شكل شهادات ورقية عندما كانت         واألمر اجلديد يف النقود الكتابية هو أن تعهد البنك كان 
خذ يف النقود الكتابية شكل قيود كتابية يف حساب مفتوح )ذهب أو فضة(اإليداعات من النقود املعدنية  ، و

مكان العميل احلصول على نقوده الورقية من البنك الذي أودع فيه نقوده مىت شاء،  سم املودع للنقود الورقية، و
مث إن هذه النقود الورقية اليت يسحبها صاحبها املودع ستعود كلها أو جزء منها إىل البنك مرة أخرى بواسطة عميل 

سم العميل اجل   .ديدلديه حساب يف البنك، وهكذا تتكرر عملية القيد الكتايب هلذه الوديعة اجلديدة 

وهذه العملية أي عملية السحب مت العودة مرة أخرى إىل الدائرة البنكية فيها ضياع للجهد والوقت،        
مر البنك الذي لديه حسابه أو وديعته  واختصارا لكل هذا فإنه أصبح مبستطاع العميل املودع لدى البنك أن 

لتايل فإن  العملية هنا تتم مبجرد قيود كتابية جيريها بتحويل املبلغ الذي يريد سحبه إىل حساب الشخص اآلخر، و
ت العمالء عن طريق  البنك يف دفاتره ويتم حتويل املبلغ من حساب الشخص الثاين عن طريق القيد يف حسا
ا وليست  الشيك الذي ميثل أداء لتداول النقود الكتابية، ونالحظ أن النقود الكتابية هي الودائع اجلارية ذا

وسائل تداول الودائع، وهذا يبني لنا حقيقة وهي أن بدون وجود ودائع فليس هناك أي أمهية  الشيكات اليت تعترب
  . 25للشيكات

  :   النقود االلكرتونية -6
ظهرت النقود االلكرتونية مع تطور شكل ونوعية النقود، وهي بطاقات بالستيكية مغناطيسية كالكارت        

حاملها استخدامها يف شراء االحتياجات أو سداد مقابل خدمات الشخصي وفيزا كارد وماسرت كارد، يستطيع 
إلضافة إىل إمكانية حصوله على النقد من  دون احلاجة حلمل أموال قد تتعرض للسرقة أو الضياع أو التلف، 

  :  خالل آالت الصرف الذايت، وتنقسم النقود البالستيكية إىل اآليت
                                                             

 .  26، ص مرجع سابق: صاحل مفتاح 25



  ودان بوعبدهللا.التطور التارخيي لنشأة النقود                                                                   د: األولالدرس 
 

18 
 

وهي بطاقات تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك يف صورة :  Debit cardsبطاقات الدفع -
ا توفر الوقت واجلهد  ت املتوقعة للعميل حامل البطاقة، وتتميز هذه البطاقات  ت جارية ملقابلة املسحو حسا

دة إيرادات البنك املصدر هلا   . للعمالء وكذلك ز

تلك البطاقات اليت تصدرها املصارف يف حدود مبالغ معينة، وهي :  Credit cardsالبطاقات االئتمانية -
وتستخدم كأداة ضمان توفر وقت وجهد حاملها وتزيد من إيرادات البنك املصدر هلا مبا حيصل عليه من رسوم 
خر السداد، وال يتم إصدار هذه البطاقات إال بعد دراسة موقف العميل حىت ال يواجه البنك  خدمات وفوائد 

ومن أمثلة هذا النوع بطاقة فيزا كارد وماسرت كارد وأمريكان أسربيس، وتتميز . لية يف حالة عدم السدادخماطر عا
لعملتني احمللية واألجنبية، حتمل صورة العميل  بعدة خصائص منها إمكانية الشراء الفوري والدفع اآلجل، وتصدر 

لعملة احمللية سواء املبلغ املنصرف منعا للتزوير والسرقة، وميكن حلاملها سداد املبالغ املسحوب ة من هذه البطاقات 
  . 26حمليا أو خارجيا

يف تلك البطاقات يشرتط على العميل أن يقوم بسداد ما سحبه :  Charge cardsبطاقة الصرف البنكي -
ريخ السحب، ذلك  ألن فرتة مبوجب هذه البطاقة إىل البنك املسحوب منه هذا املبلغ يف فرتة ال تتجاوز شهر من 

 . االئتمان يف البطاقة ال يتجاوز الشهر

وجيوز أن يكون التعامل معها عن طريق االئتمان أو عن طريق الدفع   : Smart cardsالكروت الذكية -
ريخ اإليداع أو  ت املتعلقة بصاحبها من حيث االسم والعنوان و الفوري، وتلك البطاقات تثبت عليها كافة البيا

ا تشبه كمبيوتر متنقل ينقل صورة كاشفة عن  السحب، فمن كثرة ت يطلق عليها البعض على أ ما عليها من بيا
لساعة والتاريخ واليوم يف دقة متناهية، وذلك النوع يستحيل تزويره  الشخص صاحبها والرصيد املسحوب واملتبقي 

ملمغنطة والصور الفوتوغرافية والرقم أو تزييفه لدقة صنعه واستحالة تقليده، إذ أنه حيمل الكثري من العالمات ا
  . الكودي أو السري للعميل

م املصرفية، :  Phone Bankاهلاتف املصريف - فهو جينب العمالء عناء االنتظار ملعرفة املعلومات عن حسا
إذ عن طريق اهلاتف يستطيع العميل مع املصرف سحب أو حتويل مبلغ ما من بنك إىل آخر عن طريق تزويد 
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ء البنك ويستخدم اهلاتف املصريف يف . بنوع اخلدمة املطلوب منه سدادها مثل فاتورة املياه أو اهلاتف أو الكهر
ملنزل أو املكتب أو سداد الغرامة   . غالب األحوال يف العمليات الصغرية مثل سداد الفاتورة املتعلقة 

لبنك على شبكة االنرتنيت تستطيع فعن طريق االلتجاء إىل مقر ا:  Home Bankingاالنرتنيت املصريف -
خلدمات مثل التأكد من الرصيد أو دفع قيمة شيك أو  أن تطلب من البنك االلكرتوين على االنرتنيت أن يقوم 

  .    حتويل حساب للعميل إىل بنك آخر أو سداد خدمات أو شراء سلع على حسب األحوال

تقوم على فكرة استخدام النقود الورقية أو  : Dig cash/E cashالنقود الرقمية أو النقود االلكرتونية -
لشراء،  لعميل املشرتي حىت يتسىن له القيام  املعدنية اليت يصدرها البنك، ويتم حتميلها على احلاسب اخلاص 
وتكون يف صورة عمالت صغرية القيمة ولكل عملة رقم خاص أو عالمة خاصة من البنك الذي يصدرها، وهي 

وحينما يتم الشراء يقوم البنك بتحميل تلك العمالت على حاسوب البائع لسداد . ت األصليةبنفس قيمة العمال
  .  الثمن، وقد حيول البائع العمالت االلكرتونية إىل عمالت حقيقية على حسب األحوال

جراء عملية الدفع، وهي تقوم مقام الشيكات: الشيكات االلكرتونية -  تعتمد على فكرة وجود وسيط يقوم 
ا شيكات الكرتونية يتم كتابتها وتوقيعها عرب شبكة  ا تتماشى مع الواقع احلايل من كو العادية، وتتميز يف أ
االنرتنيت، أي حتويل الشيك املكتوب على ورق عادي إىل شيك مكتوب على مستند إلكرتوين، وذلك دون أدىن 

   .    27تكلفة أي بتكلفة على األقل منخفضة عن الشيكات العادية
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  ووظائفها ، خصائصهاتعريف النقود: الدرس الثاين

  :دو النق تعريف -1
هي جمموع وسائل الدفع املستعملة إلمتام كل املدفوعات على كامل اإلقليم، وكل ما يقبل عموما يف الدفع        

ا مقابل السلع، وأي شيء شاع استعماله ومت قبوله عموما كوسيلة مبادلة أو كأداة تقييم، كما أداة أو وسيلة  أ
ملعىن االقتصادي قوة شرائية و   .تصفية أو تسديد الديون ،ملعىن القانوين وسيلة حتريرتعطي يف النهاية حلائزها 

  :خصائص النقود -2
  :من أهم خصائص النقود اآليت       

  :للنقود قوة شرائية كامنة فيها -2-1
حبيث ميكن حلاملها أن حيوز على سلع وخدمات يف أي وقت، وتستمد هذه القوة من القبول العام الذي        

تمع،تالقيه من مجيع أفراد  ا أداة إجبارية، أي أن البائع أو الدائن ال يستطيع رفض مثن الشراء أو  ا وهي كو

لتايل فإن    .القانون جاء لتكريس القيمة اإلجبارية للنقدالتسديد، وال ميكن أن يعترب أن هذا غري مقبول، و

  :النقود هي السيولة الكاملة -2-2
لسهولة واملالئمة يف التحويل وبدون خسارة أثناء حتويلها، أي بدون تكلفة تذكر، وتعترب         تتميز سيولتها 

نوية تكمن يف جوهر الشيء املستخدم كنقود،  هاتني اخلاصيتني من الصفات األصلية للنقد، وهناك صفات 
ت ا   :   ملقايضة، وهي كاآليتتسهل أداء النقود لوظائفها، واليت ميكن أن نستخرجها من صعو

  :سهولة واحلمل النقل -أ
ت املقايضة أن الفرد املتبادل يكون أحيا مضطرا إىل االحتفاظ بكمية كبرية من سلعة ما          كان من صعو

إلمكان محل ونقل قوة شرائية كبرية يف صورة أوراق  يصعب محلها ونقلها وختزينها، وبفضل اخرتاع النقود أصبح 
ال يكلف محلها أي نفقات، وتتمتع بقوة شرائية تنتقل معه يف كل مكان وزمان، وهو نقيض ما لو كانت  نقدية

فإن األفراد سوف ) اخل...طماكم، شعري(يف مرحلة املقايضة  النقود مصنوعة من سلعة أخرى مثل ما هو األمر
  .     النقود فهي صغرية احلجم كبرية القيمة يعانون من نقلها ومحلها، كما قد تكون هذه السلع أيضا كبرية احلجم، أما

وهذا يعين أن وحدات النقد  يشرتط يف النقد ليؤدي وظائفه بشكل جيد أن يكون متجانسا،: التجانس - ب
ما لألخرى، ا بديال   وال يكون لدى الفرد تفضيل لوحدة نقدية على أخرى، متماثلة وتكون كل وحدة من وحدا



 ودان بوعبدهللا.د                                                            تعريف النقود، خصائصها ووظائفها: الدرس الثاين

21 
 

مبلغا من النقود لشخص آخر فإنه ال يشرتط عليه ردها بعينها ولكنه يقبل ردها أي أنه عندما يقرتض شخص 
كما يفضل أن تتماثل وحدات النقد يف مسكها وشكلها ويف النقوش املرسومة عليها حىت يسهل التعرف  .ملثل

  .ت النقدويصبح مستقرا يف أذان األفراد احلاملني للنقود معدل مبادلة سلعهم بعدد معني من وحدا عليها،

  :القابلية للتجزئة -ج
لكي تؤدي النقود وظائفها يف مجيع احلاالت، وخاصة حالة تبادل السلع املنخفضة الثمن، جيب أن تكون        

قابلة للتجزئة إىل وحدات صغرية مناسبة لتسهيل املعامالت الصغرية، وتغطي كل أنواع السلع املوجودة يف التداول، 
  . إخل...سنتا 100الر األمريكي ينقسم إىل سنتيم أو الدو  100ومثل ذلك جند الدينار اجلزائري يقسم إىل 

  :  الصالبة وصعوبة التلف -د
من الشروط الواجب توفرها يف الشيء املختار كنقد هو مقاومته للتلف، ويكون معمرا نسبيا، ألن النقود        

غريا كبريا على تتداول بشكل كبري، فهي تنتقل من يد إىل أخرى أثناء عمليات التبادل، وجيب أن ال حيدث عليها ت
جوهرها نتيجة انتقاهلا واستعماهلا، ولذلك فليست كل املعادن مناسبة ألن تكون نقودا، فمثال معدن احلديد 
لتايل فإن النقود اليت سادت بشكل كبري هي تلك  يتعرض للصدأ بسرعة، والرصاص يتآكل بشكل سريع، و

  ).   ، النيكل والنحاسكالذهب، الفضة(املصنوعة من معادن مقاومة للتلف والصدأ 

  : الندرة النسبية -ه
عندما يتخذ أي شيء خمتار نقدا فإن قيمته النقدية جيب أن تعادل قيمته السلعية يف السوق، وهذا يتأثر        

لتايل فإن النقد جيب أن يكون  لسلع األخرى يعين بندرته النسبية، و بعاملي العرض والطلب ملعدل تبادله 
الخنفاض واالرتفاع من حلظة ألخرى نتيجة تغري عرضها، ألن قلة عرضها يرفع مصنوعا من ماد ة ال يتأثر سعرها 

دته خيفض من قيمتها، ومن مت فإن معدالت إنتاج املعدن النفيس كالذهب ال تعرف هذه التقلبات  من قيمتها وز
لتايل فلقد شاع استخدامه كنقد زمنا طويال، لصعوبة احلصول ع ليه وندرته املتميزة اليت ال تؤثر يف الكبرية، و

ا النسبية مستقرة، فال يكون هناك إنتاج  الكمية املعروضة منه، ولذا فإن السلعة املتخذة كنقد جيب أن تكون ندر
وفري منها حىت ال تنخفض قيمتها بسرعة، وال يكون إنتاجها ضعيفا حىت ترتفع قيمتها بشكل كبري ويصاب 

النكماش   .االقتصاد 
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   :أداة عامة غري حمددة وليست خمصصة -و
وهذه اخلاصية متيز النقد عن غريه من األوراق مثل سند الشراء أو تذكرة أو بطاقة هاتف، ألنه عندما يكون        

لدينا تذكرة سفر أو تذكرة مطعم أو بطاقة هاتف تكون هلذه األدوات قوة شرائية، ولكنها خمصصة لغرض معني، 
لتايل تتمتع النقود خباصية عدم التخصيص ومن مت ليست عامة ائية، و   .وال 

  :أداة نسبية يف فضاء إقليمي حمدد -ي
إن خاصية التعميم للنقود ليست مطلقة، فهي أداة تسديد أو شراء يف مساحة معينة إقليميا ألن لكل دولة        

  . عاملية التداول كالدوالر مثالنقودها، ولكن مع ظاهرة العوملة املالية ميكن لبعض العمالت أن تكون 

  : وظائف النقود -3
  : النقود وسيط للمبادالت -أ

ت املقايضة التوافق املزدوج بني رغبات املتبادلني، واليت حدت من املبادالت وعقدت كل         إن من بني صعو
لزام وجود املتعاملني من حيث املكان والزمان ووجوب وجود السلعة املرغوبة من الطرفني  عمليات التبادل، وذلك 

يف املبادالت، فقد مت القضاء على هذه الصعوبة، املتبادلني، وعندما ظهرت النقود واستعملت كأداة أو وسيط 
  : وحتولت العملية إىل عمليتني منفصلتني

لنقود: عملية بيع من جهة بواسطة النقود -   بيع سلعة                تسديد 
  .نقود                شراء سلعة: عملية شراء من جهة أخرى بواسطة النقود أيضا -

مكان(B)يف حاجة إىل مبادلة سلعة أخرى  (A)سلعة ومل يصبح صاحب ال        بيع  ه، وإمنا أصبح كل منهما 
ما لديه من إنتاج سلعته مقابل احلصول على النقود، وأن يشرتي ما يريد بواسطة النقود، وال ختتفي هذه السلعة 

لت) النقود( اختفى  قدايل فإن كل تبادل مباشر لسلعتني كما هو حال السلع األخرى املستهلكة من التداول، و
  . لصاحل تبادلني مقابل نقود

  : ولقد نتج عن استخدام النقود كوسيط للتبادل جمموعة من املزا       

لصعوبة، أصبح األمر سهال وقد أدى ذلك إىل اختزال الوقت : سهولة التبادل بعدما كانت تتميز املبادالت 
دة التخصص وتقسيم العمل، واجلهد الذين كانت تتطلبه ما عملية املقايضة، وهو ما زاد يف تشجيع األفراد على ز

دة اإلنتاج واتساع حجم املعامالت دون خوف من عوائق التبادل وتصريف الفائض من اإلنتاج   . من أجل ز
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د حرية األفراد يف اكتساب القوة الشرائية لت األفراد يتمتعون ملا كانت النقود قوة شرائية عامة فقد جع: ازد
سلعة والحبيث ميكن حلامل النقود أن يقوم بعمليات شراء يف أي وقت يريد ويف أي مكان  حبرية االختيار الواسعة،

    . ، وهو ما كان يفتقده يف نظام املقايضة اليت كانت تفرض عليه شروطا صعبة يف عملية التبادلهايريداليت 

دة حجم التداول للنقود نظام املقايضة ال ميكن ألي سلعة مهما كانت خصائصها أن تتداول يف ظل : ز
حلجم الذي عرفته النقود، فقد زاد اإلقراض واالقرتاض وزادت كميات اإلنتاج، وأصبحت النقود  لشكل و

ا تتمتع بقوة إبراء غري حمدودة نظرا ملا حتظى به من قبول عام سواء عند الدائنني أو املدينني    .متداولة لكو

  : للقيمة) معيار(النقود مقياس  - ب
، لنسبة لغريها من السلع واخلدماتوحدة احلساب املستخدمة يف حتديد قيمة كل سلعة أو خدمة  فهي       

لكيلوغرام، وهكذا فإن قيم السلع واخلدمات تتحدد بوحدات النقود ملرت والوزن  ن كل إ .فكما أن الطول حيدد 
لثبات النسيب،وحدة حساب عندما تقبل  تمع جيب أن تتمتع  حىت تبقى مقبولة كمعيار لتحديد قيم  من قبل ا

ستمرار السلع واخلدمات، فقيمة الوحدة النقدية قد  .أي يكون النقد قادرا على شراء نفس الكمية من السلع 
ا على شراء كمية (تنخفض  ا على شر (أو ترتفع ) من السلع واخلدمات صغريةأي قدر اء كمية كبرية من قدر

فوظيفة النقود كمقياس عام للقيم قد أدت إىل الكثري من التسهيالت، فهي توفر املعلومات ). السلع واخلدمات
   .الالزمة إلمتام عمليات التبادل مث وفرت اجلهد والوقت، ويتم استغالل كل املوارد الستخدامها

  :للقيمة) خمزن(النقود مستودع  -ج
سان االدخار والتخزين منذ القدمي، ولكن يف ظل مرحلة املقايضة كان من الصعب أن حيتفظ لقد عرف اإلن       

مكان األفراد  اإلنسان بكثري من السلع، ولذلك فإن انتشار استعمال النقود قد ذلل هذه الصعوبة وأصبح 
لنقود، فهي مستودع جيد نظرا لقدرة حائزها احلصول على ما يشاء من السلع، فبفضل النقود ميكن  االحتفاظ 

ذا فإن أمهية النقود ظهرت كوسيلة لالدخار  دخار الفائض يف شكل نقود إلنفاقها يف املستقبل، و للفرد أن يقوم 
  .  أو اختزان القوة الشرائية من أجل استخدامها يف األجل

ا أصل من األصول امل        الية الذي ميكن استخدامه وتعترب النقود السيولة كاملة بل هي السيولة نفسها، أل
بشكل فوري ومباشر، ألن السيولة هي السهولة واملالئمة يف استخدام األصل للحصول على السلع واخلدمات أو 
ا قوة شرائية مستودعة فيها،  لتسديد الديون دون أن تفقد من قيمتها أو شيء، وهذا يبني أن النقود حتمل يف ذا

  .حلظة وتكون حاضرة عند استخدامها يف أي
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ات مما يؤدي إىل اخنفاض فعندما يطلب األفراد النقود الختزان قيمهم فإن ذلك سيؤدي إىل بيع األسهم والسند    
لعكس  أسعارها، م يف صورة سندات وأسهم فإن ذلك يؤدي إىل و عندما يقل الطلب على النقود وحيتفظون بثرو

  . ارتفاع أسعارها، وهو ما حيدث تقلبات يف الدورة االقتصادية وهو ما يؤكد أمهية وظيفة النقود كمخزن للقيم

  : النقود أداة للمدفوعات اآلجلة -د
ا عندما يتم استخدام النقود كوسيط لل        تبادل وكمقياس للقيم، فإنه من الضروري أيضا أن تسدد 

لتايل فهي مكملة هلاتني الوظيفتني األصليتني، فاملعامالت املالية اليت تكثر فيها  املدفوعات اآلجلة أو املستقبلية، و
تمعات احلديثة ينتج عنها التزامات نقدية يف املستقبل  ، كما )إخل.....حكاملعاشات، األجور، املرتبات واألر (ا

  .يرتتب عنها بعض العقود اليت تتضمن مدفوعات تسدد يف املستقبل بوحدات نقدية

إن جناح قيام النقود بوظيفتها هذه وأدائها بشكل جيد يتطلب حتقيق االستقرار النسيب للقوة الشرائية يف        
ملد حا، قيمة النقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإن ذلك سيلحق أضررا  نيني، ويف ذات الوقت سيحقق للدائنني أر

وعكس ذلك إذا اخنفضت قيمة النقود فإن ذلك سيجعل املدنيني يستفيدون من ذلك نتيجة هلذا االخنفاض، 
لدائنني فإذا توقع األفراد حدوث اخنفاض كبري يف القوة الشرائية للنقود، فإن املتعاقدين . بينما يلحق أضرارا 

لثبات النسيب يف قيمتهايفضلون استخدام أ   .نواع أخرى من النقود اليت تتسم 

 :   النقود والرتاكم الرأمسايل -ه
لقد انتقلت وظيفة النقود من جمرد أداة لتسهيل املبادالت يف االقتصاد النقدي إىل أداة أساسية مرتبطة        

األرصدة املالية من أصحاب الفائض  سواق رأس املال، حبيث تعتمد أسواق رأس املال على النقود يف حتويل
فأصحاب االدخار هم أفراد يضحون جبزء من ). طاليب االستثمار(إىل جانب أصحاب العجز ) املدخرين(

ح يف املستقبل من  استهالكهم احلاضر من مدخوهلم إىل استهالك مستقبلي، أما املستثمرون فهم يريدون حتقيق أر
دة التوسع يف املشروعات القائمة، خالل الفرص االستثمارية املتاحة،   كإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، أو ز

م اجلديدة أو التوسع فيها على املوارد املالية اليت يوفرها املخزون، فهم  واملستثمرون يعتمدون يف إقامة مشروعا
  .28اكم الرأمسايليلجؤون إىل اإلقراض من املؤسسات املالية املختلفة، ومن مت تظهر وظيفة النقود يف الرت 
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  :  حتليل الكتلة النقدية: الدرس الثالث

ت الكتلة النقدية -1     : مكو
ا بواسطة         ملفهوم الواسع هي جمموع األموال املتاحة النقدية وشبه النقدية اليت تتم إدار الكتلة النقدية 

  : النظام املصريف واخلزينة العامة، وتنقسم إىل قسمني كاآليت
  : كاآليتوتشمل ثالث أنواع  : األموال املتاحة النقدية -أ

  النقود الورقية اإللزامية؛  -
  ؛ )املعدنية(النقود املساعدة املتداولة  -
  .الودائع حتت الطلب -

تشمل األموال شبه النقد وجمموع الودائع املصرفية واخلزينة اليت ال ميكن إدماجها : األموال اجلاهزة شبه النقدية - ب
  :كاآليت  يف التداول بشكل مباشر وفوري بواسطة كل أشكال التعامل

  فرت؛ الودائع حتت الطلب على الد -
  .الودائع ألجل -

 :   سيولة االقتصاد
إن الكتلة النقدية هي مؤشر غري كايف ملعرفة سيولة االقتصاد، ولتحديد هذه األخرية ينبغي إضافة موارد        

   : االدخار القابلة للتحويل بسهولة إىل نقد إىل األموال املتاحة النقدية، ولقد مت تقسيمها إىل أربع جممعات
مع  لعملة احمللية) نقود مساعدة+ أوراق نقد (يتكون من النقد املتداول : M1ا   . والودائع حتت الطلب 
مع  إلضافة إىل  :M2ا   .لعملة احمللية) ألجل(الودائع األخرى  M1يضم 
مع  إلضافة إىل  :M3ا لعمالت األجنبية سواء كانت حتت الطلب أو ألجل M2يتضمن    .الودائع 

مع   إلضافة إىل  :M4ا   .29قي سندات اخلزينة املعروضة لالكتتاب للجمهور واملؤسسات M3يشمل 

 :   العناصر املقابلة للكتلة النقدية -2
إن العناصر املقابلة للكتلة النقدية متثل جمموع الديون العائدة ملصدري النقد وشبه النقد اليت تكون سبب أو        

ولتوضيح ذلك تستعمل ميزانية  ،مصدر الكتلة النقدية، وهذا يعين أن للنقود أجزاء مقابلة تفسر سبب إصدارها
  : ليكما ي) البنك املركزي والقطاع املصريف(النظام املصريف 
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  امليزانية املوحدة للنظام املصريف: 4اجلدول رقم 
  

  .62مرجع سابق، ص : صاحل مفتاح :املصدر

تظهر لنا الكتلة النقدية والعناصر املقابلة هلا، ) البنك املركزي والقطاع املصريف(عندما يتم دمج ميزانييت        
  :وحنصل على امليزانية املوحدة للنظام املصريف علما أن

  )اخلصوم(جمموع االلتزامات ) = األصول(جمموع املوجودات 
   30املقابل للكتلة النقدية= الكتلة النقدية 

فالكتلة النقدية تظهر يف التزامات النظام املصريف، وهي متثل جزءا من موجودات أو أصول األعوان        
نه جمموع . االقتصاديني غري املاليني، وكما يقابل الكتلة النقدية عناصر أخرى وهكذا يبدو املقابل للكتلة النقدية 

 :بتفصيل لكل األجزاء املقابلة للكتلة النقدية كما يلي وسنقوم ،األصول غري النقدية اليت حبوزة النظام املصريف

  ):  الذمم على اخلارج(ذهب وعمالت أجنبية : املقابل
إن التبادل التجاري بني دول العامل ينتج من عمليات استرياد وتصدير السلع واخلدمات احمللية إىل العامل        

لذهب أو رصيد العمالت األجنبية املقبولة يف التداول الدويل   .اخلارجي، وتتم املدفوعات الدولية إما 

ا حتصل في حالة قيام الدولة بعمليات تصدير أو اجتذاب أموال خار ف        جية إما لالستثمار أو للتوظيف فإ
على عمالت أجنبية اليت حيصل عليها البنك املركزي مقابل تقدمي السلع املصدرة أو السندات أو الديون املرتتبة، 
لعملة الوطنية،  ومبا أن العمالت ال ميكن تداوهلا حمليا، فإن البنك املركزي يتكفل حبفظها وإصدار ما قيمة ذلك 

   .نالحظ الصادرات تكون سببا يف إصدار عملة وطنية جديدة ومن مت
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  االلتزامات  املوجودات
  :العناصر املقابلة للكتلة النقدية

 ODالذهب والعمالت األجنبية  -
   CTP  القروض املقدمة للخزينة -
   C القروض املقدمة لالقتصاد -

  :الكتلة النقدية
   B األوراق النقدية -
  D  الودائع -
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يقوم البنك املركزي بتحويل ما قيمة ذلك   احلصول على الذهب والعمالت األجنبية     الصادرات إىل اخلارج 
  .كزيارتفاع رصيد العمالت األجنبية لدى البنك املر  دة إصدار العملة الوطنية        ز   إىل عملة وطنية       

ويف حالة حدوث العكس فإنه إذا قام البلد بعملية استرياد سلع وخدمات أو مت خروج أموال خارج الوطن،        
لعملة الوطنية  فإنه جيب على املستورد أن يدفع ديونه بواسطة عملة أجنبية، فيقوم بتقدمي مقابل ذلك مبالغ نقدية 

أجنبية لتسديد قيمة الواردات، وهكذا نالحظ أن احتياطي إىل البنك املركزي الذي يعطي مقابل ذلك عملة 
  .العمالت األجنبية ينخفض لدى البنك املركزي وتنخفض معها كمية النقود احمللية املتداولة يف الداخل

بعملة خروج العملة األجنبية         يقوم البنك املركزي مبنح ما مقابل العملة الوطنية           االسترياد من اخلارج 
  .اخنفاض كمية العملة الوطنية        اخنفاض رصيد العمالت األجنبية لدى البنك املركزي         أجنبية 

وهكذا نالحظ كيف يؤثر رصيد ميزان املدفوعات يف إصدار النقود اجلديدة أو سحبها، فإذا كان الرصيد        
موجبا أي أن قيمة الصادرات تكون أكرب من قيمة السنوي الناتج من العمليات املسجلة يف ميزان املدفوعات 

لعكس إذا كان الرصيد السنوي الناتج من العمليات املسجلة يف  الواردات، فإن كمية النقود املتداولة ترتفع، و
  .ميزان املدفوعات سالبا أي قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات تنخفض كمية النقود املتداولة

  : قدم لالقتصاداالئتمان امل: املقابل
يعترب االئتمان املقدم لالقتصاد من العناصر املهمة اليت تفسر سبب اإلصدار النقدي ألنه العنصر الذي        

ميكن أن تتحكم فيه السلطات النقدية أكثر من غريه، وذلك أن هذا االئتمان املقدم هو عبارة عن قروض تقدم 
ال األعمال من استثمار وإنتاج وتسويق، من طرف البنوك التجارية لتمويل العمليات االقتصادية للمؤسسات ورج

وخاصة عندما يكون املنتجون يف حاجة إىل أموال فيتقدمون إىل البنوك التجارية طالبني منحهم قروضا لتمويل 
م فتمنحهم البنوك التجارية قروضا سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو خبصم األوراق التجارية، أو فتح . نشاطا

الصور تكون هناك عملية خلق لنقود الودائع مقابل تقدمي هذا االئتمان مما يزيد يف  اعتمادات، ويف مجيع هذه
حجم الكتلة النقدية، كما أن هذا يدفع البنوك التجارية إىل إعادة خصم أوراقها التجارية لدى البنك املركزي أو 

صدار نقودا قا عتباره املقرض األخري، فيقوم البنك املركزي  نونية لتغطية احتياجات البنوك تطلب قروضا منه 
لتايل فإن حجم الكتلة النقدية سيتأثر كلما طرأ تغري يف االئتمان املقدم لالقتصاد ،التجارية   .و
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  : االئتمان املقدم إىل اخلزينة العمومية: املقابل
امة فهي متثل الصندوق تقوم اخلزينة العمومية بتسيري ميزانية الدولة عن طريق بنود النفقات واإليرادات الع       

املايل للدولة، وتسعى الدولة إىل حتقيق التوازن بني عناصر امليزانية اليت تسريها، ولكن مع تطور وظائف الدولة 
دات التكاليف عنها كثريا، أخذت على عاتقها القيام بوظائف أخرى وليس اإلبقاء على  احلديثة وتعاظم دورها وز

يف توازن ميزانيتها تلجأ الدولة إىل  لوف معيشة األفراد، فلهذا عندما حيدث اختالتوازن امليزانية مهما كانت ظر 
، فتقدم له اخلزينة مقابل ذلك سندات تعرتف فيها تهالبنك املركزي ملنحها االئتمان الالزم لسد هذا العجز ومواجه
، وتستخدم اخلزينة هذه نقودا قانونيةهلا مقابل ذلك  مبديونيتها له تسمى أذون اخلزينة، ويقوم البنك املركزي بتقدمي

ذا ترتفع كمية النقود املتداولة لدى األفراد واملؤسسات، كما أن نشاط  النقود يف تغطية تكاليف اإلنفاق العام، و
ا،  االت االقتصادية واالجتماعية فأصبحت موارد الدولة غري كافية هلا يف متويل عمليا الدولة امتد ليشمل مجيع ا

لتا يل فهي تتقدم إىل السوق النقدية وإىل اجلمهور جللب املوارد النقدية الالزمة، وحتصل هذه املؤسسات املصرفية و
واملالية واجلمهور على السندات احلكومية وأذون اخلزينة مقابل حصوهلا على نقود الودائع، ومبا أن هذه السندات 

لتايل هلا سيولة عالية ومضمونة، فإنه ميكن خصمها لدى البنو  ك التجارية، وإعادة خصمها لدى البنك املركزي، و
دة، وقد يكون التأثري  ،سيتحول جزء منها إىل نقود قانونية لز وهو ما يؤدي إىل التأثري على حجم الكتلة النقدية 
  .لنقصان عند إتباع سياسة تقشفية

  :   آلية خلق النقود من طرف البنوك التجارية -3
تتم عملية خلق النقود من طرف البنوك التجارية، وهي عبارة عن نقود كتابية تظهر من خالل التسجيالت        

ستعمال الشيكات وليس تداوهلا حقيقة فإذا افرتضنا أن . احملاسبية للودائع والقروض، وهي تعكس تداول األموال 
، وأنه ال يوجد %20طي اإلجباري دج، وأن نسبة االحتيا 2500صل على وديعة مقدارها حتأحد األشخاص 

تسرب نقدي، وهناك عدة بنوك جتارية، فكلما زادت ودائع األفراد لديها، كان عليها االحتفاظ قانونيا بنسبة 
ئنها أي . من هذه الودائع 20% . ، وهذا ما سوف يزيد من مواردها النقدية%80وتستطيع إقراض البقية إىل ز

تمعة فنحصل على اجلدول التايل واخلاص  لبنوك ا دخال بقية البنوك التجارية يف هذه العملية والذي يسمى  و
  .  خبلق النقود من طرف البنوك التجارية
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 خلق النقود يف البنوك التجارية: 5اجلدول رقم       

لصندوق   %100الودائع حتت الطلب   البنك   %80قروض وتسليفات   %20نقدية 
  2000  500  2500  أ

  1600  400  2000  ب

  1280  320  1600  ج

.........  ...........  ...........  ..........  

موع   10000  2500  12500  ا

  . 75مرجع سابق، ص : صاحل مفتاح :املصدر

  .دج 2500وهذا معناه أن الوديعة األساسية أو األولية  -
  .دج 10000وقد خلقت لنا ودائع مشتقة قيمتها  -
  .%20عند افرتاضنا لنسبة االحتياطي النقدي هو  -
  .12500 وهكذا أصبح جمموع الودائع هو -

  31 ودائع مشتقة +ودائع أصلية  =جمموع الودائع       
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  :الذهب النقدي الدويل يف ظل قاعدة نظامال: الدرس الرابع
هذا النظام وجود العالقة الثابتة بني قيمة الوحدة النقدية واملقدار الثابت من الذهب، حبيث تتعادل  يبني       

وقد ساد يف معظم الدول املتقدمة، حيث كان يتميز  ،القوة الشرائية لوحدة النقود مع القوة الشرائية للذهب
 تبعتها بعد ذلك العديد من الدول خالل ، مث1816 ته يف عامأول من أقر  هي وبريطانيا .العرتاف اجلماعي له

سم . 1914وظل أكثر النظم النقدية انتشارا حىت عام  ،النصف األخري من القرن التاسع عشر أصبح يعرف 
  . أن قيمة الوحدة النقدية تساوي وز معينا من الذهبو قاعدة الذهب، حيث يتم مبوجبه قياس القيم االقتصادية، 

  :الذهبمراحل تطور نظام  -1
ملستجدات اليت كانت تطرأ وجتعل كل مرحلة         لقد عرف نظام الذهب ثالث مراحل عرب تطوره، ارتبطت 

  :          مواتية للظروف اجلديدة، وميكن ذكر أمهها فيما يلي

  :نظام املسكوكات الذهبية -1-1
ميثل هذا النظام الذهب املتداول الذي حتتوي فيه الوحدة النقدية على وزن معني من الذهب يساوي قيمتها        

  : االمسية، وحتتفظ مع العمالت األخرى بسعر التعادل مع الذهب، ويشرتط لتحقيق ذلك توفر ما يلي
ب -أ تة بني وحدة النقد وكمية معينة من حتديد وزن وعيار الوحدة النقدية الذهبية املتداولة، حبيث حتدد نسبة 

  ؛غراما من الذهب 7.3الذهب، فمثال كان وزن الذهب يف اجلنيه اإلسرتليين مساو 
دة القيمة االمسية عن  - ب دف منع ز ية كميات دون حتمل أي تكاليف،  توفر احلرية الكاملة لسك الذهب 

  ؛القيمة احلقيقية
إىل سبائك، بدون قيد ملنع هبوط القيمة االمسية للمسكوكات عن  ضمان حرية صهر املسكوكات الذهبية -ج

  ؛قيمتها احلقيقية
ا تكون قابلة للصرف  -د توافر قابلية حتويل مجيع أنواع العمالت إىل سبائك ذهبية، فإن وجدت أوراق نقدية، فإ

  ؛ملسكوكات الذهبية
  . يمة الداخلية للعملة وقيمتها اخلارجيةحرية تصدير واسترياد الذهب للمحافظة على التعادل بني الق - ه

لذكر أنه يف ظل هذه القاعدة مل تكن النقود املتداولة ذهبية، وإمنا كانت متثل جزءا صغريا من         واجلدير 
ا   العرض الكلي للنقود، وكان لألفراد مطلق احلرية يف استخدام الذهب أو األوراق النقدية أو النقود املساعدة، أل

تتمتع حبرية التحويل إىل نقود ذهبية، ويف نفس الوقت كان سك الذهب وتذويب املسكوكات وتصدير كانت 
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ا مجيعا وهلذا فإن وحدة العملة كانت حتافظ على معدل حمدد للتبادل . واسترياد الذهب عمليات مسموح 
  .الذهيب، حيث أن الذهب كان حيمل قيمة واحدة يف سائر أرجاء منطقة قاعدة الذهب

ن عملية انتقال النقود الذهبية من يد احتياجات إال أن         احلرب العاملية األوىل أفرزت اإلدراك الذي يقضي 
إىل يد هي نوع من الرتف غري الضروري، وأنه من املمكن حتقيق مجيع مميزات قاعدة الذهب من غري احلاجة إىل 

لشكل  كما أن هذا النظام واجه. وجود نقود ذهبية قيد التداول العديد من املشاكل أمهها عدم توفر الذهب 
معموال به يف كثري من الدول حىت احلرب  بقي وبذلك ،اإلصدار يف الدول املختلفة احتياجاتمبا يتناسب و  الكايف
اية عام األوىل حني ختلت عنه تدرجييا، العاملية  ت املتحدة األمريكية اليت احتفظت به حىت    .  1933ما عدا الوال

ن رئيسيتان،         لذهب خرىنظام السبائك الذهبية، واأل إحدامهاونتيجة ملا سبق ظهرت صور  نظام الصرف 
  . 32 ني كصورتني لقاعدة الذهبتا مقبولتوأصبح

   :نظام السبائك الذهبية -1-2
دة إىل  1914 عامأدى نشوب احلرب العاملية األوىل         النقود لتغطية  مزيد من حاجة الدول املتحاربة إىلز

ا احلربية ونظرا حملدودية كمية الذهب املتوفرة يف العامل كان من املستحيل توفري هذه الكمية الكبرية من القطع  ،نفقا
النقدية الذهبية، لذلك اضطرت دول العامل إىل التخلي عن نظام املسكوكات الذهبية وسحبها من التداول، والقيام 

  .  صدار نقود ورقية ومعدنية إلزامية وطرحها يف التداول

وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل حاولت الدول العودة إىل نظام املسكوكات الذهبية، إال أن ذلك كان        
ت العامل إىل حالة التضخم  متعذرا نظرا إىل احلجم الكبري من األوراق النقدية املوجودة يف التداول، وتعرض اقتصاد

لتمكني الدول إىل العودة  1922الذهبية يف مؤمتر جنوة عام  وإزاء هذا الوضع مت اقرتاح نظام السبائك ،33النقدي
  .  192534عام  يف لقاعدة الذهب بعد أن مت اخلروج عنه أثناء احلرب، وقد تبنت بريطانيا نظام السبائك الذهبية

املساعدة  ويف ظل هذا النظام مل تعد العملة املتداولة ذهبا، بل يتم تداول األوراق النقدية والقطع النقدية       
إلحتفاظ  اإللزامية، وأن هذه العملة ترتبط مبقدار معني من الذهب املوجود يف خزائن البنك املركزي الذي يكتفي 

                                                             
  .31-29، ص ص 2002النقود والبنوك، دار املسرية، عمان، : مجال خريس، أمين أبو خضري، عماد خصاونة 32
  .55-54، ص ص 2008النقود والبنوك، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، : ضياء جميد 33
  .32مرجع سابق، ص : مجال خريس، أمين أبو خضري، عماد خصاونة 34
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بكمية من السبائك الذهبية يف خزانته مقابل الكتلة النقدية الورقية واملعدنية املساعدة املطروحة يف التداول، سواء 
 .   35الغطاء الذهيب بنسبة حمددة منها مبا يعادهلا من الذهب، أو أن يكون

ويسري هذا النظام يف الدولة إذا كانت احلكومة والبنك املركزي على استعداد لشراء وبيع أي كمية من        
لذهب وإمكانية  لقيمة الذهبية لوحدة العملة، وكذلك حرية االجتار  الذهب عند سعر معني كما هو حمدد 

    : إىل ذهب، وقد اختص هذا النظام مبيزتني هامتني حتويل النقود االئتمانية
نظرا ألن هذا النظام كان يقتضي منع استخدام الذهب كعملة يف التداول الداخلي فقد اختفت العملة الذهبية  -أ

  ؛حمله العملة اإلئتمانية اليت أصبحت قابلة للتحويل للذهب توحل
ا عن حد قيام احلكومة أو البنك املرك يلزمهذا النظام  - ب زي ببيع الذهب على شكل سبائك كبرية ال يقل وز

  .ولذلك مل يستخدم يف املعامالت الداخلية واقتصر استخدامه على املعامالت اخلارجية فقط ،معني

ولذلك فإن اهلدف األساسي لنظام السبائك الذهبية هو الرغبة يف اقتصاد استخدام الذهب وعدم صرف        
  . 36ت الذهبية الصغرية وإلغاء استخدامه يف التداول حملياالنفقات يف سك العمال

لذهب -1-3   : نظام الصرف 
لذهب، فقد أوصى مؤمتر جنوة         لثا لنظام الذهب أطلق عليه اسم نظام الصرف  لقد عرف العامل شكال 

لذهب عن طريق ربط عملته بعملة . تباع النظام رمسيا 1922عام يف  ففي ظل هذا النظام ترتبط عملة بلد ما 
حتفاظ البلد التابع بسندات أجنبية للبلد املتبوع كغطاء للعملة يف  بلد آخر يسري على نظام الذهب، ويتم ذلك 

حتفاظ بتداول املسكوكات الذهبية أو ، إذ أن االهالقتصاد يف استغالللنظام ذا الواستهدف األخذ . التداول
هظ التكاليف ألنه يتطلب توفري الوسائل الوقائية خلزنه  لسبائك الذهبية كغطاء للعملة يعترب إجراء  االحتفاظ 

ومن  ،37حمتفظا به يف خزائن البنك املركزي ال حيصل على فوائد وحيرم البلد من احلصول عليها هوحراسته، كما أن
   : اممزا هذا النظ

بت بني البلد التابع والبلد املتبوع -أ   ؛وجود سعر صرف 
ت وسندات البلد املتبوع،  - ب التوفري يف استخدام الذهب، ألن االحتياطي يتكون أساسا من عمالت وأذو

لنقد املتداول حتياطي من الذهب يرتبط مباشرة  لتايل ال حاجة إىل االحتفاظ    ؛و
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للذهب ومحايته وذلك من خالل االستفادة من الفوائد اليت يستلمها البلد يف هذه ختفيض تكاليف التخزين  -ج
ت اخلزينة والسندات الصادرة لعملة الدولة األم شكال خمتلفة كالنقد وأذو    .احلالة على احتياطه النقدي املستثمر 

  :كاآليت  أما عيوب هذا النظام فهي       
  ؛ينعكس أثره تلقائيا على البلد التابعحتقيق اخلسائر يف البلد املتبوع  -أ

ستقالل البلد التابع بسبب االرتباط الوثيق بني الدولتني، مما يعين التبعية االقتصادية والسياسية  - ب املس 
  ؛الكاملة

أنه يف حال االستغناء عنه من قبل و يعتمد هذا النظام على استخدام الدولة املتبوعة لنظام السبائك الذهبية،  -ج
لنسبة للدولة التابعةالد    .  ولة املتبوعة، فإن هذا النظام سوف ينتهي 

لذهب وليدا للعالقات التجارية اليت قامت بني دولة صغرى ودولة كربى تسري   ولقد        كان نظام الصرف 
ءمة للدول يعترب أكثر مال حيث .على نظام الذهب، حبيث تسهل عالقة التبعية االقتصادية والسياسية للدولة األم

اليت ليس لديها اإلمكانيات الكافية إلقرار نظام ذهيب حقيقي بشرط أن يصاحبه قدر كبري من الرقابة على العملة 
وتداوهلا، كما قد يؤدي إىل نشوء التضخم النقدي يف الدولة، وذلك يف حالة تداول كميات كبرية من النقود الورقية 

  .      38ة حتويل عملتها الورقية إىل ذهب إليقاف موجات التضخميف السوق، وهذا يتطلب من السلطات النقدي

واستقراره   تهوعلى الرغم مما حققه نظام املعدن الواحد من أثر يف التبادالت التجارية الدولية، حيث أن سياد       
ا على األسواق العاملية، لكن هذا االستقر  كا ار سرعان ما تغري أحد األسباب اليت أدت إىل قوة بريطانيا وسيطر

يار  بعد احلرب العاملية األوىل نتيجة لتزايد اإلنفاق العسكري وتوايل األحداث العاملية اليت كان هلا األثر الكبري يف ا
    .39نظام الذهب

  : أسباب فشل نظام الذهب -1-4
لرغم من أن نظام الذهب الدويل كان متالئما مع الظروف البيئية االقتصادية اليت طبق فيها، وقدم العديد        

، إال أن تغري الظروف االقتصادية وعدم توفر متطلبات تشغيله بكفاءة، أدى إىل توقف الدول عن العمل  من املزا
يار العمل . به لنقاط التاليةوميكن إمجال أهم األسباب اليت أدت إىل ا   : ذا النظام 
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 ،كانت حرية التجارة الدولية من متطلبات تشغيل نظام الذهب الدويل  :انتهاء عصر حرية التجارة الدولية -أ
ولكن بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل ضعف املركز التجاري الجنلرتا اليت كانت تقود مبدأ احلرية التجارية، وبرز هلا 

ء يف وقد اتسعت  . األسواق العاملية، مما اضطرت لوضع قيود جتارية على حساب الدول األخرىمنافسني أقو
ت األسعار بني خمتلف البلدان، وفقد تدائرة القيود التجارية بني الدول، مما فصل العالقة التوازنية  تعالقة مستو

يار ركن أساسي من أركان نظا   .م الذهبالتلقائية بني األسعار، وهذه احلالة متثل ا

ا النقود وليس حول  :تطور الوعي النقدي - ب تمعات حول كفاءة الوظائف اليت تقوم  تركزت نظرة األفراد وا
النتشار يف استخدامها،  املادة اليت تصنع منها، وظهر هذا الوعي عندما أخذت النقود االختيارية ونقود الودائع 

لذهب كغطا لذهب يف فرتة ما  .40ء لإلصدارومل يعد هناك ضرورة لربط النقود  فانتشار استعمال نظام الصرف 
بني احلربني يعود إىل سيادة اجلنيه اإلسرتليين كعملة دولية استخدمت كوسيلة لتسوية املدفوعات الدولية بدال من 
الذهب، كما أن أكثر العمالت مت تثبيت قيمتها نسبة إىل اجلنيه اإلسرتليين، وبذلك يالحظ أنه ويف ظل سعر 

لذهب، أصبحت حركة الذهب تصديرا واستريادا ليست بذات أمهية يف تسوية املدفوعات الدولية، ومن الصرف 
يف البلدان األخرى واليت ميكن االستفادة منها  البنكيةأجل حتقيق ذلك فقد أصبح يتم االحتفاظ ببعض الودائع 

  .لتسوية االلتزامات املالية والصفقات التجارية مع الدول األخرى

ت األسعار -ج ت األسعار كانت تسري بصورة متناسقة مع   يف ظل سيادة قاعدة الذهب :مجود مستو مستو
كمية االحتياطات الذهبية املتاحة، ولكن بعد ظهور الشركات االحتكارية الكبرية وسعيها للحصول على أقصى 

ح دون مراعاة ملصاحل األطراف األخرى، فقد أدى ذلك إىل نشوء صراعات  ت العمال ومع األر مع نقا
ت األسعار وحجم االحتياطات الذهبية تانعدم، مما املنظمات األخرى    . الصلة بني مستو

لقد أدت احلروب إىل انتقال الذهب من دولة إىل أخرى دون أن خيدم : سوء توزيع رصيد الذهب يف العامل -د
 دول أخرى، مما دفع العديد من الدول إىل التجارة الدولية، األمر الذي أدى إىل تراكمه يف دول ونضوبه يف

ت والقيود أمام تنقله، وهذا يعين أن حركة الذهب  التدخل ومنع آلية نظام الذهب وذلك من خالل وضع الصعو
ت األسعار احمللية ويف النشاط االقتصادي دفع العديد من الدول إىل وقف  وما يتبعها من تقلبات حادة يف مستو

يار ركن أساسي من أركان نظام الذهب حرية جتارة الذهب  .تصديرا واستريادا، وهذا االجتاه ميثل ا

ت السياسية اليت شهدها العامل من حروب ونزاعات : عدم االستقرار السياسي -ه إن األحداث واالضطرا
، مما دفعها إىل نقل ما لديها من والبنكيةإقليمية ودولية، أدت إىل انتشار اخلوف والذعر يف املؤسسات املالية 
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احتياطات ذهبية إىل دول أخرى أكثر أمنا واستقرارا، وهذا يعين أن حركة انتقال الذهب من دولة إىل أخرى يف 
  . 41واالستقراربعض جوانبها أو أحيا مل يكن ألغراض التجارة وإمنا بسبب توفر األمن 

العاملية األوىل على اختاذ سياسات تستهدف حتقيق املصاحل  شجعت نتائج احلرب :منو القوميات االقتصادية -و
الستقرار اخلارجي من  وميةالق لتايل أصبحت الدول تضحي  بغض النظر عن االختالل يف العالقات الدولية، و

وبعبارة أخرى، مل يعد لتوازن موازين املدفوعات األولوية على حتقيق . أجل حتقيق االستقرار والتوازن الداخلي
  . االستقرار االقتصادي يف الداخل، مث مل يعد هناك إمكانية الستمرار العمل بنظام الذهب بصورة تلقائية

دة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي -ي تمكن من تإن توفر احلرية االقتصادية يف نظام السوق مل  :ز
تصادية املتاحة، مما استدعى تدخل الدولة، القضاء على أزمة الكساد الكبري، وحتقيق التوظيف الكامل للموارد االق

  .42أفقد النشاط االقتصادي حريته املطلقة يف اختاذ القراراتما وهذا 

  :اتفاقية بريتون وودز ظلالنظام النقدي يف  -2
نظرا للفوضى اليت عرفها االقتصاد العاملي بعد احلرب العاملية الثانية جاء نظام بريتون وودز من أجل تنظيم        

  .  العالقات التجارية واملالية والنقدية الدولية

  :ميالد نظام بريتون وودز -2-1
ائيا العمل بقاعدة الذهب كنظام نقدي دويل نظرا  1939 يف عام مع نشوب احلرب العاملية الثانية        توقف 

والعسكرية اليت كانت تعم العامل أمجع، فأعيد فرض القيود اجلمركية وغري اجلمركية بشكل أدى  االقتصاديةللظروف 
ممثلوا الدول  دعيمما . العاملي بشكل واضح االقتصاديالنمو و  إىل اخنفاض حجم املبادالت التجارية الدولية

ت املتحدة األمريكية يفوودز بريتون يف مدينة  لاللتقاءلرأمسالية الصناعية ا عقد املؤمتر النقدي ل 1944عام  لوال
مقرتحات إلرساء  اقدمت خالهل ،دولة 44 تواملايل التابع لألمم املتحدة قبل فرتة قصرية من انتهاء احلرب، وحظر 

قرارا من السابق ليتوىل الرقابة على التزامات األعضاء ويعمل  دويل جديد أكثر عدالة واست اقتصاديقواعد نظام 
منظمة و البنك الدويل للتعمري والتنمية  ،وقد انبثق من هذا املؤمتر صندوق النقد الدويل. كبنك مركزي عاملي

، خلق احملافظة على أسعار صرف مستقرةيف وودز بريتون وتتجسد مهام نظام . العامة للتعريفات والتجارة االتفاقية
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متعدد األطراف يندرج ضمن قواعد صندوق النقد الدويل وحتت إشرافه، حترير التجارة الدولية من  ائتمايننظام 
    .43خالل إزالة القيود املختلفة اليت تعيقها

وقبل انعقاد مؤمتر بريتون وودز كان قد طرح أمام املؤمترون مشروعني أحدمها تقدمت به اململكة املتحدة        
ت املتحدة األمريكية 1943أفريل  7لسان مبعوثها االقتصادي الكبري اللورد كينز يف على  ، والثاين تقدمت به الوال

 . 44 1943أفريل  5على لسان ممثلها االقتصادي هاري وايت يف 

 :املشروع اإلجنليزي -أ
مشروعا إلصالح نظام  مينارد كينزقدم جون  1944 جويلية 22إىل  4 من أثناء مؤمتر بريتون وودز املنعقد       

دة التبادل التجاري وحتقق  النقد والصرف العاملي، هدفه تسهيل سياسة التوسع النقدي الداخلي واخلارجي وز
وهلذا اقرتح إنشاء احتاد املقاصة الدولية، وهو مبثابة بنك للبنوك املركزية وسلطة نقدية فوق . االستقرار االقتصادي

، وتتحدد Bancorالقوة الشرائية الالزمة للتبادل الدويل، وتلك العملة أطلق عليها البانكور  الدول، يقوم خبلق
ا من الذهب ا اخلارجية، وكذلك مبقدار صادرا ولتفادي . حصة كل دولة يف هذا االحتاد الدويل أساسا حبجم جتار

لضغط على الدول الد اانعدام التوازن يف القوة الشرائية يقوم االحتاد  كما ال يسمح   ،ائنة واملدينة لتعديل ميزا
  . 45الدائنة لدانبرتاكم أرصدة البانكور للب

ت دائنة ومدينة للدول املشرتكة وجيري عمليات املقاصة بينها،         فاحتاد املقاصة الدويل يقوم بفتح حسا
ر احلساب لدولة ما عن رصيد دائن، حبيث تتساوى يف النهاية األرصدة الدائنة مع األرصدة املدينة، ولكن إذا أسف

وقد رأى كينز أن النظام املقرتح ميكن أن يساهم . فإنه يبقى داخل االحتاد كقرض مقدم من الدولة صاحبة الدائنية
لبانكور . يف حل مشكالت الدائنية واملديونية اليت ترتبت على احلرب ا  فالدول املدينة ميكنها أن تسدد مطلو

لبانكور خالل، عن طريق االحتاد   .فرتة من الزمن، دون أن ينجم عن ذلك ضغوط على موارد الدول املدينة 

                                                             
  .220- 118، ص ص 1999التمويل الدويل، دار جمدالوي للنشر، األردن، : عرفات تقي احلسين 43
رها مع دراسة حالة أزمة جنوب شرق آسيا، رسالة دكتوراه يف العلوم : أوكيل نسيمة 44 األزمات املالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من آ

  .19، ص 2007/2008االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
  JHAN MAGNARD KEYNES )1883 – 1946 :( ولد يف كمربدج نفس العام الذي تويف فيه ماركس، وهو إقتصادي إجنليزي و تلميذ

ا، أصدر كتابه األول . درس يف جامعة كمربدج، مث أصبح أستاذا يف نفس اجلامعة. أللفريد مارشال التداول النقدي " سافر إىل اهلند وعمل موضفا 
النظرية العامة يف " أصدر كتابه املشهور  1936ويف عام . وشارك يف مفاوضات فرساي  بعد احلرب العاملية األوىل. 1913يف سنة " والتمويل يف اهلند 

  .حيث وضعت أسس املسائل النقدية و نظام النقد الدويل 1945 عاممثل بريطانيا يف مفاوضات بريتون وودز ". العمالة و الفائدة و النقود 
ثر 45   .  154، ص 2006أسس العالقات االقتصادية الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، : جمدي حممود شهاب، سوزي عديل 



 ودان بوعبدهللا.د                                                   الذهب النقدي الدويل يف ظل قاعدة نظامال: الدرس الرابع

37 
 

والواقع أن هذا املشروع كان حياول إلغاء دائنية ومديونية الدول جتاه بعضها بعضا، وحبيث تصبح مع احتاد        
أن يعيد مركز االقتصاد الربيطاين  املقاصة الدويل، وهو يف هذا كان يدافع عن مصلحة بريطانيا املدينة، وحياول

  .46املنهار يف ضوء عامل قد تغري

ت املتحدة ف        رغم قوة بناء ذلك املشروع وسالمته، مل جيز القبول يف مؤمتر بريتون وودز، نظرا ملعارضة الوال
ولذلك أتى التنظيم . األمريكية ملا تضمنه من خلق عملة جديدة وهيئة فوق الدول واضعاف لدور الدوالر والذهب

ت املتحدة  يف ضوء القواعد 1944النقدي املتضمن يف اتفاقية بروتن وودز  واإلجتاهات العامة اليت قدمتها الوال
والذي كان يرمي فقط إىل جمرد التعاون الدويل ال إىل خلق مؤسسات '' مشروع وايت''األمريكية حتت اسم 

 .    47وعمالت عاملية جديدة وملزمة، كما كان يرمي إىل تنظيم قاعدة الذهب ال القضاء عليها

  : املشروع األمريكي - ب
استهدف إجياد مؤسسة دولية تعمل على احليلولة دون تكرار املشاكل األساسية اليت واجهها نظام النقد        

الدويل خالل حقبة الثالثينيات من القرن املاضي، واليت متثلت يف ختفيض قيمة العملة على التنافس بني الدول، 
ارة الدولية، والتخلص من النقص يف والرفع يف القيود املفروضة على عمليات الصرف اخلارجية وعلى التج

  . 48االحتياطات الدولية

واقرتح هاري وايت تكوين صندوق دويل لتثبيت قيمة العمالت للدول األعضاء املشرتكة فيه، وأن تكون        
اليت ترتبط قيمتها بوزن معني من الذهب، وعلى الدول األعضاء أن حتدد '' اليونيتاس''وحدة التعامل الدويل هي 

لذهب أو اليونيتاس، وليس هلا احلق يف تغيري هذه القيمة إال بعد موافقة أربعة أمخاس أصوات الدول ق يمة عملتها 
ليونيتاس، ويقتصر دور . األعضاء يف الصندوق ت دائنة ومدينة تقيد فيها األرصدة  ويفتح يف الصندوق حسا

دول األعضاء، ويف حالة حدوث اختالل جوهري الذهب يف عمليات التسوية على دفع فائض احلساب اجلاري لل
ت املتبادلة بني  يف ميزان املدفوعات تكون مهمة الصندوق السعي لتثبيت قيمة العمالت من خالل االئتما

ويتكون املال االحتياطي هلذا الصندوق من الذهب وعمالت الدول األعضاء والسندات احلكومية  ،األعضاء
لذهب، والدوالر قابل للتحويل ذهبا يف . لبالدها ت املتحدة األمريكية تتمسك بنظام الصرف  وطاملا أن الوال

حصص الدول األعضاء يف  وعند حتديد حجم. املدفوعات الدولية، فستكون العملة املستخدمة هي الدوالر
                                                             

  . 154، ص 2003العالقات االقتصادية الدولية، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية، : زينب حسني عوض هللا 46
ثر 47   .  154ق، ص مرجع ساب: جمدي حممود شهاب، سوزي عديل 
  .304مرجع سابق، ص : ضياء جميد 48
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ا التصويتية يف إدارة شؤونه، اقرتح وايت أن يكون حجم احلصة ألي دولة على  رأمسال هذا الصندوق وحتديد قو
ا،  أساس حجم ما يف حوزة الدولة من ذهب ونقد أجنيب، وحجم دخلها القومي ومدى تقلبات ميزان مدفوعا

ت ذا الشكل كان يعرب عن مصلحة الوال املتحدة األمريكية اليت كانت متلك آنذاك أكرب كمية من الذهب  وهو 
 . 49العاملي وتنتج أعلى دخل يف العامل

  :وعموما تشابه املشروعان من حيث املبادئ األساسية، فقد تضمن كل منهما       
  ؛إجياد مؤسسة مركزية نقدية دولية -أ

   ؛ليةالسعي وراء حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات الدو  - ب
  ؛ دويل لألعضاء ائتمانتوفري  -ج
  . 50العمل على استقرار أسعار صرف العمالت -د

ومهما يكن من أمر فإن عالقات القوى الفاعلة اليت كان ميثلها املؤمترون يف بريتون وودز غلبت مصلحة        
ت املتحدة األمريكية صاحبة أكرب قوة اقتصادية ونقدية وعسكرية، فضال عن د  .   51ائنيتها ملعظم دول أوروالوال

  :نظام بروتن وودز عليها قام اليت األسس -2-2
  :كان اهلدف من عقد اتفاقية بريتون وودز وضع وتسيري نظام نقدي دويل حيقق ما يلي         

  ضمان حرية التحويل بني عمالت املختلفة؛ -أ
  وضع نظام مينع التقلبات يف أسعار الصرف؛ - ب
  يف موازين املدفوعات؛ حتقيق التوازن -ج
  النظر يف موضوع االحتياطات الدولية لتوفري السيولة الدولية؛ -د
  .  اإلدارة الدولية للنظام النقدي العاملي اجلديد - ه

وقد أسفرت اجلهود على إنشاء مؤسستني، صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري والذي من        
إعادة بناء اقتصاد الدول اليت أصابتها احلرب وكذلك مساعدة الدول اآلخذة يف النمو، أما  أهم أهدافه العمل على

  :ما يليلنسبة لصندوق النقد الدويل فتتمثل أهدافه في

                                                             
  .155-154مرجع سابق، ص ص : زينب حسني عوض هللا 49
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عدم استقرار أسعار صرف العمالت  من القرن املاضي شهدت فرتة الثالثينيات: استقرار أسعار الصرف -أ
ح  املختلفة، فتقلب األسعار وما ترتب عنه من حتركات لرؤوس األموال بني خمتلف املراكز املالية حبثا عن األر
املتاحة واشتداد حركة املضاربة، كل هذا أثر سلبا على حجم التجارة الدولية ومنوها، لذلك كان من أهم أهداف 

لتايل إرساء نظام سعر الصرف صندوق النقد الدويل جت نب حدوث تقلبات صرف العمالت ملختلف الدول و
الثابت، ولتحقيق هذا املسعى وإضفاء االستقرار على نظام الصرف مت  اقتباس بعض خصائص نظام معيار 
لنسبة للدوالر بتة جلميع عمالت الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل   الذهب من خالل حتديد أسعار 

بت، حيث أوقية ذهب تساوي  لذهب بسعر    .   دوالر 35الذي كان بدوره مرتبط 
لنسبة للدوالر، مبعىن حتديد سعر         ا  سعار صرف عمال وكان على الدول األعضاء إخطار الصندوق 

لذهب، ولتعادل لكل عملة مقابل الدوالر الذي يعترب بصفة مستمرة تستقر أسعار التعادل  عملة قابلة للصرف 
من سعر التعادل،  % 1نصت االتفاقية على أن ال يسمح بتقلب سعر صرف أية عملة صعودا ونزوال مبا يزيد عن 

  . ويتم التحكم فيه بتدخل البنك املركزي لكل دولة بشراء أو بيع كميات من عملته لتحافظ على استقرارها

ذلك إقامة نظام للمدفوعات متعدد األطراف  ويعين: حرية التحويل إىل عمالت مجيع الدول األعضاء - ب
وجعل عمالت الدول األعضاء قابلة للتحويل بني بعضها وإلغاء الرقابة والقيود على الصرف من أجل تشجيع منو 

، إال 1952التجارة الدولية، ومنح الدول اليت تطبق نظام الرقابة على النقد فرتة انتقالية ملدة مخس سنوات إىل غاية 
قراره مجيع القيود املفروضة على التحويالت اخلارجية أن  الصندوق اختذ موقفا متساحما للغاية مع الدول األعضاء 

  .حىت بعد انتهاء الفرتة االنتقالية
نتيجة تطبيق نظام الرقابة على الصرف ) طرفني(توسعت التجارة الثنائية  :حترير التجارة من مسالكها الثنائية -ج

الدفع الثنائية، فكان من أهداف صندوق النقد الدويل حترير التجارة من مسلكها الثنائي وحتويلها  ونتيجة اتفاقيات
إىل جتارة متعددة األطراف ملا يندرج ضمن حترير التجارة اخلارجية من مزا التخصص وتقسيم العمل الدويل وتوفري 

 . إمكانيات منو متوازن للتجارة العاملية

نصت اتفاقية الصندوق أنه يف حالة أي خلل أساسي مليزان : ظام أسعار الصرفحتقيق املرونة يف ن -د
ا  مدفوعات الدول األعضاء يف الصندوق، فلها احلق يف تغيري سعر تعادل عملتها لتعديل وضعية ميزان مدفوعا

ندوق، وكان وذلك مع استشارة الص) يف حالة عجز ميزان املدفوعات تلجأ الدولة إىل ختفيض سعر تعادل عملتها(
، أما فوق هذه النسبة صعودا ونزوال، فالقرار يعود إىل الصندوق بعد دراسة الوضعية %10احلد املسموح به 

  .   االقتصادية للدول املعنية
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ا -ه بتخصيص جانب من موارد الصندوق املالية  وذلك: مساعدة الدول على إصالح عجوز موازين مدفوعا
ا دون اللجوء إىل األساليب التقليدية اليت كانت تتمثل  ملساعدة الدول األعضاء إلصالح اختالل موازين مدفوعا

يف ختفيض سعر صرف عملة البلد الذي يعاين العجز ووضع قيود على حركة املدفوعات الدولية، فالدولة اليت 
ملربرات تكون حباجة إىل مساعدة تستفيد من ائتمان من حقوق السحب العادية على شرط أن تقنع الصندوق 

لذات أن  االقتصادية للقيام مبدفوعات تتماشى مع بنود اتفاق الصندوق وأهدافه، وميكن اإلشارة يف هذه النقطة 
لنسب التالية ا الدولة للصندوق تتكون من الذهب ومن عملة تلك الدول   :احلصة اليت تساهم 

  ؛%25كمية الذهب   -
  .%75عملة الدولة  -

ويتم مراجعة هذه احلصة كل مخس سنوات، وحجم احلصة هو الذي يقرر ما ميكن للدولة أن تقرتضه من        
  .  52الصندوق وحجم القوة التصويتية داخل الصندوق

يار نظام بروتن وودز -2-3   : ا
ن يف حالة دمار اقتصادي، ومل تستطع أو         لسلع تركت احلرب العاملية الثانية أورو واليا رو تزويد نفسها 

إلضافة إىل السلع الرأمسالية إلعادة البناء، لذا كان من الضروري استرياد العديد من السلع، وكانت  ،االستهالكية
املشكلة تكمن يف احلاجة إىل العملة الصعبة وخاصة الدوالر األمريكي للدفع مقابل الواردات، ومل تكن هلا طاقة 

ا الدولية غري كافية، ونظرا لكون وكانت  ،تصديرية تستطيع من خالهلا احلصول على العملة الصعبة احتياطا
ت املتحدة األمريكية املصدر األساسي للسلع اإلنتاجية، فقد كان نقص السلع يف أورو ميثل نقصا يف  الوال
ت املتحدة األمريكية وكندا وعدد من املنظمات الدولية مبنح عدد من  الدوالرات، وللمساعدة قامت الوال

مج االنتعاش األورويب املعروف مبشروع مارشالالقروض واملنح ألورو  املقدم يف  Plan Marshall  53 مشلت بر
، والذي تبعه انتقاالت هامة للمدخالت والسلع األمريكية، مما حقق امليزان التجاري  1947عام  إلعادة بناء أورو

                                                             
  .32-28، ص ص 1997النقود الدولية وعمليات الصرف األجنيب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : مدحت صادق 52
  .  188- 187مرجع سابق، ص ص : زينب حسن عوض هللا 53
   ت املتحدة تنسب خطة مارشال إىل جورج مارشال الذي كان رئيس أركان اجليش األمريكي خالل احلرب العاملية الثانية ووزير خارجية الوال

اية  1947األمريكية من فيفري    .1948حىت 



 ودان بوعبدهللا.د                                                   الذهب النقدي الدويل يف ظل قاعدة نظامال: الدرس الرابع

41 
 

وروبية إىل أمريكا لدرجة أن الرصيد األمريكي فائضا هائال بتدفق جزء كبري من االحتياطات الذهبية والنقدية األ
  .    54مليار دوالر 23ما قيمته  1957الذهيب األمريكي بلغ يف عام 

ت املتحدة األمريكية فائضا منتظما،  1949إىل  1946فخالل الفرتة من         سجلت املوازين اخلارجية للوال
، وبدأت فوائض أمريكا يف التناقص االقتصادي لالنتعاشوبنهاية األربعينات كانت الدول األوروبية يف طريقها 

  .إىل عجز، وكان ذلك مبثابة مؤشر لبداية العجز الدائم يف ميزان املدفوعات األمريكي 1950املستمر لتتحول عام 

ت املرغوبة  1959وحبلول عام         عندما أخذت تراكمات البنوك األوروبية املركزية من الدوالر تتجه حنو املستو
ميزان املدفوعات األمريكي عجزا حادا، ووجدت البنوك املركزية األجنبية نفسها تراكم دوالرات بسرعة أكرب  واجه

وصلت  1960مما ترغب فيه، وبدأت ترفع معدل حتويل الدوالرات إىل ذهب من وزارة اخلزانة األمريكية، ويف عام 
ت املتحدةاملستحقات األجنبية الرمسية على خمزون الذهب األمريكي تقريب من  األمريكية ا حجم خمزون الوال

ت املتحدة األمريكيةالذهب مجيعه، وكان واضحا أنه إذا استمر هذا االجتاه سيصبح ما حبوزة  من الذهب  الوال
    . غري كاف لتغطية املستحقات احملتملة

م من دوالر إىل ذهب وعمالت أجنبية         ويف ضوء ذلك الوضع بدأ حاملوا األصول السائلة حتويل أرصد
خاصة الفرنك السويسري واملارك األملاين، وكان حملاولة سويسرا واحلكومة األملانية احلد من تدفق رأس املال 

إلرتفاع يف املضارب إىل داخلها أن حولت جزءا كبريا من التدفقات إىل ذهب،  وبدأت بذلك أسعار الذهب 
ت املتحدة األمريكية وعدد من الدول الصناعية ما يسمى . األسواق اخلاصة مبجمع ''وعلى هذا شكلت الوال

  . دوالر كسعر لألوقية 35للدفاع عن  1961بنهاية عام '' ذهب لندن

ت  وبعد تصاعد احلرب الفيتنامية 1965ويف النصف الثاين من عام         زادت معدالت التضخم يف الوال
بسرعة، وكثف ذلك من الضغط لتخفيض قيمة الدوالر يف سوق العمالت األجنبية، ويف نفس  األمريكية املتحدة

وأدت أزمات . حتت اعتداء مضاريب ومت ختفيض قيمته بنهاية العام 1967الوقت وقع اجلنيه اإلسرتليين عام 
ت إىل رفع أسعار  اإلسرتليين وتزامنها مع الضغط على الدوالر إىل خلق مضاربة قوية ضد الدوالر، ودفعت املضار

دة يف األسعار     . 55الذهب، وأخذ جممع الذهب مرة أخرى يبيع الذهب للوقوف يف وجه الز

                                                             
ثر 54   .   160، ص مرجع سابق: جمدي حممود شهاب، سوزي عديل 
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فنتيجة التقلص الشديد الحتياطات الذهب يف اخلزينة األمريكية، وسيادة اليقني بضرورة تعديل أسعار        
ت املتحدة األمريكية إىل ختفيض قيمة الدوالر، ويف ذلك  تعادل العمالت، أصبح من املسلم به ضرورة جلوء الوال

شكل كبري من خالل أسواق العمالت األوروبية، الوقت أصبحت األسواق الدولية لرأس املال مرتبطة ببعضها ب
إلضافة  لتحويالت الكثيفة من لوبدأت كميات ضخمة من رؤوس األموال األمريكية يف اهلروب إىل اخلارج، 

ين والفرنك السويسري،  الدوالر األمريكي إىل العمالت القوية األخرى وبصفة خاصة املارك األملاين والني اليا
   .56ىل حدوث مزيد من االختالالت يف ميزان املدفوعات األمريكياألمر الذي أدى إ

ت املتحدة األمريكية آنذاك          15إىل أن يعلن يف '' ريتشارد نيكسون''ويف هذه الظروف اضطر رئيس الوال

لذهب وإلغاء قابلية التحويل وختفيض قيم لقراراته اليت اشتملت فص 1971أوت  ته ارتباط الدوالر األمريكي 
إلضافة إىل إجراءات أخرى تتعلق بفرض رسوم إضافية على الواردات األمريكية، وضع قيود على  الذهبية، 
ت األمريكية اخلارجية، فضال عن فرض قيود على األجور  االستثمارات األمريكية يف اخلارج، ختفيض املعو

ت املتحدة علىواألسعار  اء التضخم احمللي املتصاعد، وكانت تلك يف حماولة الحتو  ةاألمريكي اقتصاد الوال
لذهب اية نظام برتون وودز وقاعدة الصرف    .57اإلجراءات مبثابة املؤشر على 

ن، ''اجتمع ممثلو جمموعة الدول العشرة  1971ديسمرب  18و 17 يفو         ت املتحدة األمريكية، اليا الوال
بواشنطن، ووافقوا على رفع سعر '' مسيسونيان''يف '' اجنلرتا، فرنسا، أملانيا، كندا، ايطاليا، هولندا، السويد، بلجيكا

ويف . %9مة الدوالر بنسبة دوالرا لألوقية، األمر الذي يعين خفض قي 35دوالر بدال من  38أوقية الذهب إىل 
ين بنسبة  %17ذلك الوقت رفع املارك األملاين بنسبة  ، ورفعت كذلك قيمة العمالت األخرى %14والني اليا

حية أخرى رفع احلد املسموح به لتغري سعر التعادل األساسي ليصبح . بنسب أقل  %1بدال من  %2.25ومن 

ليت أعلنت فيها عدم قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب أصبح العامل وهكذا منذ اللحظة ا. فوق أو حتت هذا السعر
لدوالر   .على قاعدة الصرف 

وأمام استمرار وتزايد العجز الكبري مليزان املدفوعات األمريكي أدرك اجلميع عدم صالحية اتفاقية        
ت على الدوالر ومع تزا. للتطبيق وأن من الضروري ختفيض قيمة الدوالر من جديد'' مسيسونيان'' يد املضار

ت املتحدة فضت بذلك قيمة الدوالر دوالرا فاخن 42.22إىل رفع سعر أوقية الذهب إىل  األمريكية اضطرت الوال
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وإزاء عدم قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب قررت الدول الستة املؤسسة للسوق األوروبية . %10مرة أخرى بنسبة 
ا بشكل مشرتك مقابل الدوالر يف حدود  1972املشرتكة يف مارس  فوق أو حتت سعر التعادل  %2.25تعومي عمال

سم الثعبان يف النفق ت مرة أخرى قررت السلطات . وفقا للنظام الذي عرف  ولكن مع تزايد حدة املضار
ا إما بصورة مس 1973النقدية يف الدول الصناعية الكربى يف مارس  الدوالر ''تقلة إطالق حرية التعومي لعمال

ين، الفرنك السويسري، اللرية االيطالية، الدوالر الكندي أو بصورة مشرتكة '' األمريكي، اجلنيه اإلسرتليين، الني اليا
إلضافة إىل عمالت الدول الست األخرى يف وسط ومشال أورو مع ترك '' املارك األملاين والفرنك الفرنسي 

وهكذا متت والدة نظام '' بني أقوى عملة وأضعف عملة يف مقابل الدوالر %2.25الثعبان يتحرك يف هامش قدره 
   .58التعومي املدار ألسعار الصرف

يار نظام بريتون وودز -3   :  التطورات النقدية العاملية بعد ا
اء قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب         ال شك أن التطورات النقدية الدولية اليت تالحقت بعد القرار التارخيي 

ا، مما أجربت  1971أوت  15يف  يار نظام استقرار أسعار الصرف قد أدت إىل تعومي األقطار الصناعية لعمال مث ا
يار نظام بريتون وودز، ومت ذلك مبوجب صندوق النقد الدويل على التكيف مع املتغريات  اليت حدثت بعد ا

سم اتفاقية مجايكا وهلذا سوف نتطرق إىل نظام تعومي أسعار . التعديل الثاين التفاقية الصندوق، والذي عرف 
 .   صرف العمالت وكذلك سوف نستعرض أهم ما تضمنه هذا التعديل

    :نظام تعومي أسعار صرف العمالت -3-1
يف النظام العائم احلر يرتك حتديد أسعار الصرف بني العمالت إىل قوى السوق، وتتوقف مدى تقلبات سعر        

عترب التعومي حرا إذا مل كذلك ي، و 59) 01الشكل رقم ( الصرف على الكمية املعروضة واملطلوبة من الصرف األجنيب
تتخذ قرارات اقتصادية مدفوعة  أن ا الوطنية أوتتدخل السلطة النقدية يف سوق الصرف من أجل مساندة عملته

حتياطي كبري من  ،عتبارات تتعلق بسعر صرف عملتها ولذلك فإن الدولة تكون يف غري حاجة إىل االحتفاظ 
ا ال تتدخل يف سوق الصرف   .العمالت األجنبية طاملا أ
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 حتديد سعر الصرف وفق نظام سعر الصرف العائم: 1الشكل رقم 
  P    

    

                                                                      D=O                        سعر الصرف  

  
 
                                             Q                          لكميةا  

  .18، ص2004منشأة املعارف، مصر، سوق الصرف األجنيب، : دمحم كمال خليل احلمزاوي :املصدر

ويرى أنصار سياسة التعومي احلر أن توازن ميزان مدفوعات الدولة يتحقق بصورة تلقائية يف ظل هذه        
السياسة وذلك عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب يف السوق مبا يؤدي إىل تغيري سعر الصرف ارتفاعا واخنفاضا 

ا عند سعر . دفوعات مرة أخرىمما يعيد التوازن إىل ميزان امل فبالنسبة للدولة اليت يوجد عجز يف ميزان مدفوعا
دة املعروض من عملة هذه الدولة عما هو مطلوب منها مما يؤدي إىل  صرف معني، فإن هذا العجز يعين ز

لنسبة  غاليةحيث ستعترب السلع األجنبية  ،اخنفاض سعرها، وهذا سوف يؤدي بدوره إىل خفض حجم االسترياد
حية أخرى يؤدي اخنفاض قيمة العملة إىل  للعملة احمللية وهذا يعين خفض قيمة املدفوعات اخلارجية، ومن 

لنسبة للمستورد األجنيب وطاملا أن عرض العملة والطلب . تشجيع الصادرات وذلك لكون العملة احمللية رخيصة 
  . بدون أي تدخل حكومي عليها يستجيبان لتغريات سعر الصرف فإن التوازن يتحقق

ا النقدية يف أسواق الصرف وذلك  اإال أن جتارب الدول يف تطبيق سياسة التعومي مل ختلو         من تدخل سلطا
 .60و التعومي املدارأملنع التقلبات العنيفة ألسعار الصرف وهو ما أطلق عليه البعض اصطالح التعومي غري النظيف 

التدخل يف  ةمبسؤوليتضطلع السلطات النقدية يف كل دولة  املدار ألسعار الصرفقاعدة التعومي لووفقا        
ر التقلبات قصرية األجل ألسعار الصرف دون حماولة التأثري على اجتاها يف  اأسواق الصرف األجنيب للحد من آ

يار نظام . املدى الطويل بغرض '' بريتون وودز''والواقع أن هذا النظام مل يقصد أحد اختياره بل فرض نفسه عند ا
ت اليت أحدثت العديد من االختالالت وعند  .مواجهة الفوضى اليت سادت أسواق الصرف األجنبية واملضار

دارة التعومي على النحو الذي حيول دون دخول بداية تطبيقه كانت هناك حماوالت جادة لوضع قواعد خاصة إل
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ا، ومن مث احليلولة دون الرجوع مرة أخرى إىل فوضى  دة صادرا دف ز ا  الدول املنافسة لتخفيض قيم عمال
 .  أسعار الصرف اليت سادت يف الثالثينيات قبيل احلرب العاملية الثانية

نقد الدويل تبنت شكال أو آخر من أنظمة سعر الصرف وهكذا فإن نصف عدد الدول أعضاء صندوق ال       
موعة كافة الدول الصناعية الكربى وعددا من الدول النامية، حبيث أن قرابة  ملرونة، وتشمل هذه ا اليت تتسم 
أربعة أمخاس التجارة الدولية تتم بني دول تدير أسعار صرفها معومة سواء بشكل مستقل أو بشكل مشرتك، أما 

لنسبة للدوالر أو حقوق السحب اخلاصة أو سلة  لنسبة ا  لبقية الدول فإن غالبيتها قامت بتثبيت أسعار عمال
وال تزال الدول يف ظل نظام التعومي املدار حتتاج إىل احتياطات دولية للتدخل يف . تضم جمموعة من العمالت

ر تقلبات سعر الصرف يف األ دف احلد من آ جل القصري، ويف الوقت احلايل فإن هذا أسواق الصرف األجنيب 
لدوالر األمريكي   . 61التدخل يتم يف الغالب 

سعار صرف         الحتفاظ  ويالحظ أن نظام التعومي قد أتى ببعض املزا منها حترر البنوك املركزية من التزامها 
ا ضمن هوامش التقلب اليت نص عليها صندوق النقد الدويل، فلم يعد ال لتدخل يف عمال بنك املركزي ملزما 

ثري مباشر على عرض النقود حمليا، لدعم سعر العملةئعا أو مشرت سوق الصرف  ففي . األمر الذي كان له 
كما أن . ظل نظام التعومي أصبح البنك املركزي حرا يف حتديد عرض النقود دون النظر إىل اعتبارات سعر الصرف

لنقدية من القيود اليت كان يفرضها اعتبار توازن ميزان مدفوعات الدولة على سياسة التعومي حررت السلطات ا
  .السياسة اليت تتبعها من أجل حتقيق األهداف الداخلية

أما أهم ما يؤخذ على سياسة تعومي سعر الصرف أن ميكانيزم السوق قد ال يؤدي إىل حتديد سعر الصرف        
ن يف سوق الصرف األجنيب يف أية حلظة معينة قد ال يكون هو نفس فسعر الصرف الذي حيقق التواز  ،املناسب

فإذا كان األمر كذلك فإن ميكانيزم األسعار سوف . السعر الذي يؤدي إىل حتقيق التوازن يف األجل املتوسط
 ،قبليعطي دالالت ملن يريد إبرام عقود مستقبلية أو ملن يريد االستثمار اآلين من أجل احلصول على عائد يف املست

   .  62وهذه الدالالت اخلاطئة سوف تؤدي إىل اختاذ قرارات غري سليمة وذلك فيما يتعلق بعملية ختصيص املوارد
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  : حقوق السحب اخلاصة -3-2
اعتمد صندوق النقد الدويل يف تقدمي التسهيالت االئتمانية على موارده النقدية، واليت  1971حىت عام        

وكان ال بد من إجياد مصادر جديدة للسيولة النقدية الدولية تكون مغذية ترتكز على حصص األعضاء، 

تعترب نوعا جديدا من األصول  واليت .63لالحتياطات النقدية للدول األعضاء، فكانت حقوق السحب اخلاصة
ا من إلضافة إىل احتياطا ا الدولية،  الذهب  الدولية اليت ميكن للدولة أن تستخدمها يف تسوية مدفوعا

إال جمرد قيود دفرتية جيريها الصندوق، وتستمد قيمتها القانونية من  تليس اغري أ ،والعمالت األجنبية األخرى
ن تقبلها يف أي وقت، ومن أية دولة، يف حدود قيمة إمجالية حمددة،  جمرد التزام الدول األعضاء يف الصندوق 

وتستخدم يف تسوية العجز ، األعضاء بنسبة حصصهم على الدول ويتم توزيع وحدات حقوق السحب اخلاصة
يل أغراض أخرى، مثل متويل مشروعات التنمية أو للتوسيع و املؤقت يف ميزان املدفوعات، وال جيوز استخدامها لتم

وقد قيمت قيمة الوحدة من حقوق . إخل...رؤوس األموال أو لدفع ديون احلربيف متويل حركات واسعة ومستمرة ل
من الغرام، أي ما يعادل القيمة الرمسية  0.888671ة يف شكل وزن حمدد من الذهب النقي هو السحب اخلاص

  .    197164للدوالر األمريكي وقت خلق هذه احلقوق وقبل ختفيضه عام 

لذهب بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، مثل استبداهلا بدوالر            وال جيوز استبدال حقوق السحب اخلاصة 
وقد ارتبطت قيمة وحدة حقوق السحب اخلاصة فيما بعد بسلة عمالت . ال الدوالر يف شراء الذهبمث استعم

دولة رأمسالية متقدمة، وقد أعطيت أوزان  16معيارية، واستخدم يف سبيل ذلك املتوسط الرتجيحي لقيم عمالت 
لتلك العمالت مبا يتناسب وأمهيتها يف هيكل املدفوعات الدولية، وللصندوق احلق يف تعديل سلة العمالت كل 

الدوالر األمريكي، : اقتصر الصندوق يف سلة العمالت على مخس دول فقط هي 1981ويف عام . مخس سنوات
ين   . ، الفرنك الفرنسي، اجلنيه اإلسرتلييناملارك األملاين، الني اليا

وتستمد حقوق السحب اخلاصة قوة إبراءها يف جمال املدفوعات الدولية من قبول الدولة العضو اليت يقع        
عليها االختيار من الصندوق يف استبدال هذه احلقوق بعمالت قابلة للتحويل، على أن ال يزيد ما متلكه الدولة 

     .65الصندوقثالثة أضعاف حصتها من تلك الوحدات اليت حددت هلا من قبل عن  هااملاحنة من
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  :  النظام النقدي األورويب -3-3
، واليت مت مبقتضاها إقامة 1957االحتاد األورويب عبارة عن إحتاد إقليمي أنشئ مبوجب معاهدة روما يف عام        

إحتاد اقتصادي أورويب تتمتع فيه السلع واخلدمات والعمالة ورأس املال حبرية احلركة عرب احلدود السياسية بني الدول 
  . األعضاء دون عوائق أو قيود

نشاء إحتاد نقدي أورويب، وقد اشتملWerner Plan  ، تضمن تقرير فينر 1970ويف عام         هذا  اقرتاح 
التقرير على ثالثة مراحل، تتضمن املرحلة األوىل والثانية مسألة التنسيق بني السياسات االقتصادية والنقدية 
والقضاء على التقلبات يف أسعار الصرف بني عمالت الدول األعضاء، أما املرحلة الثالثة فتتضمن إنشاء نظام 

  .موحد للبنوك املركزية

د العجز يف ميزان املدفوعات األمريكي، واالخنفاضات املتتالية يف أسعار يار نظام بريتون و         ودز وازد
، اختذت جمموعة االحتاد األورويب قرارات %10وبنسبة  1973صرف الدوالر األمريكي واليت كان آخرها يف العام 

لرتتيبات واليت مسيت    . 66يب وأخريا معاهدة ماسرتخيتمث النظام النقدي األورو '' الثعبان النقدي األورويب''بدأت 

  : النقدي األورويبالثعبان  نظام -أ
د العجز التجاري لدى االحتاد         جاء هذا النظام كرد فعل ملواجهة تدهور األوضاع النقدية األوروبية وازد

ت املتحدة األمريكية بتخفيض قيمة الدوالر بنسبة  يف األول  %10األورويب، وحدث ذلك حتديدا نتيجة قيام الوال
ت الغربية ، وبعد انفجار الصدمة النفطية األوىل وار 1973من فيفري عام  تفاع أسعار احملروقات، ودخول االقتصاد

  . 67فيما مسي مبرحلة السنوات العجاف
موعة األوروبية اعقد حمافظو ملقابلة هذا التدهور،         اتفاقا مبدينة  1972يف أفريل الست البنوك املركزية لدول ا

ل'' ل بسويسرا، وعرف التنظيم النقدي الذي أتى به  . )02رقم  الشكل( سم الثعبان داخل النفق'' اتفاق 
لدوالر إمنا ترتفع معا أو تنخفض معا، وذلك يف حدود النسبة  لنظر إىل أن أسعار صرف عمالت الثعبان  و

ا كهامش لتقلب هذه األسعار أو البتعادها عن بعضها وهو  ، وهلذا عرف هذا التنظيم %2.25القصوى املسموح 
                                                             

  ا متهيد الطريق أمام  1913ولد فينر عام عمال مهمة كان من شأ مبدينة ليل الفرنسية ألبوين من لوكسمبورج، وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية قام 
وأثناء عمله رئيسا للجنة املوظفني ذوي املناصب احلكومية العليا، تقدم بطلب تكوين احتاد نقدي على ثالث  1970ويف عام . إنشاء البنك الدويل

لتعاون الوثيق يف جمال تقريب السياسات النقديةمر     .احل، وقبل عامني من ذلك التاريخ عمل رئيسا لوزراء لوكسمبورج، وطالب ألول مرة 
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لتعومي  ا من الثعبان فيحدث عندما ال تستطيع . املشرتكالنقدي أيضا  أما خروج إحدى العمالت أو انسحا
لدوالر وسعر صرف أقوى عمالت الثعبان  %2.25أضعف عملة أن حتافظ على نسبة  كفارق بني سعر صرفها 

ال الذي ميكن ألسعار صرف عملة الثعبان أن تتحرك يف داخله، ويف. لدوالر منتصف النفق  أما النفق فيمثل ا
خلط األفقي املتقطع لدوالر كما هو موضح     . جند سعر تعادل العملة 

والثعبان داخل النفق يعين أن ارتباط أسعار صرف عمالت الثعبان ببعضها حبيث ال يتجاوز الفرق بني سعر        
لدوالر  خنفاض سعر صرف أضعفها ، وإمنا يتم مبراعاة أن يكون احلد األقصى ال %2.25صرف أضعفها وأقواها 

لدوالر هو  لدوالر هو %2.25عن سعر تعادهلا  دة سعر أقواها عن سعر تعادهلا  ، وأن يكون احلد األقصى لز
لدوالر، أما يف احلالة . 2.25% لضبط سعر تعادهلا  ويف احلالة األوىل يكون سعر أقوى عمالت الثعبان هو 

لدوالر الثانية فسيكون سعر صرف أضعف عملة من لضبط سعر تعادهلا  ومن الواضح أنه  ،عمالت الثعبان هو 
  .يف كافة احلاالت يكون الثعبان داخل النفق

  كيفية عمل نظام الثعبان النقدي األورويب: 2الشكل رقم 
  هامش تقلب أسعار                                                                                           
  صرف عمالت الثعبان                                                                                         

                                                                       
 %2.5         ظهر الثعبان                          أعلي النفق مقابل الدوالر

   

 
سعر التعادل                                                                                         %4,5النفق   

 لدوالر

                                                                                    
 %2.5          بطن الثعبان                               أدىن النفق مقابل الدوالر

  . 74مدحت صادق، مرجع سابق، ص  :املصدر

لدوالر داخل النفق، أي يف حدود        ا  من  %2.25وحىت حتافظ دول الثعبان على بقاء أسعار صرف عمال
ئعة  لدوالر ارتفاعا أو اخنفاضا، فإن بنوكها املركزية تتدخل يف أسواق الصرف مشرتية الدوالر و أسعار تعادهلا 

ا حبسب احلال ئعة للدوالر ومشرتية لعمال ا أو  ولكنه حىت حتافظ هذه الدول على أسعار صرف . لعمال



 ودان بوعبدهللا.د                                                   الذهب النقدي الدويل يف ظل قاعدة نظامال: الدرس الرابع

49 
 

ا يف داخل الثعبان نفسه أي يف حدود  لدوالر وسعر صرف  ما بني %2.25عمال سعر صرف أقوى عملة 
ا، إذ يعرض البنك  ا هي ذا ئعة ومشرتية لعمال ل،  أضعف عملة به، فإن بنوكها املركزية تتدخل، وفقا التفاق 
املركزي للعملة القوية كمية من عملته يف السوق يف مقابل العملة الضعيفة كما يضع كمية أخرى منها حتت تصرف 

  .68للعملة الضعيفة متكنه من بيعها يف السوق يف مقابل عملته الضعيفة البنك املركزي

انضمت بعض العمالت األوروبية إىل نظام الثعبان داخل النفق كاجلنيه اإلسرتليين واجلنيه االيرلندي والكرون        
 27والدامنارك يف  1972وان ج 23، إال أن اجنلرتا وايرلندا انسحبتا من هذا التنظيم يف 1972الدامناركي يف أول ماي 

خرجت إيطاليا من  1973فيفري  13ويف . 1972أكتوبر  10، وهذا األخري عاد لتبنيه مرة أخرى يف 1972جوان 
هذا التنظيم بسبب عدم القدرة على إبقاء سعر صرف اللرية يف اهلوامش املتفق عليها يف إطار نظام الثعبان داخل 

  . كعضوين مشاركني 1973مارس  14كما انظم هلذا التنظيم كل من الكرون السويدي والكرون النروجيي يف . النفق

ت املتحدة األمريكية على ختفيض قيمة الدوالر للمرة  واليت 1973 فيفريثر أزمة إوعلى         قدام الوال انتهت 
لذلك قررت ست دول من اجلماعة األوروبية هي أملانيا، فرنسا، الدامنارك، بلجيكا، هولندا  ،%10الثانية بنسبة 

ا، حبيث تستمر هذه الدول يف ا لتعومي املشرتك أو اجلماعي لعمال إلبقاء على هامش ولكسمبورغ على السماح 
ا عند نسبة  كحد أقصى، وقررت إعفاء بنوكها املركزية من  %2.25التقلب املسموح به بني أسعار صرف عمال

الخنفاض عن نسبة  لتدخل يف أسواق الصرف األجنيب لتدعيم سعر الدوالر بعد السماح لسعره   %2.25التزامها 

وره وبقي الثعبان الذي انضمت إليه كل من السويد والنرويج يف معىن هذا أن النفق قد انتهى د. عن سعر التعادل
قي دول اجلماعة االقتصادية األوروبية وهي اجنلرتا وايرلندا وايطاليا فقد استمرت يف تعومي . 1973مارس  14 أما 

ا استمرت خارج تنظيم الثعبان ا بصفة مستقلة أي أ ، 1973وبعد تعميم فكرة حرية التعومي يف عام . 69عمال
لنظام النقدي األورويب   .70أصبح نظام الثعبان غري ذي جدوى، ومت إلغاؤه واستبداله 

  

  

                                                             
  .153-152، ص ص 2001/2002أساسيات االقتصاد الدويل، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، : عادل أمحد حشيش 68
  .75، ص مرجع سابق: مدحت صادق 69
ر احملتملة على املنطقة العربية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون سنة النشر، ص  الوحدة النقدية: جمدي حممود شهاب 70 األوروبية اإلشكاليات واآل

70.  



 ودان بوعبدهللا.د                                                   الذهب النقدي الدويل يف ظل قاعدة نظامال: الدرس الرابع

50 
 

  :الوحدة النقدية األوروبية - ب
قام االحتاد األورويب بوضع النظام النقدي األورويب كخطوة حنو حتقيق التكامل النقدي بني   1979يف مارس        

سم  مت خلق وحدة نقدية أوروبية جديدة ووفقا له ،كافة الدول األوروبية أعضاء االحتاد ، مع ''ايكو''املعروفة 
لتغري يف حدود  ستثناء اللرية إليكو افوق أو حتت سعر التعادل مع  %2.25السماح لعمالت الدول األعضاء 

هلوامش 1990صعودا وهبوطا حىت جانفي   %6يف حدود لتغري االيطالية اليت مسح هلا  مع الضيقة  حني أخذت 
ووفقا للنظام النقدي األورويب اجلديد مت إنشاء صندوق التعاون  ،التعومي املشرتك مقابل الدوالر وغريه من العمالت

ا يف املدى القصري واملتوسط      .    71النقدي األورويب ملساعدة الدول األعضاء يف حالة اختالل موازين مدفوعا

مة إىل االحتاد األورويب، وتتحدد نسبة متثيل عملة  ظمرجح لعمالت الدول املنمبثابة متوسط  ECUوتعترب        
قي الدول األعضاء،  حسب كل دولة يف السلة على ا اخلارجية مع  جتها القومي اإلمجايل وحجم جتار حجم 

يف قيمة أي  ة حدوث تغيريويتم تغيري األوزان النسبية لعمالت الدول األعضاء دور كل مخس سنوات أو يف حال
   .أو أكثر %2.5 عملة بنحو

ومبقابل إصدار وحدة النقد األوروبية تقوم البنوك املركزية للدول األعضاء بتكوين احتياطي خاص لدى        
يداع نسبة قدرها  ا الدوالرية %20لذهب و %20صندوق التعاون النقدي األورويب   .من أرصد

املوضحة يف  1995وذلك يف عام  وتتكون وحدة النقد األوروبية من سلة عمالت وفقا لألوزان التالية       
 ةااليطالي ة، اللري %10.47، اجلنيه اإلسرتليين %20.49، الفرنك الفرنسي %33.3، املارك األملاين 01اجلدول رقم 

، الكورو الدمناركية %4.24، البيزيتا االسبانية %8.75، الفرنك البلجيكي %10.47، الفلوران اهلولندي 7.17%
نية %1.04، اجلنيه االيرلندي 2.72% ، واملالحظ كذلك 72%0.71، االسكودو الربتغالية %0.47، الدرامخا اليو

ت وحدة النقد األوروبية ويليه الفرنك الفرنسي مث اجلنيه اإلسرتليين  أن املارك األملاين ميثل النسبة الكربى من مكو
الستناد إىل فكرة أن التمثيل ألي عملة من  ت هذه الدول  على الرتتيب، مما يدل على قوة وزن اقتصاد

  . العمالت األوروبية يف سلة اإليكو يتناسب واألمهية االقتصادية لبلد العملة

  

                                                             
  .157، ص مرجع سابق :دمحم دويدار، أسامة الفويل 71
  .  112، ص مرجع سابق: بسام احلجار 72
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  1995-1979األوزان النسبية للعمالت املكونة لاليكو خالل الفرتة : 6اجلدول رقم 
  1979  1980  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1995  

  8.75  7.9  7.6  8.5  8.6  8.4  8.2  8.0  8.1  9.1  9.1  الفرنك البلجيكي

  2.72  2.5  2.4  2.8  2.8  2.7  2.7  2.6  2.7  2.8  3.00  الكرونة الدامناركية

  20.49  19  19.0  18.6  18.9  19.1  19.2  16.7  16.9  19.7  19.7  الفرنك الفرنسي

  33.3  30.1  30.1  34.6  34.6  33.4  32.0  37.0  36.5  32.9  32.8  األملايناملارك 

  1.04  1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.0  1.1  1.1  1.1  اجلنيه االيرلندي

  7.17  8.1  10.1  9.1  9.4  9.5  9.8  7.9  8.1  9.2  9.7  اللرية اإليطالية

  0.34  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  الفرنك اللوكسمبورغي

  10.47  9.4  9.4  11.0  10.9  10.9  10.1  11.4  11.2  10.3  10.4  الفلورين اهلولندي

  10.44  13  13.0  13.3  12.5  12.5  15.1  14.8  10.1  14.5  13.8  اجلنيه اإلسرتليين

نية   0.47  0.8  0.8  0.7  0.8  0.8  1.2  -  -  -  -  الدرامخة اليو

  4.24  5.3  5.3  -  -  -  -  -  -  -  -  البيزيتا االسبانية

  0.71  0.8  0.8  -  -  -  -  -  -  -  -  االسكودز الربتغالية

     .72، ص مرجع سابق: جمدي حممود شهاب :املصدر

  :تقرير ديلور -ج
موعة يف جوان         لس األورويب الذي يضم رؤساء حكومات دول ا سة  1988أنشأ ا جاك ''جلنة بر
تضم حمافظي البنوك املركزية للدول األعضاء مهمتها الوصول إىل االحتاد االقتصادي  Jacque Delors ''ديلور

  : والنقدي، واقرتحت اللجنة للوصول إىل هذه الغاية مايلي
  التحويل الشامل للعمالت؛ -أ

  تكامل البنوك واألوراق املالية األخرى؛ - ب
 .  املساواة يف أسعار صرف عمالت الدول األعضاء -ج

وأشار التقرير إىل ضرورة وجود نظام نقدي للبنوك املركزية يصبح من مسؤولياته تشكيل وتنفيذ السياسة        
  . 73النقدية وسياسات سعر الصرف، وتكون مهام البنوك املركزية الوطنية السهر على تنفيذ هذه السياسات

                                                             
   ريس عام ، كما أطلق عدة مبادرات إلحياء الوحدة األوروبية، ويف عام 1975، وأصبح رئيسا ملفوضية االحتاد األورويب يف عام 1925ولد ديلور يف 

وضع خطة من  1989، ويف عام 1992الذي رسم فيه إسرتاتيجية إلنشاء سوق أوروبية مشرتكة بنهاية عام ) الكتاب األبيض(قام بتأليف  1975
  .  1991يف عام ) ماسرتخيت(كما قام بوضع استعدادات هامة قادت إىل إبرام اتفاقية ثالث مراحل للوحدة النقدية،  

  . 213-212مرجع سابق، ص ص : بسام احلجار 73
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  :''ماسرتخيت''اتفاقية الوحدة األوروبية  -د
يف املدينة اهلولندية ماسرتخيت لوضع  1992ألعضاء يف االحتاد األورويب مؤمتر قمة يف فيفري عقدت الدول ا       

ركزت على موضوعني هامني ومها ة اجلديدة للوحدة األوروبية، و التعديالت النهائية ملعاهدة روما لتوقيع االتفاقي
  :يتكاآل  من أجل الوصول للوحدة املرجوةمراحل ثالث البنك املركزي األورويب ووحدة النقد األوروبية، ومت رسم 

دف إىل حترير حركة رأس املال والتنسيق بني السياسات النقدية 1990 جويليةاملرحلة األوىل تبدأ يف  - ، و
لنظام النقدي األورويب   ؛واالقتصادية واشرتاك مجيع عمالت االحتاد األورويب يف نظم التحويل اخلاصة 

، وترتكز على إقامة نظام أورويب للبنوك املركزية يضع قوانني معينة يف 1994 جويلية املرحلة الثانية تبدأ يف -
     ؛األمر الذي ميهد للمرحلة التالية ،التشريعات احمللية للدول األعضاء

لنظام البنوك املركزية األوروبية سلطة كافية لعقد  يصبح ، حيث1999 جانفياملرحلة الثالثة اليت تبدأ يف  -
ويف هذه الفرتة يتم جتميد معدالت حتويل العملة  ،التعامالت التجارية ووضع السياسة النقدية لالحتاد األورويب

لدول األعضاء متهيدا لتحويلها لعملة موحدة   . 74اخلاصة 

  :  ورورحلة األم -ه
عضو يف االحتاد األورويب، مبعدل  العملة الرمسية إلحدى عشر دولة ورواألأصبح  1999منذ أول جانفي        

لنسبة للعملة احمللية بت  ورو مقابل الدوالر والعمالت وابتداءا من هذا التاريخ تتقلب قيمة األ لكل دولة، صرف 
  .األخرى

  

  

                                                             
.76مرجع سابق، ص : جمدي حممود شهاب  74 
   األوروEURO   هو اسم العملة األوروبية املشرتكة لبلدان االحتاد األورويب، وقد اعتمد حرفE  ن كشعار لألورو ،  ويرمز €خيرتقه خطان متواز

والذي يرمز إىل اجلزئيات ) EPSILON إبسيلون (هذان اخلطان إىل االستقرار، وقد استوحي هذا الرمز من احلرف اخلامس من األجبدية الالتينية 
عتباره املربع املهد للحضارة األوروبية وللحرف األول من كلمة  وقد وقع االختيار على هذه التسمية يف قمة قادة االحتاد  ،(EUROPE)الالمتناهية 

جاك (إثر تكليف جلنة من اخلرباء بزعامة  1988، بعد أن كان قد وضع حجر األساس هلذه العملة يف شهر جوان 1995األورويب يف مدريد أواخر عام 
موعةعداد خطة عمل من أجل إقامة احتاد اقتصادي ونقدي بني بلدان ) ديلور   .ا
 أملانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والربتغال وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ وفنلندا وايرلندا والنمسا  .  
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 ضمنمستوفية ملعايري التالقي االقتصادي املذكورة  تعترب ورو كعملة موحدةاليت اعتمدت األاألوروبية دول الو        
لتايل يف املرحلة الثالثة للوحدة االقتصادية والنقدية، وكانت هناك اتفاقية ماسرتخيت العتماد األ ورو، والدخول 

ن أربعة دول هي أعضاء يف االحتاد األورويب لكنها مل تنظم إىل االحتاد النقدي األورويب وهي الدامنارك واليو
  .وانكلرتا والسويد

    :فيما يليوميكن تلخيص هذه املعايري        
  ؛من إمجايل الناتج احمللي %3عجز عام حمصور بنسبة  -
  ؛من إمجايل الناتج احمللي %60دين شامل يتأرجح حول نسبة  -
كثر من  -   ؛متوسط معدالت األداء الثالثة األفضل يف االحتاد %1.5معدل التضخم ال يفوق 
كثر من  - متوسط معدالت األداء الثالثة األفضل يف الدول  %2معدالت فائدة على املدى الطويل ال تفوق 

  ؛األوروبية
    .مشاركة سنتني على األقل يف النظام النقدي األورويب -

مة التحول إىل األ        مت  1996 عام ميثاق االستقرار يف دبلنبعد و ، 1995 عامورو يف مدريد وقد اعتمدت رز
استنادا إىل السعر املركزي لالحتاد النقدي  04كما هو مبني يف اجلدول رقم   حتديد معدالت التحول الثنائية

  . 75األورويب

  قيمة عمالت الدول األعضاء يف االحتاد النقدي األورويب مقابل األورو: 7اجلدول رقم 
  األورو  العملة  األورو  العملة

  40.3399  لوكسمبورغفرنك   40.3399  فرنك بلجيكي

  2.20371  فلوران هولندي  1.95583  مارك أملاين

  13.7603  شلن منساوي  166.386  بيزيتا اسباين

  200.482  اسكودو برتغايل  6.55957  فرنك فرنسي

  5.94573  مارك فنلندي  0.787564  لرية إيرلندية

  -  -  1936.27  لري إيطايل

    .215، ص مرجع سابق :بسام احلجار :املصدر
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  النظرية النقدية الكالسيكية: الدرس اخلامس
فحاول البعض أن  ،األسعاربتحليل العوامل احملددة لقيمة النقود ومستوى  إهتمت املدرسة الكالسيكية       

يوجز أسباب تقلب األسعار يف تغري عرض النقود، بينما نظر البعض إىل ذلك اجلزء من النقود الذي يتداوله 
األفراد بوصفه دخال هلم، ولقد ظهرت نظريتان يف تفسري قيمة النقود، مها النظرية الكمية للنقود ونظرية الدخل، 

حية عر وجهت األوىل إهتم ا أو إنفاقهاض النقود، و اما من  لطلب على النقود سواء عند إكتسا   .  الثانية 

فالتحليل النقدي عند الكالسيك يرتكز على التفريق بني االقتصاد احلقيقي والظواهر النقدية احملضة اليت ال 
دة يف خمزون النقودفا تؤثر على االقتصاد،   .والتبادل اإلنتاج ىعلعلى األسعار دون التأثري  اأتوماتيكي ثري لز

 :العالقة ما بني النقود واألسعار قبل املدرسة الكالسيكية -1
رتفاع واضح يف األسعار يف معظم الدول األوروبية، لذلك أسندت مهمة إجراء  متيز القرن السادس عشر 

ت بباريس  ا  1563 عامحتقيق حول هذا االرتفاع إىل غرفة احلسا إىل أن  الذي توصل Malestroitقام 
   .االرتفاع يف األسعار ليس إال نتيجة اخنفاض كمية املعدن اليت حتتويها الوحدة النقدية

 عاممن Bodin لقيت الكثري من اإلنتقادات من طرف جان بودان  Malestroitإال أن تفسريات 
رخييةهذا األخري قام بصياغة نواة النظرية الكمية للنقود اليت بدأت من ، 1596 عامإىل  1530 حيث  ،مالحظة 

دة عرض كمية النقد املعدنية املتداولة  الواردة من املستعمرات ) الذهب والفضة(أرجع ارتفاع األسعار إىل نتيجة ز
دة عرضها كنتيجة للطبيعة اإلزدواجية للنقود املعدنية . اإلسبانية احلديثة اإلكتشاف حينذاك  سلع (أدت إىل ز

علها ختضع لقواعد العرض والطلب التقليدية، وكذلك لقواعد الندرة وأثرها يف حتديد مما جي ،)ونقود يف نفس الوقت
اللذان حتد عن االرتفاع السريع يف األسعار نتيجة  Plineو  Plutarqueنه على اوأعتمد يف بره. القيمة

رن السادس عشر بتلقيها فوضعية أورو يف الق .التدفقات الكبرية للمعادن النفسية إىل روما بعد غزوها ملقدونيا
ة لوضعية روما يف تلك الفرتة ضةتدفقات كبرية من الذهب والف   . من أمريكا مشا

ته الفكرة اليت كانت منتشرة يف تلك الفرتة William Pettyويف القرن السابع عشر طور  واليت  ،يف كتا
ثري تضخمي دة يف الكتلة النقدية هلا    .مفادها أن الز
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عرضا ميكانيكيا لتأثري تغري خمزون النقود على  David humeقدم اإلجنليزي دافيد هيوم  1752 عامويف 
من النقود يف  5/4األسعار، والذي يقرتب من الصياغات احلديثة للنظرية الكمية، حيث بني أنه إذا اختفت 

    .بريطانيا فإن األسعار ستنخفض بنفس النسبة والعكس

وبني أن ارتفاع  ،التداول عرض ألول مرة فكرة سرعة Richard Cantillonأما رجل األعمال اإليرلندي 
األسعار ال يكون بنفس نسبة الفائض يف النقود اليت تدخل إىل البالد، كما أنه فسر امليكانيزمات اليت يؤثر من 

دة يفل نظراخالهلا التغري يف الكتلة النقدية على األسعار، فاإلرتفاع يف األسعار يكون بصورة تدرجيية، وهذا   لز
           .76اإلضافيةالطلب نتيجة النفقات املتتالية لألعوان االقتصاديني الذين يتلقون النقود 

  :صياغة النظرية الكمية للنقود من طرف الكالسيكيني -2
النشاط  ىحيث كان يسيطر عل ،يرجع ظهور النظرية النقدية الكالسيكية إىل القرن الثامن عشر يف إجنلرتا    

" كل عرض خيلق طلبا مستو له" وملخصه أن ،Jean.B.Sayقانون املنافذ لساي  االقتصاديةواحلياة  االقتصادي
وبتعبري نقدي  ،أن دخول عوامل اإلنتاج ستعاد مرة أخرى لشراء اإلنتاج عتبار ،فاإلنتاج خيلق معه قوته الشرائية

دة أحدمها وتفوقه  ،فالعرض الكلي مساوي دائما إىل الطلب الكلي". إن اإلنتاج خيلق معه إنفاقا مساو له" وز
يقوم  االقتصادسيما وأن  ،على اآلخر هي حالة مؤقتة سرعان ما تزول حبكم فعالية آلية السوق أو جهاز األسعار

فالقوى التلقائية تدفع إىل تشغيل املوارد اإلنتاجية بصورة  ، املشروعاتعلى أساس املنافسة التامة أو الكاملة بني
       .77واألسعارمة لتحقيق التوازن اإلقتصادي يف ظل مرونة كل من األجور 

لتحليل السابق واستخدمه يف تفسري التضخم وارتفاع األسعار اليت  Ricardoكما يعترب           أهم من أخذ 
سادت انقليرتا يف القرن التاسع عشر حني أخذت النقود الورقية حتل بدل النقود املعدنية، وخاصة أثناء احلروب 

دة اإلصدار النقدي  ة النقود لن تؤدي إال إىل وانتهى إىل أن مضاعفة كمي. يف تلك الفرتةالنابليونية على أساس ز
، إلنتاجها الالزميعترب أن القيمة التبادلية للمنتوجات متناسبة مع العمل  فهو .مضاعفة األسعار والعكس صحيح

دة كمية  .العمل، فإن األسعار املطلقة دالة لكمية النقود هذا وإذا كانت األسعار النسبية معرفة بكمية أي أن ز
ثري على     .اإلنتاج والتجارة، لكنها تؤثر على املستوى العام لألسعار النقود ليس هلا 

                                                             
ن دمحم 76 ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العالقات السببية وعالقات التكامل املتزامن بني النقود واألسعار يف اجلزائر وتونس: بن عمر عبد احلق ،بن بوز

  .29-28، ص ص ، جامعة بسكرة2007، جوان 1العدد 
    .13، ص لنظرية النقدية، دار زهران، عمانالنقود واملصارف وا: ظم دمحم نوري الشمري 77
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، حيث أنه يرفض فكرة أن الفائض يف النقود يؤدي إىل Cantillonفقد اعتمد على أفكار  Mill أما       
  .ارتفاع فوري وتناسيب لألسعار، فالتأثري التضخمي ال ميكن أن يظهر إال عند استعمال هذه النقود اإلضافية

، وضع االقتصاد الكالسيكي عالقة ميكانيكية بني كمية النقود ومستوى Say و Ricardoو Mill مع       
ضية، ولكن الصيغة  1886 عام ويف .78األسعار حاول سيمون نيوكومب صياغة النظرية الكمية يف صورة ر

، مث تلتها 1917 عاماألساسية والنهائية هلذه النظرية تكاملت على أيدي فيشر ومعادلته املشهورة عن التبادل 
النقدية ومن بعده  مبعادلته املعرفة مبعادلة األرصدة) ألفرد مارشال ( صياغة أخرى تبنتها مدرسة كمربدج من قبل 

  .79)بيجو( االقتصادي

 : Irving Fisherأرفينج فيشر : النظرية الكمية للنقود عند الكالسيكيون اجلدد -3
فيشر يف نظريته للطلب على النقود لغرض املبادالت يؤكد على وظيفة النقود كوسيلة للمبادلة، وتقوم  أرفينج       

لسلع أو  بنيما نظريته على مطابقة حسابية أساسها أن أي مبادلة  البائع واملشرتي تتطلب إستبدال النقود 
لنقود جيب أن تساوي قيمة السلع اخلدمات أو األوراق املالية، ويرتتب على ذلك حقيقة مفادها أن قيمة ا

لنقود ففي أي حلظة من الزمن جيب أن تتساوى قيمة السلع . واخلدمات أو األوراق املالية اليت مت تبادهلا 
وعلى . Pمضرو يف معدل سعر املعامالت  Tواخلدمات واألوراق املالية مع عدد املعامالت خالل تلك اللحظة 

 Mستكون متساوية إىل قيمة التدفق النقدي الذي يتمثل يف كمية النقود ) يالطرف السلع( P.Tذلك فإن قيمة 

لتايل ).الطرف النقدي( Vمضرو يف سرعة تداول النقود     :ويتم التعبري عن هذه املطابقة 
M.V=P.T  )1( 

M  :عرض النقود وهو عامل خارجي يتحدد مقداره بواسطة البنك املركزي.  
P  : لألسعاراملستوى العام. 
T  :حجم املعامالت وهي دالة يف مستوى الدخل.  
V: قي املتغريات األخرى بتة ومستقلة عن  ا تعتمد على عوامل  M،P،Tسرعة تداول النقود وهي   .80فنية أل

  :وقامت هذه النظرية على عدة فرضيات من أمهها
  .الكاملثبات حجم اإلنتاج السلعي يف املدى القصري عند مستوى التشغيل  -

                                                             
ن 78    .29، ص مرجع سابق: بن عمر عبد احلق ،دمحم بن بوز
  . 14 ص ،مرجع سابق: ظم دمحم نوري الشمري  79
  .82-81املؤسسات النقدية، البنوك التجارية، البنوك املركزية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ص ص : اإلقتصاد النقدي: ضياء جميد 80
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بتة - حيث ترتبط بطبائع األفراد يف حفظهم للنقود،  ،إفرتاض أن سرعة تداول النقود خاصة يف الفرتة القصرية 
   : اآليتال تتغري إال ببطء، فإن الكالسيك يعتربون  اومبا أ

= ଵ


= K بت.  
بع -  ،وهناك عالقة طردية بني اإلصدار النقدي ومستوى األسعار ،النظر إىل املستوى العام لألسعار كمتغري 

ذا يفسر الكالسيك االرتفاع يف املستوى العام لألسعار    ).التضخم(و

دة          لنقود فإنه يرفع من قدرته الشرائية اليت ترتجم فيما بعد يف ز وبشكل عام فإن أي شخص حيتفظ 
ا من أ االستهالكيةمصاريفه للحصول على السلع   استخداماتو شراء أوراق مالية اليت متكن املؤسسة اليت أصدر

دة يف الكتلة النقدية  وعليهواسعة،  بتة، وأن أي ز النظرية الكالسيكية تعترب الدخل وسرعة تداول النقود مقادير 
تعيد التوازن إىل السوق  الوسيلة الوحيدة اليت واليت تعترب املتداولة ال ميكن إال أن ترفع املستوى العام لألسعار،

      :كاآليت إىل نظرية لتحديد مستوى السعر )1( ذلك ميكن حتويل املطابقة وعلى. 81النقدي

ܲ = ெ.
்

     )2( 

أن مستوى السعر يعتمد على كمية النقود، وأن التغري يف السعر يكون بنفس نسبة ) 2(يتضح من املعادلة 
  .Tو  V يتضاعف إذا تضاعفت كمية النقود، مع ثبات كل منالتغري يف كمية النقود، أي أن السعر 

  :وميكن التعبري عن نظرية كمية النقود بيانيا، كما يف الشكل التايل

  النظرية الكمية للنقود: 3الشكل رقم 
 (P)مستوى األسعار  

 

P3                                             C       

P1                      B 

P2                      A                                                                                               

  

     0                    M2      M1      M3                  (M) كمية النقود 

     . 82ضياء جميد، مرجع سابق، ص  :املصدر

                                                             
 .10-9، ص ص 2006حماضرات يف اإلقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : دمحم العريب ساكر 81
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دة كمية النقود من  P3إىل  P1مستوى السعر من  ارتفاعويشري الشكل إىل         ، M3إىل  M1عند ز
دة كمية النقود بنسبة  M2إىل  M1كمية النقود من   اخنفاضعند  P2إىل  P1واخنفاض السعر من  ، أي أن ز

ெଷିெଵ
ଵ

ଷିଵيساوي إرتفاع مستوى السعر بنسبة  
ଵ

ெଵିெଶ، كما أن اخنفاض كمية النقود بنسبة  
ଵ

يساوي  

ଵିଶ اخنفاض مستوى السعر بنسبة
ଵ

 .  

  :ولتحقيق التوازن يف سوق النقود ال بد من أن يتساوى الطلب على النقود مع عرض النقود أي       
MS = Md = M   )3(  

إلمكان استخدام املعادلة         ذا يصبح    :ملعرفة الكمية احلقيقية من النقود املطلوبة، أي )2(و

݉ୢ =  
ౚ

୮
= ଵ

୴
T    )4( 

طاملا يفرتض  ،وطرد مع v لة أن الكمية احلقيقية املطلوبة من النقود تتناسب عكسيا مع ديتضح من املعا       
خلل يف توازن  حدث فإذا. يبقى عند مستوى الثبات ୢ݉ يف األمد القصري، لذلك فإن V ،Tثبات كل من

دة يف عرض النقود اإلمسية، عندئذ يصبح  ୢ݉سوق النقود بسبب الز < mୱ  ومن مث يرتفع مستوى السعر، يف
إلخنفاض حىت تتحقق املساواة بني خذ الكمية احلقيقية املطلوبة من النقود  ୢ݉ حني  = mୱ .  لعكس، إذا و

ୱ݉كان  < mୢ إلخنفاض حىت ، عندئذ ستزداد الكمية احلقيقية املطلوبة خذ مستوى السعر  من النقود، و
فإن الكمية احلقيقية املطلوبة من النقود ستبقى  V ،Tطاملا يفرتض ثبات كل منف .يعود التوازن يف سوق النقود

دة أو نقصان يف عرض النقود    .   االمسيةبتة أيضا، وسيتغري مستوى التوازن عند حصول ز

       :صيغة سرعة دوران الدخل -4
 Tتتعلق األوىل حبجم املعامالت  ،تعاين صيغة املعامالت عند فيشر من مشكلتني أساسيتني عند التطبيق       

وتتضمن مجيع املعامالت املتولدة يف فرتات سابقة، ونظرا لكرب حجم هذه املبادالت والتحويالت يف ملكية 
وتتعلق  .الكامل االستخدامحىت يف حالة توفر مستوى T  األصول الرأمسالية، جعل من الصعب إفرتاض ثبات

ومن املالحظ  ،واليت متثل متوسط كمية النقود اليت يتم تبادهلا عند كل معاملة P املشكلة الثانية مبستوى األسعار
   .ال تعرب على املستوى العام لألسعارP  أن

 ،القومي فقد خلقت الضرورة إىل إجياد حل هلاتني املشكلتنيونتيجة للتطور احلاصل يف إحتساب الدخل        
ت  االقتصاديونفبدال من الرتكيز على حجم املعامالت أخذ  على الرتكيز على حجم اإلنتاج اجلاري، أي املشرت
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حمل y احلكومي بدال من النظر إىل كافة املعامالت، وبذلك حل الدخل القومي  النهائية اليت يتضمنها اإلنفاق
ملستوى العام لألسعار  ،ملعامالتا وهكذا عدلت صيغة فيشر  ،بدال من معدل سعر املعامالت P كما أخذ 

    :للمبادالت لتأخذ الشكل التايل

M.V=P.Y                )5(  

       V وليس سرعة  ،أي سرعة تداول الوحدة النقدية كجزء من الدخل ،أصبحت تعرب عن سرعة دوران الدخل
عدد مرات تداول الرصيد النقدي سنو لشراء الناتج السنوي من السلع أي تداول النقود ألداء املعامالت، 

     .واخلدمات

وحىت يتحقق التوازن يف سوق النقود ال بد من أن تتساوى الكمية املعروضة من النقود مع الكمية املطلوبة        
لشكل التايل ،منها      :وعلى ذلك ميكن التعبري عن الطلب على النقود 

ௗܯ = ଵ


.ܻܲ         (6)  

 :حنصل على Pوبقسمة طريف املعادلة على        
 ݉ௗ = ଵ


     .82احلقيقيةوهي معادلة فيشر لطلب الدخل على النقود             (7)   ܻ.

 :معادلة كمربدج: معادلة األرصدة النقدية -5
إن الصورة الثانية اليت عربت فيها النظرية النقدية الكالسيكية عن نفسها هي معادلة األرصدة النقدية اليت        

مث  ،السياسي من جامعة كمربدج االقتصادأستاذ ) Alfred Marshallالفرد مارشال ( االقتصاديصاغها 
      ـهلذا مسيت هذه املعادلة ب ،)Pigouبيجو (جهوده من بعده خليفته يف اجلامعة نفسها اإلقتصادي  استكمل

     .83)كمربدج معادلة  (

ختتلف صيغة كامربدج عن صيغة فيشر يف أن األوىل ترتكز على أمهية النقود كمستودع للقيمة بدال من        
النقود كمستودع للقيمة إىل تعطيل مؤقت يف القوة الشرائية العامة عند إذ تؤدي  ،تركيزها على النقود كوسيلة مبادلة

ذا يرتكز حتليل مدرسة كمربدج على العوامل . بني بيع السلع واخلدمات وشرائهاما األفراد خالل الفرتة الواقعة  و
ا على شكل أرصدة نقدية عاطلة من بينها سعر الفائدة، مقدار  اليت حتدد طلب األفراد على النقود لإلحتفاظ 
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لسلع، إن من شأن هذه ثروة الفرد، وسائل تسهيالت الشراء، التوقعات يف املستقبل حول أسعار الفائدة وأسعار ا
لنقود على شكل عاطل م يعتقدون أن التغريات يف هذه  ،العوامل التأثري على قرارات األفراد يف اإلحتفاظ  إال أ

ا تكون بنفس نسبة التغري يف دخول األفراد وعلى ذلك ميكن  بتة يف األمد القصري، أو أ العوامل تكاد تكون 
لشكل التايلالتعبري على الطلب الكلي لألرصد     :ة النقدية احلاضرة 

Md = K.Y   (8)  

Y :الدخل النقدي. 

K :معامل التناسب   . (K= ଵ


) 

وهي متثل القوة الشرائية  ،أما بيجو فريى أن األفراد حيتفظون جبزء من مواردهم احلقيقية يف صورة نقد سائل       
    :أي) 8(وللتوضيح نعود إىل املعادلة رقم  ،واالحتياطيلتسوية املعامالت وإجراء املدفوعات 

K.Y= Md      ولدينا أيضا Y=Y/P  
إلمكان إعادة كتابة املعادلة    )M=K.P.Y    )13ومنه يصبح 

 :حنصل على pعلى ) 13(وبقسمة طريف املعادلة        
M/P= M=KY         )14(  

ويوضح الشكل البياين معادلة كامربدج  ،ويطلق على هذه املعادلة بنظرية بيجو لألرصدة النقدية احلقيقية       
حبيث أنه كلما زاد الدخل القومي احلقيقي ازداد الطلب على الكمية النقدية احلقيقية بنفس  ،لألرصدة النقدية

     .النسبة

  األرصدة النقدية احلقيقية: 4الشكل رقم 
                                           Md 

ة                                                                                                    األرصدة النقد
ة                                                                                                  ق  الحق

 

Y                                               
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ففي هذه احلالة سينخفض  ،مع ثبات كل من مستوى الدخل احلقيقي وكمية النقود Kعند إرتفاع قيمة        
ففي هذه احلالة  ،مع ثبات كل من الدخل احلقيقي وكمية النقود Kأما إذا اخنفض . املستوى العام لألسعار

  .سريتفع املستوى العام لألسعار

ا عالقة طردية Pو  Mأما العالقة ما بني         دة يف  ،فإ دة ستؤدي إىل، Kو  Yمع ثبات  Mفالز  ز
    . سينخفض املستوى العام لألسعارف، Kو  Yمع ثبات  M اخنفاضاملستوى العام لألسعار، وحيدث العكس عند 

دة يف نسبة األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد   إذا أما        دة يف كمية النقود أكرب من الز كانت نسبة الز
ا لعكس ،ففي هذه احلالة يرتفع املستوى العام لألسعار ،اإلحتفاظ  أما إذا تساوت . Y، مع ثبات والعكس 

     .ففي هذه احلالة ستحافظ األسعار على مستواها السابق M  ،Kنسبة التغري يف كل من 
  :كما يف الشكل التايل وميكن توضيح حتليل مارشال لألرصدة النقدية احلاضرة بيانيا       

  ألرصدة النقدية احلاضرةا: 5الشكل رقم 

     p                         M1S              M2S       K        K’ 
 

     p’ 

     P’’’ 

     P0 

     P’’ 

    

عرض النقود والطلب عليها                                          Md=M.K 

   .88 ضياء جميد، مرجع سابق، ص :املصدر
دة  M1Sمتمثال يف اخلط العمودي  Mإىل ثبات  شري احلالة األوىلت        منحىن  انتقالمتمثال يف  K، مع ز

لتايل 'K الطلب على األرصدة النقدية احلاضرة إىل   .OP"إىل  OP0املستوى العام لألسعار من  اخنفاض، و

دة  Kإىل ثبات وتشري احلالة الثانية         لتايل  M2S منحىن عرض النقود إىل انتقالمتمثال يف  Mمع ز ، و
  .OP'إىل  OP0ارتفاع املستوى العام لألسعار 

لتايل ارتفاع املستوى K' و M2S ، وانتقال املنحنيني إىلM و  Kإىل تغري كل منوتشري احلالة الثالثة         ، و
َ  OP0العام لألسعار من  دة يفOP'''إىل دة يف  M  ، أي نسبة الز      .  Kأكرب من نسبة الز
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    :   توازن سوق النقود -6
حيث أن النقود ، Md يهامع الطلب علMS يتحدد التوازن يف سوق النقود عند تساوي عرض النقود        

   :أنأي  ها،املعروضة للتداول تتكون من نقود قانونية ونقود الودائع حيث يتوىل البنك املركزي إصدار 
   Md=MS  

إىل عرض النقود، أي أنه عامل خارجي يتحدد من قبل السلطات   MS MSففي الشكل يشري اخلط العمودي   
وعنده يتساوى الطلب على األرصدة النقدية ، Y2وإن الدخل النقدي التوازين يتحدد عند مستوى دخل  ،النقدية

ت الدخول األخرى، MSمع العرض الكلي للنقد  KY2احلاضرة    . وال يتحقق هذا التوازن عند مستو
  إىل العالقة بني الدخل النقدي والطلب على األرصدة النقدية احلاضرة الشكليشري و         

 العالقة بني الدخل النقدي والطلب على األرصدة النقدية احلاضرة: 6الشكل رقم 

                                                                        KY                MS                      الدخل    
 النقدي

 Y   
 

 
  Y3 

                                                 KY>MS 
 KY=MS Y2 

 KY<MS 
Y1  

  
                                     MS                       X           MS عرض النقود            

   KS الطلب على النقود      
   .91 ضياء جميد، مرجع سابق، ص :املصدر

ويف هذه  ،KY1  MS<، يكون الطلب أقل من العرض، أي2Yوهو أقل من  Y1فعند مستوى دخل        
دة املوجودة لديه من األرصدة النقدية، فيزداد اإلنفاق الكلي ويرتفع  تمع إىل التخلص من الز احلالة سيضطر ا

وتفسري ذلك هو أن الدخل النقدي الكلي عبارة عن السعر مضرو يف حجم الدخل  ،مستوى الدخل النقدي
دة إنفاق اجلمهور . احلقيقي وطاملا يفرتض ثبات الدخل احلقيقي عند مستوى اإلستخدام التام، لذلك فإن ز

دة يف اإلنفاق ا وعلى . لنقديللتخلص من فائض السيولة سيؤدي إىل إرتفاع املستوى العام لألسعار بنفس الز
إلرتفاع املستمر حىت يعود إىل مستوى الدخل التوازين عند النقطة  حيث  2Yذلك، سيأخذ الدخل النقدي 

  .  KY2  =MSالطلب على النقود احلاضرة يساوي عرض النقود، أي 
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فعند مستوى  ،وحيصل العكس عندما يكون مستوى الدخل النقدي أكرب من مستوى الدخل التوازين       
ويف  ،KY3> MS ) ( من العرض الكلي للنقود أكرب يكون الطلب على األرصدة النقدية احلاضرة 3Yدخل ال

تمع حتقيق التوازن بني العرض والطلب على األرصدة النقدية احلاضرة، عن طريق ختفيض  هذه احلالة سيحاول ا
ونظرا لثبات مستوى الدخل احلقيقي، فإن . إنفاقهم النقدي، متسببني بذلك يف إخنفاض الدخل النقدي الكلي

سعار، وسيستمر اخنفاض مستوى الدخل مستوى األ اخنفاضيف مستوى الدخل النقدي سيتمثل يف  االخنفاض
     K.Y=.MS84، حيث 2Yالنقدي حىت يعود إىل مستوى التوازن عند النقطة 
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  : النظرية الكينزية للنقود: الدرس السادس

  :أهم فرضيات النظرية الكينزية -1
حية االفرتاضات اليت         يعترب كينز أول اقتصادي قام بتقدمي انتقادات الذعة للنظرية الكالسيكية سواء من 

حية حتليلها لبعض الظواهر وأهم هذه االنتقادات هي كاآليت   : تقوم عليها أو من 
ن التشغيل الناقص هو احلالة األكثر شيوعا  - من اخلطأ االعتقاد بوجود حالة التشغيل الكامل، فكينز يرى 

جتة عن نقص فرص العمل وإن فكرة عدم وجود فائض يف اإلنتاج . وواقعية، وهلذا نالحظ وجود بطالة إجبارية 
بتا كما جاء به الكالسيكومنه فإن اإلنتا ، )1933-1929(غري صحيحة والدليل على ذلك أزمة    .         ج ال يكون 

ت  - عدم قابلية األجور لالخنفاض بصورة مستمرة، ألن هناك حد أدىن لألجور حتدده احلكومات مع النقا
  . SMIGورجال األعمال 

ثريا على التوازن هو الدخل - ن العامل األكثر  الدخل هو  عتبار أن، وليس املستوى العام لألسعار يرى كينز 
عتباره أداة للنمو االقتصادي   .الذي يؤثر على السعر 

ن العرض ليس هو األساس بل الطلب، والذي ميكن أن يكون غري كافيا المتصاص كل اإلنتاج،  - يعترب كينز 
دة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وبشكل فعال، بغرض إرجاع  دة النفقات احلكومية أي ز وهلذا يرى ز

دة النفقات احلكومية تؤدي إىل عالج نسيب للبطالة، بتشغيل جزء من العاطلني اال قتصاد إىل حالة التوازن، ألن ز
لتايل التخفيض من البطالة دة الطلب الكلي، و لتايل توزيع دخول إضافية، مما يؤدي إىل ز   .    و

ثري أكرب على اإلنتاج من  - دة الطلب الكلي أو نقصانه له  ثري التغري يف األسعار على اإلنتاج، أي ال ميكن ز
دة الطلب دة اإلنتاج إال يف ظل ز   .ز

إن فكرة املنافسة الكاملة ما هي إال منوذج نظري فقط ال وجود له يف الواقع، حيث ال ميكن عرض سلع  -
بتا دائما   . متجانسة يكون فيها السعر 

يس على عنصر العمل فقط، بل يعتمد أيضا على السياسة املالية إن حجم اإلنتاج يعتمد على عدة عوامل ول -
  . اخل اليت تسلكها احلكومات وعوامل أخرى...والنقدية

يرفض كينز حيادية النقود، ويعترب أن هلا دور أساسي يف احلياة االقتصادية ومؤثرة على املتغريات االقتصادية  -
دة عرض النقود يؤثر  دته سيؤدي إىل احلقيقية، وهذا يعين أن ز على الدخل، التشغيل واالستثمار، حبيث أنه بز

دة  نقصان معدل الفائدة   .، مما يؤدي إىل ختفيض معدل البطالةاإلنتاجومنه يرتفع االستثمار، فز
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ثر  يرفض كينز فكرة عرض النقود يؤثر على املستوى العام لألسعار - فقط، ويرى أن املستوى العام لألسعار 
دة يف ،لكتلة النقدية املعروضة أيضاعلى حجم ا ستؤدي إىل ختفيض النقود ومنه ضرورة األسعار  حيث أن الز
دة عرض    .85النقودز

دة مستوى يرى   - كينز أن الطلب الكلي الفعال يتكون من الطلب االستثماري واالستهالكي، يزداد مع ز
معات الكلية، كأثر تغري عرض النقد، التشغيل وينخفض مع اخنفاضه، ويبحث حتليل كينز عن أثر النق ود على ا

دة عرض النقود من طرف السلطات النقدية .أي أثر السياسة النقدية على املتغريات االقتصادية  فتبني أنه عند ز
دة، فيؤدي إىل نقل  مما يؤثر على الطلب الكلي الفعال، تنخفض أسعار الفائدة، فيؤثر على االستثمار حنو الز

  ).  والعكس يف حالة اخنفاض عرض النقود(لتوازين إىل قيمة أعلى وذلك بسبب املضاعف الدخل ا

ا النقطة اليت يتحقق عندها التوازن النقدي، واليت          وميكن تلخيص النظرة احلديثة يف الطلب الفعال على أ
، وحتدث )فاية احلدية لالستثمارتعادل معدل الفائدة النقدي مع معدل الك(يتعادل عندها االدخار مع االستثمار 

ثري مضاعف االستثمار، حيث ال يوجد عندها أي دافع لدى رجال األعمال  من خالل التغريات يف الدخل من 
دة خططهم االستثمارية دة . لز كما أنه عند استقرار الطلب الفعال يف مستوى أقل من التشغيل الكامل، يتم ز

دة الطلب الكلي،  والذي يتم من خالل ختفيض معدل الفائدة النقدي، فيزداد االستثمار اخلاص االستثمار لز
ح دة توقعات األر   .  نتيجة ز

لتايل يصبح الدور الرئيسي للسياسة النقدية هو التأثري على الطلب الفعال من خالل آلية معدل          و
فمرونة منحىن . الفائدة، وتربز فعاليتها من خالل كل من منحىن تفضيل السيولة ومنحىن الكفاية لرأس املال

لنسبة ملعدل الفائدة حساس للتغري يف عرض النقو  فتكون السياسة النقدية فعالة يف حالة إذا  . دتفضيل السيولة 
كان التغري يف معدل الفائدة أكرب من التغري يف عرض النقد، والعكس تكون غري فعالة إذا كان التغري يف معدل 
لنسبة للكفاية احلدية لرأس املال فتكون السياسة النقدية فعالة كلما   الفائدة أقل من التغري يف عرض النقد، أما 

لنسبة إىل سعر الفائدة ذات مرونة أكرب، مبعىن أن أي تغري يف معدل الفائدة بنسبة كانت  حساسية االستثمار 
دة يف االستثمار، وتكون السياسة النقدية غري فعالة يف احلالة العكسية   .   معينة يؤدي إىل ز

نقدي وكمية النقود املتداولة، هو التعادل بني التفضيل ال شرط التوازن يف السوق النقديوعليه فإن         
وشرط التوازن يف األسواق السلعية هو التعادل بني االدخار واالستثمار، وعلى ذلك فإن املستوى التوازين للدخل 

  : النقدي يتحدد عندما يتوافر شرطان مها
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  ؛النقدي و كمية النقود املتداولة التعادل بني التفضيل -
  .   االستثمارتعادل بني االدخار و ال -

ونظرا لكون تصحيح االختالل يف السوق النقدي حيدث بسرعة، فإن التعادل بني التفضيل النقدي وكمية         
وألن تصحيح االختالل يف األسواق السلعية يتطلب وقتا حىت . النقود املتداولة ميثل شرط التوازن يف األجل القصري

  .   واالستثمار ميثل شرط التوازن يف األجل الطويليتم مضاعف االستثمار مفعوله، فإن التعادل بني االدخار 

  :   دوافع الطلب على النقود عند كينز -2
 : ، كاآليتيرى كينز وجود ثالثة دوافع للطلب على النقود       

م، ويقومون بتسويتها : دافع املعامالت واملبادالت - ت إلشباع حاجيا جراء جمموعة من املشرت يقوم األفراد 
عن طريق النقود، ولذلك تظهر احلاجة إليها، ويشري كينز إىل أن هذا الطلب على النقود يتم من أجل تغطية الفرتة 

الدفع، حيث كلما ارتفع  الزمنية بني حلظة استالم الدخل وحلظة إنفاقه، كما يتوقف على مبلغ الدخل وطول فرتة
   .     كلما زاد الطلب على النقود لغرض املعامالت) أو طالت فرتة الدفع(الدخل 

خذ طابعا احتماليا، : دافع االحتياط - تها، وهي  ا تعرتض األفراد حاالت طارئة تتطلب القيام بنفقات 
يف االحتماالت اليت تستدعي نفقات غري فاحلرص على تال. ولذلك يقوم هؤالء بطلب النقود من أجل مواجهتها

ة  ا بتة  ت مالئمة، والرغبة يف احملافظة على ثروة نقدية  غتنام فرص غري متوقعة إلجراء مشرت منتظرة، واألمل 
لعملة، كل هذه األمور تشكل دوافع جديدة لإلبقاء على نقود سائلة  . التزام مقبل مشرتط 

ضاربة برغبة األعوان االقتصاديني يف االستفادة من معرفتهم للمستقبل أفضل من ترتبط امل: دافع املضاربة -
م حول معدالت الفائدة يف املستقبل اليت يطبعها  السوق، ويتوقف طلبهم للنقود من أجل املضاربة على رها

لنقود كأصل كامل للسيولة، كما مي. عدم اليقني كنهم أن يقوموا إن األعوان االقتصاديني ميكنهم االحتفاظ 
إن املراجحة ما بني احتفاظهم بنقود سائلة أو شرائهم ألصول مالية يتوقف على . يف شراء األصول املالية بتوظيفها

م حول تطوراته املنتظرة يف املستقبل طاملا أن أسعار األصول املالية  مستوى معدل الفائدة السائد وعلى توقعا
أن أسعارها اآلن  ا رأوىملضاربني يقدمون على شراء األصول املالية إذإن ا. تتحدد على أساس معدل الفائدة

ن أسعارها مرتفعة  ا سوف تتجه حنو االرتفاع، ويقومون ببيع هذه األصول إذا اعتقدوا  منخفضة ويعتقدون 
  .86التنازيلوسوف تبدأ اجتاهها 

                                                             
     .78-76، ص ص 2013االقتصاد النقدي والبنكي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : الطاهر لطرش 86
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  :والتوازن الكلي LM-ISاشتقاق منحىن  -3
وذلك بغرض الربط ما بني اجلزء النقدي واحلقيقي يف االقتصاد، وحبث كيف ميكن أن يتحقق التوازن         

  .    الكايف للسوقني معا، وحتليل التوازن يف السوقني

  ):التوازن يف سوق اإلنتاج( ISاشتقاق منحىن  -أ
ت الدخل وسعر الفائدة اليت يتحقق يف ظلها التوازن يف سوق اإلنتاج،          يوضح هذا املنحىن خمتلف مستو

فرتاض اقتصاد مغلق) االدخار واالستثمار( Sو  Iوهذا بتعادل  جمموعة من  ISويبني منحىن . املخططني 
تعكس التوازن  ISطاع احلقيقي، وأي نقطة على التوافيق من سعر الفائدة والدخل، حتقق تواز قصري األجل يف الق

  .   )i(ومعدل الفائدة ) Y(يف سوق اإلنتاج، وهناك عالقة عكسية بني الدخل 
إىل اليمني يف حالة تطبيق سياسة مالية توسعية، وانتقاله إىل اليسار يف حالة سياسة مالية  ISانتقال 

  .انكماشية

 ISالتوازن يف سوق اإلنتاج عند كينز : 7الشكل رقم     
   

 

 

 

  

  .من إعداد املؤلف: املصدر

  ) :التوازن يف سوق النقد( LMاشتقاق منحىن  - ب
لنسبة لعرض النقود . Lمع الطلب عليه  Mنقاط تساوي العرض النقدي  LMيظهر منحىن          هو فو

قرار البنك املركزي، ولذلك فالتوازن يتحقق من خالل تكيف الطلب على النقود معطى يتحدد خارج النموذج ب
 iالعالقة بني  LMوبني منحىن . ويتحدد الطلب على النقود حسب دوافع الطلب عليه. مع املعروض منها

  .Yو  i، وبني أن هناك عالقة طردية بني Mتبعا لتغريات كمية النقود  )Y(ومستوى الدخل ) معدل الفائدة(

  

IS 

a 

b 
i2 

i1 

Y1 Y2 

i 

Y 
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يف النقطة الوسطى، ولكن ميكن أن منيز بني ثالث مناطق  )LM(اشتقاق منحىن  املوايل يبني الشكلو         
   :كاآليت  لدالة تفضيل السيولة

اليت تنطبق فيها دالة تفضيل السيولة على احملور الرأس سعر الفائدة داللة على عدم وجود املنطقة الكالسيكية  -
رأسيا عند مستوى الدخل الذي يتطلب كمية عرض النقد بكامله  )LM(ويكون منحىن . طلب على النقود

أي أن الطلب على  ألغراض املعامالت، ومنطقة فخ السيولة الكينزية اليت تكون فيها دالة تفضيل السيولة أفقية،
ا لتايل يكون الشكل كما يلي ئي املرونةالنقود بدافع املضاربة يصبح ال  ت الدنيا لسعر الفائدة، و   : عند املستو

 LMالتوازن يف سوق النقد عند كينز : 8الشكل رقم 
  

 

 

 

 

 

لتايل فإن             LM ثر السياسة النقدية سينعكس حسب وضع املنحىن أو
    

  

  

 

 
   .من إعداد املؤلف: املصدر

ختضع للسياسة النقدية املتبعة سواء كانت تقليدية أو توسعية، وهي موضوع  Mكما أن كمية النقد          
تبني عرضا  LMمع العرض النقدي بعالقة طردية، وأي نقطة على ميني  LMالسياسة النقدية، حيث يرتبط 

  .نقد زائدا، وأي نقطة على يساره تبني طلبا زائدا يف السوق النقدي

LM 

 املنطقة 
كالسيكيةال  

 منطقة فخ السيولة  املنطقة املتوسطة
 الكينزية

i 

Y 

b 

LM 

a 

i2 

i1 

Y1 Y2 

i 

Y 
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  :التوازن الكلي -ج
عند جتميع األجزاء السابقة مع بعضها ميكن أن نشكل منوذجا للتوازن العام يسمح بتحديد مدى فاعلية         

ينزية اجلديدة، وهي حتاول أو النظرية الك" هانسون-هيكس"السياسة املالية والنقدية، وهو ما يطلق عليه حتليل 
الستثمار iو  Y حتديد مستوى قدي وعرض والطلب الن )S(االدخار و  )I( يف آن واحد عن طريق ربطهما 

احتماالت هلذا  3حتديدا أنيا، ويتضح من الشكل أن هناك  iو  Y، وبتجميعهما يف شكل واحد يتحدد النقد
  .)LM(التوازن، تتحدد تبعا لوضع منحىن 

 IS-LMالتوازن الكلي سوق اإلنتاج وسوق النقد :  9الشكل رقم
  

  

  

  

  

  .من إعداد املؤلف: املصدر

دة حجم الدخل لوجود فجوة انكماشية مثال،         وإذا حتقق التوازن يف أي نقطة وكانت هناك حاجة لز
تباع السياسات االقتصادية واملالية و أو النقدية التوسعية، مما يؤثر على كل من / فيمكن حتقيق ذلك بصفة عامة 

   .ى، وقد تكون إحدامها عدمية الفعالية، وهنا جند أن فعالية كل سياسة ختتلف من منطقة ألخر LMو  ISمنحىن 

فبالنسبة للسياسة املالية تكون فعالة يف املنطقة الكينزية، وتكون غري فعالة يف املنطقة الكالسيكية، أما        
  .لنسبة للسياسة النقدية، فتكون فعالة يف املنطقة الكالسيكية، وتكون غري فعالة يف املنطقة الكينزية

 

IS1 

IS2 

IS3 

LM 

i 

Y 
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  : نظرية التيار الليربايل ملدرسة النقديني أو مدرسة شيكاغو: لسابعالدرس ا

   :  مراحل تطور الفكر النقدي -1
ت كينز مهيمنة وصاحلة حىت الستينات         ت النقدية من القرن املاضي لقد بقيت نظر ، عندما بدأت النظر

ن من جامعة شيكاغو، اتنافسها، واليت كان من أشهر واضعيها واملروجني هلا االقتصادي األمريكي ميلتون فريدم
لركود التضخمي، وهي ظا هرة جديدة مل يعرفها العامل الصناعي من قبل، ولقد حظيت بدفع قوي متثل مبا عرف 

، ففي األزمات السالفة من الناحية النظرية التارخيية كان ظهور 87مع التضخم االقتصاديوتتمثل بتالزم الركود 
جزء من اجلهاز  التخلي عنإحدامها يؤدي إىل تراجع األخرى، حيث أثناء اخنفاض األسعار ترتفع البطالة بسبب 

منذرة بداية مرحلة  االرتفاع، غري أنه ومبجرد وصول األسعار إىل نقطة معينة تبدأ يف االقتصادمش اإلنتاجي وينك
لتايل حتقيق املزيد من  االنتعاشجديدة من  دة االستثمار واإلنتاج لتلبية الطلب املتزايد و فتنخفض البطالة بفعل ز

ح نظام الرأمسايل قبل السبعينات على شكل دالة جيبية يف ال االنتعاشهكذا تتناوب مرحلة الكساد ومرحلة . األر
حيث تلعب هذه اآللية دورا هاما وأساسيا يف النظام ملواجهة التناقض القائم بني اإلنتاج واألسواق من خالل 

ت الراكدة غري أن غياب هذه اآللية أثناء فرتة السبعينات أدى إىل جدل واسع عن . التخلص من املخزو
وكانت أسوأ حاالت الركود التضخمي اليت عرفتها الدول الصناعية تلك اليت . 88الختفائهاة األسباب احلقيقي

ت كينز عاجزة عن تفسري . الكبري يف أسعار النفط اخلام أوائل السبعينات االرتفاعنتجت من  ولقد وقفت نظر
عديد من الشعارات أو املبادئ الذعة هلا رافعني بذلك ال انتقادات، يف حني قدم النقديون 89هذه الظاهرة اجلديدة

  :الكالسيكية منها
دة العجز يف امليزانية، هذا العجز سيمول  االقتصاديةالتدخل الواسع للدولة يف احلياة  - أدى حسب رأيهم إىل ز

احلكومي أو من خالل قيام الدولة بطبع األوراق النقدية ويف كلتا احلالتني فالنتائج ستكون  االقرتاضإما عن طريق 
ففي احلالة األوىل فإن اقرتاض احلكومة سيؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يؤدي إىل اخنفاض . سلبية

  ؛لفجوات التضخميةاخلاص، أما يف حالة اإلصدار النقدي دون مقابل فسيسمح ذلك بربوز ا االستثمار
ت البطالة أدى إىل إعاقة قوانني السوق - ت األجور وإعا   ؛منو مستو
دة الضرائب على الدخل والثروة مما  -   االستثمار؛  سلبيا على  أنعكسز

                                                             
ا، املستقبل العريب، العدد : الياس سا 87 ا وانعكاسا   .11، ص2009، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 360األزمة املالية العاملية، أسبا
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم "دراسة حتليلية مقارنة"املديونية اخلارجية واإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر : روابح عبد الباقي 88

تنة،    . 15، ص 2006-2005اإلقتصادية، جامعة العقيد احلاج خلضر، 
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  .إعطاء األولوية للسياسة املالية مع إمهال شبه كلي للسياسة النقدية -

دة الطلب الكلي، مما سيدفع الناتج          فاملدرسة الكينزية ترى السياسة املالية والنقدية التوسعية كفيلة بز
دة ضعيفة يف املستوى العام لألسعار لالرتفاعالقومي احلقيقي  يف حني أن للمدرسة النقدية . بشكل ملموس مع ز

املستوى العام لألسعار دون  ارتفاعية التوسعية ستؤدي حتما إىل نظرة معاكسة متاما لذلك، فالسياسة النقدية واملال
ا ختفيض  انكماشيةسياسة  إتباعأن يكون هلا أثر ملموس على الناتج الكلي، لذا حتبذ هذه املدرسة  من شأ

ثريها على ختفيض الناتج الكلي   .املستوى العام لألسعار على حنو أكرب من 

 االستقراراملناسبة لتحليل  االقتصاديةاملدرستني يكمن يف األساليب والسياسات إن اخلالف اجلوهري بني        
بدرجة أكرب من مكافحته  االقتصادي، فالتحليل الكينزي يكون ذات فعالية أكرب يف مكافحة الركود االقتصادي

حة التضخم االقتصادي للمدرسة النقدية ستكون فعالة لو استهدفت مكاف االستقرارللتضخم، يف حني سياسة 
  :وعلى ضوء ذلك توصي املدرسة النقدية ملواجهة األزمة مبا يلي. االقتصاديبدرجة أكرب مما تستهدف الركود 

إعطاء األولوية لسياسة نقدية صارمة يف مواجهة التضخم وذلك لضبط النمو املبالغ فيه لكمية النقود يف  -
كما يلعب سعر الفائدة دورا أساسيا يف حتديد آليات . مالوطين مبا يتناسب ومنو الناتج الداخلي اخلا االقتصاد

  ؛"ارتفاع متوسط نصيب الوحدة املنتجة من الناتج يف كمية النقود : " السوق، ذلك أن تفسريهم للتضخم هو

دة اإلنفاق العام، فال بد من تقليص هذا اإلنفاق و احلد من القروض إىل  - مبا أن عرض النقود جيد تفسريه يف ز
التوازن، علما أن عرض النقود يعترب معطى خارجي يف النموذج النقدي، ففريدمان يعرف النظرية  ستعادةاحني 

ا    ؛"نظرية طلب النقود، فهي ليست نظرية إنتاج أو دخل نقدي أو مستوى األسعار" الكمية للنقود 

ال أمام القطاع اخلاص  ، والرجوع إىل دورها التقليدي،االقتصاديةاحلد من تدخل الدولة يف احلياة  - مع فتح ا
     .القطاع الكفء يف تسيري املوارد عتباره

تباع سياسة            :من خالل انكماشيةوبناءا على ذلك، تقوم الدولة 
  واالستثماري؛ االستهالكيالضغط على اإلنفاق العام بشقيه  -
     ؛خوصصة القطاع العام -
  ؛واملدينةرفع أسعار الفائدة الدائنة  -
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      .90ختفيض الضرائب لتشجيع القطاع اخلاص -

ت النقدية فكر          لفكر النيوليربايل  اقتصاديوهكذا برز إىل جانب النظر جديد والذي ميكن تسميته 
، وهي تشتمل على عشر "إمجاع واشنطن" أسم، وأصبحت معروفة حتت 1989 عاماستند إىل وثيقة صدرت 

ء، وحترير التجارة الدولية وانتقال رؤوس األموال، وصا اقتصادية، من ها اخلصخصة، وختفيض الضرائب على األثر
املايل، خصوصا ختفيض عجوزات  واالنضباطوختفيض اإلجراءات والقيود اجلمركية على عمل األسواق، 

 األسواق على حساب دور النيوليربايل أخذ مع الوقت يزداد احنيازا لصاحل االقتصاديإال أن الفكر  .اخل...اخلزينة
يار اإلحتاد السوفيايت ومنظومة الدول  ومع بروز الطبقية األحادية يف النظام  االشرتاكيةاحلكومات، خاصة بعد ا

، ووصل األمر إىل حد أن املؤسسات الدولية واهليئات االقتصاديةاألمريكي على العوملة  االقتصادالعاملي، وهيمنة 
ف الكربى ومؤسسات التصنيف أصبحت تقيس نسبة جناح ومقبولية أي نظام اقتصادي الرمسية املختصة واملصار 

مبدى قربه من النموذج األمريكي األصويل، كما أعترب البعض أن لب العوملة يتمثل بطغيان األسواق على 
   .91احلكومات

ت ا         ألسعار والدخول، وترى مدرسة شيكاغو، أنه فضال على أن الطلب على النقود يعتمد على مستو
لنقود، وهي كاآليت   : فإنه يعتمد أيضا على تكلفة االحتفاظ 

ا على شكل سيولة نقدية عقيمة -   .سعر الفائدة الذي ميكن أن حيصل عليه املقرضني للنقود بدل احتفاظهم 
ا  -   .وعدم إنفاقهامعدل ارتفاع األسعار، إذ يؤدي ارتفاع األسعار إىل ختفيض قيمة النقود عند االحتفاظ 

دة يف          لنقود،  2و  1وأن أي ز أعاله أو كالمها من شأنه أن يؤدي إىل تقليل رغبة األفراد يف االحتفاظ 
ا على شكل  لنقود يدفع األفراد إىل تقليل كمية النقود احملتفظ  ، سائل عقيمأي أن ارتفاع تكلفة االحتفاظ 

م من السلع واخلدمات يف البنوك على شكل ودائع جارية ممكن م، لدفع أمثان مشرت . ال تدر عائدا أو يف حوز
لنقود  وحيصل العكس متاما عند اخنفاض أي من العاملني أعاله أو كالمها، أي عند اخنفاض تكلفة االحتفاظ 

   .يفضل األفراد االحتفاظ بكميات أكرب من النقود على شكل عاطل
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ا -2   :   العالقة بني الطلب على النقود وتكلفة االحتفاظ 
ا، ويشري فريدمان إىل هذه العالقة          إن العالقة عكسية بني الطلب على السيولة النقدية وتكلفة االحتفاظ 

  : من خالل أربعة عوامل تعترب احملدد للطلب على النقود كاآليت
ت األسعار -1   ؛مستو
  ؛نتاج القوميمستوى الدخل واإل -2
  ؛سعر الفائدة -3
  .معدل ارتفاع األسعار أو اخنفاضها -4

أعاله إىل تغريات يف الطلب على النقود بنفس االجتاه، يف حني تؤدي  2و  1إذ تؤدي التغريات يف         
لنقودأ 4و  3التغريات يف  . املعاكسإىل تغريات يف الطلب على النقود يف االجتاه  عاله، أي تكلفة االحتفاظ 

ر يؤدي إىل تغري يف الطلب على النقود بنفس النسبة، يف حني اسعوفضال عن ذلك، إن التغريات يف مستوى األ
ويرى فريدمان أمهية النظرية الكمية . تؤدي التغريات يف الدخل احلقيقي إىل تغري يف الطلب على النقود بنسبة أكرب

   .ات يف كمية النقود يف الفرتة القصريةر والتغري اسعإىل االرتباط الوثيق بني مستوى األ

لثروة -3   : األشكال املتعددة لالحتفاظ 
تعترب النقود أحد أشكال : "، فيقول1956ويوضح فريدمان حتليل الطلب على النقود يف حبث له نشر عام         

ء أو املوسورين، وأن النقود لدى الوحدات  ا األثر اإلنتاجية عبارة عن موجود رأمسايل الثروة اليت ميكن أن حيتفظ 
ا اإلنتاجية عند مز  جل احلصول على خمرجات يعرضها املشروع جها مع موجودات رأمسالية أخرى ألتؤدي خدما

وانتهى إىل أن النظرية الكمية للنقود عبارة عن ". ود يدخل يف إطار نظرية رأس املالللبيع، لذا الطلب على النق
  :  أن هذا الطلب يتوقف على نفس االعتبارات اليت تناقشها نظرية القيمة، وهي كما يلينظرية طلب على النقود، و 

  ).قيد الثروة(الثروة لدى الوحدة االقتصادية اليت تطلب النقود  -
لثروة على شكل سائل عقيم -   .االئتمان والعوائد من البدائل األخرى لالحتفاظ 
  ". ترتيب األفضليات"وهو ما أطلق عليه فريدمان اصطالحا  األذواق -

وعلى خالف التحليل الكينزي ال يتضمن حتليل فريدمان فاصال بني الدوافع الثالثة للطلب على النقود،         
ا متثل طلب واحد على النقود د وأن الطلب على أح. إذ ينظر إىل دوافع املبادالت، االحتياطي واملضاربة، على أ

  . املوجودات يعرب عن الثروة، األسعار النسبية والذوق
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لثروة          شكال متعددة من شأنه أن يدفع الوحدة االقتصادية إىل االحتفاظ  لثروة  إن إمكانية االحتفاظ 
شكال متعددة حبيث ميكن أن حيقق هلا أعلى منفعة ممكنة، أي عندما يتساوى معدل اإلحالل  اليت متتلكها 

ألشكال املتعددة للثروةامل   .   تحقق مع معدل اإلحالل املرغوب به من االحتفاظ 

ا الثروة، تتمثل يف النقود، السنداتو         ، األصول ، األسهمتناول فريدمان مخسة أشكال ميكن أن حتتفظ 
وأن الطلب على النقود يعتمد على معدالت العوائد النقدية املتأتية من هذه األشكال . العينية ورأس املال البشري

تمعات احلديثة املال البشرياملتعددة للثروة، ما عدا الرأس  غري أنه يرى . الذي ال يوجد له سوق حمددة يف ا
إذ ميكن يف أي حلظة . رأس املال البشري يف األشكال املتعددة للثروةإمكانية إحالل رأس املال غري البشري حمل 

ورغم أن مثل هذا . تقسيم حقيبة األشكال املتعددة للثروة لدى الوحدة االقتصادية إىل ثروة بشرية وثروة غري بشرية
عبارة عن نسبة  نهالتقسيم قد يتغري عرب الزمن، إال أنه يعترب معطى خالل فرتة معينة من الزمن، والذي يعرف 

نسبة الدخل من رأس املال غري البشري إىل الدخل من رأس املال البشري، وهي اليت ميكن  رأس املال البشري أو
خذ يف االعتبار طاملا ال ميكن تقدير عائد رأس املال البشري يف صورة أخرى، وعلى افرتاض الذوق معطى   .أن 

ألي من هذه " احلقيقي"بارة عن متغري ميكن أن يؤثر على العائد أما املستوى العام لألسعار فهو ع        
لثروة وهنا يفرتض أن تقدم النقود عائد حقيقي يتمثل يف الراحة، السهولة، األمن . األشكال املتعددة لالحتفاظ 

لعائ. واملالئمة لثروة كاألوراق املالية وغريها ستتأثر  د احلقيقي وعلى ذلك فإن األشكال األخرى لالحتفاظ 
للنقود الذي يعتمد على كمية النقود اليت ميكن احلصول عليها بوحدة النقد، أي على املستوى العام لألسعار، 

لرقم القياسي لألسعار   .  ولذلك يتم التعبري عن العائد احلقيقي للنقود 

ا ك         ل مصادر احلصول على الدخل، وتكلم فريدمان عن تيار الدخل املتأيت من الثروة واليت يعرفها على أ
لدخل بوصفه تيار عن طريق سعر الفائدة وعرض فكرة الدخل الدائم يف طيات . والثروة بوصفها رصيد ترتبط 

حبثه لدالة االستهالك، فهو يرى أن الدخل الذي حيدد االستهالك دالة يف الدخل اجلاري، وهو يتضمن الدخل 
ل   .دخل يف املستقبل، أي أن الدخل الدائم يتكون من االثننياجلاري مضافا إليه التوقعات اخلاصة 

كما أن الوحدة االقتصادية قد ال تقوم بتوزيع الثروة بني أشكاهلا املختلفة على أساس العوائد املتأتية منها          
العتبارات فحسب، وإمنا هناك اعتبارات أخرى ال تعتمد على معايري الفائدة أو العائد، وأنه قد ينظر إىل هذه ا

م على شكل سائل أو شبه . بعني االعتبار ففي حاالت احلرب واألزمات، مثال، قد يفضل األفراد االحتفاظ بثرو
 . بدال من استثمارها يف أصول مالية أو عينية) الذهب(سائل 
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  : األهداف النهائية للسياسة النقدية: الدرس الثامن
يف استقرار املستوى العام لألسعار، العمالة الكاملة، حتقيق أعلى معدالت منو إقتصادي وحتقيق تتمثل 

  . التوازن يف ميزان املدفوعات

  :استقرار املستوى العام لألسعار -1
يعرض البنيان  هاستقرار األسعار، فعدميربز هدف السياسة النقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي        

االقتصادي هلزات أو أزمات كبرية بسبب تقلبات الرواج والكساد، فتتعرض العملة لتدهور قيمتها يف حالة 
  . التضخم، كما حتدث البطالة يف حالة الكساد، وخيلف أضرارا وخيمة على عملية التنمية االقتصادية

صدار بومن خالل استقراء التاريخ جند أن معاجلة استقرار األسعار مل يتم إال         تدخل الدولة يف االقتصاد، 
ثبت أن التضخم ظاهرة نقدية، فالنقديون و السياسة النقدية، كالقوانني والتشريعات اليت كونت سياسات عديدة  

دة كمية النقود  ، ذلكخطية وطرديةيرون أن العالقة بني األسعار وعرض النقود  رتفاع األسعار ال تؤديأن ز
   .   ومن مت تسيطر على التضخمتقيد االقتصاد بنفس النسبة، بينما يرى كينز أنه ميكن للسياسة النقدية أن 

  :  أما االقتصادي فريدمان فريجع أسباب التضخم إىل اآليت       
دة اإلصدا -   ر النقدي لتمويل اإلنفاق احلكومي؛ز
بتة، وهو ما أدى إىل انتشار التضخم املستوردالتم - سعار صرف    ؛سك 
  ؛التوسع يف الدور احلكومي مع تفضيل احلكومات للضرائب غري املباشرة يف وقت التضخم -
أدت إىل  ، واليتاعتماد احلكومات سياسة العمالة، وهو ما جيعلها تستعمل مقاييس لتقدير فرتات البطالة املومسية -

دة معدل النمو النقدي    .ز

، تضخم مستورد أن أي بلد مر بتضخم عجز املوازنة ية، ودليلهوحسب فريدمان فإن التضخم ظاهرة نقد        
  .مر أيضا مبعدل منو مرتفع للعرض النقدي ارة الدولية،تج من التج

ألسعار يظهر أن هناك عالقة بني النقود استهداف السياسة النقدية لعالج التضخم واستقرار ا كما أن       
واألسعار، ألن وجهات نظر الكينزيني والنقديني لعملية التضخم ليست خمتلفة كثريا، إذ يعتقد كالمها أن التضخم 
ت األسعار،  املرتفع حيدث فقط عندما يكون معدل منو العرض النقدي مرتفعا، وهنا يربز أثر النقود على مستو

    : ب أسباب غري نقدية كاآليتوالتضخم حيدث بسب
  دان األعمال واالحتادات العمالية؛االحتكارات يف مي -
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ر تضخمية، وخاصة إذا كانت سببا يف اخنفاض معدل منو  - دة الضرائب والقواعد التنظيمية احلكومية تولد آ ز
دة نفقات اإلنتاج أو ا خت الناتج احلقيقي، كما أن القواعد التنظيمية إذا أدت إىل ز فض تدعيم االحتكارات فإ

  أيضا الناتج املتوقع لالقتصاد؛
برامج الرفاهية، كالتأمني ضد البطالة ومعاشات الضمان االجتماعي تشجع األفراد على اخلروج من العمل،  -

لتايل   ختفض القدرة اإلنتاجية لالقتصاد؛ و
عجز املوازنة إثر التوقعات اخلاطئة، التضخم املستورد، تغيريات أسعار الصرف، دور احلكومات يف الرقابة على  -

ت اليت تعاين من التضخم   .  األسعار وانتشار املضاربة يف االقتصاد

لنسبة للنقديني تزيد من حدة التضخم، ولكنها ليست السبب الرئيسي له،          وإمنا هو  كل هذه األسباب 
دة معدل التضخم بشكل دائم إذا مل تكن  تغيريالنمو النقدي، لكون الصدمات غري النقدية ال تستطيع  معدل ز

ستمرار معدل منو العرض النقدي  .    صدمات متتالية ومستمرة أو عامال حمفزا ومدعما للسلطات النقدية لرتفع 

لتضخم املستمر ملدة إال بسياسة نقدية انكماشية، وهي وحسب فريدمان فإنه ال ميكن القضاء على ا       
ختفيض معدالت النمو النقدي، مع معرفة أسباب هذه التوسع النقدي والوضع االقتصادي، فإذا كان سبب 
دة اإلصدار النقدي، فهذا خيفض عن طريق ختفيض  التوسع النقدي هو متويل اإلنفاق احلكومي عن طريق ز

د صدار نقود جديدةاإلنفاق احلكومي وبز القرتاض وليس    .  ة الضرائب أو متويل العجز يف امليزانية 

إن تثبيت معدل منو النقود قد يكون سهال يف الدول املتقدمة نظرا لوجود اقتصاد نقدي متطور وجهاز        
قدية بشكل مالئم، ولكن مصريف متقدم، وتوافر األسواق املالية والنقدية اليت تتيح فرصة لتطبيق أدوات السياسة الن

  .األمر خيتلف عنه يف الدول النامية نظرا لضيق السوق املالية والنقدية، واعتماد اقتصادها على اقتصاد املديونية

رها على تقييد عرض         إن يف استعمال السياسة النقدية حملاربة التضخم أو استقرار األسعار ميزة، حيث أن آ
ا بدرجات متساوية لدى اهليئات واألفراد، وهكذا فهي تتمتع مبيزة تقبل النقود وتقييد االئتمان  يتم الشعور 

ر عليهم يف حماربة التضخم، كما أن العمل النقدي حملاربة التضخم و األفراد هلا،  ال تبدو واضحة نظرا الختفاء اآل
  :         كاآليت  عن طريق الطلب مير عرب ثالث قنوات

  .الذي يقع على الطلب الداخليتوقيف خلق النقود  -
  .  ارتفاع معدالت الفائدة وهو ما حيد من االقرتاض وتغيري تسيري احملافظ -
  .أثر نشر هذه السياسة يكسر التوقعات التضخمية -
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  : العمالة الكاملة -2
ا لتحق         يق أقصى عمالة دف معظم دول العامل للوصول إىل العمالة الكاملة، حيث تعمل قوانينها وتشريعا

لعمالة الكاملة ؟     ممكنة، ومازالت متثل هدفا للسياسة النقدية بصفة خاصة، ولكن ما هو املقصود 

إن مصطلح العمالة الكاملة يكتنفه الغموض، وهناك نقاش حاد حول تعريف من هو العاطل عن العمل،         
ألن هناك فرق ما بني القعود عن العمل والبطالة، فقد ألنه يف الواقع ليس كل من ال يعمل يعد عاطال عن العمل، 

ال يعمل الفرد يف وقت ما لسبب ما مثل املرض أو اإلحالة على التعاقد أو يف فرتة التكوين أو عدم القدرة على 
لضرورة ضمن قائمة العاطلني عن  العمل إىل غري ذلك، فهؤالء األشخاص يكونون خارج قوة العمل ولكن ليسوا 

ال جيد كل قادر عن العمل وراغب فيه فرصة عمل، ويعرف  ، ولكن البطالة حتدث عندما)بطالةال(العمل 
ا مستوى العمالة الذي يتحقق من استخدام الكفء لقوة العمل، مع السماح  االقتصاديون العمالة الكاملة 
ملعدل عادي من البطالة ينتج أساسا عن التغريات الديناميكية والظروف اهليكلية للبنيان االقتصادي، وجند يف 

من إمجايل  %95أو  94اد األمريكي مثال أن مرحلة العمالة الكاملة تتحقق عندما تصل نسبة العمالة إىل االقتص
قوة العمل، وتتحقق العمالة الكاملة عندما يكون لكل شخص لديه مهارة ويرغب يف العمل منصب عمل، وتظهر 

ا وسيلة وليست غاية، ألن الوصول إىل حتق يق العمالة هو الوصول إىل إنتاج السلع أمهية العمالة الكاملة يف أ
تمع ويطلبها، ولذلك تبقى العمالة الكاملة هدفا طويل األجل ترمسه احلكومات تسعى  واخلدمات اليت حيتاجها ا
تمع اإلنتاجية  جاهدة للوصول إليه نظرا ملا للبطالة من مضار على االقتصاد فهي تعرب عن هدر يف طاقات ا

ا هلا سلبيات وضياع يف موارد اإل نتاج، وكلما زاد انتشارها كلما قلت فرصة تعظيم النمو االقتصادي، كما أ
اجتماعية أخرى كاإلحباط والفشل لدى األفراد العاطلني عن العمل، وحملاربة البطالة وحتقيق هدف العمالة الكاملة 

دة ا دة العمالةجيب أن تلمس إجراءات السياسة النقدية تنشيط احلياة االقتصادية، لز لتايل ز   .  الستثمار و

تمع الرأمسايل من خالل ختفيض األجور النقدية،          أما النظرية الكالسيكية فقد عاجلت ظاهرة البطالة يف ا
لتايل تنخفض تكلفة اإلنتاج ويزداد الطلب عليه،  وهذا التخفيض سيعمل على ختفيض معدل األجور احلقيقية، و

مالة إىل التوازن األويل، وهذا التحليل كان يوافق املرحلة عندما كان الرأمسايل يستطيع أن خيفض مث تعود حالة الع
ت واالحتادات العمالية فإنه ال ميكن تصور ختفيض األجور ألن ذلك سيواجه  األجور، أما بعد ظهور النقا

  .    مبعارضة شديدة من جانبها
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ا ترى ا         دة متثل دخوال أما النظرية الكينزية فإ حملافظة على ارتفاع مستوى األجور النقدية، ألن تلك الز
دة التشغيل وتناقص البطالة، وأن البطالة تنشأ لنقص الطلب  دة، وهذا يؤدي إىل ز لطلب الكلي إىل الز تدفع 

دة االستثمار لالق رتاب من مرحلة الكلي الفعال ويتطلب األمر من السياسة النقدية تنشيط الطلب الفعال وز
العمالة الكاملة، ولكن من وجهة نظر النقديني الذين يرون أن السياسة النقدية التوسعية ال ميكنها ختفيض معدل 
ا ستكون سببا يف انتشار التضخم، وأن  ا تفشل يف حتقيق ذلك يف األجل الطويل، كما أ البطالة بشكل دائم، أل

ر هامة يف األجل القصري على اإلنتاج والعمالة، ووفقا لوجهة نظر النقديني  التغريات يف كمية النقود ذات أ
  :اآليت ينحصر االختيار بني

  بطالة حاليا ويف املستقبل القريب؛ معدل أقل لل -
دة معدل التضخم خالل  -   .  شهرا يف املستقبل وارتفاع معدل البطالة عندما خيمد التضخم 14-12ز

، وعلى الناميةقيق العمالة الكاملة خيتلف من البلدان الرأمسالية املتقدمة إىل البلدان إن معاجلة البطالة وحت        
ا ال تزال تعاين من  الرغم من وصول البلدان املتقدمة إىل منو اقتصادي كبري وحتقيق الرفاهية االقتصادية إال أ

  . البطالة، وهناك طاقة إنتاجية غري مستغلة منها

فال زالت تعاين من ضعف استغالل الطاقة اإلنتاجية العاطلة وعدم القدرة على توفري  الناميةأما البلدان         
ا، هذا يتزامن مع برامج التنمية االقتصادية واستقبال التيارات التضخمية املستوردة  إمكانيات عمل الستيعا

  . إخل...واهليكلة

م يف حتقيق العمالة وختفيض البطالة عن طريق تقوية نستنتج مما تقدم أن السياسة النقدية هلا دور مه        
دة املعروض النقدي تنخفض أسعار الفائدة فيقبل رجال  الطلب الفعال، فعندما تقوم السلطات النقدية بز

دة الدخل دة االستهالك مث ز لتايل ز   . األعمال على االستثمار فتنخفض البطالة، و

  : حتقيق معدل عال من النمو لالقتصاد الوطين -3
كانت النظرية الكالسيكية تنظر إىل أن حتقيق هدف النمو االقتصادي هو متضمن يف حتقيق هدف          

  .للوصول إىل ذلك) مالية كانت أم نقدية(العمالة الكاملة، وهو أمر دفعهم لعدم وضع سياسات اقتصادية 

ل املفكرين، ومن مت االهتمام بدور السياسة النقدية  وىلاأل بعد احلرب العامليةو        بدأ النمو االقتصادي يشغل 
  .   أصبح النمو االقتصادي من أهداف السياسة النقديةمن القرن املاضي  يف النمو االقتصادي، ويف اخلمسينيات
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قتصاد الوطين حبيث يكون كافيا إن حتقيق هدف العمالة الكاملة بصفة مستمرة يستلزم منوا مستمرا يف اال        
بينما يرى فريدمان أن وضع معدل عال للنمو . لتشغيل اإلضافات السنوية يف األيدي العاملة اجلديدة والعاطلة

تمعات احلرة : "االقتصادي كهدف حمدد أو مرغوب فيه ليس أمرا حمققا، وذلك يف قوله ليس هناك طريقة يف ا
دا للنمو ترغبه أو حتتاج إليه، أو القول أن هناك معدل عال وآخر منخفض، للقول مقدما أن هناك معدال حمد

ملعدل السليم م    ".ولكن معدل النمو هو الناتج الكلي لكل جمهودات األفراد الذين جنحوا يف حتقيق طموحا

ستطاعتها أن ولكن إذا نظر إىل دور السياسة النقدية يف حتقيق معدل عال للنمو االقتصادي، جند أ         ا 
ا تساعد يف احملافظة على النمو، ولكن هناك عوامل أخرى غري نقدية جيب توفرها  تعمل على حتقيق ذلك، كما أ
لتحقيق هذا املعدل العايل، كتوفر املوارد الطبيعية، القوى العاملة الكفؤة، توافر عوامل وظروف سياسة واجتماعية 

لتنسيق مع هذه العوامل، وكذلك مع سياسة مالية مالئمة، ولذلك فإن دور السياسة النق دية جيب أن يعمل 
  .   مالئمة غري متناقضة لدور السياسة النقدية

  : حتقيق توازن ميزان املدفوعات -4
نه سجل يدون فيه كل املعامالت االقتصادية اليت تتم بني مقيمني يف بلد معني          يعرف ميزان املدفوعات 

ل فرتة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة، وينتج على هذه املعامالت يف حالة االسترياد أن ندفع وبالد أخرى خال
ا يف حالة التصدير للخارج ا حتصل على مثن سلعها وخدما   .مثن السلع واخلدمات املستوردة من اخلارج، أو أ

استريادها من اخلارج، بينما ما اخلدمات اليت يتم  وتسجل يف جانب املدفوعات دفع أمثان السلع أو        
يتحصل عليه من خالل عملية صادرات الدولة من السلع أو اخلدمات فيسجل ضمن املتحصالت من ميزان 

  .املدفوعات، وتعمل الدول على توازن اجلانبني يف مجيع األحوال حىت يتساوى طرف الدائنية مع طرف املديونية

م إىل حتديد السياسة الواجب إتباعها لتحقيق التوازنيني، ولكن هناك اختالف بني االقتصادي         ني يف نظر
فالتوازن الداخلي لالقتصاد خيتلف عن التوازن اخلارجي، فيمكن أن يتحقق التوازن الداخلي عند الوصول إىل 

يزان املدفوعات العمالة مع احملافظة على استقرار املستوى العام لألسعار، أما التوازن اخلارجي فيتحقق عند توازن م
خذ عادة أولوية على امليزان اخلارجي    .للبلد، وإذا نشأ تناقض بينهما فإن امليزان الداخلي 
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وختتلف سياسات الدول يف استعمال السياسة النقدية لتجنب االختالالت النقدية ألن األمر يتعلق بعالقة         
ذا كانت السياسة النقدية تستهدف التضخم فإن سعر السياسة النقدية بسعر الصرف وحركة رؤوس األموال، فإ

لعكس إذا كان سعر الصرف  حلساب اجلاري، و الصرف ال ميكن استخدامه مثال لتحقيق أهداف خاصة 
بتا فإن السياسة النقدية لن  حلساب اجلاري أو إذا كان سعر الصرف  تكون يستهدف حتقيق أهداف خاصة 

   .  ستقرار الداخلي أو إدارة نتائج تدفق رؤوس األموال قصرية األجلح كأداة لتحقيق االمستقلة لتصب

كما أن هناك من يرى أنه جيب على السلطات النقدية إتباع إجراءات تصحيحية الختالل ميزان          
ا كلما كانت الدولة متتلك احتياطات نقدية صغرية، وليست هلا القدرة الكافية للحصول على قروض من  مدفوعا

لتايل فإن نظام التعومي يف هذه احلالة أكثر مالءمة، وكلما كانت الدولة متتلك احتياطات ا خلارج بشروط ميسرة، و
نقدية كبرية، اخنفضت احلاجة إىل اختاذ إجراءات تصحيحية، لذلك فنظام التثبيت يعترب أكثر مالءمة مع 

دة الصادرات، وهو ما جيعل السلع احمللية أكثر قدرة على منافسة ا. أوضاعها لسلع األجنبية، كما أنه يشجع ز
  . وخيفض العجز يف امليزان املدفوعات

وعليه فإن هذه اإلجراءات جتعل دور السياسة النقدية مهما يف تصحيح اختالل ميزان املدفوعات،          
إلضافة إىل عوامل أخرى تؤدي إىل رفع قيمة العملة  وخاصة عندما يعاين االقتصاد من معدل مرتفع للتضخم، 

  :  كما يلياحمللية يف سوق الصرف األجنيب  
  ايد الصادرات أو اخنفاض الواردات؛تز  -
لنسبة للدول املتعامل معها؛معدل التضخم يف الداخل يكون منخ -   فضا 
  فائدة احلقيقية األعلى يف الداخل؛ أسعار ال -
  .أسعار الفائدة احلقيقية األقل يف اخلارج -

  : السياسة النقدية أهدافالتناقض يف  -5
خر، وحيتاج البلد اآليواجه تعارضا مع  هالنقدية يف آن واحد يعترب صعبا، فتحقيق أحد األهدافإن حتقيق         

، ولكنه من هدفإىل أداة السياسة الفعالة لكل هدف تنشده، وأحيا ميكن أن تكون أداة واحدة حتقق أكثر من 
داة واحدة، أو عدد من األدوات   هاكلاألهداف  ن حتقق الدولة النادر بصفة عامة أ كاملة ويف نفس الوقت 

   :   ، وهذا ما سنبينه يف ما يليهااملتاحة هلا دون أن حيدث تعارضا بين
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دة العمالة فنجد أن هناك صعوبة يف  - فعندما تريد السلطات النقدية حتقيق هدف استقرار األسعار مع هدف ز
دة عرض حتقيقهما مع دة العمالة تقتضي سياسة نقدية سهلة اليت تؤدي إىل ز ا يف نفس الوقت، ألن حماولة ز

دة اإلنفاق االستثماري واالستهالكي، وهو كثريا ما يكن سببا  النقود وختفيض أسعار الفائدة، وهذا يؤدي إىل ز
دة االستثمارات والتوسع فيها، يف رفع مستوى األسعار، بل إن اخنفاض األسعار ال يشجع رجال األعمال ع لى ز

دة العمالة، لذلك ينظر أحيا إىل أن ارتفاع األسعار تدرجييا عامل إغراء ملزيد من  وهذا ال يدفع إىل ز
ح، وهلذا جند أن هدف استقرار األسعار وحتقيق العمالة الكاملة هدفان يعترب من  دة األر االستثمارات وز

  .   دالصعب حتقيقها يف آن واح

لتايل  - دة العمالة وهدف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، و ميكن أن حيدث تناقض أو تعارض بني هدف ز
فإن اختاذ سياسات نقدية توسعية سيؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة لتشجيع االستثمار، وهو ما يؤدي إىل تدفق  

دة الصادرات للخارج كبري لرأس املال قصري األجل ، وهذا جيعل ميزان املدفوعات خيتل ويزداد عجزه، كما أن ز
يفرض أن تكون السلع احمللية قادرة على منافسة السلع األجنبية، وأن تكون أسعارها منخفضة ومع سياسة نقدية 

لية مع اقرتاب توسعية للوصول إىل العمالة الكاملة سريتفع الدخل ويزداد امليل لالسترياد، وترتفع األسعار احمل
االقتصاد من العمالة الكاملة، وستكون استجابة حركات رؤوس األموال جاهزة لالخنفاض يف أسعار الفائدة، 

درا ما يؤدي حتقيق هدف العمالة الكاملة إىل توازن ميزان املدفوعات   .   و

 يوجد تعارض بينهما، أما إذا اجتمع هدف حماربة التضخم مع هدف آخر هو حتسني ميزان املدفوعات، فال -
فإذا ما صاحب التضخم عجز يف ميزان مدفوعات لدولة ما، فإن كبح التضخم بسياسة نقدية أشد تقييدا يؤدي 
إىل تدفق أكرب لرأس املال قصري األجل إىل داخل البلد أو تدفق قليل خارجه، وهذا جيعل العجز يف ميزان 

  . املدفوعات ينخفض، أو يزال متاما

هديف ختفيض مستوى العمالة ومعدل النمو االقتصادي فال يوجد أيضا بينهما تضارب، ألنه ال ميكن  أما حتقيق -
حتقيق معدل عال للنمو إذا كانت البطالة منتشرة، فكالمها خيدم اآلخر، فمحاربة البطالة سريفع معدل النمو، كما 

  .أن رفع معدل النمو يقضي على البطالة

ن على عالقة متعارضة واليت تثري جدال  أما عن هدف استقرار األسعا - ر وحتقيق النمو، فهذان اهلدفان يكو
ت  كبريا، فهناك اجتاه يبني أن النمو االقتصادي يف األجل الطويل ال يتحقق ما مل حيدث استقرار يف مستو

لتايل دفع عجلة ، تاألسعار، بينما هناك نظرة أخرى  إىل أن ارتفاع مستوى األسعار تدرجييا لتحقيق االستثمارا و



 ودان بوعبدهللا.د                                                             األهداف النهائية للسياسة النقدية: الدرس الثامن

82 
 

ت األسعار  لث يرى أن ارتفاع مستو يكون عامال غري مساعد على ) أو التضخم(التنمية، كما أن هناك فريق 
  .حتقيق معدل سريع للنمو ومع ذلك فإن هذا يكون مرافقا له

تناول كل دولة من خالل ما تقدم يتبني لنا أن ختطيط سياسة نقدية لتحقيق أهداف اقتصادية، ليس يف م        
ألهداف واألدوات املستخدمة لتحقيقها، كما جيب االنتباه  أن حتقق ذلك، بل إن األمر حيتاج إىل دراية شاملة 
إىل أن حتقيق أحدها املذكورة ال يكون منتجا ملشكلة اقتصادية أخرى أكرب من األوىل، ألنه من النادر أن تتحقق  

داة واحدة دو  ن أن تتعارض فيما بينها، ولذلك فإن استعمال األداة الالزمة ملزاوجتها كل األهداف دفعة واحدة و
  .92مع حتقيق هدفها يكون عامال مساعدا على جتنب األضرار غري املرغوب فيها يف حتقيق هذه األهداف
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  : السياسة النقدية يف اجلزائرأدوات : الدرس التاسع

  :معدل إعادة اخلصمتعريف  -1
ا البنك املركزي األوراق املالية، واليت تقوم خبصمها البنوك  يقصد مبعدل إعادة اخلصم، الفائدة        اليت خيصم 

التجارية لديه للحصول على احتياطات نقدية جديدة، تستخدمها ألغراض االئتمان ومنح القروض للمتعاملني 
لتوسع يف منح القروضويرتبط حتديد معدله بظروف سوق القروض، فلما تريد السلطا. معها ا  ت النقدية  فإ

 وعندما تريد تقييد  ،تلجأ إىل ختفيضه للتأثري على حجم القروض أو االئتمان املقدم من البنوك التجارية لعمالئها
ا تلجأ إىل رفع معدل إعادة اخلصم  متويل إلعادة استعماال األكثر األسلوب عترب، فهو ي93 حجم االئتمان فإ

  .  94االئتمانية السياسة إلدارة اجلزائر بنك لتدخل أمهية األكثر والوسيلة التجارية البنوك

 معايري وفق االقتصادية القطاعات يعامل) 10-90(والقرض  النقد قانون صدور قبل اجلزائر بنك كانوقد         
 تعويضه مت 1990عام  من بداية نكل، قطاع لكب خاص خصم إعادة معدل بتطبيق القروض منح يف املفاضلة

اميع بتطور املتعلقة التوقعات حسب بتحديده بنك اجلزائر يقوم اخلصم، إعادة ملعدل موحد بنظام  النقدية ا
ئر اجلزا، فبنك 95اخلصم إلعادة قابلة ونكت اليت القصوى اإلمجالية املبالغ ثالثي كل بداية يف حيدد كما .والقروض

وفقا ألهداف السياسة النقدية،  لسيولةا وضمان التجارية كلبنوا متويل التجارية، وراقألا خصم مينح إمكانية
على شروط  1990-04-10املؤرخ بتاريخ ) 10-90(من قانون النقد والقرض ) 70، 71، 70، 69(وتنص املواد 

    .  96استخدام أداة معدل إعادة اخلصم

وكانت عملية إعادة اخلصم تتم لدى بنك اجلزائر بطريقة آلية على اعتبار أن وزارة املالية آنذاك هي من        
عتباره من النظام  حيدد قيمته، حينها مل يكن بنك اجلزائر ميارس أي نشاط ملموس يف جمال الرقابة على املصارف 

لسيولة والقروض الالزمة، لرتتفع هذه النسبة املصريف، ومل تكن وظيفته يف إعادة اخلصم سوى أداة لتزوي د البنوك 
صدار قانون  1989بداية من عام  %7إىل  لرفع معدالت الفائدة بغرض رفع مستوى االدخار، ليعزز هذا التوجه 
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لد 2016 ت مشال إفريقيا، ا   . 44، ص 2019، 20، العدد 15، جملة اقتصاد
، دراسة قياسية 2015-1990الية السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة أثر االنفتاح االقتصادي على فع: تان موراد، بن عروس رضوان 95

لد  -64، ص ص2018مكرر، ديسمرب  15، العدد 8ستعمال منهج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة، جملة اإلسرتاتيجية والتنمية، ا
65 .  
ف السالم، جملة جماميع املعرفة، العدد مصرالربكة وئر  بنك اجلزالعاملة يف ك اإلسالمية البنواة على لنقديالسياسة اثر أ: ة، فتحي بلدغمبن عزام كرإ 96
  .121، ص 2018، 6
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 معدل تعديل يف شرع، فقد 97الذي منح بنك اجلزائر صالحيات تسيري السياسة النقدية) 10-90(النقد والقرض 
السعي و األسعار  حترير إىل يرجع والذي النقدية، تلةكلل الشديد النمو بسبب سنة، كل تقريبا صماخل إعادة

 .98لالقتصاد التطهري املايل إطار يف التضخم حدة من لتخفيف تعلق ما منها خاصة، أهدافه تحقيقل

وبغية متكني املصارف من حيازة املزيد من املوارد القابلة لإلقراض ومرافقة ديناميكية منو القروض املوجهة         
املؤرخ يف  01-15على أحكام متممة للنظام رقم  2016يف شهر جويلية  القتصاد، صادق جملس النقد والقرضل

ادة خصم السندات اخلاصة والتسبيقات ، املتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإع2015فيفري  19
 يل بعض أجزاء القروض طويلة األجلترخص هذه األحكام املتممة إعادة متو . والقروض للبنوك واملؤسسات املالية

كما   ،)من إمجايل القروض% 54الذي تتعدى نسبته (املصارف  حمافظنظرا هليمنة قائم هذه القروض ضمن 
    .99ت القرض الوطينترخص إعادة التمويل اجلزئي لسندا

، وهذا نظرا للتحكم يف معدل أن معدل إعادة اخلصم كان يف اخنفاض مستمر 8من اجلدول رقم  نالحظو         
وثبت إىل غاية  %4استقر عند  2004فمنذ عام . التضخم واخنفاضه مع تسجيل أسعار فائدة حقيقية موجبة

ا إىل اإلحجام عن طلب إعادة التمويل من بنك ، وذلك لتحسن الوضعية املالية للبنوك، مما أدى 2015
اجلدول رقم ( ، وهذا دليل على حتسن مستوى التضخم2016عام % 3.5إىل أدىن قيمة له  لينخفض. 100اجلزائر

     .والوضعية املالية للمصارف وظهور فائض سيولة لديها )4

 2018- 2000اخلصم خالل الفرتة  إعادة تطور معدالت سعر: 8اجلدول رقم 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  4.0  4.5  5.5  6.0   6.0  املعدل

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  3.75  3.75  3.75  3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  املعدل

  . 19، ص2019، جوان 46بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم  :املصدر

                                                             
ا على معاجلة التضخم  :ميينة بن ذهيبة 97 لد . جملة  التكامل االقتصادي، 2014-1996أدوات السياسة النقدية يف اجلزائر ومقدر ، )4العدد( 3ا

  .135-134 ص ص ،2015ديسمرب  جامعة أدرار،
  .65، صمرجع سابق: تان موراد، بن عروس رضوان 98
يف ظرف استمرار الصدمة اخلارجية،  2016وتوجهات السنة املالية  2015مداخلة السيد احملافظ حول التطورات املالية والنقدية لسنة : بنك اجلزائر 99

  . 24، ص 2017جملس األمة، أفريل 
يد، خلضر دويل 100 ستخدام مناذج أشعة االحندار الذايت : عبود عبد ا أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف يف اجلزائر، دراسة قياسية 

VAR  196، ص 2018، 6، جملة جماميع املعرفة، العدد 2015-1990خالل الفرتة.  
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سعر الفائدة على و البنوك التجارية ترفع معدل خصمها لألوراق املالية  رفع معدل إعادة اخلصم، عندو         
تصبح مرتفعة، ومن مت التأثري يف  تهاالقروض، ألن تكلف على طلبالقروضها املمنوحة، مما ينتج عنه اخنفاض 

خنعرض النقود لبنوك التجارية ، و ض حجم النقد املتداولاف،  دة ودائعهم  ارتفاعه يشجع املدخرين على ز
ينخفض امليل لالستثمار وعليه تفضيل السيولة لدى اجلمهور، ، مما ينخفض للحصول على معدل فائدة مرتفع

 إعادة عند ختفيض معدل أما .ار، وميكن أن يؤثر سلبيا على امليزان التجاريالخنفاض الطلب على النقود لالستثم
دة توسع البنوك التجارية يف منح االئتمان بسبب  اخلصم، ا اإل رفعفإن ذلك سيؤدي إىل ز . قراضيةمقدر

دة  اخنفاض تكلفة طلب على االقرتاض بسبب الفاخنفاض معدالت الفائدة من قبل البنوك التجارية يؤدي إىل ز
دة كمية النقود يف االقتصاد  دة طلب البنوك التجارية على االقرتاض من البنك املركزي، ز القروض املمنوحة هلم، ز

دة املعروض النقدي لتايل ز       .  101و

 يف نهأ حيثاملدفوعات،  ميزان ىعل لتأثريل خفضه أو رفعه خالل من معدل إعادة اخلصم استخدام يتم        

 للخارج األموال رؤوس تدفق من احلد إىل سيؤدي الفائدة سعر رفع فإن ،دولة مدفوعات ميزان عجز حالة
 االرتفاع هذا فإن وعليه ،اخلارجي االستثمار عوائد على الداخل يف الفائدة سعر من العوائد نسبة الرتفاع

   .102تلقائيا التوازن وحيدث داخلال إىل األجنبية األموال سيجذب

يؤدي إىل خروج رؤوس األموال من البلد إىل اخلارج، ألن عائد استثمارات  معدل إعادة اخلصمفخفض        
رأس املال الدويل يصبح غري مربح مقارنة مع العامل، األمر الذي جيعل حساب رأس املال عاجز، مما ينخفض سعر 

، فتدهور سعر  من استجابة األسواق السلعيةصرف العملة احمللية، ونظرا ألن استجابة األسواق املالية أسرع بكثري
ا تحيول العجز يف احلساب ال صرف العملة احمللية جاري إىل فائض، ألن الطلب الدويل على الصادرات يزداد أل

ا أصبحت أغلى املستثمرون وعندما يرى  .أصبحت أرخص، يف حني ينخفض الطلب احمللي على االسترياد أل
دة يس اخنفاض أسعار الفائدة ستمرارها منخفضة مع وجود حالة التفاؤل لديهم، فسيقومون بز ود االعتقاد 

دة يف الطلب الكلي مبا فيه الطلب  لتايل ز دة حجم الدخل، و م، والذي من شأنه أن يؤدي إىل ز استثمارا
 .103على الواردات، مما يقود إىل العجز يف امليزان التجاري

                                                             
  . 148-147صاحل مفتاح، مرجع سابق، ص ص  101
، جملة الدراسات 2017-2000دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة -دور السياسة النقدية يف حتقيق التوازن اخلارجي : موساوي أمال، فطيمة مشرت 102

لد    .162، ص 2018، 6العدد، 3االقتصادية املعاصرة، ا
إلشارة : صور كمال 103 ، جملة 2016، جوان 6، العدد - 2012-2000حلالة اجلزائر للفرتة أثر فعالية السياسة النقدية يف حتقيق التوازن اخلارجي، 

  .66-63االقتصاد والتنمية، جامعة حيىي فارس، املدية، ص ص 
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  : عمليات السوق املفتوحة -2
ئعا أو مشرت لألوراق املالية         يقصد بسياسة السوق املفتوحة تدخل البنك املركزي يف السوق النقدية، إما 

دف التأثري على االئتمان والتجارية بصفة عامة والسندات احلكومية بصورة وعرض النقود حسب  خاصة 
   .الظروف االقتصادية السائدة

زي يف عالج التضخم، سيعمل على احلد من االئتمان وامتصاص العرض النقدي فعندما يرغب البنك املرك       
ئعا لألوراق املالية  تباع سياسة نقدية انكماشية، فيتدخل يف السوق النقدية عارضا أو  الفائض، وذلك 

لتايل تقل ق)كسندات اخلزانة( ا النقدية، و ا على منح ، فتدفع البنوك التجارية مثنها نقدا فتنخفض احتياطا در
االئتمان، مما يقلل من حجم االستثمار، الدخل، العمالة وتنخفض أسعار السندات ويرتفع سعر الفائدة، مما يتأثر 

  .سلبيا ميزان املدفوعات

وإذا قام البنك املركزي بشراء كمية من األوراق املالية، فسيدفع مقابلها نقدا للبنوك التجارية، فرتتفع         
لتايل تستطيع أن تقوم بعمليات اإلقراض، فسيزداد عرض النقود، مما يرتفع من حجم  االحتياطات النقدية هلا، و

، مما 104وهذا عندما يتبع البنك املركزي سياسة نقدية توسعية للخروج من حالة الركود. االستثمار والدخل والعمالة
  . يؤثر ذلك إجيابيا على ميزان املدفوعات

بشراء السندات العمومية عندما قام بنك اجلزائر  1996 عامسياسة السوق املفتوحة ألول مرة  قد طبقتلو        
، ولكن نظرا لضيق السوق النقدية وغياب سوق مالية 1997أشهر، وتلتها حماولة أخرى عام  6اليت ال تتجاوز 

ظهور  ومنذ. 105وفمتطورة، فكان يبدو من الصعب تصور قيامه بعمليات السوق املفتوحة يف ظل تلك الظر 
 عمومية سندات بيعب، حتريك هذه األداةمل يستطع  2002عام فائض السيولة يف السوق النقدية بداية من 

املتعاملون  يقوم أن على فعالة، نقدية كأداة الستعماهلا جمهودات بذلت 2004ها، ولكن منذ عام المتصاص
هوداتاالقتصاديون بطرح األوراق املالية على املديني املتوسط والطويل لتفعيل عمل السوق النقدية، رغم   بقيت ا

 يسمح الذي وقوي وفعال مهم يبقى دورها أن رغم مستعملة غري 2009إىل غاية  املفتوحة السوق عمليات
فاإلشكال الذي يطرح يف اجلزائر يكمن يف عدم توفر سوق مالية متطورة وذات ثقل . يةكالبن السيولة بتعديل

                                                             
.    151-150مرجع سابق، ص ص : صاحل مفتاح   104  

اختبار دور قناة سعر الصرف يف نقل أثر السياسة النقدية يف اجلزائر، دراسة قياسية : بقيق ليلى امسهان، شنيين عبد الرمحن، بورقعة سنوسي 105
لة املغاربية لالقتصاد والتسيري، العدد ، 1964-2012   .27، ص 2015، ماي 1ا
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اقتصادي، فضال عن ضيق السوق النقدية، مما جيعل من إمكانية استخدام بنك اجلزائر لعمليات السوق املفتوحة 
  .106يف التأثري يف حجم االئتمان أمرا صعبا، وقد ال يعول عليه كثريا

  : السوق املفتوحة إىل ثالثة تقنيات كاآليت وتنقسم عمليات        

 اتلسندا قسو يفائي بيع و اءبشر ئراجلزا بنك خالهلا من ميقو اليت العملياتهي و :لنهائيةا تلعملياا
ائي(بالسيولة  مسامهة شكل تأخذميكن أن و  املقبولة، ائي(للسيولة  سحب أو) شراء   هذه متقاو، )بيع 

ت   . املناقصةطريق  عن اإلعال

  :وضلعرا اءاتند طريق عن لسيولةا اسرتجاع
سرتجاع السيولة من السوق النقدية،  2002أفريل  11يف  2002- 02رقم لتعليمة ا رتصد         تنصواملتعلقة 

 لخال منذلك و  ،ياورلك ضرذ فيها ىير ةمر أي يف ضبيا على اسرتجاعها ئراجلزالبنك  يمكن نهأ على
ـــــب ريقد جلأ يف آلنيةا ضلعرا اءاتند  كلبنوا ءستدعااوميكنه  ،بني اإلعالن والتسجيل لنتائج العمليةسا  2 ـــ

بت 24 ـل ئعودا شكل على لديه لسيولةا لوضع التجارية  ،يعةدلوا قستحقاا ىلد ديسد سا أو ألجل مبعدل 
م أو  7 نضج ةلفرت ماإ تتم أن على، 107ئراجلزا بنك يرغبه قتو أي يفيتم  أن لسيولةا اسرتجاع ميكن كما أ

   .   108أشهر 3لفرتة نضج 
 فائض ضعيةو فعتدف ،كلبنوا متويل دةعاإ ةقنا رفللمصا لبينيةا قلسوا صبحتأ 2002فاعتبارا من عام         

 الذيملبلغ ا ضيعر حبيث ،ملناقصةا طريق عن لسيولةا اسرتجاع أداة سطةابو التدخلىل إ ئراجلزا بنك لسيولةا
 450ليصل  2002مليار دج عام  129.7واستطاع اسرتجاع . يعينه ةفائد لمبعد لنقديةا قلسوا من سحبه يريد

 عتبة برفع مقا لسيولةا فائض فظر، ففي 2011-2007مليار دج خالل الفرتة  1100و 2006مليار دج يف 
آلية امتصاص لستة  2014جانفي  يف لخادبإمليار دج،  1350ىل إ جييارتد لسيولةا المتصاص إلمجايلا ملبلغا

 املدفوعات انمليز إلمجايلا لرصيدا يف املعترب لعجزا مع مناملتزا البرتول لسعر يلقوا ضالخنفاا أدى كما. أشهر
 أدىن نسبة السيولة اسرتجاع عمليات سجلت فقد 2016 عام خالل أما. 109ملصرفيةا لسيولةا ضخنفاا ىلإ

 تسهيلة عمليات تسعرية وألغيت السيولة اسرتجاع عمليات وقف مت حيث السيولة، لفائض الكبري جعاالرت  بسبب
                                                             

    .  139مرجع سابق، ص ص : بن ذيبة ميينة 106
، جملة البشائر 2017-1990دراسة حتليلية خالل فرتة  -تقييم أدوات السياسة النقدية ودورها يف حتقيق النمو : شليل عبد اللطيف بن عزة إكرام، 107

لد    .189-188، ص ص 2العدد/ ،4االقتصادية، ا
تغري يشري إىل السياسة النقدية يف اجلزائر للفرتة دراسة قياسية حول أثر ارتفاع أسعار النفط على الكتلة النقدية، كم: فراج الطيب، بروكي عبد الرمحن 108

لد 2000-2015   .25، ص 2017، سبتمرب 3، العدد3، جملة البشائر االقتصادية، ا
  .189ص  ،مرجع سابق: بن عزة إكرام، شليل عبد اللطيف 109
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 إعادة لضمان السيولة ضخ إلعادة أدوات استعمال حنو السنة هذه من أوت شهر خالل االجتاه وبدا اإليداع،
  .110املصريف النظام متويل

  2019- 2006نداءات العروض لبنك اجلزائر خالل الفرتة : 9رقم   اجلدول

  السنوات
فوائد تسهيالت   %عمليات السوق املفتوحة معدل فائدة   %معدل الفائدة على اسرتجاع السيولة 

م 7لـ   % الودائع  م 7لـ   أشهر  6لـ   أشهر 3لـ   أ   شهر  12لـ   أشهر  6لـ   أشهر 3لـ   أ
2002  2.75  -  -  -  -  -  -  -  
2003  1.75  -  -  -  -  -  -  -  
2004  0.75  -  -  -  -  -  -  -  
2005  1.25  1.90  -  -  -  -  -  0.30  
2006  1.25  2.00  -  -  -  -  -  0.30  
2007  1.75  2.50  -  -  -  -  -  0.75  
2008  1.25  2.00  -  -  -  -  -  0.75  
2009  0.75  1.25  -  -  -  -  -  0.30  
2010  0.75  1.25  -  -  -  -  -  0.30  
2011  0.75  1.25  -  -  -  -  -  0.30  
2012  0.75  1.25  -  -  -  -  -  0.30  
2013  0.75  1.25  1.50  -  -  -  -  0.30  
2014  0.75  1.25  1.50  -  -  -  -  0.30  
2015  0.75  1.25  1.50  -  -  -  -  0.30  
2016  0.75  1.25  1.50  -  -  -  -  -  
2017  -  -  -  3.5  3.5  3.5  3.5  -  
2018  3.5  -  -  3.5  -  -  -  -  
2019  3.5  -  -  3.5 - - - -  

  .           105-104ص ص ، مرجع سابق: مجام، عمر سعيدان حممود: املصدر
  .  17، ص2018، جوان 42بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم 

حتليل فعالية أدوات السياسة النقدية يف ظل فائض السيولة املصرفية حالة اجلزائر خالل : حسن بن العارية، عبد السالم بلبايل
ت املال واألعمال، 2014-2000الفرتة     .205ص ، جملة اقتصاد

    .17، ص2019، جوان 46بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم 

م تراوحت بني  7فمعدالت اسرتجاع السيولة لـ  ، 2008-2006ما بني عامي % 1.75و %1.25أ
أما اسرتجاع . 2018ابتداءا من عام %3.5، وترتفع إىل 2016إىل غاية  2009منذ عام %0.75لتستقر عند 
ليعاود االخنفاض ويستقر  %2.5معدل  2007ليبلغ عام  2006أشهر فشهد ارتفاعا منذ  3السيولة لـ 

                                                             
، ص ص 14فعالية السياسة النقدية يف ختفيض معدل التضخم يف اجلزائر، جملة العلوم االجتماعية واالنسانية، العدد : حممود مجام، عمر سعيدان 110

104 -105  .  
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، كما أن بنك اجلزائر أدرج أداة اسرتجاع السيولة لستة أشهر مبعدل 2016ولغاية  2009منذ%1.25عند
دف ضخ 2017، ومت استعمال عمليات السوق املفتوحة ابتداءا من عام 2016-2013خالل الفرتة  1.50%

 .     %3.5وذلك مبعدل السيولة 

  :للفائدة املغلة الوديعة تسهيلة
 يت يه، ف2005جوان  14املؤرخة يف  05-04 رقم التعليمة خالل من 2005عام  تطبيقها يف الشروع مت       

 للبنوك تسمح وهي يه،لد يودعه الذي املبلغ هو ما وحيدد ئرااجلز  ببنك يتصل األخري هذا البنك، من مببادرة
 ذلك ويرجع ،2006ساعة لدى بنك اجلزائر، وقد مت استعماهلا بشكل أكرب خالل عام  24 ملدة ودائع بتشكيل

م العشرة خالل خصوصاالبنوك  بعض لدى السيولة فائض إىل  شكل يفتوظف  ، واليت111الشهر من األخرية أ
 ةفرت سساأ علىحيسب ئر اجلزا بنك حيدده بتة ةفائدمعدل  عنه تستحق ض،قر رةصو تأخذ ض،بيا على عملية

  .  112ستحقاقهاا

، لكنها عرفت تطورا خالل 2007-2006وقد سجلت هذه األداة امتصاصا ضعيفا للسيولة خالل الفرتة        
ك اجلزائر عليها أكرب من االعتماد على آلية اسرتجاع السيولة، ووصلت ن، نظرا العتماد ب2012-2008السنوات 

بسبب اعتماد سياسة استهداف التضخم اليت تتطلب سحب أكرب للسيولة الفائضة،  2012أعلى نسبة هلا عام 
، مل تشهدا اعتمادا كبري على هذه اآللية، بسبب االعتماد على آلية اسرتجاع 2014و 2013إال أنه خالل عامي 
اض املتوسط فقد اخنفضت نسبتها يف امتصاص السيولة بسبب اخنف 2015أما خالل عام . السيولة بصورة أكرب

، نظار للرتاجع الكبري لفائض السيولة حيث مت 2016السنوي لفائض السيولة، لتبلغ أدىن مستوى هلا خالل عام 
ا يف أغلب % 0.30استقرت عند بالوديعة املغلة للفائدة اخلاصة أداة التسهيلة فمعدالت . 113إلغاء العمل 

و  2007، ومل تعرف هذه املعدالت تغريات كثرية حيث ارتفعت عام 2016ولغاية  2005السنوات منذ عام 
  .  114%0.75إىل  2008

  

  

                                                             
  .  105مرجع سابق، ص : حممود مجام، عمر سعيدان 111
  . 26، ص مرجع سابق: فراج الطيب، بروكي عبد الرمحن 112
  .  106-105، ص ص مرجع سابق: عيدانحممود مجام، عمر س 113
  .205، صمرجع سابق: حسن بن العارية، عبد السالم بلبايل 114
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 :سياسة تعديل نسبة االحتياطي اإلجباري -3
 ندائ رصيد شكل يف وودائعه النقدية أصوله من بنسبة الحتفاظ بنك كل التزام هواالحتياطي اإلجباري         

 التجارية، البنوك تصرفات أخطاء ضد املودعني محاية هو ذلك من اهلدف كان البداية في، فئرااجلز  بنك لدى
ممارسة الرقابة على عرض  ،115املصريف اجلهازمت استخدامها كذلك للتحكم يف سيولة  1994 بداية مع ولكن
أن يقوم بتغيري هذه النسبة  اجلزائرميكن لبنك كما  ،أهداف السياسة النقدية من أجل حتقيق، والتأثري عليه النقود

  . بقرار منه عند اللزوم

فعندما تظهر يف االقتصاد تيارات تضخمية فإن البنك املركزي يقوم برفع نسبة االحتياطي النقدي         
دة رفع هذه النسبة إىل احلد الذي تقوم البنوك التجارية  لبنك املركزي إىل ز اإلجباري، وأحيا يتوصل األمر 

لتايل التأثري على عملية خلق النقود واخنفاض ستد عاء بعض القروض مما يؤثر على حجم النقود املتداولة، و
أما يف حالة االنكماش فإن البنك املركزي يقوم بتخفيض نسبة . حجم االئتمان، مما يتأثر سلبيا ميزان املدفوعات

فريتفع حجم االستثمار، وعليه يتأثر إجيا ، 116فعاالحتياطي، مما جيعل مقدرة البنوك التجارية على اإلقراض ترت
  .ميزان املدفوعات

وتعد اجلزائر من بني الدول اليت متنح عوائد على االحتياطات اإلجبارية للبنوك التجارية لدى البنك         
من املبالغ املعتمدة كأساس حلسابه  %28املركزي، وحدد سقف االحتياطي اإلجباري على الودائع املصرفية بنسبة 

من أجل حتكم أكرب يف سيولة البنوك متاشيا مع السياسة ) 10-90(من قانون النقد والقرض  93مبوجب املادة 
لدينار مهما كانت طبيعتها  ودائع (النقدية املسطرة، حيث تتشكل هذه االحتياطات من جمموع ودائع البنوك 

     .117)إخل.االحتياط وسندات الصندوق ألجل، ودائع حتت الطلب، دفاتر

  

  

  

                                                             
ا على السوق النقدية، جملة التنمية : عبد الغين حريري، أنساعد رضوان 115 السياسة النقدية يف اجلزائر من سياسة الكبح إىل التحرير وانعكاسا

   .120، ص 2017، مارس 01واالقتصاد التطبيقي، جامعة املسيلة، العدد 
  .  153-152صاحل مفتاح، مرجع سابق، ص ص  116
  .138-137مرجع سابق، ص ص : ذيبة ميينة 117
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  2019-2006معدل االحتياطي اإلجباري خالل الفرتة : 10اجلدول رقم 

  2012  2011-2010 2009-2008 2007-2004 2003  السنوات

  11.00  9.00  8.00  6.5  6.25  املعدل

  2019  2018  2017  2016  2015-2013  السنوات

  12.00  10.00  4.00  8.00  12.00  السنوات
  .  17، ص219، جوان 46بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم  :املصدر

  .  17، ص2013، مارس 21بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم  
  .  17، ص2008، ديسمرب 05بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم  

ونظرا لوفرة السيولة لدى البنوك وحتسن الوضع العام لالقتصاد، أقدم بنك اجلزائر على تفعيل أداة 
مارس  04بتاريخ  04-02التعليمة رقم (مبوجب  2004عام  %6.5االحتياطي اإلجباري، وذلك برفع املعدل إىل 

اية عام ) 2004  %9، مث )08-02التعليمة رقم ( 2008عام  %8، لرتتفع إىل 2007وبقيت هذه النسبة إىل 
املؤرخة  12- 01التعليمة رقم ( 2012عام  %11، وهذا قصد املسامهة أكثر يف االستقرار املايل، 2010اية عام 

، ومل )2013أفريل23الصادرة بتاريخ  02-13التعليمة رقم ( 2013عام  %12لتصل إىل ) 2012أفريل29يف 
نظرا 2017عام  %4، مث )03-16التعليمة رقم ( %8لتنخفض إىل  2016يسجل أي تعديل إىل غاية شهر أفريل

مليار دوالر، مما تسببت يف نقص كبري يف احتياطات البنوك  33لالخنفاض الكبري يف الصادرات واليت بلغت 
مع حتسن نوع ما للصادرات اجلزائرية،  2019عام  %12مث  ،2018عام  %10وحاجتها للسيولة، لرتتفع إىل 

ن  زل يف اتفاقيتها الثالثة حمدد بـ علمًا  مبا فيها وسادة األمان،  %10.5احلد األدىن احملدد عامليًا من طرف جلنة 
ستدعاء بعض  وبذلك أصبح أكثر من املعدل العاملي، حيث ميكن أن يصل إىل احلد الذي تقوم البنوك التجارية 

دف التأثري على حجم النقود املتداولة، قصد املسامهة يف االستقرار املايل، خاصة مع ارتفاع سيولتها  القروض، 
  .الناجتة عن اخنفاض العجز يف امليزان التجاري

وسيلة هامة للتحكم يف سيولة البنوك حتياطي اإلجباري ل االمعدهذا دل على رغبة بنك اجلزائر جبعل كل 
 فائض معمتاشيا وهذا برفعه دائما يف  يتدخلفقد كان لتزامن مع االرتفاع املستمر يف احتياطي البنوك التجارية، 

، وذلك يف إطار سياسة التعقيم اليت انتهجها من أجل امتصاص فائضها نتيجة الرتفاع 2003منذ عام السيولة 
، من 2016قام بتخفيض نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري ابتداءا من عام  هكما أن.  األصول اخلارجيةصايف

   . أجل جعل مقدرة البنوك التجارية على اإلقراض ترتفع، فريتفع حجم االستثمار، ليتأثر إجيابيا امليزان التجاري
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طري القروض -4     : سياسة 
طري القرض         ستخدام أدوات انتقائية للتحكم يف القروض املوزعة من  للقيام بسياسة  يقوم البنك املركزي 

  :  كاآليت  طرف البنوك، وهي
لسكن، الزراعة،  - لتصدير أو  تسديد خزينة الدولة جلزء من فوائد تكلفة القرض لبعض التمويالت املتعلقة 

خذه اخلزينة على عا تقها يغطي الفارق بني معدل الفائدة على القرض الصناعة أو املهن احلرفية، فاجلزء الذي 
  .وكلفة املوارد اليت متول القرض

عادة خصم : إعادة خصم األوراق فوق مستوى السقف - عندما يشجع البنك املركزي بعض األنشطة فإنه يقوم 
ذه القروض مثل قروض الصادرات حىت بعد جتاوز السقف احملدد مع استعمال  معدل إعادة الكمبياالت اخلاصة 

  .  اخلصم العادي
خصم مفضل للتأثري على القروض فرض السلطات النقدية معدل إعادة ت: فرض أسعار تفاضلية إلعادة اخلصم -

املوجهة لبعض األنشطة اليت تريد الدولة تشجيعها، وهذا حسب الظروف االقتصادية السائدة انكماشية كانت أو 
  .تضخمية

االت اليت تريد الدولة تشجيعها : ائدةسياسة التمييز يف أسعار الف - ختفيض أسعار الفائدة على التمويالت يف ا
دف ختفيض تكاليف إنتاج معني، كالقطاع الفالحي، القروض املقدمة للحرفيني وأصحاب الصناعات الصغرية، 

  . القروض املقدمة لتمويل عمليات التصدير
ه كبح الطلب على البضائع للتقليل من التضخم والعجز يف الغرض من: وضع قيود على االئتمان االستهالكي -

ت التقسيط لبعض امليزان التجاري، وتكون يف الغالب السلع املقصودة هي السيارات، السلع االلكرت  منزلية، مشرت
دف استغالل . إخل....البضائع االستهالكية ويف اجلزائر فقد مت إلغاء القرض االستهالكي خالل فرتة سابقة، 

  . القروض يف اجلانب اإلنتاجي وليس االستهالكي
  .اشرتاط البنك املركزي احلصول على موافقته يف منح القروض عندما تتجاوز حدا معينا -
يشرتط البنك املركزي مسبقا للحصول على إجازات االسترياد أو : تطلبات اإليداع املسبق مقابل االستريادم -

التحويل األجنيب إيداعات مسبقة توضح من قبل املستوردين، وهي طريقة لتقييد االسترياد خالل فرتة عجز ميزان 
  .118املدفوعات

                                                             
  .158-157مرجع سابق، ص ص : صاحل مفتاح  118
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     :الوساطة املالية :العاشرالدرس 

ا الحقا تمع توزيع مداخيل يقوم أصحا نفاقها لشراء السلع  يتولد عن النشاط االقتصادي يف ا
ا تربز إىل الوجود أوضاع مالية متثل  ،واخلدمات وعند مقابلة مداخيل خمتلف األعوان مع النفقات اليت يقومون 

لقدرة واحلاجة إىل التمويللفائض لبعض األعوان وعجز  ومن ، 119آلخر، ويؤدي هذا األمر إىل ظهور ما يسمى 
  .مت تظهر الوساطة املالية

    :الوساطة املاليةمفهوم  -1
املباشرة بني املقرضني اليت تسمح بتحويل عالقة التمويل  اهليئاتإن الوساطة املالية تتشكل من جمموع 

   .  واملقرتضني احملتملني إىل عالقة غري مباشرة

  : التمويل املباشر -أ
قراض الفئة الثانية  يوجد عالقة ما بني األعوان الذين لديهم القدرة واحلاجة إىل التمويل، حيث تقوم األوىل 

فأصحاب القدرة على التمويل، عندما يريدون اإلقراض املباشر، فسيقومون بعملية حبث شاقة، . بطريقة مباشرة
ما فيما يتعلق مببلغ العملية املالية وتوقيتها واملكان ويواجهون مصاعب، كالتعارف والتقاء الطرفني، توافق إرادتيه

الذي تتم فيه، عدم قابلية األموال املقرتضة للتجزئة، مواجهة األعوان ذوي قدرة على التمويل للعديد من املخاطر،  
وتدفع . هاكتجميد األموال املقرتضة وعدم قدرة املقرتض على الوفاء يف التاريخ احملدد، وتقييم هذه املخاطر وتقدير 

ا ت حنو إعادة تكييف العالقة املالية املباشرة للتخلص منها أو التخفيف من حد دماج . هذه الصعو وذلك 
 . ''الوساطة املالية''أعوان متخصصني متجمعني فيما نسميه 

العالقة املالية املباشرة: 10الشكل رقم 

  
    .املؤلفمن إعداد : املصدر

  

      
                                                             

  . 35، ص 2013االقتصاد النقدي والبنكي، ديوان املطبوعات اجلامعية، : لطرش الطاهر 119
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  ):  إدماج الوساطة املالية(التمويل الغري مباشر  - ب
لق قناة متر عربها األموال من أصحاب الفائض املايل إىل خت يف النظام البنكي غالبا إن الوساطة املالية اليت تتمثل

ذا حيث أصحاب العجز املايل،  تقوم بتعبئة اإلدخارات اخلاصة من جهة والقيام مبنح القروض من جهة أخرى، و
ي تصل بني طرفني متناقضني يف أوضاعهما احلالية وأهدافهما املستقبلية، فالذين يقدمون األموال هم أصحاب فه

خذون األموال هم أصحاب احلاجة إىل التمويل، والوساطة املالية هي اهليئات اليت تربط  فائض التمويل، والذين 
     :  وميكن عرض العالقة املالية على النحو التايل .120بينهما

  العالقة املالية غري املباشرة :11 الشكل رقم

  
    .املؤلفمن إعداد : املصدر

ا على جتميع اإلدخارات املتناثرة يف أماكن متفرقة  كما تعترب منتجا فعليا للتمويل، ويعود دورها إىل قدر
وتقوم بتحويلها إىل قروض متنح لعدد أقل من األعوان  ،)فرتات قصرية جدا(حجام صغرية وجارية يف معظمها 

ملدخرين، عالية الرتكيز    .121الغالبولفرتات أطول يف ) مبالغ كبرية(مقاربة 

  :كو البن مفاهيم حول -2
لنظر الكالسيكية أن البنك هو مؤسسة تعمل كوسيط مايل بني جمموعتني من العمالء، امن وجهة  ميكن القول

موعة الثانية حتتاج إىل أموال ألغراض  موعة األوىل لديها فائض من األموال وحتتاج إىل احلفاظ عليه وتنميته، وا ا
تمع ومبا يتماشى مع  بادل املنافع املالية مبا الفهو ي. أمهها االستثمار أو التشغيل أو كالمها يتعارض مع مصلحة ا

      .البنكيةالتغري املستمر يف البيئة 

فيمكن النظر إىل البنك على أنه جمموعة من الوسطاء املاليني الذين يقومون بقبول  ،أما من الزاوية احلديثة
زاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وخدمته مبا حيقق كما ي ،ودائع تدفع عند الطلب أو آلجال حمددة

                                                             
أثر الوساطة املالية املصرفية على النمو اإلقتصادي دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب، جملة آفاق للعلوم، العدد : قوشيخ، بريش عبدالقادر قويدري 120
  .  253ص ، 2019، مارس 15
  .40- 35مرجع سابق، ص ص : لطرش الطاهر 121
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باشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار املايل يف وي ،أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد القومي
وجتارية ومالية وفقا  بنكيةالداخل واخلارج مبا يف ذلك املسامهة يف إنشاء املشروعات وما يتطلب من عمليات 

       .122املركزيلألوضاع اليت يقررها البنك 

  : فهو جيمع ما بني طرفني كاآليت

أي الوحدات اليت لديها مدخرات فائضة من مداخيلها االستهالكية، أو اليت يفوق  :أصحاب الفائض املايل -أ
ا سواء كانت وحدات القطاع العائلي، احلكومي، األعمال أو العامل  جمموع مداخيلها جمموع النفقات اليت تقوم 

فضل التوظيفات اخلارجي، وهم ميثلون الطرف الذي لديه القدرة على التمويل، وحتركهم أهداف البحث عن أ
ويف أي جمتمع ميثل الفائض املايل لوحدات القطاع العائلي النسبة الكربى من املدخرات، أما القطاعات . لفوائضهم

  .     األخرى فيختلف ترتيبها حسب النظام السائد يف االقتصاد

واء كانت وحدات أي الوحدات اليت يزيد إنفاقها اإلمجايل عن دخلها اإلمجايل س: أصحاب العجز املايل - ب
القطاع العائلي، احلكومي، األعمال أو العامل اخلارجي، وهي يف حاجة مستمرة إىل أموال لتغطية العجز، ومتثل 

  .  الطرف الذي له حاجة إىل التمويل
خذ بنظام  خذ بنظام التخطيط، أما الدول اليت  ويكون القطاع احلكومي أكرب وحدات العجز يف الدول اليت 

  .    123ر فإن وحدات قطاع األعمال اخلاص حتتل املركز األول يف وحدات العجز املايلالسوق احل

  نتقال األموال من أصحاب الفائضإخمطط : 12 الشكل رقم
  إىل أصحاب العجز 

  
  .  12، ص 2014مبادئ االقتصاد النقدي واملصريف، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : عبد القادر خليل :املصدر

                                                             
  .   7، ص2007إدارة املصارف، دار الوفاء، اإلسكندرية، : دمحم الصرييف 122
  .  253مرجع سابق، ص : قويدري قوشيخ، بريش عبدالقادر 123
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قل نفقة ممكنة، وذلك بتقدمي ف ح  البنوك هي مشروعات رأمسالية هدفها حتقيق أكرب قدر ممكن من األر
ا املصرفية أو خلق نقود الودائع وتتنوع البنوك حسب موضوع نشاطها والغاية منها، رغم التوجهات . خدما

  . 124ظيمي يرأسه البنك املركزيوتعمل ضمن هيكل تن. احلديثة حنو عدم التخصص واالندماج والبنوك الشاملة

  هرم اجلهاز املصريف: 13 الشكل رقم

  
  .  14، ص مرجع سابق: عبد القادر خليل :املصدر

ا أنواع عديدة من املؤسسات املالية، كما أن  طبيعة احلقوق  ما بينها يفختتلف فيو وظيفة الوساطة املالية تقوم 
واخلدمات اليت تتيحها للدائنني واحلقوق اليت حتصل عليها من املدينني مقابل خدمات تقدمها هلم، ومن خالل 

   . الشكل املوايل يتم عرض ملخص جلميع أنواع مؤسسات الوساطة املالية

 أنواع الوسطاء املاليني :14 الشكل رقم

 
- 2008حتليل وتقييم لواقع نشاط الوساطة املالية يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة  :خالفي وهيبة، مفالح حسيبة :املصدر

لد 3، جملد معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 2017   .125، ص 2019، 1، العدد 22، ا
                                                             

  .13-12، ص ص 2014مبادئ االقتصاد النقدي واملصريف، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : عبد القادر خليل 124
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  : النظام املصريف اجلزائري: احلادي عشرالدرس 

  :1986النظام البنكي اجلزائري قبل إصالحات  -1
  . 1966-1962النظام البنكي خالل  -1-1

االستقالل بنظام بنكي ورثته عن فرنسا قائم على أساس االقتصاد بعد حصوهلا على لقد خرجت اجلزائر 
  .ل مجلة من اإلجراءات اإلستعجاليةاحلر الليربايل، وقد اختذت بعد االستقال

ا قامت بتأسيس البنك املركزي  1962أوت  29ففي  عزلت اخلزينة العمومية اجلزائرية عن الفرنسية، كما أ
  . 1962ديسمرب  13اجلزائري وذلك يف 
لبنك املركزي اجلزائري للتنمية، وقد جاء هذا الصندوق ملأل الفراغ الذي  أنشأ 1963ويف ماي  ما يعرف 

الئتمان املتوسط وطويل األجل   . أحدثه توقف بنوك كربى فرنسية كانت تتعامل 

  :1986- 1966 الفرتة النظام البنكي خالل -1-2

، وظهرت بعدها ثالث بنوك إىل الوجود وهي 1966قامت اجلزائر بعملية التأميم عام : ميم البنوك األجنبية -أ
  .1967-1966البنك الوطين اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري والبنك اخلارجي اجلزائري، وذلك خالل الفرتة 

لقد جاء برؤية جديدة، حيث حدد طرق إصالح متويل االستثمارات  :1971اإلصالح املايل لعام  - ب
  .العمومية املخططة

سعيا منها إلحصاء دور البنوك، قامت السلطات اجلزائرية  :1980 عام إعادة هيكلة املنظومة البنكية -ج
  :عادة هيكلة املنظومة البنكية، وذلك من أجل ما يلي 1980وابتداء من عام 

  ن األعباء اليت كانت تثقل كاهلها؛ م حترير اخلرينة -
إرجاع دور البنوك التجارية للقيام بوظيفتها األساسية وإعطائها الدفع الفعال لتعبئة املوارد املالية الوطنية جبمع  -

  .  االدخار، ونتج عن ذلك بنكان يف الساحة املصرفية ومها بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية احمللية

  : 1986 عام النظام البنكي اجلزائري بعد إصالحات -2

  :القانون املتعلق بنظام القروض والبنوك -2-1
  : وبصفة عامة جاء هذا القانون ليعيد للبنوك وظائفها التقليدية وقد تضمن ما يلي

ا أي بنك  - ملهام التقليدية اليت يقوم    ؛مركزيإعادة البنك املركزي لدوره كبنك البنوك، حبيث يقوم 
  ؛استعادة مؤسسات التمويل لدورها املتمثل يف تعبئة االدخار وتوزيعه -
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  ليص دور اخلزينة يف نظام التمويل؛تق -
   . لى النظام البنكي وأخرى استشاريةإنشاء هيئات رقابية ع -

ستقاللية البنوك -2-2   :القانون املتعلق 
مج إصالحي واسع أعطى للبنوك استقالليتها يف إطار  1988لقد شرعت اجلزائر منذ عام  يف تطبيق بر

أصبح البنك عبارة عن شخصية معنوية جتارية  06-88التنظيم اجليد لالقتصاد واملؤسسات، فبموجب القانون 
  .ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، حيث أصبح يعمل مببدأ الرحبية واملردودية

  : النقد والقرضقانون  -2-3
، أجريت على النظام البنكي اجلزائري مجلة من اإلصالحات وذلك مبوجب القانون رقم 1990يف عام 

لنقد والقرض والذي محل يف طياته جمموعة من املبادئ متكنه من حتقيق  1990الصادر يف أفريل  90-10 املتعلق 
  :أهدافه وهي كاآليت

فالقرارات أصبحت تتخذ على أساس األهداف النقدية اليت  :رة احلقيقيةالفصل بني الدائرة النقدية والدائ -
  .حتددها السلطات النقدية، حبيث مل تعد تتخذ تبعا للقرارات املتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط

مل تعد اخلزينة حرة بنفسها يف اللجوء إىل عملة القرض، كما  :الفصل بني الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة -
  .أن البنك مل يعد ميول عجزها بتلك التلقائية السابقة

ملقابل  :الفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض - انتزعت من اخلزينة صالحية منح القروض لالقتصاد و
  .أوكلت هذه املهمة للبنك

  .وذلك من خالل إنشاء هيئة جديدة أمساها جملس النقد والقرض :دة ومستقلةإنشاء سلطة نقدية وحي -

 تتابع وتراقب نشاط البنوك من بنك مركزي ميثل سلطة نقدية، يتكون :وضع نظام بنكي على مستويني -
  .تجميع املدخرات وتوزيع القروضبمهمتها  يف تجاريةال

  : واقع املنظومة البنكية اجلزائرية بعد اإلصالحات -3

لنقد والقرض ما يلي 10-90لقد نتج عن قانون  :واقع البيئة القانونية   : املتعلق 
تكريس استقاللية السلطة النقدية بتحريرها من وصاية وزارة املالية ومتكينها من بلورة وإدارة السياسة النقدية مبا  -

  .الكالسيكية النقديةيتوافق والقواعد 
  .وضوح القواعد احملددة لعالقة اخلزينة العمومية والنظام البنكي -
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  .املساواة يف منح القرض والتمويالت ملؤسسات القطاع العام واخلاص وفقا لقواعد املتاجرة واجلدوى االقتصادية -
ت  - التسيري وفق قواعد السوق، مبا يفسح الفصل بني دور الدولة كمالك لرأس املال البنوك العمومية وبني ضرور

ال لتكوين البنوك اخلاصة وفتح فروح للبنوك األجنبية وهو ما يعزز املنافسة ما بني البنوك   .ا
  .أصبح هناك جلنة مصرفية تقوم بدور ومتابعة تنفيذ املعايري املصرفية -
       .125املاليةحددت القواعد االحرتازية املطبقة على البنوك واملؤسسات  -

  :ئريااجلز  البنكي النظام هيكل -4

  : بنك اجلزائر -4-1
حيتل قمة هرم اجلهاز املصريف ويسمى بنك احلكومة أو بنك الدولة، ويعترب املسؤول عن تنظيم وإدارة شؤون 

يقنن وحيدد اهليكل النقدي املصريف، . النقد واجلهاز املصريف يف بلد ما، ويقود السياسة النقدية يف االقتصاد الوطين
ه بتنظيم اإلصدار النقدي للعملة الوطنية، ووظيفة بنك قصد حتقيق أكرب منفعة لالقتصاد الوطين، من خالل قيام

 وحيتفظ ميثل املقرض األخري لبقية البنوكو احلكومة ومستشارها املايل وإدارة االحتياطات من النقد األجنيب، 
لشخصية املعنوية واالستقالل املايل، يكلف بتنظيم احلركة  كما أنه مؤسسة وطنية. النقدية احتياطا تتمتع 

النقدية، يوجه ويراقب جبميع الوسائل املالئمة توزيع القرض، ويسهر على حسن إدارة التعهدات املالية اجتاه اخلارج 
اية عام وحسب قائمة البنوك واملؤسسات املالية املعتمدة من قبل بنك اجلزائر يف. 126واستقرار سوق الصرف  

  :  أصبحت تتكون من ما يلي، 2020

   :التجارية البنوك -4-2
  . واخلاصةتتكون من البنوك العمومية        

   :هي كاآليت: العمومية البنوك -أ
  BNA  ئريااجلز  الوطين البنك -
  BEA اجلزائري اخلارجي البنك - 
   CPAئريزااجل الشعيب القرض -

  BADR الريفية والتنمية الفالحة بنك -
  BDL احمللية التنمية بنك -
   CNEP-Banqueواالحتياط للتوفري الوطين الصندوق بنك -
  

                                                             
ن 125  Les cahiersوحمدودية الصريفة التقليدية،  بني معوقات تطبيق منوذج الصريفة الشاملة: النظام املصريف اجلزائري: نوال بن خالدي، دمحم بن بوز

du MECAS 342-341، ص ص 2016، جوان 12، العدد.  
  .58- 57ص مرجع سابق، ص: عبد القادر خليل 126
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  : اآليتوتتكون من  :البنوك اخلاصة - ب
  Citi Bank Algeriaئريااجلز  بنك سييت -
   Arab Bank PLCالعريب البنك -
   Calyon Algérieئريااجلز  كاليون -
-HSBC  اجلزائر  
   ABC- Algeriaالتعاوين العريب البنك -
  Natixis Algérieئرااجلز  ستكسي -
 Fransabank El بنك فرنسا اجلزائر  -

Djazaïr   

   Gulf Bank Algériaئريااجلز  اخلليجي البنك -
    Société général Algerie ئريةااجلز  العامة الشركة -
  Trust Bank Algeriaئريااجلز  بنك ترست -
 The Housing Bank Fortradeبنك هوسينغ -

and Finance - Algeria  
  BNP Paribas El Djazaïrلباريس الوطين البنك -
  Al Salam bank Algeria ئريااجلز  بنك السالم -
   Algeria alBaraka Bank بنك الربكة اجلزائري -

ألعمال البنكية ما عدا تلقي األموال من اجلمهور، وهي كما يلي :املالية املؤسسات -د   : مهمتها القيام 
  العقاري الرهن التمويل إعادة شركة -
  الفالحية للتعاضدية الوطين الصندوق -
    إجيار ئرااجلز  -
  ئرااجلز  غنليزي إجيار -
   املايل لإلجيار العربية الشركة - 

   Cetelem Algerieئريزااجل الم سييت -
  MLA Leasing ئريااجلز  املغاريب اإلجياري القرض -
   SNLاإلجياري للقرض الوطنية الشركة -
  والتوظيف واملسامهة لالستثمار املالية الشركة -

    :سيس البنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائرشروط  -5
إلضافة إىل  ض،جملس النقد والقر  ترخيص منالبد من احلصول على  البنكيمن أجل ممارسة النشاط 

ملف كامل والذي نص عليه قانون النقد  ويقدم. االعتماد الذي يصدر مبوجب مقرر من حمافظ بنك اجلزائر
سيس بنك 06/02 نظام رقمالو ض والقر  وشرط إقامة فرع بنك ومؤسسة  ،مؤسسة مالية ،املتعلق بتحديد شروط 

وهذا اإلجراء يسمح له مبزالة النشاط املصريف  ،الرمسية ةر االعتماد يف اجلريدشر مقر نيتم  خريويف األ ،مالية أجنبية
      . يف اجلزائر

    :  إجراءات الرتخيص -أ
واملتعلق  2006سبتمرب  24املؤرخ يف  03-06والنظام رقم  11-03 رقم ضلقد تطرق قانون النقد والقر 

سيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع   ،صيومؤسسة مالية أجنبية إىل إجراءات الرتخبتحديد شروط 
من  62املادة وهذا حسب  ،هيف منح هة املختصةاجلته بصف ضص إىل جملس النقد والقر يلب الرتخطث يوجه يح
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، ومينح بقرار فردي، وجيب أن يرفق الطلب مبلف يتكون مبا 02-06من النظام  02ة واملاد ضقانون النقد والقر 
    : ، يتضمن اآليت06/02127من النظام  03نصت عليه املادة 

م -    سنوات؛ 5 تد إىلميالنشاط  جبر
  ؛ضذا الغر هل ةوالوسائل املسخر  بكةإسرتاجتية تنمية الش -
  الفنية املستعملة؛ مصدرها والوسائل، الودائع املالية - 
  منيهم احملتملني؛ة املسامهني وضاينوعية وشرف - 
  ؛منيهماملالية للمسامهني وضا ةالقدر  -
م يف امليدان املصريف واملايل تهمم املالية وجتربافيما يتعلق بقدر  ، السيمااملسامهني الرئيسيني - م تز وال ،وكفاء اما

  ؛ةبتقدمي املساعد
  .املالية تهاماملؤشرات حول سال لكمبا يف ذ ،ليصسيما يف بلدها األالمتثل املساهم املرجعي  يتوضع املؤسسة ال -
  ؛03/11من األمر  90ة حسب املاد ينمة املسري تقدمي قائ -
  ؛يةشاء بنك أو مؤسسة مالنمر ساسية إذا تعلق األمشاريع القوانني األ -
  هلا؛ عو ح فر تمر بفتعلق األما ساسية للبنك أو املؤسسة املالية للمقر الرئيسي إذا القوانني األ - 
وجيب أن املخولة لكل مصلحة،  اتيحوكذا الصال ،املوظفنيإىل عدد الداخلي، مع اإلشارة  التنظيمياملخطط  -

ا التعليمة رقم يتوال، حقيرفق امللف خبمس مال    .2007ديسمرب  23املؤرخة يف  01-07 ذكر
م ةول معلومات عن املسامهني مزودث تضمن امللحق األيح الة وجود شخص اعتباري من بني حويف  ،و

إذا كان  ئما الداهوممثل ،الشكل القانوين والقيد يف السجل التجاري ،النشاط التجاري سمإاملسامهني جيب تقدمي 
  . ةعضو يف اإلدار 

لنسبة للشخص الطبيعي ف إن كان من بني  حتديدمعلومات شخصية عن هوية املساهم مع  ريجب توفيأما 
  .عضو م لكلهسمؤسسي البنك أو املؤسسة املالية وعدد األ

امللحق . املقر ورقم اهلاتف والفاكس، التجاري املقرتح سمن واملؤسسني أو االيتضمن أمساء املسري امللحق الثاين فو 
   .منوذج رسالة موجودة يف امللحقوهذا بواسطة تضمن التصريح بصحة املعلومات عن املسامهة الثالث، 

ثل مؤسسية عاملية ممالبنك أو املؤسسة املالية أو فرع أو  ةوتضمن امللحق الرابع املعلومات املطلوبة من قبل إدار 
   .خلارجيف ا
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     .128الرابع يف امللحق ةالتصريح بصحة املعلومات املوجودفيشمل  )اخلامس( ريخأما امللحق األ

  :لب االعتمادطشروط  - ب
 ةمؤسس والتابع لبنك أع ر يتعني على البنك أو املؤسسة املالية أو الف ،02-06من النظام  08ة بقا للمادط
على أن يرفق  ،لب االعتماد إىل السيد حمافظ بنك اجلزائرطص أن يرسل يصل على ترخحتأجنبية الذي  ةمالي

ئق يف أجل ملستندات واملعلومات والو ويتضمن امللف ، صيتبليغ الرتخريخ من  ارا ابتداءهش 12 الطلب 
     :اآليت تضمنتنسخ الكل   :سخنون من سبع كاالعتماد وامللب ط ،07/01من التعليمة رقم  12حسب املادة 

  .ة البنكرئيس جملس إدار  طرفللمسامهني وموقعة من  ةالعام ةمن قبل اجلمعي يهاد مصادق علهرسالة تع -
 يهاصل مصادق علبق األطسخ نصلية واتفاق املسامهني حمرر مبوجب عقد توثيقي أو صلية للقوانني األالنسخ األ -

  .فرع بنكي أجنيببمر عندما يتعلق البنك األ ،ساسية للمؤسسةللقوانني األ
     .عليهاصل للسجل التجاري مصادق بق األطسخة ن -
للجوء الضرييب حمرر  يهاصل مصادق علبق األطسخة ن - قباضة الضرائب يف مكان تواجد  طرفمن ة للتصريح 

  .املقر االجتماعي
رأس املال  خرييفوق هذا األ ملا، دىن أو جزء من رأس املال االجتماعيالتحرير الكامل لرأس املال األ ةادهش -
 با لوصل إيداع املبالغ املدفوعة فعليا يف حساهمصادق علي ةوصور  ،املوثق ملكتتب لدىالتخصيص ادىن، أو األ

  .بنكي
حلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية  2008ديسمرب  23املؤرخ يف  04-08نص النظام رقم  - واملتعلق 

لنسبة للمؤسسات املالية 3.5لنسبة للبنوك، و  يبلغ مليار دينار جزائريالعاملة يف اجلزائر، حيث    .مليار دج 
  .ري املقيمنيغ للمسامهني ةلنسب ةالصعب ةالعمل شهادة حتويل -
  .يةن قيم احلصص العيناحلصص م بصلية لتقرير مندو النسخ األ -
جملس املراقبة يتضمن تعيني والسيما انتخاب رئيسها أو حمضر  يتضمن يةحمضر موثق للجمعية العامة التأسيس -

ة حلسلطات املمنو جنيب املتعلق أو جملس املراقبة للبنك األ ةجملس اإلدار  أو حمضر ،ين ورئيسهأعضاء جملس املسري 
   .الفرع يملسري 

 الذي مملقر املؤسسة األ جهاز التسيري ، حمضريتضمن تعيني أعضاء جهاز التسيري ،العامة العاديةحمضر اجلمعية  -
لنشاط و على األ )2( يعني شخصني   .الفرعقل مكلفني 
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  .ة الفرعوإدار  ريشخاص املكلفني بتسيأو األ ريمصادقة حمافظ بنك اجلزائر على أعضاء جهاز التسي -
  . العامني رينيرئيسه وتعيني املد بواملتضمن انتخا ريجهاز التسيحمضر اجتماع  -
لفرع مع العنوان ورقم اهلخلاعقد اإلجيار للمقررات ا وة أكيلسند املل يهاسخة مصادق علن - لبنك أو  اتف صة 

   .والفاكس
لنسبة لأل طرفمن ة الذمة املالية حمرر  حالة -   .ب احلصصشخاص الطبيعيني أصحااملوثق 
هم ري مع س التسيري إطاراتهوية ووظيفية ، يكل التنظيمي للمؤسسةمفصلة للمشروع واملتمثلة يف اهلتقدمي دراسة  -

     .129املؤسسةالذاتية خمطط تطوير 
  :جمموعة من الشروط، وهي كاآليت البنكيكما يتطلب ممارسة العمل 

إشرتط املشرع اجلزائري حد أدىن من رأمسال  2018مبوجب التعديل لعام  :وجود احلد األدىن للرأمسال التأسيسي -
لنسبة  لنسبة للبنوك وستة ماليري ومخسمائة مليون دينار جزائري  ال يقل عن عشرين مليار دينار جزائري 

  . للمؤسسات املالية
سيس بنك أو مؤسسة مالية برأمسال خاص : مسامهة الشريك األجنيب - ليس مبقدور املستثمر املصريف األجنيب 
على األقل من رأس املال، وميكن  %51ه، حيث يتوجب عليه اجياد شريك وطين مقيم أين تكون نسبة مسامهته ب

ملسامهة الوطنية مجع عدة     .130شركاءأن يقصد 
يعين عدم تقدمي أية معلومات سرية ختص زبونه، إال ملن ميثله قانو أو لبعض السلطات : ضمان السر املصريف -
، وهذا ال يتعارض مع السر املهين والسر )إخل...سلطات نقدية، إدارة الضرائب، إدارة اجلمارك، قاضي اجلمارك(

لكشف عن أعماله أو أ   .      ية معلومات عامة ختصهاملصريف، كما ميكن للزبون أن يرخص 
  .واالئتمانمتثل وسائل الدفع املتاحة للبنك ملواجهة طلبات السحب : توفري السيولة -
  .نعين قدرة البنك على رد ديونه يف أية حلظة: القدرة على الوفاء -
ل: إعالم اجلمهور - ت اخلاصة  أمهها نتائج (بنك بكل الشروط املصرفية بطريقة واضحة ومكتوبة، ونشر كل البيا

  ). البنك
   .131القانونيةاحرتام القواعد  -
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  :السوق النقدي: الثاين عشرالدرس 

 :السوق النقديتعريف  -1
الشق الثاين لسوق املال ويتم فيه تداول األوراق املالية قصرية األجل، وذلك من خالل السماسرة، هو 

ا، وتعترب األوراق املالية هنا صك مديونية تعطي حلاملها  البنوك التجارية، وبعض اجلهات احلكومية اليت تتعامل 
ا عن السنة، غري أنه ميكن التخلص احلق يف استرياد مبلغ من املال سبق أن أقرضه  لطرف آخر، وعادة ال تزيد مد

  . منها يف أي وقت وحبد أدىن من اخلسائر أو دون خسائر على اإلطالق وذلك نظرا لضمان عملية السداد

ا يف جتميع املدخرات السائلة ويف خلق االستثمارات قصرية األجل، وينحصر  وتتميز السوق النقدية بقدر
ا يف هذه السوق بني يوم واحد إىل سنة واحدة، إال أنه يف املألوف عادة ما استحقاق ا ألوراق املالية املتعامل 

يوم أو أقل، ومتثلها حواالت اخلزينة اليت تصدرها الدولة واليت يرغب فيها املستثمرون الذين ال ) 91(تكون 
ا بعيدة    .عائد عليهاعن املخاطر رغم اخنفاض ال - نسبيا-يفضلون املخاطرة أل

وتلعب املصارف التجارية دورا كبريا يف هذه السوق إضافة إىل البنك املركزي، إال أن دور املستثمرين األفراد 
يكون حمدودا وضعيف يف هذه األسواق بسبب اخنفاض العائد على األوراق املطروحة لالستثمار واملتداولة يف هذه 

  .السوق

إلضافة إىل املرونة وبشكل عام فالسوق النقدية متتاز بدر  جة مرتفعة من األمان وبقدر كبري من السيولة، 
العالية، ومن أجل ذلك يتميز استثمار األموال فيها بسهولة اسرتدادها عند احلاجة إليها سواء كان ذلك لقصر 

  .   132ميعاد استحقاقها أم لسهولة حتويل األصول املستثمرة فيها هلذه األموال

  : يسوق النقدال مزا -2

جراءات مبسطة ختفض ف :مرونته العالية -أ معظم الصفقات املالية اليت تتم فيه حتدث يف السوق الثانوي، و
البنك املركزي، البنوك التجارية، صناديق (أن الفاعلني فيه هم املؤسسات املالية  كما. تكاليف هذه الصفقات

لسيولة العالية وتدين ، وألنه بطبيعته سوق للمعامالت اليت تق)إخل...االستثمار ا عن سنة، فهو يتميز  ل مد
  .درجة املخاطر فيه
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النقدية عن احتماالت اخنفاض أسعار األوراق املالية تدين درجة املخاطر ينشأ  :تدين درجة املخاطر النقدية - ب
ا قصرية األجل، لذا ترتك التغريات احلادثة يف أسعار الفائدة أو  نتيجة أية متغريات املتداولة فيه، ونظرا لكو

را حمدودة على أسعارها السوقية، مما جيعل قيمتها عند االستحقاق شبه مؤكدة   .اقتصادية أو مالية أخرى آ
حتمال عجز املدين عن الوفاء بدينه عند استحقاقه، ويف سوق النقد  :خماطرة الدين تدين درجة -ج ترتبط 

ت مراكز ائتمانية قوية كالبنوك املركزية، البنوك التجارية، أو حيث األدوات املتداولة فيه صادرة عن مؤسسات ذا
   . 133املؤسسات احلكومية، فإن خماطر التعثر أو عدم السداد جد منخفضة

  : وظائف السوق النقدي -3
ا تؤدي دورا فعاال على مستوى االقتصاد القومي من عدة  ا السوق النقدي، فإ لنظر للمزا اليت يتمتع 

النسبة للسياسة النقدية اليت يديرها البنك املركزي، يساعد السوق النقدي يف ختطيط السياسة النقدية من فب. زوا
خالل قيام البنك املركزي بتغيري أسعار الفائدة قصرية األجل، ما ميكنه من التحكم يف احتياطات البنوك التجارية 

ولو بشكل  -ار الفائدة قصرية األجل يساعد بدوره إن التحكم يف أسع. اليت تعترب فاعال رئيسيا يف سوق النقد
ومن أدوات السياسة النقدية اليت يعتمد البنك املركزي على . يف توجيه أسعار الفائدة طويلة األجل -غري مباشر 

  .سوق النقد لتنفيذها هي سياسة إعادة اخلصم وعمليات السوق املفتوحة

هذا من شأنه أن . الية لألصول املالية قصرية األجلإن توفر سوق نقدي فعال ميكن من إجياد سيولة ع
خيفض تكاليف التمويل قصرية األجل، والذي يزيد معدل دوران رأس املال العامل لدى املشروعات االقتصادية، مبا 

  . ينعكس إجيا على الطاقة اإلنتاجية هلذه املشروعات، ويؤدي يف احملصلة النهائية إىل االنتعاش االقتصادي

  : املتدخلون يف السوق النقدي -4
يلعب الدور الرئيس يف السوق النقدي، والذي من خالله يؤدي وظيفته األساسية املتمثلة يف إدارة  :البنك املركزي

تمع، من خالل التحكم يف كمية العرض النقدي، وكذا تنفيذ السياسة النقدية  السيولة للوحدات االقتصادية يف ا
  .ية يف البلدحبسب األوضاع االقتصاد

هي مؤسسات مالية، وظيفتها الرئيسية قبول الودائع ومنح القروض قصرية األجل، كما تقدم  :البنوك التجارية
تدخل يف سوق ). اخل...التحويالت، صرف العملة، الكفاالت(جمموعة من اخلدمات املالية واملصرفية األخرى 
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) سوق ما بني البنوك(جة، فهي تقرتض من البنوك النقد من خالل قيامها بدور مقرض أو مقرتض حبسب احلا
، كما تدخل )يوم واحد على سبيل املثال(واملؤسسات املالية األخرى عند حاجتها لسيولة طارئة، ملدة قصرية جدا 

  . مقرضة بغرض استثمار ما لديها من فوائض سيولة للحصول على عوائد شبه مضمونة

  . ع األوراق املالية نيابة عن العمالءتقوم بشراء وبي :شركات الوساطة املالية

الستثمار اجلماعي يف األوراق املالية، حيث جتمع األموال من  مؤسسات هي: صناديق االستثمار مالية تقوم 
أصحاب الفوائض املالية الراغبني يف استثمار تلك الفوائض، ومن مت استثمارها يف خمتلف أشكال األدوات املالية 

ستثمار إىل من خالل إدارة متخصصة، وتدخل صناديق اال) إخل...أسهم، سندات، وحدات السندات العقارية(
  .واالستثمار يف أدوات ذات درجة سيولة عالية قد حتتاجها يف إدارة السيولة اسوق النقد بغرض تنويع حمافظه

يقوم نشاطها يف األساس على تقدمي االستشارات الفنية املتعلقة بتكوين وإدارة حمافظ األوراق  :شركات االستثمار
، وتدخل سوق النقد الستثمار جزء من حمافظها يف أدوات سائلة )إخل...أفراد، شركات، بنوك(املالية للعمالء 

 .فضال عن حتقيق عوائد شبه مضمونة

  :أدوات السوق النقدي -5

قل كلفة،  :سندات اخلزانة هلا سيولة عالية، وتعترب أداة استثمارية قصرية األجل ميكن تسييلها بسهولة و
صدار وتستخدم أساسا يف متويل العجز املؤقت مبوازنة ال دولة، حيث يكون البنك املركزي وكيال عن احلكومة 

ا ما بني شهر وسنة   . هذه السندات وبيعها للمتعاملني خبصم من القيمة االمسية، وترتاوح مد

تصدر البنوك التجارية شهادات اإليداع لصاحل عمالئها الراغبني يف اقتناء أدوات مالية قابلة  :شهادات اإليداع
للتسييل، حيث ميكن بيعها يف السوق الثانوية إذا كانت قابلة للتداول، وعائدها غالبا ما يكون أعلى من العائد 

ريخ معني وبسعر فائدة حمدد، املستحق على سندات اخلزانة نظرا الرتفاع درجة خطرها، وتستحق الدفع يف  
لسياسة النقدية وفقا لسعر الفائدة   .وتتأثر 

هي عبارة عن عملية للحصول على األموال عن طريق بيع وإعادة شراء متزامن ألوراق  :اتفاقيات إعادة الشراء
لتايل فهي متثل أسلوب إقراض مضمو    .ن وقصري األجلمالية، يكون فيها البيع حاضرا والشراء يف وقت الحق، و
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ت املتحدة األمريكية خصوصا يف  :ودائع اليورو دوالر لدوالر األمريكي لدى بنوك خارج الوال إيداعات 
ا وفقا للعرض والطلب بدون أية قيود ، يتم حتديد سعر الفائدة املرتبط    .أورو

ويتضمن التزاما بدفع مبلغ نقدي هي مستند كتايب حيدد شكله يف العادة القانون التجاري،  :األوراق التجارية
ا قابلة للتداول . يوما 270معني يستحق األداء مبجرد اإلطالع، أو يف أجل قصري ال يتجاوز يف العادة  تتميز بكو

لسداد إىل  ت  ا ال تنطوي على أية ضما لطرق التجارية ويقبلها العرف كأداة للوفاء تقوم مقام النقود، حيث أ
ا االئتمانية، وتصدر يف العادة من الشركات القوية اليت تتميز مبراكز مالية قوية ومسعة مسعة الشركة امل صدرة وقو

  .   134طيبة
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  :  الفوركس: عشر الثالثالدرس 

  :مفهوم الفوركس -1
، (Foreign Exchange)هي اختصار لـ  (forex)سوق تداول العمالت األجنبية، وكلمة فوركس هو 

وهو سوق يهدف املتاجرون فيه إىل حتقيق الربح عن طريق شراء وبيع العمالت، حيث تتغري أسعار العمالت بناء 
  .  على العرض والطلب

ملعىن التقليدي، فالفوركس سوق ال مركزي، أي أن ليس له مكان معني جيمع بني  وليس الفوركس سوقا 
والشراء، إمنا هو نوعية األسواق اليت يتم التداول فيها عن طريق البائعني واملشرتين أو تتم فيه عمليات البيع 

سم  ، (OTC) (Over The Counter)شبكات االتصال احلديثة كاحلاسب اآليل واهلاتف، وهو ما يعرف 
  .وهو ما يعين أنك تستطيع أن تتداول فيه بغض النظر عن موقعك اجلغرايف

ا شركات الصرافة، فإذا وعملية تداول العمالت يف السوق ال ختتلف كث ريا عن تبادل العمالت اليت تقوم 
ت املتحدة األمريكية يريد السفر إىل بريطانيا، فإنه حتما سيحتاج إىل استبدال  فرضنا أن هناك شخص يف الوال

جلنيه اإلسرتليين، أو مبعىن آخر سيقوم ببيع الدوالر األمريكي وشراء اجلنيه الربيطاين  يف الوقت الدوالر األمريكي 
  .  نفسه، وهذا هو أساس آلية التداول يف سوق العمالت

    :مميزات سوق العمالت -2
  :  لسوق العمالت عدة مميزات جعلته السوق األكثر جاذبية للكثري من املتاجرين، ومن أمهها اآليت

مج  :السيولة العالية يتمتع سوق العمالت بسيولة ضخمة، وهذا يعين أنه مبجرد الضغط على األوامر يف بر
التداول سيتم تنفيذها حلظيا، فالفوركس سوق تتوافر فيه طلبات وعروض عند كل األسعار، على العكس سوق 

  .شراء هذا السهم األسهم، والذي ميكن أن يبقى معلقا يف صفقة شراء لسهم معني لفرتة نظرا لعدم وجود طلبات

ضعاف رأس ماله، وتوفر شركات الوساطة : الرافعة املالية أداة توفرها شركات الوساطة تتيح للشخص املتاجرة 
ح كبرية يصعب حتقيقها يف أي سوق آخر بنفس رأس املال، مع العلم  أحجاما خمتلفة منها، ويعين ذلك حتقيق أر

  . لية وينبغي استخدامها حبكمة وتعقلأن الروافع املالية الكبرية ذات خماطر عا

لشراء : الربح يف االجتاهني الصاعد واهلابط الربح يف الفوركس ممكن يف االجتاهني، فإذا توقعت الصعود ستقوم 
لبيع، على عكس أسواق األسهم حيث ينتظر املستثمرون الصعود ألنه يف حالة هبوط  وإذا توقعت اهلبوط ستقوم 

  .املستثمرون خلسائر كبريةالسعر يتعرض 
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م عمل يف  24يعمل سوق الفوركس على مدار  :الساعة 24 العمل على مدار ساعة يوميا، خالل مخسة أ
  . األسبوع، وهو ما يتيح للشخص العمل يف الوقت الذي يناسبه سواء كان متفرغا أو غري متفرغ

ى شركات الوساطة يف سوق العمالت أي عموالت إضافية مقابل ال تتقاض: املتاجرة بدون عمالت إضافية
، يف حني أنه يف سوق األسهم (Spreads)تنفيذها للصفقات، وال تستفيد من الربح إال من خالل فروق األسعار 

إلضافة إىل فروق األسعار    . (Spreads)خذ شركات الوساطة عموالت على تنفيذ الصفقات 

ت جتريبية جمانية، ميكن من خالهلا املتاجرة يف :  جماينإمكانية فتح حساب جترييب توفر شركات الوساطة حسا
السوق للتدرب عليه وعلى مواجهة ظروفه املختلفة واختبار طريقة التداول، والفارق الوحيد بني احلساب التجرييب 

ريب، وال يوجد أي اختالف واحلساب احلقيقي هو أن األموال يف احلساب التجرييب ومهية، الغرض منها فقط التد
  .يف األسعار أو األدوات عن احلساب احلقيقي إطالقا، يف حني أن هذه امليزة ال تتوافر يف أسواق األسهم

ا صعودا  :استحالة سيطرة فئة معينة على السوق ال ميكن لفئة معينة السيطرة على أسعار العمالت والتالعب 
ت الدولأو هبوطا كما حيدث يف أسواق األسهم، نظ . را للسيولة الضخمة للسوق واستحالة التالعب يف اقتصاد

  .وال شك أن حتركات البنوك واحملافظ الكربى تؤثر يف حركة األسعار لفرتة وجيزة، ولكن ال تستطيع التحكم فيها

ت مببالغ صغرية، وه :إمكانية املتاجرة مببالغ صغرية و ما ميكن توفر شركات الوساطة للعمالء إمكانية فتح حسا
  .صغار املستثمرين من املتاجرة يف السوق، وبذلك ال تصبح املتاجرة يف السوق قاصرة على كبار املستثمرين

  : يف الفوركس يوجد أربعة أزواج رئيسة، وهي كاآليت :سهولة املتابعة والتحليل
(EUR/USD - GBP/USD - USD/JPY - USD/CHF) 

والتحليل، على عكس أسواق األسهم فيوجد اآلالف من األسهم اليت تستغرق وهو ما يسهل عملية املتابعة 
  .الكثري من الوقت واجلهد لتحليلها واختيار الصاحل منها للتداول

ميكن املتاجرة من أي مكان موجود فيه يف سوق العمالت، فشركات الوساطة  :إمكانية التداول من أي مكان
انية توفر أشكاال خمتلفة من برامج التداول النرتنيت يف أي . ا فيمكن املتاجرة من أي جهاز كمبيوتر متصل 

  .135مكان، أو من خالل اهلاتف النقال سواء يف املنزل أو العمل دون احلاجة للذهاب ملكان معني للتداول
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نك: عشر الرابعالدرس    : سوق اإلنرت

نكمفهوم  -1   :سوق اإلنرت
أكرب الفئات اليت تتداول يف سوق تعترب و  هو نظام جيمع ما بني أكرب البنوك واملؤسسات املالية يف العامل،

نك حبيث يسهل عملية البحث عن مشرتين  العمالت مبا متلكه من سيولة ضخمة، وقد صنعت نظام االنرت
ئعني فيما بينها، ويتيح وحيتوي هذا السوق على أكثر من . تقدمي أسعار العروض والطلبات اخلاصة به هلا و

ث تتعامل مع بعضها البعض من خالل منصات تداول الكرتونية بنك ومؤسسة مالية حول العامل، حبي 2000
    .(EBS)و  (Reuters)توفرها أكرب مؤسسات تزويد األسعار حول العامل فيها ومها 

على نسبة ضخمة من حجم التداول اإلمجايل لسوق العمالت،  واملؤسسات املالية هذه البنوك وستحوذ
قي فيمر أيضا على سوق  %34حيث ميثل حجم تداوهلا وحدها ما يقرب من  من إمجايل حجم التداول، أما 

نك سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، حيث تلجأ الشركات واملؤسسات اليت حتتاج لتداول العمالت إىل  األنرت
نك لتنفيذ عمليات الشراء والبيع    . البنوك املوجودة يف األنرت 

  : إىل قسمني وبذلك ينقسم حجم التداول يف سوق العمالت
نك، واليت متثل : أوال   .من إمجايل حجم التداول يف السوق %34البنوك واملؤسسات املالية املكونة لنظام اإلنرت
نك وميثلون : نيا   :من إمجايل حجم التداول يف سوق العمالء، وينقسمون إىل فئتني %66عمالء اإلنرت 
  .   من إمجايل حجم التداول يف السوق %59وميثلون : عمالء ذوو أغراض مالية -
م : عمالء ذوو أغراض غري مالية - لتداول يف سوق العمالت ألغراض االسترياد والتصدير لسد حاجيا يقومون 

من إمجايل حجم التداول يف سوق  %7من العمالت األجنبية كالشركات التجارية متعددة اجلنسيات، وميثلون 
  .  العمالت

نك ذوو األغراض املالية نبذة عن عمالء -2     :اإلنرت

صدار النقود واحلفاظ على استقرار أسعار الصرف  :البنوك املركزية وهي هيئات مالية مفوضة من احلكومة 
قوم ببيع وشراء عملته احمللية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف إذا تقرار معدالت الفائدة والتضخم، وتواس

دة أو ختفيض حجم االحتياطي النقدي األجنيب شراوكذلك دعت احلاجة لذلك،  ء وبيع العمالت األجنبية لز
  .حلكومته ولتلبية احتياجات بعض هيئات القطاع العام اليت حتتاج لشراء احتياجات من اخلارج
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تقوم بطرح أسهمها للبيع يف سوق األسهم مث تستثمر أنواع املسامهني يف خمتلف األسواق : صناديق االستثمار
  .لية لتحقيق عائد رحبي معتدلاملا

وهي صناديق استثمارية ضخمة تدار مبخاطرة عالية لتحقيق معدالت رحبية مرتفعة عن طريق  :صناديق التحوط
  .استخدام روافع مالية كبرية واسرتاتيجيات تداول متقدمة

دارة األصول املالية مثل صناديق التقاعد واهلبات،  :شركات إدارة االستثمار ح معتدلة مع تقوم  دف حتقيق أر
  .أقل خماطرة ممكنة

نك، مث جتزئتها على عمالئها من صغار  :شركات الوساطة تقوم بشراء العمالت بكميات ضخمة من اإلنرت
لتوفيق بني رغبات املشرتين والبائعني من عمالئها   .املستثمرين، أو 

  : أوقات عمل سوق العمالت -3
واستمرارية عمل السوق يعترب من أهم وأقوى املميزات اليت جذبت إليه الكثري من املتاجرين إن ال مركزية 

م أسبوعيا، حيث يبدأ التداول يوم األحد  24حول العامل، فسوق العمالت يعمل على مدار  ساعة وملدة مخسة أ
مساء  10:00وينتهي يوم اجلمعة الساعة  ،(PM GMT 10:00)مساء بتوقيت جرينتش  10:00الساعة 

   .(PM GMT 10:00)بتوقيت جرينتش 

األسرتالية واآلسيوية واألوروبية واألمريكية، وتستمر : ما بني أربعة أسواق إقليمية، هي وجيمع سوق العمالت
م العمل من يوم االثنني إىل اجلمعة، ويغلق السوق يومي السبت واألحد   .عمليات املتاجرة فيه خالل أ

مث الفرتة ) نيويورك(تليها الفرتة األمريكية ) لندن(عمل السوق هي الفرتة األوروبية كما أن أكرب فرتات 
، ويكون السوق يف أقصى حاالت السيولة عندما تلتقي الفرتة األوروبية مع الفرتة األمريكية من )طوكيو(اآلسيوية 

 ت جرينتش    وحىت اخلامسة مساء بتوقي (PM GMT 01:00)الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش 

(05:00 PM GMT).   

  :العمالت اليت يتم تداوهلا -4
الدوالر  األكثر تداوال هيكل عمالت دول العامل يتم تداوهلا يف سوق العمالت، وتعد العمالت 

ين، الفرنك السويسري، الدوالر األسرتايل، الدوالر الكندي  األمريكي، اليورو األورويب، اجلنيه الربيطاين، الني اليا
    .   والدوالر النيوزلندي
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يتم متثيل كل عملة بثالثة أحرف، حبيث يرمز احلرفان ، (ISO)وطبقا للمنظمة الدولية للتعريف والقياس 
  .السم الدولة، أما احلرف الثالث فريمز إىل اسم العملةاألول والثاين 

United States Dollar   -    USD 
Great Britain Pound   -    GBP 

  : أزواج العمالت 
إن املتاجرة يف سوق العمالت تتم بنظام األزواج، وهو ما يعين شراء عملة مقابل أخرى أو تبادل عملة 

لدوالر األمريكي ،(EUR/USD)فزوج العمالت . مكان أخرى   .يعين مبادلة اليورو 

العملة (فيطلق عليها  (USD)، أما العملة الثانية )عملة األساس(بـ  (EUR)وتسمى العملة األوىل 
للحصول ) العملة املقابلة(ولكل زوج من أزواج العمالت سعر صرف ميثل املقدار املطلوب دفعه من ). املقابلة

  ).عملة األساس(على وحدة واحدة من 

ين، أي أنه  82.58، فهذا يعين أن الدوالر الواحد يساوي 82.58=  (USD/JPY)ين /إذا كان الدوالر :مثال
  .   دوالر 1ين لشراء  82.58علينا دفع 

  : وتصنف أزواج العمالت إىل ثالثة أنواع كاآليت    

ا، ويكون الطرف اآلخر عملة رئيسية،  :أزواج رئيسية وهي أزواج العمالت اليت يكون الدوالر األمريكي طرفا 
  :وهم أربعة أزواج فقط

EUR/USD            GBP/USD 
USD/CHF            USD/JPY  

نوية نوية، وأشهرها :أزواج  ا، ويكون الطرف اآلخر عملة    .وهي األزواج اليت يكون الدوالر األمريكي طرفا 

AUD/USD           NZD/USD           USD/CAD 

ا، ومن أمثلتها :التقاطعات   .وهي أزواج العمالت اليت ال يكون الدوالر األمريكي طرفا 
EUR/JPY         GBP/CHF         GBP/JPY 

GBP/AUD        AUD/NZD 

  : ينقسم إىل اآليت :تداول أزواج العمالت
  .عمليات شراء -
  .عمليات بيع -
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  ).العملة املقابلة(وبيع ) عملة األساس(عملية شراء لزوج العمالت، ويتم فيها شراء  هي: عمليات الشراء

ن اليورو  :مثال ، فإنك تقوم بعملية (USD)سوف يرتفع أمام الدوالر  (EUR)عندما تتخذ قرارا استثمار يفيد 
لتايل أنت تشرتي اليورو  (EUR/USD)شراء لزوج    ).العملة املقابلة(وتبيع الدوالر ) عملة األساس(و

  ).العملة املقابلة(وشراء ) عملة األساس(هي عملية بيع لزوج العمالت، ويتم فيها بيع  :عمليات البيع

ن اليورو  عندما تتخذ قرارا :مثال ، فإنك ستقوم (USD)سوف ينخفض أمام الدوالر  (EUR)استثمار يفيد 
لتايل أنت تبيع اليورو ، (EUR/USD)بعملية بيع لزوج    ).العملة املقابلة(وتشرتي الدوالر ) عملة األساس(و

لذكر أن مجاعة املشرتين يكون غرضهم هو دفع السعر لألعلى، غرضهم دفع أما البائعني فيكون  وجدير 
السعر لألسفل، وحركة السوق هي نتيجة لتلك املعركة، فاألسواق تتحرك صعودا وهبوطا بشكل دائم، ومن املمكن 
أن يكون املستثمر نفسه من صف املشرتين مث يتحول إىل صف البائعني، وذلك بناء على قراراته االستثمارية 

  .وتوقعاته حلركة السعر يف املستقبل

لكل زوج من أزواج العمالت سعران، األول سعر العرض والثاين سعر  :(Bid)سعر العرض  (Ask)سعر الطلب 
وسعر العرض هو السعر الذي تنفذ عنده عملية . فسعر الطلب هو السعر الذي تنفذ عنده عملية الشراء. الطلب

  . البيع

  
 ،(Spread)ويالحظ أن سعر الطلب خيتلف عن سعر العرض ويزيد مبقدار بسيط يسمى الفارق السعري 

  ).مكتب صرافة -بنك  -شركة وساطة (وهذا الفارق هو ما حيصل عليه الطرف املنفذ للصفقة 

  :توقع حركة العمالتآلية  -5
ولذلك فإن املتاجرة يف سوق إن قوى العرض والطلب هي احملرك األساسي لألسعار يف سوق العمالت، 

  .العمالت تستلزم من املتاجر أن تكون قراراته مبنية على دراسة حتليلية

وهناك مدارس خمتلفة من التحليل ميكننا من خالهلا التنبؤ حبركة األسعار املستقبلية، ومن أشهرها التحليل 
  .األساسي والتحليل الفين
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  : وسنستعرض فيما يلي نبذة خمتصرة عن كل منهما

يقوم على افرتاض رئيسي، وهو أن التغري يف العرض والطلب ينتج عن األحداث اجلارية اليت  :التحليل األساسي
لذلك يدرس األوضاع االقتصادية، السياسية واالجتماعية للدولة اليت تؤثر يف قيمة العرض . تؤثر يف االقتصاد
ت اإلخبارية واملؤشرات االقتصادية جلمع كافة املعلومات حول والطلب، حيث ي عتمد احملللون يف ذلك على البيا

ت واإلحصائيات . السياسات االقتصادية ومعدالت النمو للدولة واملؤشرات االقتصادية هي جمموعة من البيا
قتصاد، وتعترب الوسيلة الرئيسية تصدرها جهات حكومية أو مستقلة خمتصة يف الدولة بصفة دورية وتظهر أداء اال

  .لقياس مدى قوته، وتوضع إذا كان اقتصاد الدولة قد حتسن أم تراجع

. لتوقع حركة األسعار يف املستقبل (Chart)هو دراسة احلركة السعرية املاضية على الرسوم البيانية  :التحليل الفين
داث اليت جتري هي اليت حترك قوى العرض ويقوم على مبدأ رئيسي هو أن حركة السعر حتسم كل شيء، فاألح

لتايل تتحرك األسعار، لذلك يعكس السعر كل ما حيدث يف السوق ومن خالل التحليل الفين ميكن . والطلب، و
ستخدام أنواع خمتلفة من األدوات والتقنيات الفنية املختلفة ويف . معرفة أفضل مناطق الدخول واخلروج للصفقات 

  . ركات الوساطة برامج للتحليل الفين وميكن احلصول على معظمها جماسوق العمالت توفر ش

  ؟ أم التحليل الفينأيهما أفضل، التحليل األساسي 
ن اقتصاد الدولة  م، اقتناعا منهم  هناك بعض احملللني يعتمدون على التحليل األساسي فقط يف اختاذ قرارا

عتباره املؤثر    .األول يف قوى العرض والطلبهو احملرك الرئيسي للعملة 

والبعض اآلخر يرى أن التحليل الفين هو األفضل، ألنه يكشف حتركات كبار املستثمرين وصناع السوق، 
حلركة املستقبلية لألسعار واليت ميكنهم االستفادة منها يف املتاجرة دون الدخول يف التحليل األساسي   .  ويتنبأ 

لث يرى أن الذي يعطي امل حه هو الدمج بني املدرستني، وفريق  ستثمر رؤية أفضل للسوق ويزيد من أر
لتحليل  لتحليل الفين لدعم حتليله، وإما أن يكون حملال فنيا ويستعني  فإما أن يكون حملال أساسيا ويستعني 

  . 136األساسي لدعم حتليله

                                                             
  . 38- 13مرجع سابق، ص ص : املتداول العريب للخدمات املالية والتدريب 136
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  :  األسواق املالية: عشر اخلامسالدرس 

  :تعريف سوق األوراق املالية -1
تعترب سوق األوراق املالية احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي يف الدول، إذ أن التطور االقتصادي يرتبط         

ملعامالت املتوسطة وطويلة األجل يت العرض يف هذه . بشكل وثيق بوجودها مزدهرة ومتطورة، وهي ختتص  و
 مد طويل، أما الطلب فيأيت من جانب السوق من فئات عديدة من املدخرين الذين يرغبون يف توظيف أمواهلم أل

بورصة (ومتثل سوق األوراق املالية . 137 األجلاملنظمني الراغبني يف استثمار هذه األموال يف مشروعات طويلة 
إحدى املؤسسات املالية الوسيطة يف السوق املالية، وهي موقع لعرض وطلب األوراق املالية يف ) األوراق املالية

نوية جتري      .138خالهلا عملية التداول بيعا وشراءا بعد أن يتم إصدارها يف السوق األوليةسوق 

  :   أقسام سوق األوراق املالية -2
  :تتألف سوق األوراق املالية من سوقني       

أين يتم بيع وشراء األسهم والسندات وغريها من األوراق املالية اليت  ت،تعرف بسوق اإلصدارا :السوق األولية -أ
وبذلك ميكن للدولة أو املؤسسات أن جتمع األموال اليت حتتاجها لبناء نفسها أو توسعها ، ح ألول مرة للتداولتطر 

ا لدى اجلمهور واملؤسسات املالية املختصة س   .أو لتمويل عجز تسجله، خاصة إذا كانت تتمتع بسمعة ال 
بمجرد ف وعليه آلخر، أواألوراق املالية قد حيتاج إىل سيولة يف أي وقت من األوقات، لسبب  هذه غري أن حامل

       .لسوق الثانويةإىل ابيع تلك األوراق ولو ملرة واحدة ملستثمر آخر، تنتقل 

هي ذلك اجلزء من السوق املالية الذي يتم فيه تداول األسهم والسندات وغريها من : السوق الثانوية - ب
هي مكان لقاء الباعة واملشرتين فوعليه . هلذا تعرف بسوق اإلصدارات القدمية ،وراق املالية اليت سبق إصدارهااأل
ح . ألوراق مالية سبق بيعها يف السوق األولية) املستثمرين( فالبائعون حتركهم دوافع شىت أمهها حتقيق سيولة وأر

م، واملشرتون مدفوعون برغبة االستثم ح أيضا، على مستثمرا ار يف تلك األوراق لغرض إعادة بيعها وحتقيق األر
ا يف احملفظة املالية لوقت الحق     .أو بغرض االحتفاظ 

                                                             
  .  12، ص2004، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، )اختصاص احملاكم  –تنازع القوانني -عمليات البورصة(البورصة : سني دمحم يوسف 137
  .  239، ص 2007، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، )بورصات  –أوراق  –مؤسسات (األسواق املالية : دمحم الداغر حممود 138
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ولعل أهم ما مييز هذا التقسيم هو االرتباط الوثيق بني السوقني األولية والثانوية، فلوال السوق األولية اليت        
ا وجد هناك ما يتداول يف السوق الثانوية، كما أنه لوال السري احلسن هلذه تباع فيها القيم املتداولة ألول مرة مل

لنسبة لتلك الورقة دة الطلب عليها ملا سارت السوق األولية كما ينبغي  لنسبة لورقة معينة وز   .   139األخرية 

  :ولقد مت تقسيم األسواق املالية وفق األسس اآلتية       
  ؛)قصري األجل(وسوق النقد ) وطويل األجلمتوسط (سوق رأس املال  -
  ؛)مستقبلية(وسوق آجلة ) حاضرة(سوق فورية  -
نوية ) إصدار(سوق أولية  -   ؛)تداول(وسوق 
  وسوق غري منتظمة؛) البورصة(سوق منتظمة  -
  .     140وسوق الصرف األجنيب) دين، ملكية(سوق األوراق املالية  -

  .  يف استيضاح تقسيمات األسواق املالية يف عاملنا املعاصر ووفقا لألسس السابقة) 15( رقم ويساعد الشكل       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 60-55، ص ص 2002البورصة، اجلزء األول، دار هومة، مكان الطبعة غري موجود، : حمفوظ جبار 139
    . 44مرجع سابق، ص : دمحم الداغر حممود 140
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ت األسواق املالية: 15الشكل رقم    مكو

                                                                

  

  

  آجلة  أسواق              فورية             أسواق                                                                    

  

  أسواق العقود املستقبلية   أسواق االختيارات                             

  

  

    

  

  

  
  
  
  

  

  
    

  .45مرجع سابق، ص : حممود دمحم الداغر :املصدر
  
  
  
  
  

 األسواق املالية

  أسواق النقد
تداول األوراق املالية قصرية األجل مثل 

ت اخلزانة والصرف األجنيب   أذو

  أسواق رأس املال
تداول األوراق املالية متوسطة وطويلة األجل مثل 

 األسهم العادية واألسهم املمتازة والسندات

تتداول      آجلة    أسواق
األوراق املالية على أساس 

  تنفيذ مستقبلي

  أسواق فورية
األوراق املالية تداول 

 بصورة فورية

نوية   سوق 
املالية عرب الوسطاء ال تداول األوراق 

 عالقة بني مصدر األوراق ومشرتيها

  سوق أولية
إصدار األوراق املالية عالقة مباشرة 
 بني مصدر األوراق املالية واملشرتي

  منظمةغري سوق 
  بورصة األوراق املالية

  للتداول حمدد موقعال يوجد  -
  أوراق مسجلة وغري مسجلة يف البورصة املنظمة -

  سوق منظمة
  بورصة األوراق املالية

  موقع للتداول -
  والتسجيل قواعد وإجراءات للتداول -

  السوق الرابع
املؤسسات الكربى واألغنياء الذين يستخدمون إسرتاتيجية 
ختفيض العموالت للسماسرة مستخدمني شبكة املعلومات  

 كتخفيض للتكاليف

  السوق الثالث
والتجارة من غري األعضاء املسجلني وهلم بيوت السمسرة 

  احلق يف التعامل وتشمل مؤسسات مالية استشارية
 ).صناديق معاشات، أصول مؤمنة(
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  : املشاركون يف البورصة -3
  :ميكن حصرهم فيما يلي

شركة جتارية معتمدة من طرف جملس البورصة للقيم وحتتكر املفاوضات للقيم املنقولة يف  :شركات البورصة -أ
  .والثانوية، وهي وسيط إجباري إلبرام مجيع الصفقات، وتعترب منشط ومتدخل رئيسي يف البورصة األوليةالسوق 

اليت حتقق أكرب عدد من العمليات، وتلعب دور املستشار والوسيط للمؤسسات  :البنوك واملؤسسات املالية - ب
  .يف تنشيط البورصة هاومن هنا يظهر دور . وألصحاب القروض، فيما خيص إدخاهلم البورصة وإصدار األسهم

شركات التأمني، صناديق : يوجد هلا مبالغ هامة مستثمرة يف البورصة، ومنها :هيئات توظيف األموال -ج
  .التقاعد، أجهزة التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة

ت لألشخاص واملؤسسات -د   :كما يلي  وهم يؤدون ثالث وظائف :مسريي احلسا
  لوساطة واليت يتقاضون عنها عمولة؛وظيفة ا -
ت يف ميدان االستثمارات؛وظيفة تسيري -    احلسا
  .وظيفة مستشارين يف ميدان االستثمارات -

يف  سندات مبفردهم أو اختيار تسيري مجاعياللقيم و لطيعون القيام بعملية البيع والشراء يست :املدخرين -ه
   .بورصةلمؤسسات املالية وشركات الل غالبا الجتاهعليهم  لراغبني يف االستثمار يف البورصةاخلواص او . لبورصةا

هي تساهم ، فخالل إصدار األسهمملؤسسات العمومية واخلاصة للبورصة لرفع رأمساهلا من تلجأ ا :املؤسسات -و
ايف تنشيط  مباشرة يتصل  مضافة هامة ينتج عنها ادخار صايف، والذيوهذه املؤسسات تكون لديها قيم . عمليا

  . بنسبة التمويل الذايت

يت يف املرتبة األوىل يف سوق البورصة من حيث الطلب على األموال، حيث تلجأ إىل االقرتاض  :الدولة -ز
  ).اخل...السندات احلكومية (لتمويل العجز يف امليزانية عن طريق إصدار االلتزامات 

ا :احملللني املاليني -ط ن يف متواجدي. متخصصني يف البورصة، ويقع على عاتقهم حتليل املؤسسات وحسا
  .141لقيماالبنوك وشركات البورصة ويف مجيع أجهزة التسيري، وآلرائهم ثقل كبري خاصة فيما خيص سعر 

    
  

  

                                                             
  .142- 141، ص ص 2008دليلك يف االقتصاد، دار اخللدونية، اجلزائر، : بلعزوز بن علي، دمحمي الطيب ادمحم 141



  ودان بوعبدهللا.د                           األسواق املالية                                              : الدرس اخلامس عشر
 

119 
 

   :مصادر املخاطر يف سوق األوراق املالية -4
  :  اآليت إن أهم مصادر املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا سوق األوراق املالية هي       

 قابلية التبـاين يف العائـد النـاتج عـن حـدوث تغـريات يف مسـتوى أسـعار الفائـدة، ا يقصد :خماطر سعر الفائدة -أ
، وحيـث أن ســعر هاويعــود ذلـك إىل أن قيمـة الورقـة املاليـة هــي القيمـة احلاليـة لـدخل ،تـؤثر علـى األوراق املاليـة والـيت

ــةالالفائــدة يف الســوق هــو ســعر اخلصــم املســتخدم يف حســاب  فــإن أســعار كافــة األوراق  ،لــألوراق املاليــة قــيم احلالي
املاليـة متيـل إىل التحــرك يف اجتـاه معـاكس أو مضــاد للتغـريات احلادثـة يف مســتوى أسـعار الفائـدة، وتــؤثر خمـاطر ســعر 

ثريها على األسهم العادية   . الفائدة على أسعار األوراق املالية ذات الدخل الثابت مثل السندات أكثر من 

تراجع القوى الشرائية للمدخرات أو الثروة املستثمرة بسبب التضخم،  ثل يفتتم: خماطر القوى الشرائية - ب
وتصل إىل أقصاها يف االستثمارات ذات الدخل الثابت مثل املدخرات والودائع والسندات وغريها من العقود اليت 

بتة، وعندما يتجاوز معدل التضخم معدالت الفائدة الثابتة فإن املدخرات تعاين  من هبوط يف القوى تدفع فوائد 
الستثمارات ذات  كما  .الشرائية ة بدرجة أقل من خماطرة القوى الشرائية مقارنة  أن األسهم العادية متيل إىل املعا

ا حتوط  دات حقيقية يف القوى الشرائية أثناء التضخم، ومن مت فإ ا مل تؤدي دائما إىل ز الدخل الثابت، غري أ
  . جزئي فقط من التضخم

حتدث هذه اخلسائر نتيجة لتقلبات السوق، ومن مت تباين أسعار األوراق املالية بشكل   :ملخاطر السوقيةا -ج
كبري إىل حد ال يتفق مع كثري من تقديرات قيم األوراق املالية الذاتية أو احلقيقية، فهبوط التقديرات الذاتية تسبب 

. ملالية وهبوطها دون مستوى قيمتها االقتصادية احلقيقيةهستري تسود السوق ورد فعل مبالغ فيه ألسعار األوراق ا
تؤثر بشكل أساسي يف األسهم العادية، أما السندات واألوراق املالية املمتازة األخرى فهي أقل فمخاطر السوق 

    .العادية عرضة ملثل هذه التقلبات ألن قيمتها احلقيقية ميكن تقديرها بدقة أكرب من قيمة األسهم

لديون مقارنة حبقوق : خماطر الرافعة املالية -د دة استخدامها للتمويل  تزيد الرافعة املالية ألي شركة مع ز
امللكية، وتقاس الرافعة املالية عادة بنسبة الديون إىل حقوق امللكية أو النسبة بني الديون وإمجايل األصول، ومع 

قابلية محلة األسهم للتباين تزيد مع استخدام املنشأة للرافعة افرتاض تثبيت كافة األمور واألشياء األخرى فإن 
        .املالية، وهو ما يطلق عليه خماطرة الرافعة املالية
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ومن  .ميكن القول أن بعض املنشآت أشرفت على اإلفالس بسبب النظرة الساذجة لإلدارة :خماطر اإلدارة -ه
األزمات وانعدام البصرية واحلكمة يف التعامل مع أزمة الطاقة  الشائعة عدم االستعداد ملواجهة يةخطاء اإلدار األ

ت العمالية، ضياع اآلالت واملعدات غري املؤمن عليها، وخسارة العمالء واملوردين املهمني     . واإلضرا

أحيا تتعرض كل املنشآت العاملة يف صناعة واحدة أو بضع صناعات لقابلية تغري العائد، : خماطر الصناعة -و
، فإن املنشآت العاملة يف تلك  ،فعلى سبيل املثال عندما تنظم نقابة عمالية كبرية يف  قطاع صناعي معني إضرا

ثرياته  الصناعة وعمالؤها ومورديها سوف يتأثرون، فإذا كان اإلضراب غري متوقع أو إذا استمر لفرتة طويلة، فإن 
ح والقيم السوقية أل إلضرابميكن أن حتدث ضررا كبريا لألر وميكن أن تنبع خماطر . سهم املنشآت ذات الصلة 

الصناعة من مصادر عديدة، منها تعطيل إمدادات املواد اخلام، قوانني مكافحة التلوث، تعرض الصناعات 
التحويلية والبنوك ملنافسة أجنبية شرسة مع بدء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، ومثل هذه التأثريات ميكن 

          .142ةتكون صغرية ومؤقتة أو كبرية ومستمرة لفرتة طويل أن

وهي اليت تنتج عن عدم قدرة اجلهة اليت أصدرت السندات على سداد قيمتها يف املواعيد : خماطر االئتمان -ز
  .143احلكومةاملقررة، ويوجد هذا النوع من املخاطر خاصة عندما تكون السندات املصدرة غري مضمونة من طرف 

تشهد األسواق مبختلف أنواعها دورات جتارية منتظمـة مـن رواج وكسـاد، وطاملـا كـان  :خماطر الدورة التجارية -ح
م على أسـاس مـد هناك اجتاها متوقعا للدورة فالبد للمستثمرين يف األسواق املالية ثـر االسـتثمار  ىمن بناء توقعا

ت ممثلـــة لوحـــدات العجـــز ووحـــدات الفـــائض، ومـــن مت  ـــذه الـــدورة، حيـــث أن الســـوق مـــا هـــو إال حصـــيلة مكـــو
لتـايل فالتقلبـات يف  فاألوراق املالية هلذه الوحدات املختلفة هي املتلقية لتأثري تقلب السـوق بفعـل دورة األعمـال، و

  .  144السوقأسعار األوراق املالية جزء مهم من تقلبات 

  :  تعريف األزمة البورصية -5
را  ةهي أزم        ا على العمل بكفاءة وتؤدي آ ت شديدة يف األسواق املالية مما تضعف من قدر ضطرا تتميز 

    :كاآليت  احلقيقي وهلا عدة صور لالقتصادغري مواتية 

                                                             
  .    375-368، ص ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )بنوك –شركات  –إدارات  –أفراد (إدارة املخاطر : طارق عبد العال 142
د سليم رمضان، حمفوظ أمحد جودة 143   .  284، ص 2003االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، : ز
  .    189مرجع سابق، ص : حممود دمحم الداغر 144
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حنو سحب الودائع من البنوك، فتنافس البنوك على بيع بعض  االندفاعهي غالبا ما تنتج عن  :أزمة السيولة -
دف احلصول على سيولة يؤدي إىل  يارأصوهلا للبنوك األخرى  قيمتها، ومن مت تتحول مشكلة السيولة إىل  ا

   اللتزامات؛أزمة التوقف على الوفاء 

ويلية للمشروعات وعدم توافق اهلياكل التم اختالل تنشأ نتيجة :اللتزاماتأزمة التوقف عن الوفاء  -
وحينما تتعرض املشروعات والبنوك إىل التعثر  .بني أصول وخصوم البنوك وحمدودية رؤوس األموال االستحقاق

ملغامرة وارتفاع درجة  ا متيل للدخول يف جماالت تتسم  ا، فإ لتزاما وتصبح على وشك التوقف عن الوفاء 
ويف . د مرتفعة، بدال من الدخول يف جماالت استثمار آمنة منخفضة العائداملخاطرة على أمل احلصول على عوائ

يار؛      ا هذا السلوك إىل اال   معظم األحيان ينتهي 

أسعار األصول ارتفاعا شديدا بسبب هجوم مضاريب عنيف،  ارتفاعتنتج عند : أزمة انفجار فقاقيع األصول - 
يار السوق ألنه يستطيع اخلروج منه يف الوقت املناسب، أو ألنه حيث يعتقد كل مضارب أنه بعيد عن خماطر ا

حقق مكاسب رأمسالية ضخمة حتميه من اخلسارة، ولكن مبجرد عودة أسعار األصول لقيمتها احلقيقية حيدث 
يار؛   اال

لبيع بسعر  إىل السماسرة تنشأ هذه األزمة عندما يصدر التجار أوامرهم: أزمة اسرتاتيجيات وقف اخلسائر -
  .145املمارساتمعني، فإن اخنفاضا يف األسعار قد يتفاقم بشكل كبري نتيجة هذه 

  .إحداها أدت إىل بعض أو كل األزمات األخرى انفجرتهذه هي أنواع األزمات املالية اليت يف حالة ما إذا       

ر األزمة البورصية -6   : أسباب وآ
رغم أن أسباب األزمات ختتلف من اقتصاد دولة ألخرى حبسب ظروفه، إال أن هناك أسباب عامة متثل        

املناخ الذي تنهار فيه البورصات، ومن أبرزها تراكم الديون العامة والديون املشكوك يف حتصيلها، وتسارع معدالت 
ا االقتصادية، وكذل ت دول بشكل ال تستوعبه طاقا ك استخدام القروض قصرية األجل لتمويل النمو يف اقتصاد

مشروعات ذات فرتات طويلة األجل، هذا إىل جانب تفشي الفساد يف اجلهاز املصريف، ووصول الطلب إىل أدىن 
قتصاد الفقاعات الذي ينهار إثر أي هزة ت ختلق ما يسمى  ته مبا خيلق حالة من الركود، كما أن املضار   . مستو

   
                                                             

  . 193 -192، ص ص 2006حماضرات يف اإلقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : العريب ساكر دمحم 145
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يار ا          : لبورصات مؤشرات جيب أن ينتبه هلا املستثمرون ووكالئهم يف عمليات التداول، ومن أبرزهاوال

وجود غالبية املستثمرين الذين يتعاملون يف األسواق املالية من غري احملرتفني، ونقص كبري يف املعلومات خاصة  -
ح وأخرى ل   تعديل املراكز االستثمارية يف السوق؛فيما يتعلق بسوق املال، فضال عن وجود عمليات بيع جلين األر

ملعلومات اخلاطئة له عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على األسواق املالية؛ -   انعدام اإلفصاح املايل، فاإلدالء 

حد  - ت  لسلب على االقتصاد، ومن مت على البورصات، أو وقوع اضطرا توقع حدوث حرب قد تؤثر 
يف االقتصاد القومي، كذلك انتشار عمليات كبرية لغسيل األموال، فذلك يعترب  القطاعات االقتصادية القائدة

يار يف البورصة؛      نذيرا بوجود ا

يار؛ - ا اال ا الدولة مع دولة أخرى يوجد  ا أسهم مشرتكة أو مصاحل اقتصادية ترتبط  يار يف بورصة    وجود ا

خنفاض شروط التبادل التجاري الذي يؤدي إىل عجز عدم االستقرار يف االقتصاد الكلي ال سيما في - ما يتعلق 
م جتاه البنوك مما يؤدي إىل حدوث األزمة؛ لتزاما ألنشطة التجارية عن الوفاء    املشتغلني 

التقلبات يف أسعار الفائدة العاملية اليت ال تؤثر فقط على تكلفة االقرتاض بل كذلك على تدفقات االستثمار  -
  .  باشر إىل الدول النامية، فضال عن التوسع يف منح االئتمان وضخامة التدفقات املالية اخلارجيةاألجنيب امل

يار أسعار صرف الدولة وتدهور قيمة عملتها الوطنية، مما تضعف         ر سلبية منها ا وهلذه األزمات املالية آ
ا داخليا وخارجيا، فتلجأ إىل االقرتاض من العامل اخل ا اخلارجية، مما الثقة  ارجي، األمر الذي يتسبب يف تراكم ديو

كما أن املستهلك النهائي يتحمل األعباء النامجة عن ارتفاع األسعار، . يؤثر على النمو االقتصادي ورفاهية الفرد
لى احلالية، مما يؤثر ع توعدم قدرة الدولة على جذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار أو انسحاب االستثمارا

دة ارتفاع  قدرة الدولة على توفري العمالت األجنبية، فتتأثر حركة املبادالت التجارية اخلارجية، مما تؤدي إىل ز
لتايل قلة الدخل احلقيقي الذي حيصل عليه          .146الفرداألسعار، و

  

                                                             
رها مع دراسة حالة أزمة جنوب شرق آسيا، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف : أوكيل نسيمة 146 األزمات املالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من آ

  .    109، ص 2007/2008العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
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  : أنواع األدوات املالية :عشر السادسالدرس 
تعد األوراق املالية وخباصة األسهم والسندات اليت تصدرها منشآت األعمال، السلعة الرئيسية املتداولة يف 

جزء  احلصول على جزء من عائد املنشأة أو مبثابة صك يعطى حلامله احلق يفسوق األوراق املالية، فالورقة املالية 
أدوات : أساسية هي وميكن تقسيم أدوات سوق األوراق املالية إىل ثالث جمموعات. ، أو احلقني معاامن أصوهل

    .التايل أدوات املديونية واملشتقات، كما يبني املخطط، امللكية

  املاليةأنواع األدوات : 16الشكل رقم 

  
النشأة، املفهوم، األدوات، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، جامعة  : األسواق املالية: حيدر حسني آل طعمة: املصدر

  .20، ص 2014كربالء، 
  : أدوات امللكية -1

ا األسهم اليت تصدرها الشركيف تتمثل  وتعد شهادات ملكية  ،طويلة األجلات املسامهة لتمويل احتياجا
 األخرى املالية األدوات عن ختتلف وهي ،صاحبها احلصول على جزء من موجودات الشركة املالية واحلقيقيةلختول 
ا  الشركة قيام حالة يف إال اية، ال ما إىل األسواق يف متداولة تبقىف استحقاق، مدة أو امسية قيمة حتمل ال كو
     : مها نوعني إىل األسهم وتقسم. وتصفيتها الشركة حل عند أو شرائها عادة

 للتداول، قابلة مالية صفة ذات ملكية أداة نه ويعرف املالية، ألوراق االستثمار أنواع أحد :العادية األسهم
. السهم بشهادة واملثبتة الشركة مال برأس حصته جبانب بتة غري عوائد على احلصول يف احلق حامله يعطي

  :يت ما التعريف من يتضحو 
  . الشركة مال لرأس ةيرئيس متويل أداة العادي السهم -
 قبله، من املتبعة لإلسرتاتيجية طبقا املستثمر نظر وجهة من واحد، آن يف واستثمارية ادخارية أداة العادي السهم -
       .)الثروة تعظيم( الطويل لألجل أو) املضاربة( القصري لألجل به الحتفاظ ماإ
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    .سنوية ربع أو سنوية نصف أو سنوية تكون قد حمددة، غري عوائد على العادي السهم حامل حيصل -
  .لهيتسي يف كبرية مرونة يعطي مما ،التداول صفة العادي السهم يكتسب -
  .الشركة مال رأس يف مشاركة ميثل ألنه التصفية عند الشركة موجودات من حصة على العادي السهم حيصل -

 هوحلاملغري قابل للتجزئة،  ،للتقادم يتعرض ال استحقاق، ريخ له ليس العادي السهمف ذلك جانب إىل
 الشركة ختص اليت املهمة املوضوعات منيف العديد  تهيف اختيار أعضاء اإلدارة، فضال على مشارك التصويت حق

اليت  منها اجلديدةسامهي الشركة القدامى األولوية يف شراء مينح مل، األسهم شراء يف األفضلية حبق يتمتع ،له املصدرة
رأس املال تعلن سنو  قيمة من مئوية نسبةم من التوزيعات على شكل على نصيبه تهوحيصل محل تصدرها الشركة،

ح املوزعة نقدا أو على شكل أسهم وذلك بعد أن يتقاضى محلة األسهم . يف جملس إدارة الشركة ويتقاضون األر
    .املمتازة كافة حقوقهم يف الربح

ا إال العادية األسهم حتققها اليت املزا ورغم  من لعدد جذابة غري جتعلها اليت العيوب بعض من تعاين أ
 من حقوقهم يتقاضون العادية األسهم محلة أن اعتبار على التصفية عند األولوية حق خر: أمهها املستثمرين

حها الشركة أصول  وعدم األسهم هذه على العائد تذبذب على فضال الدائنني، كافة حقوق استيفاء بعد وأر
   .رأمسايل أم جاري العائد ذلك أكان سواء ثباته،

 على حيصلون محلتها ألن استثمارية أداة فهي واحد، آن يف والتمويل االستثمار أدوات من تـعد :املمتازة األسهم
ح يف أسبقية ا مث. العادية األسهم محلة وقبل بتة مبقادير األر ا متويلية أداة أ  ويعرف. امللكية أدوات من تعد أل

 ميثل بوصفه ،)العادية األسهم( امللكية وأدوات )السندات(جتمع بني صفات أدوات الدين  هجينة مالية أداة نه
 السهم وحلامل. كالسندات بت دوري عائد على حيصل كونهو  العادية كاألسـهم الشركةمال  برأس مشاركة
، إما بنسبة من القيمة االمسية أو كمبلغ حمدد جبانب املبلغ املثبت سنو حمدد عائد على احلصول يف احلق املمتاز

 ،والضريبية القانونيةوعلى الرغم من أن السهم املمتاز يعد شكال من أشكال امللكية من الناحية . بشهادة السهم
  :أمهها جوانب عدة يف العادي السهم عن خيتلف أنه إال
  .التصفية عند السداد يف األولوية املمتاز للسهم يعطى -
ح من حصته على املمتاز السهم صاحب حيصل -  .العادي السهم قبل) حتققت إذا( األر
  .املستثمر إىل لنسبة العادية األسهم من خطورة أقل املمتازة األسهم تعد -
  .لثبات شبه النسيب ألسعار األسهم املمتازة، إذا ما قورنت تقريبا مستمرة بصورة العادية األسهم أسعار تتغري -
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 .من األسهم العادية شيوعا أقل املمتازة األسهم تعد -
  .العادية األسهم من العكس على إلدارة املمتازة األسهم تشارك ال -
ح من نصيبها املمتازة األسهم خذ - ح تتغري بينما ،بتة كنسبة حتققت إذا األر  حسب العادية األسهم أر

ح    .الشركة أر
 للشركة أو للمستثمر سواء منها فئة كل حتققها اليت للمزا وفقا خمتلفة بفئات املمتازة األسهم وتصدر

ح توزيعات حيث من خصوصا املصدرة وعلى  .الشركة من االستدعاء على القابلية أو للتحويل القابلية أو األر
  :اآليت هذا األساس تقسم األسهم املمتازة إىل

معة املمتازة األسهم -أ ح ا ح ترحيل السهم حلامل حيق النوع هذا يف :لألر معة األر  سنة من املوزعة غري ا
حا هاحتقيق أو الدفع عن الشركة عجز حالة يفأخرى،  إىل    .ومل تعلن عن توزيعها لسبب ما أر

ح يف املشاركة املمتازة األسهم - ب  يف األولوية حلق إضافية ميزة حلاملها توفر اليت الفئة تلك ا يقصد :األر
ح يف العاديني املسامهني مشاركة يف احلق عطائه وذلك ،حاألر توزيع ً  أو لكامل ماإ املوزعة األر   .جزئيا

 أفضلية حاملها تعطي ميزة عادي إىل املمتاز السهم حتويل قابلية تعد :للتحويل القابلة املمتازة األسهم -ج
ح من نصيبه على احلصول  الفرصة حمددة زمنيـة مدة خالل له توفـر ذاته الوقت ويف العادي، السهم قبل األر
 حتقيق فرصة حلاملها يتيح مما العادي، للسهم السوقي السعـر ارتفع ما إذا عادية أسهم إىل األسـهم هذه لتحويـل

  .رأمسالية مكاسب

 حمدد بسعر للشركة برده السهم حامل لزام الشركة تقوم النوع هذا يف :لالستدعاء القابلة املمتازة األسهم -د
 ما إذا، اإلطفاء ميزة وهي املصدرة للشركة ميزة يوفر الذي األمر اإلصدار، ريخ من حمددة زمنية مدة خالل
  .العاديني املسامهني لصاحل املمتازين املسامهني قاعدةمن األموال ميكنها من تضييق  فائضا لديها ن شعرت

   :املديونية أدوات -2
ا لسد واحلكومات الشركات إليها تلجأ املتاحة، التمويل مصادر من مصدرا تعد  اليت الكبرية املالية احتياجا

 وتعد. اجلمهور إىل وتسويقها تسنيدها يتم فئات إىل املطلوب املبلغ جيزأ إذ. واحدة جهة من متويلها ميكن ال
 قابلة مالية صفة ذو مديونية أداة نه السند ويعرف. شيوعا األكثر النوع الطويل األجل ذات والسيما السندات،
 جبانب هذا السند، بشهادة املثبت املبلغ من يةو مؤ  بنسبة دورية عوائد على احلصول يف حلامله احلق يعطي للتداول،

     :يت ما الذكر آنف التعريف من يتضحو  .االستحقاق بتاريخ السند قيمة
  .واحد آن يف وادخارية استثمارية أداة السند - 
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  .له املصدرة للجهة دائن السند حامل - 
  .)سنوية ربع أو سنوية نصف دورية( استحقاق ةمبد مئوية بنسبة حمددة فائدة عن عبارة السند عائد -
  .السند بشهادة املثبت ملبلغ تتمثل امسية قيمة للسند - 
  .سوقية قيمة للسند تعطي التداول صفة -

   :كاآليت  وهي ،األسهم من للمستثمرين أكثر جاذبية أحيا جتعلها متعددة مزا للسنداتو 
  . السند قيمة من مئوية كنسبة حتسب السندات على املدفوعة الفوائد -
  . االستحقاق ريخ قبل إطفائها ميكن ذلك ومع حمددة آجال للسندات -
حا حتقق ال قد الشركات أن من الرغم على -   .السندات عوائد دفع عليها يتوجب ذلك مع ،دائم بشكل أر
   .الفائدة أسعار تغري يف عموما السندات أسعار خماطر تنحصر -

 شكل ،جهة اإلصدار أساس على مثال خمتلفة، أسس وعلى أنواع عدة إىل السندات تقسيم وميكن
 جهة أساس على هاتقسيم أن إال .واالستدعاء للتداول القابلية أساس على أو الضمان ،األجل ،اإلصدار
  .األعمال شركات وسندات حكومية سندات إىل تقسمو ، أمهيتهفضال على  شيوعا األكثر هو اإلصدار

. العامة املوازنة يف العجز ملواجهة أو نقدية ،اقتصادية أغراض لتحقيق احلكومة تصدرها :احلكومية السندات -أ
   :اآلتيةأكثرها شيوعا و من بلد إىل آخر،  هاوتتباين أنواع

ت اخلزينة - ريخ اإلصدار) 13.26.52( يف األجل عادة ما تستحقوهي أداة دين قصرية : أذو    .أسبوعا من 

ت عن وختتلف احلكومية، السندات أنواع أحد متثل :اخلزينة إشعارات - ا األول: جانبني يف اخلزينة أذو  كو
بتة من خالل االمسيةمن إصدارها خبصم من قيمتها  بدال الدفرتية لقيمة تصدر ا تعطي دفعات  ، والثاين كو

  .معدل الكوبون املثبت عليها

ضمن مدة ترتاوح ما  هااستحقاق يكون ما وعادة احلكومية، الديون من جزءا صغرياشكل ت :اخلزينة سندات -
ريخ إصدارها خبصم قيمتها ) 30-10(بني  بتة من خالل معدل سنة من  ا تعطي دفعات  االمسية، والثاين كو

 .الكوبون املثبت عليها

 صداره احلكومة تقوم إذ للجمهور، بيعه ميكن ال احلكومية اإلصدارات من النوع هذا :اخلاصة اإلصدارات -
  .التأمني شركات وصناديق احلكومية التقاعد صناديق مثل احلكومية الصناديق إىل مباشرة وبيعه
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 املستثمرة واجلهات والبنوك األفراد من املستثمرين إىل لنسبة جاذبية أكثر احلكومية السندات وتعد
 ريخ يف السند قيمةمن قبل احلكومة، بتسديد  املايل وااللتزام املخاطرة درجة يف حمدودية من به تتمتع امل األخرى،

 عوائدها على الضرييب اإلعفاء بسبب ،عادة ما تكون مغرية للمستثمرين اعلى أ فضال عليه، املتفق االستحقاق
 احلق تعطي ن طرحها عند الدولة تلزم إذ ،األخرى السندات من سيولة أكثر هاعتبار  ،درجة سيولتهاو 

     .السند وصاحب الدولة بني الوسيط البنك قبل من نقد إىل هابتحويل للمستثمرين

 تعليماتل طبقا االقتصادية، القطاعات مجيع يف العاملة املسامهة الشركات من تصدر :الشركات سندات - ب
    :أمهها ،إصداريه كل شروط ختالف ختتلف خمتلفة أنواع وهلا. املعين لبلد الشركات قانون مبوجب تنظم

، لث طرف بضمان أخرى ، ويفالشركة أصول بعض رهن بضمان هاإصدار  يتم ماعادة  :املضمونة السندات -
ا تعجز التزامات ي الوفاء بضمان مثال ذلك قيام شركة قابضة      .ا الوفاء عن التابعة شركا

 العام الضمان على تهامحل ويعتمد أدائها، يف املوثوق الكبرية الشركات عن يصدر :املضمونة غري السندات -
  .املضمونة السنـدات مستحقات سـداد بعد املستثمرين مستحقات تسدد التصفية أو اإلفالس حالة ويف. للدائنني

ت اخلزينة الفائدة أسعار يف احلاصلة التقلبات نتيجة تاستحدث :املتغرية الفائدة ذات السندات - . مثل أذو
  . يف السوق جلاريةويتم تعديل سعر الفائدة على هذه السندات بني مدة وأخرى ليتالءم مع أسعار الفائدة ا

 مرتفع عليها العائد يكون لذا كبرية، خماطر على الحتوائها اجليدة االستثمارات من ليست :الرديئة السندات -
      ).املوجودات جمموع إىل املقرتضة األموال( لشركةا مديونية نسبة ارتفاع هاومن ،املخاطر هذه عن املستثمر لتعويض

ح يف احلق املستثمر يعطي من السندات النوع هذا :املشاركة سندات -   الدورية الفوائد على فضال الشركة أر
لتايل ،ضعيف ائتماين وضع من تعاين اليت الشركات لدن من وتصدر. عليها حيصل اليت  على احلصول ميكنها ال و

  .الطريقة ذه إال لعمل مستمرة لتبقى األموال

 االمسية القيمة املستثمر يسرتد إذ االمسية، القيمة من خبصم يباع النوع هذا :الصفري الكوبون ذات السندات - 
 اليت الفائدة معدل االستحقاق، عند االمسية وقيمته السند شراء سعر بني الفرق وميثل االستحقاق، ريخ عند

  .املستثمر حيققها

عادة النوع يسمح  هذا يف :لإلعادة القابلة السندات -  بسعر حمدد مسبقا، هذا يعين أن  السندللمستثمر 
) من القيمة االمسية للسند %95 املثال سبيل على( بت أدىن بسعر السند شراء إلعادةاملصدر يكون مستعدا 

  .عندما يرغب حامله بذلك
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  : ةاملالي املشتقات -3
 مع ا التعامل بدأ إذ ،الدولية املالية األسواق يف احلديثة التطورات مسات أهم من مالية، كأدوات تعد

ا اليت احلادة التقلبات  وأسعار الصرف أسعار ،الفائدة سعار يتعلق فيما العاملية، املال أسواق من كثريال شهد
 .األسعار تلك يف التقلبات خماطر ضد للتحوط استخـدمت فقد األسـهم،

 التعاقد، حمل العينية أو املالية لألصول احلالية األسعار من قيمتها تشتق مالية عقود ا املشتقات فتعر و 
 عدة وهناك. األصول تلك أسعار يف التقلب خماطر من التحوط لغرض وتستخدم. والسلع األسهم ،السنداتك

 العقود املستقبلية واملبادالت،، العقود اآلجلة، عقود اخليارات انتشارا وأكثرها أمهها املشتقات، أدوات من أنواع
  :اآليت هاومن ،والقاعدة والسقف االختيارية املبادلة مثل األخرى أنواع علىفضال 

كمية   بيع أو شراء يف احلق اخليار مشرتي مبنح اخليار حمررمالكها يقوم  مالية عقود ا تعرف :اخليارات -3-1
 يدفعه معني مبلغ مقابل حمدد، ريخ يف أو حمددة مدة خالل معني بسعر أخرى سلعة أي أو اليةامل وراقاأل من

وميكن . ، وله احلق يف أن ينفذ أو ال ينفذ عملية البيع والشراءاالختيار حق عالوة يسمى املشرتي إىل العقد حمرر
    :كاآليتتقسيم اخليارات وفقا لطبيعة وشروط العقد إىل قسمني  

) رغب إذا( يشرتي ن احلق) املشرتي( األول للطرف يعطى عندما شراء، خيار العقد يكون :الشراء خيار -أ
ة، معين زمنية مدة خالل أو معـني ريخ ويف معني وسعـر معينـة معينا بكمية أصال) اخليار حمرر( الثاين الطرف من

  .العقد شـروط حتددها معينة عـالوة على) اخليار ئع( الثاين الطرف حصول مقابل

) رغب ما إذا( يبيع أن يف احلق) املشرتي( األول للطرف أعطي ما إذا بيع، خيار العقد ويكون :البيع خيار - ب
 معينة، زمنية مدة خالل أو معني ريخ ويف معني وسعر معينة بكمية معينا أصال) اخليار حمرر( لثاينا للطرف
 بني التمييـز فيمكن التـنفيذ، مدة حيـث من أما. العقد شروط حتددها معينة عالوة على احملرر حصول مقابل

   :اخليارات عقـد تنفيذ خالهلما من يتم أسـلوبني

 أوراق بيع أو شراء يف احلق اخليار حق مشرتي يعطي العقد فإن ،األمريكي األسلوب مبوجب :األمريكي اخليار -
  . النتهائـه احملدد التاريخ وحىت العقد إبرام منذ املمتدة املـدة خالل وقت أي يف عليه املتفق لسعـر مالية

 مالية أوراق بيع أو شراء يف احلق اخليار، حق مشرتي يعطي العقد فإن األسلوب هذا مبوجب :يبو األور  اخليار -
    .فقط االستحقاق ريخ يف إال يتم ال اخليار تنفيذ أن إال عليه، املتفق لسعر

 هي فاخليارات ،وتوقعاته اخليارات من املستفيد برغبة مرهون أمر خليارات التعامل أن سبق مما يتضحو 
مني ضد    .الطويل األمد يف املالية األوراق أسعار تغري خماطر خصوصا املستثمر، هلا يتعرض اليت املخاطرأدوات 
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 مايل أصل من معني قدر بيع أو شراء يف احلق ملشرتيها تعطي اليت العقود تلك ا يقصد :اآلجلة العقود -3-2
 على الطرفان يتفاوضشخصية  عقودا وتعد. الحق ريخ يف التسليم يتم أن علىقا مسب حمدد بسعرأو عيين 
 مواصفات اآلجلة العقود وحتدد .البورصة يف تتداول ال فهي مث ومن منهما، كل وظروف يتفق مبا شروطها،

 إذ السداد، وطريقة السعر ،التسليم مكان ،التسليم وطريقة الكمية ،التصنيف ،اجلودة كدرجة السلعة، أو األصل
 لتفادي اآلجلة العقود والشركات البنوك وتستخدم ،واملشرتي البائع بني الشروط هذه على مقدما التفاوض يتم

 تقلب من للوقاية املستثمرون يستخدمها قد كما الدولية، االستثمارات جمال يف الصرف أسعار ملخاطر التعرض
مكان الفائدة، أسعار  فائدة مبعدل الفائدة ألسعار آجل عقد بشراء يقوم أن قرض على احلصول يريد الذي و
 العقود من النوع هذا ويضمن ،لعقد حمددة مدة خالل لتنفيذ اآلخر الطرف يلزمو  مسبقا حمدد بت

  .الفائدة أسعار ارتفاع خماطر من) حمددة مدة خالل( أنفسهم محاية للمستثمرين

ت إىل اأصوهل تعود :املستقبلية العقود -3-3  والطلب للعرض نتيجة تنظيمها جاء إذ عشر التاسع القرن بدا
 اآلنية السوق يف مبحصوله يت كان فاملزارع. ألسعارل حادة تقلبات من عنها يرتتب وما الزراعيـة، احملاصيل على
دةنظرا  الربيع موسم يف وترتفعلضخامة العرض،  نتيجة احلصاد مواسم يف األسعار تنخفض حني  على الطلب لز

 تسليم ليتم حمدد موعد يف السعر علىالسوق اآلين إىل سوق آجل حيث كان يتم االتفاق  تطور هنا منو . العرض
 تعرف ، واليتاملستقبلية العقود سوق ليصبح السوق هذا تطور وقد .مستقبال حمدد موعد يف عليها املتعاقد السلع
ريخ حمدد بسعر معينة حقيقية أو مالية موجودات استالم أو لتسليم طرفني بني منطي اتفاق ا  ينشأ العقدف. و
 العقد هذا مبوجبأما األصل الذي يسري التعامل به . له ئعا واألخر العقد مشرتي أحدمها يكون طرفني بني

   .والسندات كاألسهم املالية األصول أو نواعها العمالت أو واملعادن السلع مثل احلقيقية األصول بني فيرتاوح
 الطويل املركزف). ملركز القصري(على البيع  املتعاقدوالطرف  )الطويل ملركز( الشراء على املتعاقد للطرف يشارو 
من ارتفاع  حتسبا الشراء سعر على لتثبيت يقوم لذا الحق، ريخ يف املوجود إىل حباجة املركز هذا ماسك أن يعين

 حبوزته سيكون أواملوجود اآلن  ميتلك املركز ماسـك نأ يعكس القصري املركز أما. األسعار حلني احلاجة إىل املوجود
ريخ البيع مستقبالال حتسبا البيع سعر على التثبيت يف ويرغب االستحقاق ريخ يف   .خنفاض األسعار حلني 

 معه يتعامل الذي السمسار لدى العقد قيمة من نسبة يداع الطرفني كال املستقبلية لعقود التعامل ويلزم
 أحد التزام عدم عن املرتتبة السداد عدم خماطر من الطرفني كال حلماية مالية، أوراق شكل على أو نقد بشكل ماإ

  .147لتزاماته لوفاء الطرفني

                                                             
  .31-20، ص ص 2014النشأة، املفهوم، األدوات، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، جامعة كربالء، : األسواق املالية: حيدر حسني آل طعمة 147
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  : املراكز املالية الدولية: عشر السابعالدرس 
   .النقديةتتضمن السوق املالية عدد من املراكز املالية، واليت حتتضن جمموعة من أسواق رأس املال واألسواق 

  :تعريف املركز املايل الدويل -1
نه مكان عاملي يف دولة أو إقليم أو مدينة التقاء التدفقات النقدية واملالية الداخلة  يعرف املركز املايل الدويل 
واخلارجة من سيولة نقدية مبختلف العمالت األجنبية، وكذا األوراق املالية مبختلف آجاهلا واملعادن النفيسة، واليت 

طة املؤسسات املالية احمللية واألجنبية من البنوك، أسواق العمالت ها على العامل بواسعيتوز يعاد ) التدفقات(
وإعادة توزيع التدفقات النقدية واملالية يتم . األجنبية، أسواق رأس املال، شركات التأمني وخمتلف الوسطاء املاليون

 .جنبيةمن خالل العقود والعمليات املالية والتحويالت مع اخلارج بقيم متداولة وبكافة العمالت األ
وعليه يعد املركز املايل الدويل مكان حر دون قيود للدول والشركات املالية إلدارة أعماهلا لاللتقاء والتفاوض 
حول عدد كبري من العقود والعمالت األجنبية واملعادن النفيسة واألصول املالية األخرى، ومببالغ مالية ضخمة 

حلدود الوطنية   .بدون التقيد 

  : أسباب متركز الصفقات املالية الدولية جغرافيا -2
  : تكمن يف اآليت

  ئن واألسواق؛املنظمات املكملة، الزل إىل املعلومة جبانب املنافسة، الوصو  -
  ة إلنتاج السلع واخلدمات املالية؛تنمية التكنولوجيا املتخصصة، ومنشآت القاعدة االقتصادي  -
  تلف النظم يف السوق؛خالل تقسيم خماقتصاد التكلفة من  -
دة من السيولة امل -   شاركة يف تنمية األسواق الفعالة؛ الز
  .التقرب من املتدخلني احملليني لكون املركزية حتدد االتصال، ضمن اجلهات -

  : أنواع املراكز املالية الدولية -3
  : تنقسم من حيث نوع وحجم العمليات املالية املصرفية إىل أربعة أصناف، وهي كاآليت  

    . وهو مركز عاملي، ومصدر أمواله عاملي واستخدامات أمواله عاملية مثل لندن ونيويورك :مركز رئيسي

هو صوري، يتكون من جمرد مكتب تستخدمه البنوك لالستفادة من التشريعات املرنة كالتسهيالت  :مركز حجز
ا خارجية   .  الضريبية، مثل شركات األفشور، وتكون مصادر األموال خارجية للمركز وكذا استخداما

ا داخلية مثل سنغافورة وب :مركز متويل   .نماوهو مركز تكون مصادر أمواله خارجية واستخداما

ا خارجية مثل البحرين :مركز جتميع     .مصادر أمواله داخلية واستخداما
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   : خصائص املركز املايل الدويل -4
خلصائص التالية   : يتميز 

لعمالت احمللية واألجنبية - لعمل    .  السماح للشركات املرخص هلا 
ا يف الغالب إىل  -   .، أو اإلعفاء منها أو ختفيضها%10البيئة الضريبية اجلاذبة، حيث تصل نسبة الضرائب 
ح إىل اخلارج %100يسمح املركز مبلكية  -   . من قبل الشركات األجنبية، وحتويل مجيع األر
  .له القدرة على النمو بسرعة وبدون احتياجات استثمارية مرتفعة -
  .كز إىل تكاليف استثمارية أقل يف األصول الثابتة مثل املعدات والتجهيزاتحيتاج املر  -
  .ترتكز مصاريف املركز املايل على األجور والرواتب، حيث يتميز موظفوها مبكافآت عالية جدا -

لنسبة للدولة احلاضنة للمراكز املالية   :أما 
ت يساهم املركز املايل يف تنويع االقتصاد وتطوير قطاع اخل - دمات املالية واالرتقاء ببيئة األعمال إىل املستو

  .العاملية عرب توفري منصة داعمة للنمو احمللي واإلقليمي والدويل
ملركز -   .رفع القدرات التنافسية للبنوك احمللية نتيجة لتزايد عملية املنافسة من قبل البنوك األجنبية العاملة 
  .املاليةإجياد فرص عمل يف قطاع اخلدمات  -
  .يساعد على حتسني معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل -
  .متكني املؤسسات املالية اإلقليمية والعاملية من االزدهار يف بيئة مواتية للنمو  -
  .تعزيز املكانة الدبلوماسية للدولة على املستويني اإلقليمي والدويل -

  : دور املراكز املالية الدولية -5
  : يتلخص يف اآليت

بتجميع املدخرات والودائع من املقيمني وغري املقيمني، ومن مت إقراضها للمؤسسات  :جتميع وتصدير األموال
  .والشركات احملتاجة للتمويل

تتمثل يف حتويالت ثالثية األطراف ما بني مقرض ومقرتض أجنبيني عرب مؤسسات مالية متمركزة  :احللقة الدائرية
  .لثيف بلد كطرف 

تسجل حركة األموال ما بني مقرض ومقرتض غري مقيمني، والبلد املوجود فيه املركز املايل الدويل : الدور التسجيلي
وما يعاب على هذا ). مركز عبور أو حجز(ال يتأثر حبركة األموال، وهذا الدور تقتصر عليه شركات األوفشور 

  .الدور هو املسامهة يف عملية غسيل األموال
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  :شروط قيام املراكز املالية الدولية - 6 
نه دويل وليس حملي، جيب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية   :لكي يصطلح على أي مركز مايل 

إن طبيعة النظم السياسية تقوم بدور مهم يف متركز العمليات املالية حىت تتحول إىل  :الشروط السياسية واألمنية
ازفة املالية، على عكس مركز مايل دويل، فاالستقرار السياسي وا ت متدنية أو مقبولة من ا ألمين يرتجم إىل مستو

ت العسكرية، الثورات الشعبية واحلروب األهلية، وكذا عدم  لتقلبات السياسية، كاالنقال املناطق اليت متتاز 
العابرة للحدود، مما  استقرار احلكومات وسرعة تغري القوانني والتشريعات، فهي تشكل مركز طرد لألموال األجنبية

ا حنو مناطق أكثر أمنا واستقرار    .من الناحية السياسية واألمنية اتسعى الشركات املالية لتوجيه أنظارها واهتماما

  :  ترتكز على اآليت :الشروط االقتصادية
  .ت ماليةتوفر املنشآت القاعدية ملختلف التعامالت املالية واملصرفية، من بنوك، بورصات، شركات ومؤسسا -
  .توفر مستوى عايل من التطور االقتصادي يف شىت اجلوانب -
  .املشاركة الواسعة يف التجارة الدولية، من خالل قوة التجارة واالنفتاح احملليني -

  : ترتكز على اآليت :الشروط املالية
تستفيد املؤسسات اإلعفاء النسيب أو الكلي للضرائب، كما هو احلال يف جزر البهاماس ولكسمبورغ، حيث  -

  .املالية هناك من ختفيضات ضريبية هامة
دوات مالية حمددة،  - عدم فرض قيود على التعامالت املالية واملصرفية، مثل حتويل األموال إىل اخلارج والتعامل 

  .تسقيف القروض، وكذا حتديد معدالت الفائدة
  .اطي القانوين للبنوكعدم فرض قيود حتد من هامش ربح املؤسسات املالية، كاالحتي -
  .حجم ضخم من التعامالت املالية واملصرفية والتبادالت املالية الدولية -

  : تتمثل فيما يلي :الشروط التقنية
ا الداخلية واخلارجية وشبكات التقنية الواسعة -   .توفري البيئة اخلاصة بوسائل االتصال والربط بشبكا
  .املعلومات آلياالتطور التكنولوجي والسرعة يف أداء  -
  .توفر وانتشار األجهزة والربامج التقنية املساعدة ألداء العمليات املالية واملصرفية بسرعة عالية وبتكاليف معقولة -

  :واليت جيب توفرها يف املراكز املالية الدولية، وهي كاآليت :شروط أخرى
  .دوجود أسواق مالية مستقرة ومنفتحة على العامل اخلارجي وبال قيو  -
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  .وجود يد عاملة متخصصة ومتتلك تكوينا وكفاءة عالية -
  .السرية والكتمان يف التعامالت -
  .تعدد اللغات -

  :أهم املراكز املالية الدولية -7
  :املراكز املالية العاملية مثل لندن، زيوريخ، نيويورك، طوكيو، وغريها من املراكز املالية الدولية، وأمهها اآليت

ريخ إنشائها لعام  :بورصة نيويورك ت املتحدة األمريكية والعامل، إذ يعود  ، وتعترب 1817تعترب األوىل يف الوال
الشركات املدرجة فيها من أكرب الشركات العاملية، ومؤشرات قياس أدائها داوجونز وستاندرز أند بورز اليت تعترب 

لس الكبري، وت سم ا مل بورصات العامل واملعروفة  قع يف نيويورك وول سرتيت، وتبلغ قيمتها أكثر من مرجعية 
ا اليومية عام  16 مليار دوالر أمريكي،  169ما يقارب  2013تريليون دوالر أمريكي، ومتوسط قيمة تداوال

  .شركة أمريكية 1500شركة، منها  1900بلغ عدد الشركات املدرجة فيها  2014واعتبارا من عام 

مركز مايل أورويب، كما حتتل املركز الثاين بعد نيويورك يف العامل، وبدأت تكتسب تعترب لندن أهم  :بورصة لندن
اية  ا تنتشر مع  ولندا، مث أخذت شهر أمهيتها منذ بداية القرن السابع عشر، حيث خلفت بورصة أمسرتدام 

ندن اليت تقوم بدورين القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ومن أهم مؤسسات لندن كمركز مايل جند بورصة ل
ألوراق  لنسبة للربيطانيني واألجانب، وكذلك تعترب مركزا عامليا للتعامل  رئيسيني، إذ متثل مصدرا لرؤوس األموال 

ميز (LSE)ويرمز لسوق لندن لألوراق املالية بـ  .املالية ، وحتتوي على عدة مؤشرات أمهها وأكربها مؤشر فينيشال 
FTSE 100 شركة  3000تريليون دوالر أمريكي، وتضم  3.396وتبلغ قيمتها السوقية  .ركة بريطانيةألكرب مئة ش

 2011يف عام  TMXدولة خمتلفة، وتعترب سوقا دوليا ضخما لبيع وشراء األسهم، واندجمت مع جمموعة  70من 

  .لتصبح أكرب بورصة يف اململكة املتحدة وأورو كلها

ولندا وهي يورونيكست يف عام : السوق األوروبية لألوراق املالية مت إنشاء بورصة أوروبية مقرها أمسرتدام 
بعد توحيد االحتاد األورويب، وهلا عدة فروع يف بلدان أوروبية أخرى كبلجيكا، فرنسا، الربتغال واململكة  2000

ا خامس أكرب تريليون دوالر، مما جعله 2.93بلغت قيمتها السوقية ما يقرب  2010املتحدة، واعتبارا من عام 
مع السوق األوروبية األمريكية ألوراق املال، األمر الذي عزز  2007سوق أوراق مالية يف العامل، اندجمت يف عام 

ا الرئيسية يف األسهم واألوراق املالية وتقدم  ا ألن تصبح يف مقدمة أسواق األوراق املالية يف العامل، خدما صدار
  .واخلدمات للغريخدمات املقاصة، وكذلك املعلومات 



 ودان بوعبدهللا.د                                                                  املاليةأنواع األدوات : الدرس السادس عشر

134 
 

قتصاد :البورصة األملانية لألوراق املالية الضخمة  اإن أسواق املال األملانية تتميز بصغري حجمها مقارنة 
ا جمزأة، فليس هناك سوق نقدية أو مالية موحدة، فهناك ثالث مراكز كبرية يف كل  واحتياجات مشاريعها، كما أ

فبالرغم من ، 1994وتعترب بورصة فرانكفورت األم واألكرب، واليت أنشئت عام . من فرانكفرت، ميونخ وهامبورج
ا متتلك فروعا متعددة متثلها يف عد ة بلدان أوروبية مثل لوكسومربغ، إسبانيا وسويسرا، وتبلغ قيمتها حداثتها إال أ

. وتعد من الشركات الضخمة العاملية، 2010شركة يف عام  765تريليون دوالر، وضمت حوايل  1.468السوقية 
  . يف السوق املايل األملاين DAXويتم قياس حركة واجتاه أسعار سوق األوراق املالية من خالل مؤشر 

ن 1878أنشئت بورصة طوكيو يف عام : سوق طوكيو لألوراق املالية حتتوي قوائمها على . ومقرها طوكيو، اليا
لث أكرب بورصة يف 2012شركة من أكرب الشركات يف العامل عام  2200أكثر من  ، وهي أكرب بورصة يف آسيا، و

، واندجمت بورصة طوكيو مع أوساكا لألوراق املالية تريليون دوالر أمريكي 3.478العامل، بقيمتها السوقية اليت تبلغ 
ا كأكرب بورصة يف آسيا، وهي حليف مقرب من بورصة لندن لألوراق املالية،  2012يف منتصف عام  لتعزز صدار

ويتم قياس حركة واجتاه . األمر الذي يسهل التجارة بينهما بشكل خاص، وبني قاريت آسيا وأورو بشكل عام
  .  الية يف طوكيو من خالل مؤشر نيكايأسعار سوق امل

سم : (SEKH) سوق هونج كونج لألوراق املالية رابطة وسطاء هونج  "سست بورصة هونج كونج ألول مرة 
، وتعد واحدة من كربى بورصات الصني، إذ حتتل 1914وأعيد تسميتها مرة أخرى عام  1891يف عام " كونج

تريليون  2.831املرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بعد بورصة طوكيو وشنغهاي، بقيمة سوقية بلغت قرابة 
ا اليومية حوايل  .دوالر أمريكي شركة عاملية مدرجة يف قوائمها من مجيع أحناء العامل،  1599وتشمل يف نشاطا
  . مؤشر هانج سينج الذي يعد من أهم مؤشرات التداول يف العاملوتقوم بنشر 

هناك العديد من األسواق املالية العاملية اليت ترقى إىل مصاف املراكز املالية الدولية، منها : أسواق مالية أخرى
ل، سوق فانكوفر وسوق تورنتو لألوراق املالية، سوق  شانغهاي لألوراق سوق األوراق املالية ألسرتاليا، بورصة منرت

سداك لألوراق املالية، بورصة بوسطن، بورصة شيكاغو، بورصة واشنطن دي سي، بورصة سان  املالية، سوق 

ض، سوق ديب بورصة  ،بورصة جنيف، بورصة زيورخ ،فرانسيسكو، سوق الدوحة، بورصة لوكسمبورغ، سوق الر

  .148سوق سنغافورة ،سيول

                                                             
ن 148 - 77، ص ص 2019، دار علي بن زيد، بسكرة، - تقييم األسهم والسندات  -األسواق املالية الدولية : بن ابراهيم الغايل، بن ضيف دمحم عد

87.  
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