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 تقدمي:
ابلغة التأثري يف  احلديثة وعنصرا فاعال ضمن جمموع املتغريات االقتصاديةتعد النقود عصب احلياة االقتصادية 

اليومي حىت آاثرها املباشرة  النشاط االقتصادي، إذ ال ميكن ألحد أن ينكر أمهيتها ابتداء من أثرها على التعامل
افة إىل العالقة الوطيدة اليت هذا ابإلض وغري املباشرة على أبرز املؤشرات االقتصادية الكلية كالناتج والدخل والنمو،

أصال أحد  االستقرار االقتصادي والنقدي والذي هو تربط التقلبات يف عرض النقود والطلب عليها مبستوايت
 جبودة احمليطني املايل واالستثماري . حمددات التوازن االقتصادي، فضال عما يتعلق

من أجل تقدمي إحاطة  النقدي و أسواق رأس املال""حماضرات يف االقتصاد أتيت هذه املطبوعة املعنونة ب 
األساسية يف موضوعات النقود والبنوك واألسواق املالية، سيما ابلنسبة لطلبة السنة  نظرية شاملة للمفاهيم واجلوانب

أهم  نياقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، على النحو الذي يتيح تزويد املتلقي وإثراء معارفه يف واحد من ب اثنية علوم
مع موضوعات  جماالت علم االقتصاد ككل، ويسمح بتكامل جمموع مهاراته وخرباته اليت تتقاطع يف عديد جوانبها

 االقتصاد البنكي واالقتصاد الكلي واملالية العامة وغريها من املواضيع األخرى.
علق مبحاضرات السواق رأس مشلت املطبوعة قسمني رئيسني األول متعلق مبحاضرات االقتصاد النقدي و الثاين مت

 املال كما يلي:
 النقود و األنظمة احملاضرة األوىل:
 النظرايت النقدية احملاضرة الثانية:
 البنك املركزي احملاضرة الثالثة:
 السياسة النقدية احملاضرة الرابعة:

 البنوك اإلسالمية احملاضرة اخلامسة:
 السوق النقدي احملاضرة السادسة:

 األسواق املالية السابعة:احملاضرة 
 املشتقات املالية احملاضرة الثامنة:
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 القسم األول:

 محاضرات االقتصاد النقدي
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 احملاضرة األوىل: النقود واألنظمة النقدية 
I. النقود واملبادالت 

وطبيعة العالقات مل تتخذ النقود شكلها احلايل منذ القدم بل تطورت تبعا الختالفات األزمنة واجملتمعات 
والعادات االقتصادية حيث أصبحت تلعب دورا كبريا يف التأثري على التغريات احلقيقية يف االقتصاد، خاصة من 

 حيث مكوانهتا ووظائفها اليت جتعل منها أداة للتبادل ومقبولة قبوال عاما هلذا الغرض من قبل أفراد اجملتمع.
 املبادلة: (1

ل ثالثة أوجه أساسية هي: إنتاج السلع واخلدمات، تبادهلا مقابل سلع يظهر النشاط االقتصادي من خال
وخدمات أخرى وأخريا استهالكها، هلذا تعترب املبادلة عملية ضرورية نتجت بسبب تقسيم العمل لرتبط بني اإلنتاج 

 واالستهالك.
I.1. :مهزة وصل "هي عملية التنازل عن شيء مقابل احلصول على شيء آخر وهي مبثابة  تعريف املبادلة

 بني منتج السلعة ومستهلكها".
II.1.  :أشكال املبادلة 
: تعترب أول شكل من أشكال املبادلة وتعين مبادلة سلعة )خدمة( بسلعة )خبدمة( أو املقايضة -أ

سلعة خبدمة دون استخدام النقود، غري أنه سرعان ما اعرتض عملية املقايضة بعض 
 الصعوابت حالت دون استمرار العمل هبا ميكن استخالصها فيما يلي: 

 ت.عدم توافق الرغبات بني املتبادلني يف كل احلاال 
 غياب مقياس واحد )اثبت( تقاس على أساسه قيم السلع. 
 عدم قابلية بعض السلع للتجزئة . 
 عدم إمكانية ختزين بعض السلع لفرتة طويلة. 
 صعوبة محل بعض أنواع السلع. 

أمام هذه الصعوابت تدرجت )اجتهت( اجملتمعات إىل إدراج سلع وسيطية يتقبلها اجلميع نظرا 
رغبات البشرية ولسهولة ختزينها كي تصبح أداة ملبادلة أخرى بعضها ببعض، لضرورهتا واستجابتها لل

 مثل: الشاي، امللح ...، مث تطورت إىل املعادن النفيسة مث إىل النقود أبشكاهلا احلالية اليوم.
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 املبادلة بواسطة النقود:  -ب
املعاصرة وتسمح بقياس النقود هي وسيلة ضرورية لتحقيق عملية التبادل يف احلياة االقتصادية  

 قيم السلع.
النقود هي أعلى درجات السيولة، تلقى القبول العام يف التداول وتستخدم كوسيط يف تنفيذ  

املبادالت لتكون مثن يف عمليات البيع والشراء وتستخدم مقياسا للقيمة يف كل أنواع 
 النشاط االقتصادي.

 : خصائص النقود )الشروط الواجب توافرها يف النقود( (2
 أي تتمتع ابلقبول العام من اجلميع.صفة العمومية:  .1
 أي التمتع ابلثبات النسيب يف قيمتها وغري قابلة للتلف نتيجة للتداول. صفة الدوام والثبات: .2
 أي ميكن جتزئتها وتقسيمها.القابلية للتجزئة:  .3
 فهي خفيفة الوزن وصغرية احلجم.سهولة احلمل:  .4
 أي تكون اندرة نسبيا. صفة الندرة: .5

 وظائف النقود: (3
 للنقود وظائف متعددة تسمح حبسن سري النشاط االقتصادي وتسهله وهي:  

تسهل استخدام النقود عملية التبادل بني طاليب السلعة وعارضيها ألهنا عادة النقود كوسيط للتبادل:  .1
 لصغرية(.تكون مقسمة إىل وحدات صغرية متكن من تسوية املعامالت )الكبرية وا

تلعب النقود دور مقياس للقيم أي أهنا تعترب وسيلة  النقود كمقياس للقيمة )أي وحدة للتحاسب(: .2
للتعبري العددي عن قيمة السلع واخلدمات املوجودة يف السوق، حيث أدت هذه الوظيفة إىل القضاء 

دد معدالت على مشكلة هامة كانت تظهر يف ظل املقايضة وهي مشكلة عدد نسب املقايضة أو ع
 التبادل، فأدى وجود النقود إىل ختفيض عدد معدالت التبادل يف اجملتمع بشكل كبري.

 فاملطلوب هو:  A.B.C.Dسلع   4إذا كان هناك جمتمع به  مثال:
 . Pحساب عدد نسب املقايضة أو معدالت التبادل إذا كان اجملتمع يعمل بنظام املقايضة   .1
 كنقود ؟ Dعدد معدالت التبادل إذا اختذ اجملتمع السلعة    .2

𝑛(𝑛−1)( عدد نسب املقايضة:   1:    احلل 

2
 )عدد السلع(  n=4حيث  
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                                 6 =4(4−1)

2
  

 n-1=  1-4=3( عدد معدالت التبادل يف اقتصاد النقدي:  2           
6وبذلك فقد أدى وجود النقود إىل ختفيض عدد معدالت التبادل                 > 3 

إن اخلصائص اليت تتميز هبا النقود مثل خفة وزهنا وصعوبة النقود كمخزن للقيمة )كمستودع(:   .3
تلفها جعلت اإلنسان يفضلها عن غريها عند االدخار الستخدامها عند احلاجة إلشباع رغباته من 

 دمات.السلع واخل
ال تسبب مشاكل للدائن أو املدين(  )شرط أن تكون قيمتها مستقرة وسيط للمدفوعات اآلجلة: .4

تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة االلتزامات سواء كانت نتيجة االقرتاض أو انشئة عن عملية البيع 
 على احلساب.

 أشكال النقود )األنواع(: (4
نت عبارة عن سلع متنوعة )جلود، قمح، مسك...( مث أصبحت عرفت النقود عرب العصور أشكاال خمتلفة فكا

 معادن نفسية من الذهب والفضة إىل أن أصبحت على شكلها الذي نعرفه اليوم.
 استخدام السلع الوسيطية كنقود )القمح، املواشي..(.  هي النقود السلعية: .1
طلبات السوق، والنقود ظهرت هذه النقود عند عجز نظام املقايضة عن تلبية مت النقود املعدنية: .2

 املعدنية هي تلك النقود املسكوكة من املعدن كالذهب، الفضة، الربونز وهي شكالن: 
هي النقود اليت تتعادل قيمتها كنقد )القيمة االمسية القانونية( مع قيمتها   نقود معدنية كاملة: -1

 كسلعة )املعدن( )القيمة السوقية(.
حالة ارتفاع القيمة السوقية )املعدن(عن القانونية نقوم بصهر الذهب إىل مسكوكات مما يؤدي إىل   

 زايدة عرض البدائل، فتنخفض القيمة السوقية حىت تتعادل مرة أخرى مع القيمة القانونية والعكس(.
ه وتستخدم وفيها تفوق قيمتها القانونية على قيمة املعدن الذي حتتوي نقود معدنية مساعدة:  -2

 لتسهيل حاجة املعامالت.
هي نقود قانونية إلزامية يصدرها البنك املركزي حيث أن الدولة تلزم األشخاص بقبوهلا  النقود الورقية: .3

للتداول دون أن يكون هلم احلق يف حتويلها إىل ذهب أو فضة، فهي عبارة عن واثئق تصدر حلاملها 
 اليت أصدرهتا. ومتثل دينا معنيا يف ذمة السلطات النقدية



 د العجاج فاطمة الزهراء                                 املال حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس

 

9 
 

 النقود أنواع

 إلكترونية نقود إئتمانية نقود سلعية نقود

 غير نقود
 معدنية

 ورقة معدنية نقود
 إلزامية

ةمصرفي  

هي بطاقة خاصة يصدرها املصرف لعميله لتزويده برقم سري خيوله استخدام النقود االئتمانية:  .4
البطاقة املذكورة اليت متكنه من احلصول على السلع واخلدمات من احملالت وأماكن معينة ومتنح هذه 

 البطاقة لالستغناء عن محل األوراق النقدية والشيكات.
وتتكون من احلساابت اجلارية أو الودائع حتت الطلب لدى البنوك وتنتقل ملكية  ة:النقود املصرفي .5

 هذه الودائع من شخص آلخر بواسطة الشيكات.
ويطلق عليها كذلك النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع  النقود اإللكرتونية: .6

 عن بعد بواسطة شبكة اإلنرتنت.مسجلة على وسائط الكرتونية ومن خصائصها طريقة التمويل 
تضم األصول اليت يغيب فيها اجلوهر النقدي أي أهنا ال تتمتع ابلسيولة املطلقة، ومتثل  أشباه النقود: .7

الودائع ألجل وحساابت االدخار يف البنوك التجارية وبنوك االدخار مقابل فائدة ويكون االتفاق على 
ليها مسبقا هلذا ال تتمتع هذه الودائع ابلسيولة، فهي عدم سحب الودائع إال بعد مرور فرتة متفق ع

 أشباه نقود.و الشكل املوايل ميثل لنا أشكال النقود ابختصار:
 :أشكال النقود1الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على املراجع السابقة
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II.  ـــام النقدي  النظـــ
النظام النقدي عبارة عن تنظيم اقتصادي يتضمن جمموعة العالقات والتنظيمات اليت متيز احلياة النقدية جملتمع 

 ما خالل فرتة زمنية معينة ونطاق مكاين حمدد.
اإلجراءات والقواعد اليت تضبط وحدة التحاسب النقدية أي إصدار وسحب كما يعرف أبنه جمموعة من 

 النقود من التداول بكافة أنواعها )نقود سلعية، مسكوكات، ونقود معدنية، نقود ورقية، نقود ائتمانية(.
ت على املستوى الدويل يعرف النظام النقدي بكونه جمموع العالقات النقدية الدولية املنبثقة عن االتفاقيا

 الدولية اليت تكفل تسوية احلساابت وتوفري السيولة.
هو نظام مركب تلعب فيه القاعدة النقدية الدور املسيطر يف عملية تنظيم تداول خصائص النظام النقدي:  

 النقود.
  أهداف النظام النقدي: 

 حتقيق األهداف السياسية واالقتصادية املتمثلة يف حتقيق االستقرار االقتصادي عموما. 
 رونة التحكم يف كمية النقود.م 
التشريعات والتنظيمات املنظمة ألداء النقود لوظائفها املختلفة تساهم يف احلفاظ على استقرار قيمة  

 العملة الوطنية حمليا وخارجيا.
قدرة السلطات النقدية )البنك املركزي، وزارة املالية( يف إصدار النقود وتنظيمه والتحكم يف كميته  

 ابلنقصان.ابلزايدة أو 
 أنواع األنظمة النقدية:  
 النظام النقدي املعدين )القاعدة السلعية(:  -1

هي القاعدة اليت تساوي فيها النقود قيمتها كسلعة نفس قيمتها كنقد، حبيث تستمد قيمتها من قيمة املادة 
 املكونة هلا واليت تتأثر بدورها ابلعرض والطلب وتشمل: 

: تكون النقود الورقية يف هذا النظام قابلة للصرف مقابل معدين الذهب والفضة، حيث مت نظام املعدنيني (أ
حتديد نسبة قانونية بني عيار الذهب والفضة حتددها الدولة، وطبق هذا النظام يف كل من )فرنسا، 

 م(.19ايطاليا، بلجيكا، سويسرا، اجنلرتا، الو.م.األمريكية، يف القرن 
 نني: شروط قيام نظام املعد 



 د العجاج فاطمة الزهراء                                 املال حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس

 

11 
 

 حرية حتويل السبائك إىل قطع نقدية جماان. 
 يتم التبادل بني املسكوكات الذهبية والفضة على أساس املعدن الصايف. 
تعيني معدل قانوين بني الذهب والفضة حبيث تكون النقود الذهبية والفضية ذات وزن وعيار  

 دوالر فضي. 16دوالر ذهيب = 1م : 19معني، فقد كان يف القرن 
صهر املسكوكات وحتويلها إىل سبائك حىت ال تصبح القيمة احلقيقية )السوقية، التجارية أي حرية  

قيمة ما فيها من معدن( أكرب من القيمة القانونية االمسية اليت تعطيها إايها السلطة النقدية طبقا 
 لقانون العرض والطلب.

 سعار الصرف الدولية.حرية استرياد وتصدير املعدن الثمني ألجل احلفاظ على استقرار أ 
 مزااي النظام )ملاذا استعملوا قاعدة املعدنيني(: 
 زايدة حجم القاعدة النقدية فتزداد كمية النقود بزايدة حجم املبادالت واملعامالت التجارية. 
 استقرار الصرف كونه يضمن املستوى العام لألسعار أكثر من نظام املعدن الواحد. 
 عيوب النظام:  
على استقرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة التعامل يف السوق، ويف حالة  صعوبة احملافظة 

اختالف هااتن النسبتان فان املعدن الذي ترتفع قيمته مييل إىل االختفاء عن التداول وحيل حمله 
العملة الرديئة تطرد العملة الذي مفاده أن: " غريشام"املعدن الرخيص وهو ما يعرف بقانون "

 لتداول".اجليدة من ا
م، حيث اخنفضت قيمة النقد 1929زعزعة ثقة وكفاءة النظام بعد األزمة االقتصادية العاملية سنة  

بينما بقيت قيمة الذهب مرتفعة تبعا لندرته الطبيعية ابإلضافة إىل تراجع مبدأ احلرية االقتصادية 
 بسبب زايدة التدخل احلكومي يف كافة النشاطات.

 ذهب أو فضة(: نظام املعدن الواحد )إما (ب
يرتكز هذا النظام على قاعدة الذهب أي يتم حتديد قيمة الوحدة النقدية على أساس ما نظام الذهب:  .1

حتتويه من ذهب وتتعدد داخل هذا النظام أنظمة فرعية هي: نظام املسكوكات الذهبية، نظام السبائك، 
 نظام الصرف ابلذهب.



 د العجاج فاطمة الزهراء                                 املال حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس

 

12 
 

لقد كان من أقدم النظم الذهبية املعروفة بدأت بريطانيا اعتماده يف نظام املسكوكات الذهبية:  (1
م ويف هذا النظام يتم تعريف الوحدة النقدية على أساس وزن معني من الذهب وعيار معني، 1821

حيث يتم تداول املسكوكات الذهبية على شكل قطع نقدية متماثلة يف الوزن والعيار، ختتم عليها 
م 1933م ومل تتخل عنه الو.م.األمريكية حىت هناية 1925ال به حىت رموز الدولة، ظل معمو 
 ويشرتط يف هذا النظام: 

حتديد وزن وعيار الوحدة النقدية املتداولة بنسبة اثبتة بني وحدة النقد وكمية معينة من الذهب،  
 غ من الذهب.7.3جنيه اسرتليين=  1فمثال كان 

 القيمة االمسية عن القيمة احلقيقية.حرية سك الذهب دون تكاليف ملنع زايدة  
 حرية صهر املسكوكات والسبائك الذهبية دون قيد ملنع هبوط القيمة االمسية عن قيمتها احلقيقية. 
حرية حتويل مجيع أنواع العمالت إىل سبائك وقابلية صرف األوراق النقدية ابملسكوكات الذهبية  

 وذلك تبعا للبيع القانوين للذهب.
ة يف استرياد وتصدير الذهب حفاظا على تعادل قيمة العملة الداخلية مع القيمة احلرية املطلق 

اخلارجية إال أن ندرة املعدن وعدم توسع إنتاجه أمام توسع إنتاجية السلع واخلدمات أدت إىل 
 ارتفاع األسعار واالجتاه حنو احتكار الذهب يف السوق مما أدى إىل اهنيار هذا النظام.

نظرا لظروف احلرب العالية األوىل تعذر سك القطع الذهبية بنفس احلرية اليت  هبية: نظام السبائك الذ (2
كانت يف نظام املسكوكات الذهبية )بسبب ارتفاع نفقات شراء األسلحة ومتويل احلرب وأصبح من 
الصعب نقل الذهب من دولة إىل أخرى( وقام هذا النظام على نفس شروط نظام املسكوكات 

أن تداول الذهب يتم على أساس سبائك ذهبية ذات عيار معني بوزن كبري نسبيا،  الذهبية فضال عن 
كما يعطي هذا النظام حرية حتويل النقود الورقية )البنكنوت( إىل ذهب حسب قيمة كل سبيكة 

 ابلنقود، ويشرتط لقبول عملية التحويل توافر كمية كافية من النقود الورقية.
هلا يف العودة لنظام املسكوكات الذهبية بعد انتهاء احلرب العاملية وقد وجدت الدول أنه ال مصلحة   

 خاصة أن نطاق املعامالت التجارية قد اتسع ابستخدام األوراق النقدية )البنكنوت(.
يتم هنا ربط قيمة عملة بلد ضعيف (: 1922نظام الصرف ابلذهب: )بعد مؤمتر جنوه اإليطالية  (3

ة بلد آخر تسري على نظام قاعدة الذهب بنسبة اثبتة )سعر ال ميلك خمزون من الذهب بقيمة عمل
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صرف اثبت( فيتم التعامل داخليا ابلعملة احمللية وإما خارجيا فيتم التعامل على أساس من ذهب 
 ابستخدام البلد املتبوع مقابل فوائد حيصل عليها، ومن عيوب هذا النظام:

ية والسياسية، فتعرض البلد املتبوع إىل أزمات املساس بسيادة البلد التابع بسبب التبعية االقتصاد 
 وخسائر ينعكس أثره تلقائيا على البلد التابع.

م، له نفس 1914عرف نظام الفضة منذ القدم واستمرت العديد من الدول إبتباعه حىت  نظام الفضة:  .2
إال أن  خصائص وشروط نظام الذهب )مع التسوية إىل حتويل القاعدة النقدية من ذهب إىل فضة فقط(

إقبال معظم الدول على إتباع نظام الذهب يف معامالهتم الدولية جعل قيمة النقود الفضية تتدهور لترتك 
 اجملال للتعامل ابلذهب لوحده.

 النظام النقدي االئتماين )القانوين، اإللزامي، الورقي، احلر( يف القاعدة االئتمانية:  -2
يعتمد على احتياطي املعادن النفيسة الثمينة، اذ أن احتياجات يف ظل هذه القاعدة مل يعد إصدار النقود 

الدول احلديثة إىل النقود أصبحت كثرية جدا ال ميكن ربطها ابحتياطي الذهب وإمنا يقوم البنك املركزي إبصدار 
 الكمية الالزمة لتغطية حاجة املبادالت التجارية.

 خصائص النظام النقدي االئتماين:  
 النقدي فيه إال حباجة اقتصاد الدولة.ال يرتبط اإلصدار  
 متركز اإلصدار النقدي فيه لدى سلطة نقدية وحيدة متمثلة يف البنك املركزي. 
إلزامية التعامل ابألوراق النقدية غري القابلة للتحويل إىل ذهب أو أي معدن آخر فهي ال قيمة هلا حبد  

، إال أن القوة الشرائية للنقود الورقية غري اثبت ذاهتا بل تستمد قيمتها من قوة القانون وتتمتع ابملرونة 
 ابعتبار إمكانية إصدار املزيد لدى كل ضرورة، إال أن للنظام كان هناك مؤيدين ومعارضني: 

عاب معارضو النظام عدم ضمانه الستقرار أسعار الصرف واملعامالت الدولية، معارضي النظام:  .1
نتيجة التضخم الذي يلحق أشد الضرر ابلطبقة الفقرية  كما أنه يؤدي إىل اهنيار النظام االقتصادي

 وأصحاب الدخول الثابتة.
أجابوا بكون النظام كان مفروضا ومل يكن اختياراي نتيجة احلرب العاملية األوىل  مؤيدي النظام: .2

فضخ وزايدة حجم املبادالت وعدم كفاية النقود املتوفرة لتغطيتها، كما أن النظام يتميز مبرونة العرض، 
 املزيد من النقود يف التداول يقضي على حالة االنكماش يف االقتصاد والعكس يف حالة التضخم.
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مازال الذهب حيتفظ مبكانته كأصل احتياطي لدى السلطات النقدية يف العامل على الرغم من 
 إهناء دوره النقدي يف إطار النظام النقدي الدويل.

 الدوالر ونظام النقد الدويل : .3

والر احملور األساسي للنظام النقدي الدويل الذي جاء به مؤمتر بريتون وودز ونقطة االرتكاز يف شكل الد
نظام استقرار أسعار الصرف ويعود السبب يف ذلك لكون الوالايت املتحدة األمريكية خرجت منتصرة 

اب اليت دمرهتا من احلرب وبكامل قوهتا االقتصادية ألن احلرب مل تدر يف أراضي أمريكية على عكس أورو 
أمام هذا الوضع مل ميكن ألمريكا سوى اقرتاح خطة  احلرب فأصبح الدوالر سيد العمالت بال منازع .

مارشال واليت عرفت ابسم برانمج اإلنعاش األورويب و قد قامت الدول األوروبية بتخفيض قيمة عملتها 
 بغرض تشجيع صادراهتا  .

الدول األوروبية وزايدة احتياطاهتا النقدية كما جلب رؤوس أموال أمريكا أدى هذا إىل حتسني موازين مدفوعات 
ووضع هذا األمر حدا أمام ندرة الدوالر وأصبح العامل يعرف وفرة الدوالر حيث تراكم لدى الدول الفائض مع 

 الوالايت املتحدة خاصة الدول األوروبية و ارتفاع معدالت التضخم العاملي .

 دويل يف ظل اتفاقية بريتون وودز:النظام النقدي ال  -

بعد احلرب العاملية الثانية، شهد االقتصاد العاملي هزات واضطراابت عنيفة يف نظامه النقدي ومعدالت منخفضة 
حلركة التجارة العاملية. مما أدى أبمريكا وبريطانيا للتفكري يف خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعالقات نقدية 

 1944ما بعد احلرب وهلذا الغرض نظمت مؤمتر يف بريتون وودز ابلوالايت املتحدة يف يوليو دولية لعامل لفرتة 
 دولة يف ظل وجود اقتصاديني عامليني مها جون مينار كينز وهاري ديكستو وايت .  44وحضر هذا املؤمتر 

 أهم أهداف املؤمتر :

 ( ضمان حرية التحويل بني العمالت الدول املختلفة.1
 نظام ألسعار الصرف مينع التقلبات العنيفة فيما بينها.( وضع 2
 (  حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات.3
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 ( النظر يف موضوع االحتياطات الدولية لتوفري السيولة الدولية.4
 ( اإلدارة الدولية للنظام النقدي العاملي اجلديد . 5

)و الذي مارس دورا هاما  يف استقرار أسعار  الدويل صندوق النقدمن أهم نتائج املؤمتر إنشاء نتائج املؤمتر :
أو  البنك الدويل للتعمري واإلنشاءالصرف واإلشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي العاملي اجلديد.(  و إنشاء 

ما يعرف ابسم البنك العاملي )والغرض منه هو مساعدة الدول األوروبية اليت دمرهنا احلرب مث مساعدة الدول 
 رى على التنمية االقتصادية(.األخ

 وقد متيزت هذه املرحلة اليت ساد فيها نظام بريتون وودز بعدة مراحل:مراحل نظام بريتون وودز:
 :1958-1945املرحلة األوىل 

وهي مرحلة أفول االستعمار وحصول معظم املستعمرات وأشباه املستعمرات على استقالهلا السياسي، ويالحظ يف 
لدول حديثة االستقالل مل تعاين من مشكالت عويصة يف موازين مدفوعاهتا، ومل تضطر إىل هذه املرحلة أن ا

ختفيض عملتها أو التورط يف استدانة خارجية كبرية وذلك بسبب مرحلة اإلنشاء والتعمري اليت انشغلت فيها أورواب 
هذه الدول قد ختصصت يف بعد احلرب وابلتايل حجم الطلب الكبري هلذه البلدان على املنتجات اليت كانت 

اخل( وكذلك احلرب الكورية ابإلضافة إىل الرقابة على …املواد األولية -موارد الطاقة -إنتاجها )املواد الغذائية
وهو ما كان  1957عام  %20الصرف، وكان حجم ما متلكه هذه البلدان من جمموع االحتياطيات العاملية 

 .يتناسب مع نصيبها يف التجارة العاملية

 :1965-1958املرحلة الثانية 
تتميز هذه املرحلة ابخنفاض الطلب على منتجات الدول املتخلفة وابلتايل فإن السنوات السعيدة لعامل ما بعد 

احلرب كانت قد انتهت و زادت يف املقابل الثورة التكنولوجية اليت أدت إىل االستغناء عن كثري من املواد األولية 
كثري من الدول األوروبية تنتج املواد الغذائية، فعملت على وضع القيود اجلمركية ضد مبواد مصنوعة، وأصبحت ال

هذه املواد، األمر الذي أدى إىل ضعف السيولة، ونتيجة لذلك تطور العجز يف موازين مدفوعاهتا وأصبح يشكل 
 .مشكلة خطرية

 :1971-1965املرحلة الثالثة  حتلل نظام بريتون وودز 
قمة التناقضات والصراعات اليت احتدمت بني املراكز الرأمسالية العاملية ) الوالايت املتحدة متثل هذه الفرتة 
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عندما أعلن  1971األمريكية، دول غرب أورواب، الياابن ( اليت عجلت يف النهاية مبوت نظام بريتون وودز عام 
مث اختفى األساس اليت استند الرئيس نيكسون يف خطاب شهري له وقف قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب. و من 

إليها هذا النظام ) ثبات أسعار الصرف، جتنب القيود على املدفوعات اخلارجية، القابلية للتحويل، التزام الوالايت 
املتحدة بتحويل الدوالر إىل ذهب عند سعر اثبت (. كان اعتماد الوالايت املتحدة األمريكية يف متويل عجزها 

لعبه الدوالر كعملة دولية، ببساطة شديدة كان يف إمكاهنا أن تتوسع يف اإلصدار  اخلارجي على الدور الذي
التضخمي دون أن ختشى آاثره التضخمية طاملا أهنا تقوم بتصدير هذا التوسع إىل خمتلف دول العامل، وهذه الدول  

كان التوسع النقدي يف كانت تقبل الدوالرات الورقية وتعتربها كعملة احتياط لغطائها النقدي احمللي. وبذلك  
 الوالايت املتحدة ال يلبث أن ينعكس يف شكل توسع نقدي تضخمي يف الدول األخرى .

هذا النظام النقدي و ما يصاحبه من ضغوط تضخمية وبدأت  و ابلذات بدأت تعرتض على أوروابلكن دول 
وزهتا ذهباً. وأعقبها موجة عارمة لسحب فرنسا تطالب وزارة اخلزانة األمريكية بصرف الدوالرات الورقية اليت كان حب

الذهب من الوالايت املتحدة األمريكية من خمتلف دول العامل مما أدى إىل اهنيار الثقة ابلدوالر، ، اضطر الرئيس 
وفرض ضريبة  %10األمريكي نيكسون وقف قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب وختفيض املساعدات اخلارجية بنسبة 

اردات، وإعالن إجراءات تستهدف جتميد األجور واألسعار ملدة ثالثة أشهر للحد من على الو  %10مبقدار 
 التضخم. وكان ذلك إعالانً بنهاية عصر بريتون وودز.

أدى توفر الدوالر لدى دول الفائض مع الوالايت املتحدة إىل فقدان الثقة يف  سقوط نظام بريتون وودز:
ويل هذا الفائض إىل ذهب مما أدى إىل هبوط خمزون الرصيد الذهيب احتياطاهتا ابلدوالر ومن مث عمدت إىل حت

 املوجود يف حوزة الوالايت املتحدة .

وما زاد من سوء الوضع  اخنفاض أسعار الفائدة يف الوالايت املتحدة مع بقائها مرتفعة يف أورواب وهذا أدى إىل 
 هروب رؤوس األموال من أمريكا إىل أوراب .

 النظـام النقدي االلكرتوين:  .4
مع ثروة العلم والتطور التكنولوجي فقدت النقود شكلها املادي امللموس لتحفظ يف البطاقات الذكية ابلقرص 

 الصلب ألجهزة الكمبيوتر وعرب فضاءات املعلوماتية. )تعريف النقود سبق التطرق إليه(.
 أنواع النقود اإللكرتونية:  
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 املكافئ للشيك الورقي. الشيك اإللكرتوين: 
تتبع نفس إجراءات مدفوعات بطاقات االئتمان التقليدية فهي تقوم على  بطاقة االئتمان اإللكرتونية: 

 مبدأ الدفع املسبق.
 

  TFC  التحويل املايل اإللكرتوين: 
 ويتميز النظام النقدي اإللكرتوين ب:

 الكفاءة وسرعة تنفيذ الصفقات الكرتونيا. 
 اخلضوع لتقييد احلدود.العاملية وعدم  
 سهولة احليازة وعدم التقيد ابلرتاخيص. 
 عمليات الدفع اآلمنة . 

 العيوب:من مشاكل الدفع اإللكرتوين: 
 املالئمة: ليس كل األفراد خبريون ابستعمال التكنولوجيا. 
 إمكانية التالعب والتزوير والوقوع يف مشاكل غسيل األموال. 

 اقات ابلنسبة للدول.عدم جتانس تكنولوجيا صناعة البط
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 احملاضرة  الثانية: النظرايت النقدية   

عرفت النظرية النقدية تطورات من حيث موضوع البحث وأدوات التحليل املستخدمة مع تطور الفكر والواقع  
 م واىل غاية عصران احلاضر.18االقتصادي وهذا منذ هناية القرن 

Ⅰ :عوامل نشأة النظرية النقدية. 
تركته احلرب العاملية األوىل من آاثر اجتماعية، اقتصادية، ونفسية وخيمة، وما سببته من أزمات اقتصادية ما 

 حادة وحتوالت سياسية كربى كان سببا للتوجه حنو التفكري يف حلول جديدة.
مة وحدة النقد يف وتندرج النظرية النقدية حتت النظرايت االقتصادية اليت هتتم بتفسري وحتليل العوامل احملددة لقي

فرتة حمددة والعوامل اليت تؤثر يف اإلنتاج، الدخل، التشغيل، املستوى العام لألسعار وغريها من املتغريات 
 االقتصادية األخرى، ومن أهم النظرايت النقدية لدينا: 

 النظرية النقدية الكالسيكية: .1
م 16ان مث تطورت بعد ثورة األسعار يف القرن ترجع األفكار الكالسيكية يف النقود إىل فالسفة اليوانن والروم

كمية النقود وارتفاع خاصة بعد تدفق املعادن النفيسة من أمريكا إىل أورواب ما أدى إىل االهتمام أبمهية العالقة بني  
 نتيجة تدفق الذهب والفضة. األسعار

ومن  رية الكمية للنقودابلنظوقد بلورت جهود االقتصاد بني الكالسيك والنيوكالسيك ما عرف فيما بعد 
روادها: آدم مسيث، دافيد ريكاردو، ستيوارت ميل، جوان ابتيست ساي مالتسون ، وقد اعتمد هؤالء على 

 جمموعة من األسس واملبادئ ابإلضافة إىل عدد من االفرتاضات.
 األسس واملبادئ:  (أ
مسيث، فإن حرية الفرد يف  لصاحبه آدمدعه يعمل دعه مير"، ابالعتماد على مبدأ " احلرية االقتصادية: -

 نشاطاته، عمله وملكيته جتعله يعمل على حتقيق املنفعة العامة ابلتزامن مع مصاحله اخلاصة.
 حيث يقتصر عمل الدولة على خدمة اجملتمع يف جماالت النفع العام كالدفاع، القضاء.عدم تدخل الدولة:  -
تعترب امللكية الفردية أحد أهم أسس النظام الرأمسايل والذي ال يرد أي تعارض بني مصلحة  امللكية اخلاصة: -

 الفرد ومصلحة اجلماعة ابعتبار التوافق التلقائي .
 وهذه احلرية يف املنافسة حتقق التقدم االقتصادي لألفراد واجملتمعات. مبدأ املنافسة احلرة: -
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ن االقتصادي يتحقق دائما بصورة تلقائية عند مستوى العمالة اعترب الكالسيك أن التواز  قانون السوق: -
 العرض خيلق دائما طلبا مساواي له يف السوق )قانون املنافذ(.)التشغيل( الكاملة حبيث أن 

 يعترب الربح أهم حافز يدعوا إىل اإلنتاج.مبدأ الربح:  -
قود يف أي نشاط اقتصادي ما عدا : يعترب الكالسيك أنه ليس هناك من دور تلعبه النمبدأ حيادية النقود -

 وساطة املبادلة.
: أكد الكالسيك على مسألة التوازن التلقائي بني االدخار واالستثمار عند مبدأ مرونة جهاز سعر الفائدة -

 سعر الفائدة ابعتبار عدم أتثر املتغريات الكربى يف االقتصاد ابلنقود.
دوراهنا أدت ابإلخالل ابألسعار النسبية فإهنا لن ولو حدث تغريات يف كمية النقود أو سرعة "مالحظة: 

يف ظروف املنافسة التامة كفيلة إبعادة السوق إىل طبيعته )توازن(  وابلتايل  فمرونة األسعارتبقى مدة طويلة، 
زاد االدخار  ينخفض سعر الفائدة كلمالن حيقق أحد نفعا من النقود ما دام خيتزهنا إىل أن ينفقها حيث 

 ، والطلب على النقود يكون من أجل املعامالت فقط(.والعكس صحيح
 افرتاضات النظرية الكالسيكية:  (ب

ابعتبار حتقق التوازن االقتصادي دائما بصورة تلقائية فان النظام  : Tأو   Yثبات حجم املعامالت  -
االقتصادي ميلك القدرة على التحرك بصورة تلقائية حنو مستوى التوظيف الكامل للموارد اإلنتاجية )زايدة 

 اإلنتاج(.
ات يقصد هبا معدل متوسط عدد املرات اليت انتقلت فيها كل وحدة من وحد ثبات سرعة دوران النقود: -

النقود من يد إىل أخرى يف تسوية املبادالت التجارية واالقتصادية يف فرتة زمنية معينة، وتفرتض النظرية ثبات 
سرعة الدوران على األقل يف املدى القصري الرتباطها بعوامل بطيئة التغري من بينها )درجة كثافة السكان، 

 تطور العادات املصرفية واجلهاز املصريف(.
أصحاب هذا الرأي يرون وجود عالقة طردية بني   املستوى العام لألسعار بتغري كمية النقود:ارتباط تغري  -

كمية النقود واملستوى العام لألسعار فزايدة كمية النقود )الكتلة النقدية( تؤدي إىل زايدة أسعار السلع 
 واخلدمات وابلتايل حصول تضخم.

 معادلة التبادل صيغة فيشر )الو.م.أ(: (1
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)العرض النقدي( واملستوى العام   𝑀لصيغة وجود عالقة تناسبية بني كمية النقود الكلية تؤكد هذه ا
لألسعار حيث يكون جمموع قيم عمليات املبادلة مساواي للمبالغ املدفوعة يف تسويتها وذلك طبقا للصيغة 

 التالية: 
M.V=P.T                 ومنهP=𝑀.𝑉

𝑇
   

 : حيث
M ،كمية النقود :V   ،سرعة دوران النقود :T  ،حجم املبادالت :Pاملستوى العام لألسعار : 
 يف األجل القصري. Vيرى فيشر أن سرعة دوران النقود اثبتة  -
 اثبتة يف األجل القصري.  Tيرى فيشر أن حجم كمية املبادالت  -
 أما كمية النقود فريى أهنا تتحدد من قبل السلطات النقدية.  -
𝑃وعليه:     =

𝑉

𝑇
= 𝑀 

"هناك عالقة طردية بني املستوى العام لألسعار وكمية النقود إذ تؤدي الزايدة يف العرض النقدي إىل زايدة 
املستوى العام لألسعار بنفس النسبة وذلك يف ظل ثبات عدد املبادالت وسرعة دوران النقود يف األجل القصري"، 

 هذه النتيجة هي جوهر نظرية كمية النقود.
يف هذه النظرية أهنا مل تقدم التفسري االقتصادي للعالقة بني كمية النقود واملستوى العام لكن ما يالحظ 

لألسعار حبيث أن العالقة بينهما ليست آلية، فقد تزيد كمية النقود )الكتلة( دون ارتفاع األسعار ابإلضافة أهنا 
 دخل كامربج(.أمهلت عدد من املتغريات االقتصادية )سعر الفائدة( "وهو ما أجاب عنه م

 معادلة األرصدة النقدية احلاضرة "معادلة كامربج" لندن:  (2
عمل الكالسيكيون اجلدد أمثال "الفريد مارشال" على تفادي االنتقادات املوجهة ملعادلة فيشر، وقد توصلوا 

 لعالقة الطردية وأتكيدهم على ايف دراستهم لنظرية الطلب على النقود إىل معادلة تبادل تشابه متاما ملعادلة فيشر 
بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار، أما االختالف املوجود فقد كان برتكيز مدخل كامربج على رغبة الفرد يف 

𝑀𝑑االحتفاظ أبرصدة نقدية طبقا للصيغة التالية:  = 𝑘.𝑝.𝑦 
 : متثل التفضيل النقدي )السيولة(.Kالنقود،  على الطلب متثل  d Mحيث: 

   y  ،)الدخل احلقيقي لعملية اإلنتاج )حجم املعامالت :p .ميثل املستوى العام لألسعار : 
 يف األجل القصري. yاستقرار  
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 عند التوازن العرض النقدي يتساوى مع الطلب على النقود أي أن: 

  = kpdM=M 
ابلعالقة الطردية بني  عند مستوى العمالة الكاملة فان معادلة كامربدج تنتهي وثبات  Kابفرتاض ثبات  

 كمية النقود واملستوى العام لألسعار.
 مبقارنة املعادلتني فيشر وكامربج جند: 

𝑀……….        فيشر       =
1

𝑉
⋅ 𝑃𝑇 

𝑀      ………         كامربج        = 𝑘 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝑦                
𝑘 =

1

𝑉
 

 غري اثبتة.   vأصبحت سرعة دوران النقود  kكلما زادت تفضيل السيولة  
 لكن اتفقت املعادلتني كون أن الطلب على النقود هو دالة طردية يف الدخل النقدي.

 تقييم النظرية الكالسيكية لكمية النقود:  
 االجيابيات:  

 اعتماد األسلوب العلمي والرايضي يف شرح النظرية. -
 أتكيد حق الفرد يف احلرية واالختيار. -
 واقع االقتصادي آنذاك.تتفق آراء النظرية متاما مع ال -

 السلبيات
 وقفت النظرية عاجزة عن تفسري أو التنبؤ حبالة الكساد ومواجهة األزمة. -
 عدم واقعية افرتاضات النظرية وبعض مبادئها. -
اعتبار النقود كوسيلة مبادلة وخمزن للقيمة )تفضيل السيولة( وإمهال سعر الفائدة الذي يؤثر على  -

 كبري.الطلب على النقود بشكل  
 نظرية تفضيل السيولة لكينز:  .2

م )أتت ملعاجلة هذه األزمة( وكانت معظم 1929إن ظهور النظرية الكينزية كان بسبب أزمة الكساد الكبري 
املبادئ واألسس اليت اعتمدت عليها هذه النظرية مناقضة ملبادئ النظرية الكالسيكية )العاجزة عن حل األزمة(، 

لنقود كما تطلب ألجل املبادالت واالحتياط، فقد تطلب لذاهتا بدافع املضاربة إن اوكانت فكرته تقول ب: "

y

Y
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وميكن تلخيص  أو تفضيل السيولة وعليه يرتبط املستوى العام لألسعار بعاملي العرض والطلب الكليني"، 
 خمتلف مبادئ النظرية الكينزية كما يلي: 

سودها حالة من التشغيل التام عند التوازن رفض كينز فروض الكالسيك واليت تنص على أن اجملتمعات ت -
 الكلي.

أمهية تدخل الدولة لتنظيم ومراقبة االستثمار بصفة مؤقتة حيث يرى كينز أبن تلك احلرية التامة لألنشطة  -
االقتصادية حتدث خلال يف االقتصاد )ليس ابلضرورة حتقيق املصلحة اخلاصة يؤدي إىل حتقيق املنفعة 

 العامة(.
 من خالل السياسات االقتصادية )نقدية ومالية( يعمل على حتقيق مصلحة اجملتمع ككل.تدخل الدولة  -
يرى أبن البطالة يف اجملتمع ليست اختيارية بل إجبارية )ليس كما رآها الكالسيك( والسبب راجع إىل عدم   -

 كفاية االستثمارات.
حيث يؤدي االستهالك إىل زايدة االستهالك هو الذي يعمل على زايدة وتشجيع االستثمار وليس االدخار  -

 الطلب على اإلنتاج بينما يؤدي اخنفاضه إىل حالة من الركود.
عدم صحة فرضية مرونة األجور واألسعار )خصوصا األجور يف اجتاهها التنازيل ففي الواقع العملي ال  -

لى األجور  تنخفض األجور حسب العرض والطلب على اليد العاملة بل هناك عوامل أخرى أكثر أتثريا ع
 كمطالب النقاابت العمالية وكذا اخنفاض القدرة الشرائية.

م(، واحلقيقة أن الطلب هو 1929عدم صحة قانون ساي لألسواق وفكرة العرض خيلق الطلب )أزمة  -
 الذي خيلق العرض )دراسة السوق قبل اإلنتاج(.

دمات يتحدد بتساوي االستثمار انتقاد فكرة أن سعر الفائدة هو ظاهرة حقيقية )مرتبط بسوق السلع واخل -
مع االدخار(، واثبات أنه مرتبط بسوق النقد )يتحدد يف السوق النقدي حسب العرض والطلب على 

 النقود(.
عاجل كينز اجلانب النقدي من االقتصاد ابلتطرق إىل حالتني  النموذج النقدي وفق النظرية الكينزية: 

ي والطلب النقدي مث توصل إىل حالة التوازن من خالل مهمتني يف االقتصاد النقدي مها: العرض النقد
 تساوي العرض مع الطلب.
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أن عرض النقود متغري اثبت يف أي وقت من األوقات حبيث يتحدد بواسطة  :  يرى كينزعرض النقود .أ
البنك املركزي والذي حيدده حسب حاجة النشاط االقتصادي، ويعترب العرض النقدي الكمية النقدية 

 املتمثلة يف وسائل الدفع جبميع أنواعها وميكن التمييز بني: 
تمل على النقود الورقية اإللزامية والنقود يعرف مبجموع وسائل الدفع ويش :1Mاملفهوم الضيق  -

 املساعدة والودائع اجلارية اخلاصة وكلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جدا.
مضافا إليها الودائع ألجل  1M: تعرف ابلسيولة احمللية اخلاصة وتشتمل على  2Mاملفهوم الواسع  -

 . 1Mصناديق التوفري وهي أقل سيولة من  وودائع االدخار قصرية األجل ابلبنوك وودائع التوفري لدى
زائد الودائع احلكومية لدى البنوك كالسندات  2M: وتشتمل على 3Mمفهوم السيولة احمللية  -

 .2Mوأذوانت اخلزانة وهي أقل سيولة من 
والذي يتحدد من طرف البنك املركزي حسب  3Mإذن حجم املعروض النقدي يتمثل يف اجملمع  

 اليت مير هبا البلد.الظروف االقتصادية 
أوضح كينز أبن األعوان االقتصاديني يطلبون النقود لثالث دوافع رئيسية وهي:  الطلب على النقود: .ب

 دافع املعامالت، دافع االحتياط، دافع املضاربة.
يتأثر هذا النوع من الطلب على النقود مبستوى الدخل الذي الطلب على النقود بدافع املعامالت:   .1

 ء األعوان االقتصاديني )األفراد الذين يستهلكون وأصحاب املشاريع االستثمار(.يتقاضاه هؤال
حيتفظون بسيولة نقدية ملواجهة النفقات العادية واجلارية )األكل والشرب، امللبس ...(  ابلنسبة لالفرد: -

ار معني من لذلك نتيجة لوجود فاصل زمين ما بني تقاضي الفرد لدخله وإنفاقه  فعليا البد من ادخار مقد
 النقود يف صورة سائلة لتحقيق هذه املطالب العاجلة.

البد من االحتفاظ حبد أدىن من السيولة ملواجهة الطلبات العاجلة للمشروع  ابلنسبة ألصحاب املشاريع: -
)مواد أولية، رواتب..( كهامش أمان، ويعترب دافع املعامالت أكثر الدوافع شيوعا ويتناسب مع الدخل يف 

 M=F(y)لقصري، حبيث ميكن كتابة دالة الطلب على املعامالت: املدى ا
 
 

               

y 

M 

M=F(y) 
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الطلب على النقود بدافع االحتياط  : حيتفظ األعوان االقتصاديون أبرصدة نقدية سائلة لغرض تغطية  .2
 بعض املصاريف املستقبلية الطارئة وغري املتوقعة )مرض، فقدان العمل...(.

الطلب على النقود بدافع املضاربة: املضاربة تعين القيام بتوقعات عن حركة معدل الفائدة جتاه األصول  .3
املالية، ومن مث مت التنبؤ بتغريات قيمة هذه األصول إما ابلبيع أو الشراء، والشكل البياين التايل يبني لنا 

 منحىن الطلب على النقود بدافع املضاربة بداللة سعر الفائدة.

 مستوايت مع وجود العالقة العكسية  3ميكن شرح منحىن الطلب على النقود بدافع املضاربة  من خالل 

 (كما يلي: M( والطلب على النقود )iبني سعر الفائدة )

وذلك عندما يكون سعر الفائدة يف أقصى قيمة له يكون سعر غري مرن متاما ( Mمنحى )املستوى األول: 
.وهنا يعمد املتعاملون على شراء هذه السندات وابلتايل يصبح الطلب على النقود السندات يف أدىن قيمة له

، ألنه من غري املعقول أن يتخلى املتعاملون 0بدافع املضاربة صغريا جدا ويؤول إىل الصفر لكن ال يساوي 
 على كامل سيولتهم.

فض جدا عند قيمة ما وهنا وذلك عندما يكون سعر الفائدة منخ مرن متاما( Mمنحىن ) املستوى الثاين:
يرتفع سعر السندات إىل أقصى قيمة له مما جيعل األعوان االقتصادية يبيعون كل سنداهتم وابلتايل يزيد الطلب 

مصيدة على النقود ألجل املضاربة إىل أقصى قيمة له ويصبح تفضيل السيولة إلهنائها وهذا ما يعرف ب 
 السيولة )فخ السيولة(.

قليل املرونة وهي احلالة الوسطية أين تكون العالقة عكسية بني سعر الفائدة   Mنحىن ماملستوى الثالث: 
 والطلب على النقود بدافع املضاربة.

حندد التوازن يف السوق النقدي عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب   توازن السوق النقدي عند كينز: -
 عليها.

الطلب الكلي إىل استهالك واستثمار حبيث يرى أبن الطلب الكليب الفعال هو طلب مقرون  كما وقسم كينز
ابلقدرة الشرائية على عكس الطلب العادي الذي يتميز ابلرغبة يف الشراء فقط، إذ يرى بعض االقتصاديني أبن 

 .مع العرض الكلي يف حالة التوازن الطلب الفعال هو مثن الطلب الذي يتساوى فعال

 اإلنفاق الكلي الفعلي = الدخل الوطين يف حالة التوازن  –لطلب الكلي الفعال ا
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 وميكن توضيح آلية عمل مبدأ الطلب الكلي الفعال من خالل التمثيل البياين: 
 :الطلب الكلي2الشكل رقم 

 
 
 
 ه
 
 
 

 من خالل الشكل نالحظ أن: 
تتحكم فيه عوامل موضوعية كالدخل املتاح لدى العائالت والعالقة بينهما عالقة طردية الطلب االستهالكي: 

وكذا سعر الفائدة والعالقة بينهما عكسية حيث ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل ختفيض االستهالك ويزيد من 
 تعودت عليها العائالت املدخرات، كما تتحكم يف الطلب االستهالكي عوامل ذاتية مرتبطة ابلعادات والتقاليد اليت

 يف عملية االستهالك مثل أنواع السلع وكذا كمياهتا وحىت أوقات استهالكها.
فيتحكم فيه عاملني رئيسيني مرتبطني يبعضهما البعض مها سعر الفائدة والكفاية احلدية  الطلب االستثماري:

لنسبة لعالقة الكفاية احلدية لرأس املال لرأس املال، حيث يتأثر االستثمار بسعر الفائدة بعالقة عكسية، أما اب
االستثمار شجع ذلك على االستثمار والعكس  مردوديةواالستثمار فهي عالقة طردية، حيث كلما ارتفعت 

 صحيح.
 الدخل = قيمة اإلنتاج 

 الدخل= االستهالك + االستثمار 
 الدخل = االستهالك + االدخار 

 االستهالك  –االستثمار = الدخل 
 االستثمار    –االدخار = الدخل 

 

لاالستثمار = الدخ  

 الطلب الكلي

 الطلب االستثماري  الطلب االستهالكي

 الكفاية احلدية لرأس املال  أسعار الفائدة عوامل ذاتية   عوامل موضوعية 

 الطلب على
 النقود 

 عرض 
 النقود

تكلفة 
 رأس املال

الربح 
 املتوقع 

 سعر 
 الفائدة

 العادات  التقاليد الدخل
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 تقييم النظرية الكينزية :
 اجيابيات النظرية:  .أ

 تعترب األفكار االقتصادية لكينز ثورة يف عامل االقتصاد حبيث أن حتليله يعترب حتليال نقداي حبثا. -
يعاجل عددا من املشاكل االقتصادية اليت واجهت احلكومات حيث ربط ما بني الدراسة  التحليل الكينزي -

 التحليلية والسياسة االقتصادية للبالد.
 أعطى للنقود دورا يف حتديد مستوى الدخل والتشغيل. -
اهتم بسعر الفائدة وقام بتحليل آاثره يف االقتصاد النقدي واستعمله كأداة من أدوات السياسة  -

 ادية.االقتص
 ساهم يف إدخال أسلوب البحث اإلحصائي واالقتصاد القياسي. -
 انتقادات النظرية: .ب
 مل تتعرض النظرية لتحليل مشاكل الدول النامية بل اهتمت ابلدول املتقدمة. -
انصب حتليله على دراسة حالة الكساد الكبري )إجياد حل( مبا جعل أفكاره تعجز عن تفسري أحداث ما  -

الثانية اليت عرفت ابلكساد التضخمي)االهتمام بتحفيز الطلب الكلي من خالل زايدة  بعد احلرب العاملية
 القدرة الشرائية عن طريق زايدة الكتلة النقدية(.

انطالقا من األزمات اليت عرفها النظام الرأمسايل من ستينات القرن العشرين قام "ميلتون فريدمان" برفقة جمموعة 
 النظرية املعاصرة لكمية النقود.تقليدية لتشتهر ابسم اقتصاديني بتجديد النظرية ال

 النظرية النقدية احلديثة أو املعاصرة:

وهي أكثر اتساعا من  1956عرفت مبدرسة شيكاغو وأطلق على مناصريها ابلنقديني، طورها فريدمان سنة 
 التحليل الكالسيكي والتحليل الكينزي.

 فرضيات النظرية: 

 طلبها.استقاللية عرض النقود عن  -
 استقرار دالة الطلب على النقود. -
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 رفض فكرة مصيدة السيولة لدى بناء دالة الطلب على النقود. -
 يتوقف الطلب على النقود على نفس االعتبارات اليت حتكم ظاهرة الطلب على السلع واخلدمات. -

 العوامل املؤثرة يف الطلب على النقود لدى فريدمان: 

الثروة الكلية: مقدار معني اثبت يف حلظة زمنية معينة وهي عبارة عن كل مصادر الدخل وتشمل الثروة  .أ
البشرية )االستثمار البشري( وغري البشرية )األصول األخرى أسهم وسندات( واستخدم فريدمان مؤشر 

)املتأتية( من أصول الثروة  الدخل الدائم لتميزه ابالستقرار على املدى الطويل، وتنقسم العوائد املتوقعة أو
 املختلفة إىل: 

 أكثر األصول سيولة قد حتقق عائدا نقداي أو غري نقدي )راحة ، أمان،يسر(  النقود:  (1
 

 عائداهتا اثبتة يف شكل نسبة القيمة االمسية للسند. السندات: (2
)سند ملكية أو مشاركة( وهي عبارة عن أرابح ذات عائد امسي اثبت لدى ثبات األسعار،  األسهم: (3

وإما متغري لدى تغري مستوى األسعار أو تغري يف القيمة االمسية خالل فرتة زمنية معينة نتيجة تغري 
 عار.سعر الفائدة أو مستوايت األس

 

 

هي كل البضائع املادية تشمل رأس املال املادي من آالت وعقارات، هذه  األصول الطبيعية )العينية(: (4
 ستوى العام لألسعار ومعدل تغريها إضافة إىل االمتالك.األصول على امل

هناك عالقة نسبية بني رأس املال البشري ورأس املال املادي، حيث أن العائد من رأس املال البشري:  (5
 رأس املال البشري = الثروة الكلية * معامل النسبة بني الثروة املادية وغري املادية.

 ر وحدات ذات الثروة الكلية يعترب حمددا لشكل دالة الطلب.اختيااألذواق وترتيب األفضليات:  (6
 الظروف العينية والتقنية لإلنتاج. ظروف اإلنتاج:  (7

 

 معدل عائد النقود= معدل الفائدة على النقود + معدل التغري يف القدرة الشرائية

 

( + تغري قيمة السهم -الدخل احلقيقي لألسهم خالل فرتة زمنية= سعر فائدة السهم )
 ( تغري قيمة مستوى األسعار يف نفس الفرتة-خالل الفرتة الزمنية +)
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 االختالف بني نظرية فريدمان وكينز للطلب على النقود:

تعدد األصول كبدائل للنقود )املالية واحلقيقية( يؤدي إىل تعدد أسعار الفائدة عند فريدمان بينما اقتصر   .1
 كينز على سعر الفائدة كعائد اثبت على السندات.

 حرية األفراد يف اختيار حيازة النقود السلع املادية لدى فريدمان بينما أمهل كينز األصول العينية. .2
 دالة الطلب على النقود مستقرة وميكن التنبؤ بدقة سرعة دوران النقود. .3
 فضل فريدمان عن عرض النقود والطلب عليها معارضا النظرية الكينزية. .4

 السياسة املالية  كينز           )تعرقل األمور(

 السياسة النقدية فريدمان              أفضل 

 تقييم النظرية: 

 االجيابيات: 

فريدمان أنه ليس ابلضرورة  تعترب  النظرية النقدية املعاصرة أكثر عمقا من النظرية الكالسيكية حيث يرى -
 زايدة الكتلة النقدية سيؤدي إىل ارتفاع األسعار.

أثبتت النظرية أبن التضخم ظاهرة نقدية حبتة موجودة يف كل مكان وزمان، وابلتايل جيب إتباع السياسة  -
 االقتصادية املالئمة لضبط الكتلة النقدية مبا يتناسب والناتج احلقيقي.

 أكثر دقة من تلك املستعملة يف التحليل الكالسيكي. استعمال أدوات إحصائية -
إدخال النظرية النقدية عدة بدائل للنقود )دافع املعامالت الكالسيكية( )دافع املعامالت االحتياط واملضاربة   -

 كينز( حيث اعتربها أصال للنقود.

 االنتقادات املوجهة للنظرية املعاصرة:

 إمهال معدل الفائدة. -
الطلب على النقود وهي بعيدة نوعا ما عن التطبيق العملي وذلك إلمهاهلا بعض  ضعف الصياغة لدالة -

 املتغريات.
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 صعوبة تطبيق هذه املعادلة على أرض الواقع وذلك لكثرة املتغريات وتداخلها فيما بينها.     -
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 احملاضرة الثالثة:البنوك و اجلهاز املصريف
فرتات طويلة أمهية ابلغة يف خمتلف النظم االقتصادية وتزايدت أمهيته من يوم إىل آخر احتل النظام املصريف منذ 

مع التطورات اهلامة اليت تطرأ على خمتلف االقتصادايت، إذ أخذ مفهوم اجلهاز املصريف عدة تعاريف وذلك 
 حسب ظروف نشأته وتطوره، حيث انعكس ذلك على هيكله مما جعله يتسم خبصائص معينة.

 تعريف اجلهاز املصريف:  .1
يعترب النظام املصريف جزء من النظام املايل وهو نظام يقيم جممل النشاطات اليت متارس هبا العمليات املصرفية 
خاصة تلك املؤسسات اليت تتعامل ومتنح االئتمان ويشمل اجلهاز املصريف، املنشآت املالية )مصرفية، غري 

سة النقدية أي البنك املركزي واخلزينة العامة، ابإلضافة إىل القوانني، مصرفية(، السلطات املسؤولة عن السيا
 األنظمة والتعليمات اليت حتكمه.

 من أهم أهداف النظام املصريف نذكر ما يلي: أمهية اجلهاز املصريف:  .2
ها يساهم النظام املصريف يف حتقيق التنمية االقتصادية ابعتبار املسامهة يف حتيق التنمية االقتصادية:  .أ

أحد أهدافه من خالل الضوابط العامة لرأس املال والنقود، وكذا أساليب الوساطة املالية املعتمدة من 
خالل جتميع املدخرات من اصحبا الفوائض عن طريق قبول خمتلف أشكال الودائع، ومتويل 

 االستثمارات واملشاريع اإلنتاجية وهذا بفائدة.
إذ أن توزيع الدخل يرتبط ابلقيمة التبادلية للسلع واخلدمات حتقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية:  .ب

 واليت غالبا ما يتم التعبري عنها يف صورة وحدات نقدية كثمن اخلدمات واملنتجات.
واليت  إذ أن توزيع الدخل يرتبط ابلقيمة التبادلية للسلع واخلدماتاستقرار قيمة الوحدة النقدية:  .ت

 غالبا  ما يتم التعبري عنها يف صورة وحدات نقدية كثمن اخلدمات واملنتجات.
هذا ابإلضافة إىل تشجيع التجارة اخلارجية من خالل توفري التمويل استقرار قيمة الوحدة النقدية:  .ث

 غري املباشر.
 .القروض اجملمعةاملسامهة يف تقدمي التمويل الالزم للمشاريع الكبرية عن طريق  -
توزيع املخاطر من خالل الوساطة املالية: )اهلدف منها هو توزيع املخاطر على أكثر من بنك  -

 مشارك يف متويل املشروع(.
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أساساها البنك املركزي  االئتمانيةيتكون اجلهاز املصريف من جمموعة من املؤسسات مكوانت اجلهاز املصريف: 
 وقوامها البنوك التجارية واملتخصصة.

تلعب البنوك املركزية دورا هاما يف أي بلد وذلك من خالل الوظائف اليت تؤديها، وغالبا  :كزيالبنك املر  -ا
ما نشأت هذه البنوك كبنوك جتارية مث حتولت إىل بنوك عامة متلكها الدولة، حيث أن البنك املركزي هو املؤسسة 

ه النقدي واملايل، ويعمل كملجأ أخري للبنوك اليت متثل السلطة النقدية يف االقتصاد وحتتل قمة النظام املصريف بسوقي
 يف السوقني معتمدا يف انفراده إبصدار النقود الورقية )البنكنوت( املقبولة بقوة القانون من مجيع وحدات االقتصاد.

 Rilxsابسم "  1656كان عبارة عن بنك جتاري مت إنشاؤه يف   1668أول بنك أسس يف السويد عام 
Bank1897ار النقود إال يف سنة " ومل خيتص يف إصد. 

هو من قام بتطوير وظائف البنك املركزي وأصبح البنك الوحيد املختص  1694بنك اجنلرتا أسس يف 
 .1844ابإلصدار يف بريطانيا 

 تعريف البنك املركزي: 
النظام هو عبارة عن مؤسسة مركزية نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك ووكيل مايل للحكومة ومسؤوال عن إدارة 

 النقدي للدولة وأييت على رأس اجلهاز املصريف يف االقتصاد الوطين.
يعترب البنك املركزي مؤسسة نقدية عامة )حكومية( حيتل مركز الصدارة يف اجلهاز املصريف بسوقيه النقدي واملايل 

ة هي الرقابة والتحكم ويطلق عليه يف نفس الوقت بنك البنوك أو بنك احلكومة ويقوم البنك املركزي بوظيفة أساسي
خدمة يف عرض النقود واإلشراف على السياسة اإلئتمانية واهلدف الرئيسي من سياسته ليس حتقيق أرابح بل 

 )األرابح اليت ميكن أن حيققها ال تعترب هدفا لنشاطه(.املصاحل االقتصادية واملالية العامة 
 الوظائف األساسية للبنك املركزي:

 وم هبا البنك املركزي فيما يلي: تتمثل الوظائف اليت يق
البنك املركزي هو اجلهة الوحيدة واحملتكرة لعملية إصدار النقود القانونية اليت تستخدم يف  بنك اإلصدار: .1

التداول ويف االحتياطات ويف االستخدامات املختلفة وميكن تقييد اإلصدار من خالل إتباع أحد األنظمة 
 التالية:

نظام الغطاء الذهيب الكامل: يف هذه احلالة تقيد قدرة البنك املركزي يف إصدار العملة حبجم الذهب  .أ
من قيمتها، ويعاب   %100املوجود لديه ويكون احتياطي الذهب املقابل  للنقود املصدرة يعادل 
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ملزيد من النقود على هذا النظام لإلصدار أنه يؤدي إىل تقييد شديد لقدرة البنك املركزي على إصدار ا
 خاصة يف حالة زايدة الطلب عليها عندما يتطلب النشاط االقتصادي ذلك خاصة يف أوقات الرواج.

نظام اإلصدار اجلزئي الوثيق: يف هذا النظام تسمح احلكومة للبنك املركزي أبن يصدر قدرا من النقود  .ب
فالبد أن يكون غطاؤه  بغطاء مكون من سندات حكومية وأما ما زاد عن هذا احلد من اإلصدار

 من الذهب.100%
والباقي  %50نظام الغطاء النسيب: يقوم هذا النظام على اعتبار الذهب غطاءا للعملة املصدرة بنسبة  .ت

من النقود املصدرة مكون من أوراق مالية حكومية مثل السندات وأذوانت اخلزينة وعناصر  50%
 أخرى من األصول.

حتدد احلكومة حد أقصى لكمية النقود اليت ميكن للبنك املركزي أن  نظام احلد األقصى لإلصدار: هنا .ث
يصدرها وال يتجاوزها دون أن يكون هناك ارتباط بني كمية النقود املصدرة وبني الغطاء الذهيب وال 

 ميكن زايدة اإلصدار إال بصدور قانون حيدد حد أقصى لإلصدار.
كزي إبصدار العملة حسب ما يقدره البنك من نظام اإلصدار احلر: ويسمح هذا النظام للبنك املر  .ج

احتياجات النشاط االقتصادي ألي كمية معينة من النقود وختضع الكميات املصدرة لقرارات البنك 
 املركزي وال يرتبط ذلك برصيد ذهيب أو أي اعتبارات أخرى )حسب احلاجة فقط(.

ل املختلفة حبيث حيقق أقصى درجات ويعترب هذا النظام هو االجتاه احلديث يف نظم اإلصدار يف الدو 
 املرونة.

يعترب البنك املركزي بنك احلكومة ومستشارها املايل يقدم السلف والتسهيالت املالية، يقوم  بنك احلكومة: .2
بتأدية اخلدمات املالية اليت حتتاجها )يقدم هلا القروض( كما يقوم البنك املركزي إبصدار النقود لتمويل 

تقدمي  الدين العامعن تلبية نفقاهتا وتودع هذه األخرية أمواهلا لديه يقوم إبدارة  عجز إيرادات احلكومة
املشورة املالية للحكومة وإدارة احتياطاهتا من النقد األجنيب والرقابة على الصرف األجنيب والعمل على 

 استقرار أسعار الصرف وتتمثل العالقة بني البنك املركزي واخلزينة العامة فيما يلي: 
يفتح البنك املركزي حسااب جاراي يسجل فيه إيرادات اخلزينة العمومية يف املقابل تسحب منه هذه  -

 األخرية كل القيم اليت حتتاجها لتغطية إنفاقها.
 ميكن للبنك املركزي أن يقدم قروض للدولة واليت أتخذ أحد األشكال التالية:  -



 د العجاج فاطمة الزهراء                                 املال حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس

 

33 
 

يقدمها البنك املركزي مىت كان سلفيات على احلساب اجلاري للخزينة وهي سلفيات  
رصيد احلساب مدينا، أما إذا كان أو أصبح الرصيد دائنا ترد اخلزينة السلف وجيب أن 

 يكون قبل هناية السنة املالية.
 السلفيات التعاقدية. 
 االكتتاب يف سندات اخلزينة العامة. 
 املساعدة على إصدار القروض احلكومية )أذوانت أو سندات(. 

ميثل البنك املركزي يف هذه الوظيفة مركز بنك البنوك يف عالقته ابلبنوك التجارية وابقي البنوك  بنك البنوك: .3
األخرى فهو ملجأها األخري عندما حتتاج إليه تقرتض منه وميكن حصر العالقة بني البنك املركزي والبنوك 

 التجارية يف العمليات التالية: 
 االحتفاظ ابحتياطات البنوك. -
ال املقاصة بني البنوك، فعملية املقاصة تعرف أبهنا عملية تسوية الدائنية واملديونية بني القيام أبعم -

 البنوك التجارية وتتم يف غرفة تسمى بغرفة املقاصة.
 إعادة خصم األوراق التجارية للبنوك التجارية. -

من أهم وظائف البنك  تعترب هذه الوظيفةالتحكم يف حجم االئتمان والرقابة عليه بتنفيذ السياسة النقدية:  .4
اليت تستطيع البنوك التجارية أن ختلقها حىت النقود املصرفية املركزي ويقصد هبا حتكمه يف حجم كمية 

يتماشى حجم االئتمان مع مستوى النشاط االقتصادي املرغوب فيه منها إلحداث تضخم نقدي أو 
 حدوث كساد.

 خصائص البنوك املركزية: .5
 اجلهاز املصريف لكونه يتمتع بسلطة رقابية على البنوك.حيتل مركز الصدارة وقمة  -
له القدرة على خلق النقود القانونية دون سواه )احتكار اإلصدار( وجعل مجيع البنوك تستجيب  -

 للسياسة النقدية اليت يرغب يف تنفيذها.
من خالل  ال حيقق البنك املركزي الربح وإمنا وجد لتحقيق الصاحل لعام للدولة وان حصل ربح فيكون -

 األعمال العارضة وليس األساسية اليت وجد من أجلها.
 غالبا ما تكون البنوك املركزية ذات ملكية عامة لكن ميكن أن تكون ذات ملكية مشرتكة أو خاصة. -
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 يتمتع ابلقدرة على حتويل األصول احلقيقية إىل أصول نقية. -
األمريكية، حيث يوجد هبا مؤسسة  هناك بنك مركزي واحد يف أي بلد ابستثناء الوالايت املتحدة -

اإلصدار النقدي خاضعة لسلطة نقدية ممثلة مبجلس االحتياطي الفدرايل، كما توجد مؤسسة نقد 
 لإلصدار يف كل من اململكة العربية السعودية والبحرين.

 ميكن متثيلها كما يلي:ميزانية البنك املركزي:
 ميزانية البنك املركزي 3الشكل رقم 

 اخلصوم )املطلوابت( )املوجودات(األصول 
 الذمم على اخلارج 

 املوجودات األجنبية.
 سندات حكومية ذمم الدولة 

حقوق على املصارف التجارية ذمم 
 لالقتصاد 

 املؤسسات 
. 
. 
. 
. 

 أخرى  

 عمالت متداولة                  
 ودائع البنوك التجارية.                  -
 ودائع املؤسسات. -

 الودائع احلكومية.                   
 االلتزامات احلكومية       -
 حساابت رأس املال                 -

              . 
. 
. 
. 

 أخرى
 ودائع البنوك يف اخلارج. DTSاملوجودات )الذهب املعامالت الدولية،  -

 البنوك التجارية.الذمم أو احلقوق هي القروض اليت مينحها البنك املركزي إىل املؤسسات   -
 األصول تعكس استخدامات البنك املركزي ملوارده. -
 اخلصوم هي مصادر أمواله. -

 إشكالية استقاللية البنك املركزي: 
بقصد ابستقاللية البنك املركزي حترر متخذو القرارات النقدية من النفوذ السياسي واحلكومي املباشرة على 

البنك املركزي ابلسلطة التنفيذية فيكون مؤسسة قائمة بذاهتا مبوجب قانوهنا مزاولتهم السياسية النقدية وعدم ارتباط 
 وتتوىل السياسة النقدية ابلكامل مبا يف ذلك اختيار األدوات وكيفية إدارة العملية لتحقيق األهداف.

 وهناك من يلخص استقاللية البنك املركزي يف النقاط التالية: 
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 حلكومة والربملان )استقاللية مؤسسية(.استقاللية التعليمات واألوامر عن ا -
إاتحة أدوات السياسة النقدية ابلكامل واحلرية السياسية واالقتصادية يف استخدام األدوات )استقاللية  -

 األدوات(.
تعيني األشخاص املكلفني بصناعة القرار من األعضاء الذين يستقلون يف آرائهم عن أي رغبة من خارج  -

بنك املركزي )جملس البنك املركزي، الربملان أو اهليئة املشرتكة بني البنك واحلكومة( البنك املركزي )حمافظ ال
 وكذا مدة خدمته ومدى قابلية جتديده أو إهناء مهامه.

 املسائلة: ينبغي للبنك املركزي شرح سياسته وأسباب اختياراته. -
 تعني احلكومة احملافظ. -

سنوات، أو عهدتني يف حالة عدم االستقاللية للبنك املركزي،  5يني ) حمافظ البنك املركزي تعينه احلكومة مدة التع
 تستخدم الدولة حقها يف متويل نفسها.(

 ملكيته للدولة هبدف ضمان املصلحة لعامة. -
هي عبارة عن ائتمانية وسيطة مهمتها األساسية  املؤسسات املالية املصرفية )بنوك الودائع، البنوك التجارية(:-ب

قبول الودائع من األفراد واملؤسسات وإعادة استخدامها يف منح القروض لألعوان االقتصاديني فضال عن تقدمي 
 خدمات أخرى وتوفري وسائل الدفع إذ تعترب املكان الذي يتلقى فيه عرض النقود ابلطلب عليها.

 حتقيق فوائد كبرية للبنك أي حتقق األرابح. أيأ( الرحبية:   من أهدافها:
 من خالل احلفاظ عليها من أجل كسب الثقة ومواجهة السحب. ب( السيولة:   
 القيام ابلعمليات أبقل خماطرة.ج( األمان:   

 تتكون ميزانية البنك التجاري من جانبني مها، جانب األصول موارد وأصول البنوك التجارية:
"Actif " أو اإلستخدمات( وجانب اخلصوم ")املوجوداتPassif .)املصادر أو املطلوابت( " 

 وتنقسم إىل قسمني:   موارد البنوك التجارية )خصوم أو مصادر األموال(: (أ
 مبختلف أنواعها حتت الطلب ألجل جارية وادخار. الودائعاملوارد اخلارجية: أمهها:  .1

قصري أو طويل األجل ويكون إمنا  : مصدر من مصادر أموال البنوك التجارية سواءاالقرتاض
 من املؤسسات املالية أو األسواق املالية أو األسواق النقدية.

القيمة االمسية املوارد الذاتية: هي عبارة عن رأمسال ويتكون من رأس املال املدفوع وهو  .2
)املدفوعات املستلمة من الزابئن مقابل من االحتياطات ومن األرابح غري املوزعة  لألسهم

 صوهلم على أسهم = رأس املال املساهم به(.ح
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 وهي كما يلي:  أصول البنك التجاري )اإلستخدامات(: (ب
وتضم األموال السائلة، احلساابت الدائنة لدى البنك املركزي واملؤسسات  األرصدة النقدية: 

 املالية األخرى، الشبكات حتت التحصيل.
 تتمثل يف أذوانت اخلزينة وكذلك األوراق التجارية املخصومة. األوراق املخصومة: 
 مبختلف أنواعها القروض: 
مثل األسهم أو السندات اليت تشكل حمفظة البنك التجاري أو  أصوهلا واستثمارات أخرى: 

 أصول أقل سيولة مثل العقارات اليت تسمح هبا فقط لالستعمال التجاري.
هي مؤسسات مالية تتعامل  ابألدوات االئتمانية املختلفة قصرية، املؤسسات املالية غري املصرفية:  (ت

متوسطة وطويلة األجل، أي أن تؤدي مهمة الوساطة املالية ابلرجوع إىل القانون املتعلق ابلنقد 
 أنه يعرفها كما يلي:  15جند يف املادة  90/10والقرض 

ابستثناء تلقي األموال واجلمهور" "هي أشخاص معنوية مهمتها األساسية القيام ابألعمال البنكية 
أي أهنا تعتمد على رؤوس أمواهلا بشكل كبري عكس البنوك التجارية فهي تعتمد على الودائع اليت 
متكنها خلق النقود االئتمانية )املصرفية( بينما املؤسسات غري املصرفية فال ميكنها خلق النقود مثل 

 صناديق االقرتاع دورها ادخاري(. )شركات التأمني ضد اخلسائر، بنوك االستثمار،
 ميزانية البنك التجاري 4الشكل رقم

 املطلوابت )املصادر(   Passifاخلصوم  املوجودات )اإلستخدامات(     Actifاألصول 
 األرصدة النقدية اجلاهزة:  .1

 نقد يف الصندوق. -
 أرصدة لدى البنك املركزي. -
 أرصدة لدى البنوك التجارية. -
 أموال سائلة أخرى -

 الودائع: أبشكاهلا: .1
 حتت الطلب. -
 ألجل. -
 توفري -

 حمفظة األوراق املخصومة: .2
 أذوانت اخلزينة. -
 أوراق جتارية خمصومة. -

 رأس املال املستهلك: رأس املال املدفوع : .2
 رأس املال املدفوع. -
 االحتياطات. -
 األرابح غري املوزعة. -

 حمفظة األوراق املالية .3
 سندات احلكومة. -

 األموال املقرتضة طويلة األجل: .3
 اإلقراض من سوق رأس املال. -
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 حكومية.أسهم وسندات غري  -
 االقرتاض )القروض والسلف( .4

 قروض قصرية األجل. -
 قروض طويلة األجل. -

 األموال املقرتضة قصرية األجل: .4
 االقرتاض من املصاريف التجارية -
 االقرتاض من البنك التجاري. -

 صكوك ومسحوابت قيد التحصيل. .5
 واملوجودات األخرى.العقارات  -
 أاثث وسيارات -

 أخرى. 

 مصادر متويل أخرى. .5
 التأمينات املختلفة. -
 أرصدة وصكوك مستحقة الدفع. -
 حساابت دائنة. أخرى -

 جمموع اخلصوم جمموع األصول
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 السياسة النقدية احملاضرة الرابعة: 

أهنا تؤدي دورا مهما يف النشاط االقتصادي، تلجأ تعترب السياسة النقدية  سياسة مهمة يف كل دولة ، حيث 
إليها السلطات النقدية ملعاجلة املشكالت االقتصادية، تعمل على تنظيم كمية النقود املتوفرة يف التداول بغرض 
حتقيق أهداف السياسة االقتصادية املتمثلة يف حتقيق منو اقتصادي مرتفع، القضاء على البطالة، حتقيق التوازن يف 

زان املدفوعات واحملافظة على االستقرار يف املستوى العام لألسعار، وهذا من خالل تبين البنك املركزي جمموعة مي
من األدوات املناسبة اليت جيب أن تتكامل فيما بينها لتحقق سياسة نقدية رشيدة وفعالة تسعى لتحقيق االستقرار 

 االقتصادي ألي دولة كانت .

 تعريف السياسة النقدية:

هي عبارة عن التحكم يف كمية النقود املتاحة للتداول، وهي اإلجراءات واألساليب املتعددة اليت تتخذها  -
كل من النقود واالئتمان وتنظيم السيولة الالزمة لالقتصاد الوطين ضبط  السلطات النقدية يف الدولة يف 

ا أهنا جمموعة من التدابري املصممة لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملالية، كم
 لتنظيم قيمة وتكلفة املال يف االقتصاد مبا يتوافق مع املستوى املتوقع من النشاط االقتصادي.

اليت تستخدمها الدولة للتأثري يف كمية النقود وشؤونه إلجياد والوسائل كما تعرف على أهنا تلم اإلجراءات  -
رائية للمجتمع ألجل مالئمة الظروف احمليطة وحتقيق األهداف التوسع أو االنكماش يف حجم القوة الش

 املرادة، واهلدف من هذا التأثري امتصاص السيولة الزائدة أو مد االقتصاد بتيار نقدي جديد.

ميكننن تعريننف السياسننة النقديننة أبهنننا عبننارة عننن مجيننع الوسننائل املختلفننة الننيت تطبقهننا السننلطات املختصننة يف شننؤون 

ان لتحقيق هدف اقتصادي حمدد و ذلك إبحداث التأثريات على النقود يف أي انحية من نواحيها و النقد و االئتم

ابملفهنوم الواسنع متثننل موقنف السننلطة السياسنية  اجتناه النظننام النقندي النندويل للمجتمنع النذي حيكمننه  و بنناءا عليننه 

قيقها على الصعيد االقتصادي و من فإن السلطة السياسية تقوم بتحديد بعض األهداف القومية اليت تسعى إىل حت

النقديننة املناسننبة و الننيت  مث تسننتخدم الوسننائل املختلفننة لتحقيننق هننذا اهلنندف أو األهننداف عننن طريننق إتبنناع لسياسننة

 .تساعد على خلق الظروف املالئمة لتحقيق هذه األهداف ابستخدام أدوات السياسة النقدية
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و يتم التخطيط للسياسة النقدية لدى البنك املركزي الذي يربز دوره من خالل استعراض وظائفه و نلخصها فيمنا  

 يلي:

 إصدار العملة الورقية و املعدنية. .1

 االحتفاظ ابحتياطي الذهب و العمالت و إدارهتا. .2

 النمو و االستقرار االقتصادي.إدارة االئتمان من حيث الكمية و النوعية و التكلفة مبا يتناسب و متطلبات  .3

 معاجلة االختالالت املالية و احمللية و املشكالت االقتصادية . .4

 العمل كبنك للبنوك املرخصة و املؤسسات املالية أبنواعها و بنك للحكومة. .5

 . . الرقابة على أعمال البنك مبا يكفل سالمة أوضاعها املالية6

 اثنيـــا:أهداف السياسة النقدية:

 ف العامة للسياسة النقدية:األهدا (1

، على صنانعي النشناط االقتصنادي هنو  إّن حتقيق النمو الصحيح و الدائم، مع التوازن العادل للثروة و مثرات النمو

اهلنندف الرئيسنني لكننل سياسننة اقتصننادية وطنيننة، و يف هننذا اجملننال تكننون السياسننة النقديننة إحنندى الوسننائل املهمننة 

 التالية:للعمل احلكومي لألسباب 

مبجننرد  وجننود النقننود يف االقتصنناد كوسننيلة تننداول، تصننبح كميتهننا مهمننة فنقصنناهنا يعطننل التننداول و التبننادل مث  .1

النمنننو االقتصنننادي، و ألن االدخنننار ال يكفننني ملختلنننف االحتياجنننات االقتصنننادية كاالسنننتثمار و متوينننل االسنننتغالل  

 فتدخل النقد يبقى ضروري لدفع النشاط االقتصادي.

أن تكون النقود يف التداول بكمية تفنوق احلاجنة إليهنا فينؤثر ذلنك علنى النمنو و هنذا حسنب ثنالث  عكس هو .2

 ميكانيزمات.
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على املدى القصري، النزايدة يف عنرض النقنود تنؤدي إىل النزايدة يف طلنب الشنيء النذي يرفنع منن األسنعار فيندفع  .أ

اخلندمات الوظيفينة علنى املنافسنة يف األسنواق الدولينة، هذا إىل ارتفاع األجور و التكاليف مؤداي إىل نقصان مقدرة 

 ، يسفر كل هذا على ارتفاع الواردات و اخنفاض اإلنتاج الوطين مبعىن توقف النمو االقتصادي. و بعد فرتة زمنية

ملا تكون عملية احلصول على املال سهلة هذا جيعل متخذي القرار يتساهلون يف اختيار االستثمارات، غالبا ما .ب

ن االستثمارات سيئة فالديون السهلة املنال و القليلة التكلفة تشجع على التشنبث ابلتجهينزات القدمينة الشنيء تكو 

الذي يفوت الفرصة على البالد يف مواكبنة التقندم التكنولنوجي و يؤخرهنا عنن املنافسنة اإلنتاجينة الدولينة زايدة علنى 

ع املؤسسات الناجحة يف خطر بوضع االقتصاد الوطين ن التمويل الّسهل "اإلصدار النقدي" يؤدي إىل وضإذلك ف

 .حتت احلماية التجارية فتتقلص األسواق و ينخفض النمو العاملي

جينين التضننخم كثننريا علننى املندخرين اللّننذين يننروا مبننالغهم تننخفض بنسننبة التضننخم هننذا منن جهننة، و مننن جهننة  ج. 

نخفض قيمتها الفعلية، هذا منا جيعنل التضنخم عنصنر ظلنم أخرى انه يقدم امتيازات للمدينني، إذ أّن مبالغ ديوهنم ت

املسنننني ذوي املننداخل احملنندودة إذ أن املعاشننات غالبننا مننا ال تتبننع تطننور  األسننعار و ابلننرغم مننن انننه  عمليننا ميكننن 

 اعتبار السياسات النقدية وسيلة حتقيق العدالة االجتماعية فقط ألهنا تساهم يف احلد من التحويالت الغامضة.

هنذه املهمنة تنفنذ  .اسة النقدية إىل التأثري علنى املتغنريات االقتصنادية، األسنعار و العملنةيبصفة عامة هتدف السو  

التنوازن اخلنارجي النتحكم هني  من خالل املتغريات النقدية اليت هي نفسها غري مراقبة جيدا و غاية السياسة النقدينة

 رض و سعر الّصرففيه ، و هي أسعار الفائدة، اجملمعات النقدية و الق

اهلنندف العننام للسياسننة النقديننة مثننل السياسننة االقتصننادية هننو حتقيننق منننو األهــداف اخلاصــة للسياســة النقديــة:  (1

 حقيقي دون تضخم مع توازن  يف املدفوعات اخلارجية و مع توزيع أمثل ملوارد اجملتمع. 

اهلنندف العننام و منيننز نقنناط تطبيقيننة هلننذا  ضننحة نسننبيا يفأمننا األهننداف الوسننيطة أو العمليننة للسياسننة النقديننة هنني وا

 ثالث نقاط:     
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 قليل من خلق النقود يؤدي إىل تعطيل التبادل و كثري منها يولد التضخم. تنظيم النمو النقدي:1.

جعننل مننن أسننعار الفائنندة مننرآة للتوظيننف الفعننال للمننوارد املاليننة الالزمننة: إن أسننعار الفائنندة املنخفضننة ال تننؤدي  2.

على مجع املوارد االدخارية الالزمة و ال إىل اختيار الناجح لالستثمار . أيضا أسعار فائدة مرتفعة جدا تعطل جداي 

 االستهالك و االستثمار.

اطات الّصرف لتحقيق االستقالل الوطين اجتاه عجز املدفوعات اخلارجية لوقنت و حتقيق مستوى احسن الحتي 3.

 قدر حمدودين.

عننالوة علننى ذلننك يشننكل سننعر الصننرف عننامال تنافسننيا للسننلع الوطنيننة يف جمننال التصنندير و هننو عامننل تكلفننة  4.

 للسلع املستوردة و خالصة القول أن السلطات النقدية هتدف على حتقيق :

 نمو االقتصادي.مستوى جيد  لل 

 مستوى جيد ألسعار الفائدة. 

 . مستوى جيد للسعر الصرف 

تؤثر السلطات النقدية على النشاط االقتصادي من خالل نوعان من السياسة النقدية أنواع السياسة النقدية: 
 االقتصادية اليت يكون عليها اقتصاد البلد. احلالةلتأثر على املعروض النقدي، وتعمل كل سياسة حسب 

 السياسة النقدية التوسعية:

عندما يشهد االقتصاد حاالت من االنكماش يف نشاطاته مبعىن يف حاالت الكساد الذي يرتتب عليه ارتفاع 
من خالل جمموعة من اإلجراءات من خالل  النقديالبطالة، ويف هذه احلالة يسعى البنك املركزي لزايدة املعروض 

ختفيض نسبة االحتياطي النقدي، ختفيض معدالت إعادة اخلصم، وشراءه لألوراق املتداولة يف السوق املفتوحة، 
 وهذا على النحو التايل:

من نسبة االحتياطي القانوين ودخوله كمشرتي يف  والتخفيضتقوم السلطات النقدية بتخفيض سعر اخلصم 
املفتوحة مما يسمح بطرح النقود يف التداول، فيزيد العرض النقدي الذي يؤدي إىل ختفيض معدالت السوق 
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الفائدة، فتنخفض تكلفة اإلنتاج، وهذا يسمح ابرتفاع مستوى االستثمار ومنه زايدة النفقات االستهالكية والناتج 
 احمللي اإلمجايل، إضافة إىل زايدة الدخل والتوظيف.

 االنكماشية:  السياسة النقدية

يلجأ البنك املركزي عند إتباعه لسياسة نقدية انكماشية إىل عالج ظاهرة التضخم من خالل احلد من تدفقات 
 واملؤسسات ومنه احلد من اقتناء السلع واخلدمات. العائالتاملعروض النقدي مما يؤدي إىل ختفيض مدا خيل 

املركزي برفع أسعار اخلصم ورفع نسبة االحتياطي اإللزامي،  لذا عند ارتفاع املستوى العام لألسعار يقوم البنك 
من التداول، ومنه ختفيض سقف منح االئتمان  النقديةكما أنه يتدخل كبائع يف السوق املفتوح المتصاص الكتلة 

ل للبنوك التجارية، وارتفاع معدالت الفائدة فينخفض االستثمار والناتج احمللي اإلمجايل، كما ينخفض الدخل وتق
 .القدرة الشرائية للمواطن فترتاجع معدالت التضخم

ختتلف أهداف السياسة النقدية بني الدول املتقدمة و الدول النامية و حسب درجة  :أهداف السياسة النقدية
. ففي الدول الصناعية هناك اجتاه االتقدم االقتصادي و االجتماعي و النظم االقتصادية السائدة و احتياجاهت

عدم التوسع يف األهداف و االقتصار على هدف واحد للسياسة النقدية يتمثل يف استقرار األسعار،  متزايد حنو
أي استهداف التضخم، و العكس فالدول النامية تعلق عليها العديد من األهداف، وعموما ميكن التفريق بني 

 كما يلي:  األهداف النهائية و الوسيطة

من اجلدير ابلذكر أن هذه األهداف ليست حمل اتفاق من حيث  :األهداف النهائية للسياسة النقدية 
 :عددها ذلك أن التشريعات النقدية تتباين من حيث التوسع و التصنيف يف هذه األهداف، و نذكر منها

يعترب هدف حتقيق االستقرار النقدي من أهم أهداف السياسة النقدية حيث يؤدي  االستقرار النقدي:- 
فيؤدي التضخم  .سواء يف شكل تضخم أو انكماش إىل أضرار ابلغة يف االقتصاد الوطين عدم االستقرار النقدي

إىل إعادة توزيع الدخل و الثروة الوطنيني لصاحل املدنيني و املنظمني و رجال األعمال على حساب الدائنني 
 لصاحل الدائنني أما االنكماش فيؤدي إىل إعادة توزيع الثروة و الدخل الوطنيني .وأصحاب الدخول الثابتة

ولقد اختارت معظم الدول  وأصحاب املرتبات و الدخول الثابتة على حساب طبقة املنظمني و رجال األعمال
ابلنظر ملا تشكله معدالت التضخم املرتفعة من آاثر سلبية على % 3و % 1الصناعية أهدافا للتضخم ما بني 
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ض التضخم واستقرار األسعار هو نتيجة لآلاثر السلبية اليت النمو وارتفاع تكاليف الرفاهية، وإن الرتكيز على خف
يرتكها التضخم على االقتصاد ) كتشويه املعطيات االقتصادية و تشجيع املضاربة...(. وإن إعطاء األولوية 
للتضخم أو االقتصار عليه يف جمال السياسة النقدية يف الدول املتقدمة يتم يف إطار مناخ اقتصادي يتسم ابرتفاع 

 .أبنظمة صرف مرنة، ونظام إعالمي مالئم هتادرجة استقاللية البنوك املركزية، و تتمتع اقتصاداي

من بني األدوات املستخدمة لعالج اختالل ميزان املدفوعات هي تغري إتباع  التوازن يف ميزان املدفوعات:- 
سياسة نقدية انكماشية و العمل على ختفيض املعروض النقدي، و يتم ذلك برفع سعر اخلصم أو دخول عمليات 

 :حيدث هذا أثرا إجيابيا على ميزان املدفوعات من عدة نواحي ...السوق املفتوحة

 .عار مما سينعكس اجيابيا على الصادراتختفيض مستوى األس -

 .ختفيض القوة الشرائية و السيولة يف الدولة فتنخفض الواردات -

 .رفع سعر الفائدة على األوراق املالية جيذب رؤوس األموال األجنبية إىل الدولة مما يساعد على ختفيض العجز  -
حالة وجود عجز فتلجأ الدولة إىل ختفيض قيمة  أما ابلنسبة ألثر تغيري سعر الصرف على ميزان املدفوعات يف

عملتها اخلارجية أي رفع سعر الصرف األجنيب و هذا جيعل السلع املستوردة أغلى ابلنسبة للمستهلك احمللي و 
و يرى البعض أن  .السلع املصدرة أرخص للمستهلك األجنيب مما يؤدي إىل زايدة الصادرات و تقليل الواردات

قق جناحا هاما يف حالة إتباع سياسة تقومي سعر الصرف بينما تكون السياسة املالية أكثر فعالية السياسة النقدية حت
يف حالة إتباع سياسة ثبات سعر الصرف، و ذلك يف ظل املفهوم التقليدي لالقتصاد املفتوح الذي يفرتض متام 

  .بيت أسعار السلع و اخلدماتإحالل رؤوس األموال و االستخدام الكامل هلا مع إمهال أثر التوقعات و تث

يعترب من أهم أهداف السياسات االقتصادية، و قد بدأ االهتمام بدور السياسة  حتقيق النمو االقتصادي:-
النقدية يف حتقيق النمو االقتصادي و ذلك بعد احلرب العاملية الثانية، حيث كان االهتمام قبل ذلك على هدف 

اسة النقدية هو حتقيق معدل مرتفع لالدخار و التأثري على معدل االستثمار من حتقيق العمالة الكاملة، و دور السي
على طريق النمو الذايت  هتاخالل التوسع االئتماين، حىت ميكنها الوصول إىل مرحلة االنطالق اليت تضع اقتصاداي

معدالت الفائدة  و ميكن استخدام السياسة النقدية يف رفع مستوى النمو االقتصادي عن طريق ختفيض .السريع
و ابلتايل توظيف عمالة أكثر و زايدة الدخول يف النهاية رفع مستوى  راهتامما يشجع املستثمرين على زايدة استثما
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املعيشة و النمو، و حىت يكون هناك سري سليم لالقتصاد فإن ذلك يتوقف على قدرة الدائرة النقدية على الوفاء 
  .ابحتياجات الدائرة العينية

تتميز االقتصادايت يف عمومها بتقلبات اقتصادية ذات  اب الصدمات الناجتة عن التقلبات االقتصادية:استيع-
طابع دوري، قسمها جوقالر إىل أربعة مراحل: التوسع، االنكماش، التطهري، العودة إىل االنطالق، و تؤثر مثل 

على األداء االقتصادي و معدالت هذه التقلبات على اقتصادايت الدول، خاصة مرحلة االنكماش اليت تؤثر 
التوظيف وهنا ميكن للسياسة النقدية أداء دور مهم يف ختفيف اآلاثر السلبية هلذه التقلبات ابنتهاج سياسة توسعية 
ائتمانية يف أوقات االنكماش، وسياسة ائتمانية تقييدية يف ذروة الرواج و اليت عادة ما يصاحبها معدالت نضخم 

  .مرتفعة

حتاول السلطات النقدية لتحقيق األهداف النهائية من خالل التأثري  :الوسيطة للسياسة النقدية األهداف -
على متغريات وسيطة، لعدم قدرة هذه السلطات التأثري مباشرة، مثال على الناتج احمللي اخلام ومكوانته، و هلذا 

األهداف الوسيطة عن تلك املتغريات النقدية اليت و تعرب  .حتاول التأثري على متغريات تؤثر على الناتج احمللي اخلام
وصول إىل حتقيق بعض أو كل األهداف النهائية. و يشرتط يف األهداف لل رهتاميكن عن طريق مراقبتها و إدا

  :الوسيطة أن تستجيب ملا يلي

 .وجود عالقة مستقرة بينها و بني اهلدف أو األهداف النهائية-

 :و تتمثل هذه األهداف يف .ات النقدية من أدواتإمكانية مراقبتها مبا للسلط -

هي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود املتداولة و تعكس قدرة األعوان املاليني  :النقدية اجملمعاتأ. 
بطبيعة  اجملمعاتتضم وسائل الدفع لدى هؤالء األعوان، و يرتبط عدد هذه  اهنااملقيمني على اإلنفاق، مبعىن 

ات معلومات للسلطات اجملمعدرجة تطور الصناعات املصرفية و املنتجات املالية، و تعطي هذه االقتصاد و 
النقدية عن وترية منو خمتلف السيوالت ، و يهدف املسح النقدي إىل املساعدة على حتليل املتغريات النقدية الكلية 

 و تسمل ما يلي: .اليت تتأثر بتدخالت السلطات النقدية

M1ملتداولة خارج البنوك + الودائع اجلارية حتت الطلب : هي النقود ا 
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M2 هي :M1 الودائع االدخارية + مجيع الودائع اليت تكون على شكل أشباه النقود لدى البنك املركزي +
 والبنوك األخرى

M3 هي :M2.)الودائع اجلارية وغري اجلارية احلكومية )املسح النقدي، امجايل السيولة احمللية + 

M4 :M3 .األصول واخلصوم النقدية لدى البنوك املتخصصة + 

تسعى السلطة النقدية أحياان إىل اختاذ الوصول إىل معدل فائدة حقيقي هدفا وسيطا  :ب. معدالت الفائدة
للسياسة النقدية، إال أن هذا اهلدف يطرح مشاكل عديدة من بينها طبيعة العالقة بني معدالت الفائدة طويلة أو 

و املشكل يف اعتماد سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية، هو أن أسعار الفائدة  .و النقودقصرية املدى 
تتضمن عنصر التوقعات التضخمية و هو ما يعقد داللة أسعار الفائدة احلقيقية، مما يفقدها أمهيتها كمؤشر، كما 

لنقدية وحدها، و إمنا أيضا عوامل أن املتغريات يف سعر الفائدة ال يعكس يف الواقع نتائج جهود السياسة ا
إن التوجه الستخدام معدل الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية قد  .(االقتصادهبا  السوق)الوضعية اليت مير

خاصة من االقتصاديني النقديني و كانت حجتهم يف ذلك أن اجتاه املتغري يف معدل  أاثر موجة من االنتقادات
غري يف الدورة التجارية وهذا يعين أن معدل الفائدة مييل إىل االرتفاع يف أوقات الرواج الفائدة يتماشى مع اجتاه الت

االقتصادي يف حني أنه مييل إىل االخنفاض يف أوقات الكساد، و ابلتايل فإنه من الصعب على البنك املركزي أن 
 .دة لوحدهامعدالت الفائ حيدد بدقة اآلاثر املرتتبة على سياسته النقدية من خالل مراقبة

يستخدم كهدف للسلطة النقدية ذلك أن اخنفاض أسعار الصرف يعمل على حتسني وضعية  :ج. سعر الصرف
ميزان املدفوعات، كما أن استقرار هذا املعدل يشكل ضماان الستقرار وضعية البالد جتاه اخلارج، و هلذا تعمل 

رص على استقرار صرف عملتها مقابل تلك بعمالت قوية قابلة للتحويل و احل هتابعض الدول على ربط عمال
العمالت إال أن التقلبات اليت حتدث يف سوق الصرف تكون نتيجة املضاربة الشديدة على العمالت، مما يؤدي 

و تدفع تقلبات أسعار صرف العمالت ابلسلطات النقدية  .إىل عدم القدرة و السيطرة و التحكم يف هذا اهلدف
واستعمال ما لديها من احتياطات حماولة منها احملافظة على قيمة عملتها جتاه العمالت  إىل التدخل و التأثري عليه

  .دون ضمان جناح و هذه تكلفة مقابل اختيار هدف استقرار سعر الصرف ترتبط هبااليت 

 :قنوات إلبالغ أهداف السياسة النقدية، هي 4وهناك 
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 .قناة سعر الفائدة -

 .قناة سعر الصرف -

 .السندات املالية قناة أسعار-

 .قناة االئتمان- 

أما ابلنسبة ألهداف السياسة النقدية يف الدول النامية، فإنه يعرتيها الكثري من الغموض و الضبابية، ليس من  
انحية التحديد، ولكن من جانب إمكانية التحقيق، فنجد أن هاته الدول تعلق على السياسة النقدية حتقيق أكثر 

مو االقتصادي املصحوب ابلعمالة، و حتقيق االستقرار النقدي مبحاربة التضخم، و ضمان من هدف، كتشجيع الن
  .احملافظة على قيمة العملة، و إجياد سوق مايل و نقدي متطور  قابلية الصرف، و

 أدوات السياسة النقدية .1
 يتطلب حتقيق البنك املركزي لألهداف املرجوة استخدامه لعديد من األدوات املختلفة

للتأثري على أوضاع النقد واالئتمان .وميكن تقسيم هذه األدوات إىل غري مباشرة (ويطلق عليها أيضا الكمية)، مثل 
(سعر اخلصم ومعدل االحتياطي القانوين وعمليات السوق املفتوحة). وأخرى مباشرة ويطلق عليها أيضا 

 مان وختصيصه بني القطاعات.النوعية،وتستهدف الرقابة على سوق رؤوس األموال وعلى تدفق االئت
أحوال سوق النقد ومن  : تعكس هذه األدوات التدخل املباشر من قبل السلطات النقدية يف.األدوات املباشرة1

 أهم األدوات األكثر استخداما جند:
 أوال : التحكم يف أسعار لفائدة:

 تكون قاد رة علىتقوم السلطات النقدية أحياان بتحديد أسعار الفائدة إداراي، وذلك عندما 
التجارية  حتقيق سعر فائدة مستهدف من خالل آليات السوق، ويتم هذا التحديد من خالل إل ا زم البنوك

، مث  1980حىت عام  بتطبيق سعر فائدة حمدد اثبت. وقد استخدمت هذه األداة يف الدول الصناعية الكربى
 مها حىت اآلن.توقفت عن استخدامها ،وما ا زلت بعض الدول النامية تستخد

 التحرير املايل. غري أن االجتاه العاملي األكثر يسري حنو إلغائها نظرا لالجتاه حنو تبين آليات السوق يف ظل
 اثنيا حتديد حجم االئتمان وتوجيهه:
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الكلي لكل قطاع ،أو  حيدد البنك املركزي بواسطة هذه األداة احلجم الكلي للقروض املمنوحة لالقتصاد، و احلجم
هتدف إىل تشجيع االئتمان حنو االستثمارات  يه القروض إىل قطاع على حساب قطاع أخر.و هذه اإلجراءاتتوج

املنتجة ومتنع توجيهه إىل قطاعات أخرى كاحلد من القروض االستهالكية مثال، وتشجيع القروض املقدمة يف اجملال 
 اإلجراءات املتخذة. الصناعي والزراعي وأهم
 ريقتني:يتم حجم االئتمان بط

يشمل هذا اجلزء الرقابة على القروض االستهالكية، ومدة سدادها وكيفيه تنظيم االئتمان االستهالكي:  
أولية و مدة السداد.  السداد وهذه الرقابة تتضمن احلد األدىن من املبلغ الذي يدفعه املقرتض كدفعه

االستهالكية إىل الزايدة أو النقصان، وابلتحكم يف هذه اإلجراءات من رفع أو خفض تتجه القروض 
 حسب درجة واستجابة املستهلكني هلذه اإلجراءات.

يسمح لإلفراد ابالقرتاض من البنوك بضمان االقرتاض بضمان السندات مع التقييد هبامش الضمان: 
يشري إىل النسبة من قيمة السندات السوقية اليت متنح  السندات، بشرط االلتزام هبامش الضمان الذي

 60دوالر، وكان هامش الضمان  1000سندات بقيمة  القروض على أساسها. فلو اشرتى مضارب
دوالر فقط. أي أن الزبون يستخدم السندات كضمان  4000،فإن املفرتض يستطيع اقرتاض %

ن يتبع سياسة انكماشية للحد من هذه دوالر فقط.فإذا أراد بنك املركزي أ 4000للحصول على 
 الضمان والعكس. القروض،فإنه يرفع من هامش

الالزم لتسديد مثن  :هو أسلوب يقوم مبوجبه املستوردون إبيداع املبلغ اثلثا الودائع املشروطة من أجل االسترياد
يرغبون يف هذا التجميد ألمواهلم، املستوردون ال  وارداهتم يف صورة ودائع لدى البنك املركزي ملدة حمددة، وطاملا أن

لتغطية مثن وارداهتم فإذا أراد البنك املركزي احلد من هذه الواردات،  فإهنم يلجئون إىل البنوك التجارية لالقت ا رض
البنوك التجارية عدم التوسع يف منح القروض للمستوردين. طاملا أن  فإنه يقوم بتطبيق هذه التقنية أو يطلب من

 هذا الشكل يشجع الواردات. ح قروض منالتوسع يف من
يتمثل هذا اإلجراء يف إلزام البنك املركزي للبنوك التجارية ابالحتفاظ بنسبة دنيا من رابعا النسبة الدنيا للسيولة: 

 السيولة، وهذا تفاداي لإلفراط يف منح القروض للقطاع االقتصادي 
التجارية إبتباع سياسة  من خالله وبطرق وديه إقناع البنوك : هو إجراء حياول البنك املركزيخامسا اإلقناع األديب

قطاع أخر غري أن هذه السياسة تتطلب  معينة لتشجيع االئتمان أو ختفيضه وتفضيل قطاع معني على حساب
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غري فعالة يف الدول النامية وقد حققت جناحا يف الدول  استجابة من قبل البنوك التجارية، لذا جند أن هذه األداة
 تقدمة ذات النظم املصرفية املتطورة.امل

معينا ال جيب  تفرض البنوك املركزية على البنوك التجارية سقفا سادسا احلصول على موافقة البنك املركزي:
البنك املركزي،وهو الذي يقبل  جتاوزه عند منح القروض. وإذا جتاوزت قيمة القرض هذا السقف فإنه جيب إبالغ

 روض.أو يرفض هذا النوع من الق
 .األدوات غري املباشرة:2

التجارية دون الرتكيز  تسعى أدوات السياسة النقدية غري املباشرة إىل التأثري على القروض املمنوحة من قبل البنوك
 على نوعية هذه القروض وتتمثل هذه األدوات يف:

هذا األخري يف  د من قدرة: إن وجود احتياطات البنوك التجارية لدى البنك املركزي يزيأوال سعر إعادة اخلصم
لإلقراض من الناحية التارخيية  منح القروض للبنوك التجارية . وقد ارتبطت وظيفة البنك املركزي كملجأ أخري

حيث يقوم   1839األداة ألول مرة عام  إبعادة اخلصم لدى البنك املركزي عندما استخدم بنك إجنلرتا هذه
ألوراق مالية وجتارية قبل أجال استحقاقها مقابل سعر  ابلسيولة مقابل تلقيهالبنك املركزي بتزويد البنوك التجارية 

تدفعه البنوك التجارية إىل البنك املركزي لقاء إعادة خصمه ألوراقه املالية،  فائدة يدعى بسعر إعادة اخلصم الذي
 راد البنك املركزي إتباعاخلصم على قدرة البنوك يف إعادة التمويل لدى البنك املركزي، فإذا أ يؤثر سعر إعادة

على خصم أو ا رقهم  سياسة نقدية توسعية فإنه يقوم بتخفيض سعر اخلصم مما جيعل األعوان االقتصاديني يقبلون
الخنفاض التكلفة مما يزيد من احتياطاهتا املالية وتتجه البنوك التجارية كذلك إىل إعادة خصم أو ا رقها املالية، نظرا 

وبتكلفة أقل فتزداد كمية النقود املعروضة والعكس إذ ارغب  يؤدي إىل متويل أكثر لالقتصادالنقدية و هذا بدوره 
انكماشية فإنه يلجأ إىل رفع سعر إعادة اخلصم الشيء الذي يؤدي يف النهاية  البنك املركزي يف إتباع سياسة نقدية

 النقد. قل لالقتصاد ومن مثة يقل عرضاقرتاض البنوك التجارية من البنك املركزي فتمنح قروض أ إىل التقليل من
 إن هذه األداة تصبح غري فعالة يف التأثري على حجم االستثمارات يف احلاالت التالية:

 وفرة االحتياطات النقدية لدى البنوك لتجارية. -
 وجدت. توفر مصادر أخرى للبنوك التجارية للتزود ابلسيولة كالبورصة أومن فروعها األخرى ابخلارج إن -
طلب مزيد من  عدم استجابة األعوان االقتصاديني إذا كانت توقعاهتم االستثمارية متفائلة وابلتايل يتوسعون يف -

 القروض أبي سعر.
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يتمثل معدل إعادة اخلصم يف سعر الفائدة الذي حيصل عليه البنك مقابل إعادة خصمه لألوراق التجارية وهذا 
ملاذا للحصول على أموال من أجل تدعيم احتياطاهتا النقدية وزايدة قدرهتا على منح االئتمان وخلق ودائع جديدة 

 يستخدم البنك املركزي معدل إعادة اخلصم؟ 
 عرض النقدي         رفع سعر إعادة اخلصم         تكاليف البنوك التجاريةالتقليل من ال

 عدم خصم أوراقها التجارية        التقليل من منح القروض       يقلل العرض النقدي                     
 الفائدة. سعرزايدة    والعكس يف حالة زايدة كمية النقود املعروضة، زايدة معدل إعادة اخلصم                  

 اثنيا عمليات السوق املفتوحة:
 تتمثل هذه األداة يف دخول البنك املركزي إىل السوق املايل ابئعا أو مشرتاي لألوراق

إعادة اخلصم غري  املالية هبدف زايدة أو إنقاص حجم املعروض النقدي فإذا رأى البنك املركزي أن سياسة سعر
يف هذه احلالة ابئعا لألوراق املالية مما  التدخل المتصاص فائض السيولة فإنه يدخل فعالة و رأى أنه من الضروري

إذا كانت أسعارها حمفزة وهذا بدوره يؤدي يف النهاية إىل  جيعل األعوان االقتصاديني يقبلون على شرائها خاصة
 البنك املركزي أي اخنفاض يف عرض النقد. انتقال السيولة من اجلمهور والبنوك إىل

املايل الشيء الذي يؤدي  أما إذا كان االقتصاد يف حالة ركود فالبنك املركزي يقوم بشراء األوراق املالية من السوق
إىل زايدة السيولة لدى البنوك واملؤسسات وابلتايل تزداد القروض ومن مثة يرتفع اإلنتاج والدخل. هناك عدة شروط 

 ي:لنجاح عمليات السوق املفتوحة نوجزها فيما يل
 أن تتغري احتياطات البنوك التجارية وكمية النقود املتداولة وفقا لعمليات السوق املفتوحة، -
 واملؤسسات. أن تستجيب البنوك التجارية للزايدة أو االخنفاض يف احتياطاهتا النقدية عند منحها قروض لألفراد -
املفتوحة مرتبط  أثر البنك املركزي على هذه السوق عن طريق عمليات السوق توفر سوق مالية متطورة:ألن -

السوق املفتوحة وتتميز عمليات  مقدار كمية األوراق املالية وعدم وجود مثل هذه السوق يعين غياب عمليات
 السوق املفتوحة عن أدوات السياسة النقدية األخرى مبا يلي:

 ركزي الذي يكون له كامل الرقابة عليها.تكون هذه األداة مببادرة البنك امل -
 هي عملية مرنة أي ميكن ممارستها أبي حجم أاي كان كبريا أو صغريا. -
البنك املركزي  ميكن عكس هذه العملية بسرعة طاملا أن عكس البيع هو الشراء والفاعل يف هذه العملية هو -

 إىل احلجم الذي يريده. ء أوراق أخرى حىت يصل،فإذا رأى زايدة يف بيعه لألوراق املالية فإنه يقوم بشرا
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هي عمليه سهلة وسريعة وال تعيقها أي إجراءات فإذا أراد البنك املركزي شراء األوراق املالية بسرعة فإنه حيفز  -
 البنوك التجارية برفع أسعارها.

اجلهاز املصريف وذلك عن طريق سياسة السوق املفتوحة يقصد هبا قيام البنك املركزي بتزويد أو اسرتجاع النقود من 
شراء أو بيع أوراق مالية يف السوق هبدف التأثري على االئتمان وعرض النقود حسب الظروف االقتصادية السائدة 
وتعترب هذه األداة أكثر فعالية خاصة يف الدول اليت متلك سوق مايل ونظام مصريف متضرر ابإلضافة اىل وجود 

 وعي مصريف لدى أفراد اجملتمع.
 حالة انكماش       سياسة توسعية        خيلق التوسع بشراء األوراق املالية       ضخ السيولة 

 حالة تضخم        امتصاص السيولة السائدة        بيع األوراق املالية   
 )ال تصلح هذه السياسة يف الدول النامية ألهنا ال متلك أسواق مالية(.

 القانوين:اثلثا نسبة االحتياطي 
 يقوم البنك املركزي بفرض نسبة معينة من ودائع البنوك التجارية،تلتزم ابالحتفاظ هبا لديه 

 عند منحها القروض وتسمى هذه النسبة ابالحتياطي اإلجباري ويلتزم كل بنك ابالحتياطي
احلد من التوسع يف منح احملتفظ به لدى البنك املركزي. وأتيت آلية عمل هذه األداة يف رغبة البنك املركزي يف 

 القروض أو زايدهتا ففي حالة تعرض االقتصاد لضغوط تضخمية جيب على البنك املركزي إتباع سياسة نقدية
برفع نسبة  انكماشية أي التقليل من املعروض النقدي وذلك عن طريق تقييد االئتمان. ويف هذه احلالة يقوم

 تقدمها لزابئنها. على تقليل حجم القروض اليت االحتياط اإلجباري مما جيرب املصارف التجارية
 أما إذا أراد البنك املركزي إتباع سياسة نقدية توسعية فإنه يقوم بتخفيض نسبة االحتياطي

اإلجباري وابلتايل تزداد البنوك التجارية من التوسع يف منح القروض غري أن نسبة االحتياطي اإلجباري قد تكون 
 التالية:غري فعالة يف احلاالت 

يف حالة الكساد ختفيض هذه النسبة قد ال يؤدي إىل استجابة األعوان االقتصاديني فال يطلبون قروضا أكثر  -
 نظرا لتوقعاهتم املتشائمة عند تقييمهم للمشاريع االستثمارية.

الية على هذه هذه األداة تكون اثبتة لفرتة حمددة ألنه من غري املعقول أن حيدث البنك املركزي تغيريات متت -
 النسبة ألهنا حتدث اضطراابت يف عمل البنوك.
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حجم  إذا توفرت البنوك التجارية على احتياطات كبرية فإن عمل هذه األداة قد يضعف من التأثري على -
 االحتياطات. االئتمان املصريف خاصة يف حالة التضخم مادامت البنوك التجارية متلك هذه

البنوك اليت متتلك  لى حد سواء مما جيعل البنوك الصغرية أكثر املتضررين منها. أماهذه األداة تعامل البنوك ع -
 فروعا أجنبية فإهنا ال تتأثر هبذه ألداة.

 كما أن هذه األداة تُفَرض على املؤسسات النقدية فقط وال تُفَرض على املؤسسات املالية،
 كشركات التأمني والبنوك املتخصصة والصناديق املختلفة.

سنداهتا مما يؤدي  إن رفع االحتياطي القانوين يؤثر بصورة سلبية على أسعار السندات، إذ تلجأ البنوك إىل بيع -
االحتياط اإلجباري) دخول البنك  إىل اخنفاض أسعارها .وهلذا ينصح أن يصاحب هذه األداة( يف حالة رفع نسبة

داتني (عمليات السوق املفتوحة واالحتياطي اإلجباري األ املركزي ابئعا لألوراق املالية حىت ال يتعارض اهلدف مع
_.( 

 معدل االحتياطي القانوين: نسبة من األموال تودع يف البنوك وال حيق للبنوك التجارية استخدامها.
ويقصد هبا النسبة اليت يفرضها البنك املركزي على الودائع البنكية وتوضع هذه االحتياطات كودائع 

ى شكل أرصدة أو نقود سائلة ومتثل نسبة االحتياطي األدىن ملا جيب أن حيتفظ لدى البنك املركزي عل
 به البنك التجاري على الدوام مقابل احتياطات نقدية سائلة مقابل ما يلتزم به من ودائع.

تعترب هذه األداة ذات هدف مزدوج من جهة محاية املودعني ومن جهة اثنية أداة للتأثري على قدرة   
 ارية يف منح االئتمان.البنوك التج

إذا قام البنك املركزي خبفض نسبة االحتياطي القانوين )سياسة توسعية( فانه يزيد من قدرة البنوك على اإلقراض 
 ومنح االئتمان وابلتايل الزايدة يف العرض النقدي.

دج ويفرض البنك املركزي عليه نسبة احتياطي قانوين تقدر ب 1000: لنفرض أن بنكا تلقى ودائع قيمتها مثال
 ، فتكون قيمة النقود اليت يقوم البنك خبلقها تقدر ب:  15%

 ن(         ودائع * مضاعف االئتمان-1النقود املشتقة= ودائع )
 ن                                     

5666.66دج =
(0.15 − 1)1000

0.15
 

 دج 4000تصبح قيمة النقود املشتقة:   % 20اىل  %15: رفع من 01احلالة 
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 مضاعف االئتمان
 

 جمموع الودائع= وديعة األصلية * مضاعف االئتمان
 (نقود مشتقة ) 

دج إىل 56666.66حالة الرفع من نسبة االحتياطي القانوين قلت قدرة البنك على منح االئتمان من 
 )سياسة انكماشية(. 4000
 دج 9000تصبح قيمة النقود املشتقة:   % 10إىل  %15: خفض من 02احلالة 

حالة اخلفض من نسبة االحتياطي القانوين زادت مقدرة البنوك التجارية على منح االئتمان من 
 )سياسة توسعية(. 9000دج إىل 56666.66

 
−ن 1

ن
= 

 

 

 . %20يف مثالنا السابق نفرتض معدل احتياطي قانوين  عملية خلق النقود:
دج   تبقى يف شكل رصيدان سائل يف احلساب لدى البنك املركزي والباقي         200= 0.2*1000

 دج( توجه كقرض وتكرر العملية.800= 1000-200)
 املشتقة أو نقود الودائع.أن تعود مبقدرة البنك تقدمي قروض ولدى مجيع القروض املقدمة نصل إىل قيمة النقود 

 (1000تنتهي العملية عند الوصول إىل مبلغ الوديعة األصلية )
(200+160+128 =....+1000.) 

 (.4000+....= 409.6+512+640+800النقود املشتقة )
 مبعىن كل دينار نتج عنه مادة مشتقة . 4مضاعف االئتمان = 

القانونية خارج النظام البنكي نتيجة عدم الوعي املصريف لدى هي حالة خروج النقود حالة التسرب النقدي: 
 األفراد والذي يؤثر يف عملية خلق النقود.

 . %30، نسبة التسرب النقدي =   %20دج بنسبة احتياطي قانوين 1000وديعة:  يف مثالنا السابق: 
دج املتبقية ختضع لنفس املنطق السابق،  700تبقى بشكل أوراق نقدية و  300=   %30* 1000إذن: 

وبعد احلساب نالحظ أن املبلغ ينخفض وعليه، كلما اخنفضت نسبة االحتياطي اإلجباري كلما زادت قدرة البنك 
 على خلق النقود وكلما زادت نسبة التسرب النقدي كلما اخنفضت قدرة البنوك على خلق النقود.
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 احملاضرة اخلامسة البنوك اإلسالمية:

تتعدد التعاريف حول مفهوم البنوك اإلسالمية لكن جمملها يتمحور يف معىن واحد وحوصلة واحدة، ونذكر 
منها : يعرف البنك اإلسالمي أبنه: "مؤسسة مالية تعمل يف إطار إسالمي، تقوم أبداء اخلدمات املصرفية واملالية  

ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية هبدف غرس كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار يف اجملاالت املختلفة يف 
القيم املتمثل يف األخالق اإلسالمية يف جمال املعامالت املالية واملساعدة يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 يف تشغيل األموال بقصد املسامهة يف حتقيق احلياة الكرمية للشعوب اإلسالمية".
وتعرف البنوك اإلسالمية أبهنا عبارة عن مؤسسات مالية مصرفية وتعمل على جتميع األموال اليت تكون غري         

مستثمرة وتقوم بتوظيفها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتقدم لصاحبها رحبا عن طريق أعمال التنمية مبا يعود 
وحتقيق عدالة التوزيع مع االلتزام بعدم التعامل ابلفوائد  ابلفائدة عليه، وخيدم ابلتايل جمتمع التكافل اإلسالمي

 الربوية أخذا وعطاء، وابجتناب أي عمل خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 يتضمن مفهوم البنوك عناصر أساسية، وجنملها فيما يلي:

 بتعاد عن احلرامااللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية من حيث عدم التعامل ابلراب وااللتزام ابحلالل واال 
 حسن اختبار القائمني على إدارة األموال هبدف ضمان تنفيذ األحكام الشرعية يف املعامالت املصرفية. 
الصراحة والصدق والشفافية يف املعامالت حىت يتبني لعمالء البنك اإلسالمي كيفية حتقيق الربح ومعدل  

 العائد على أمواهلم املستثمرة يف البنك.
الدخاري وعدم حبس املال واكتنازه والبحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية تنمية الوعي ا 

 لالستثمار فيها.
 حتقيق التوازن يف جماالت االستثمار املختلفة وفقا لألولوايت اإلسالمية. 
 أداء الزكاة املفروضة شرعا على كافة أموال معامالت ونتائج أعمال البنك اإلسالمي. 

 : اإلسالمية البنوك خصائص
 من أهم اخلصائص اليت متيز املصارف اإلسالمية:

 أبحكام الشريعة اإلسالمية:-بتعامالت املصرفية-التزام املصارف 



 د العجاج فاطمة الزهراء                                 املال حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس

 

54 
 

يتمثل االلتزام من منطلق أن ما جيب مراعاته يف العبادات جيب مراعاته يف املعامالت ،فاحلالل بنّي واحلرام بنّي ، 
حي احلياة، واملعامالت يف حياة املسلم واحدة من تلك املناحي وأنه جيب اعتماد الشريعة اإلسالمية يف مجيع منا

آمنوا ابهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم « فاملال مال هللا استخلف اإلنسان فيه لينفقه يف مرضاة هللا، قال تعاىل:
هذا املال (،انهيك عن أّن احلصول على 07-)احلديد » مستخلفني فيه فالّلذين آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري

الذي مت االستخالف فيه جيب أن يكون ابألساليب اليت أقرها من قدرة االستخالف هللا جل جالله، وهذه 
 األساليب جيب أن تكفل حق هللا تعاىل فيه.

 عدم التعامل ابلفائدة املصرفية من منطلق أهنا راب: 
اب، سيما وأن النصوص صرحية وواضحة أمجعت الشريعة اإلسالمية على اختالف مذاهبها على حرمة التعامل ابلر 

ال ليس فيها حرمة التعامل ابلراب، وكان حترمي الراب الذي كان شائعا يف تلك األايم قد مت تدرجا، يف البداية كان من 
﴿وما آتيتم من راب لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند هللا وما آتيتم  ابلصدقات، قال تعاىل: -الراب-خالل مقارنة 

من سورة البقرة ﴿ميحق هللا  276(.مث يف اآلية 33-)الروم ﴾ زكاة تريدون وهبة هللا فأولئك هم املضعفونمن 
مث جاء حترميه القاطع يف سورة البقرة ﴿ اي أيها اللذين آمنوا  ﴾ الراب ويريب الصدقات وهللا ال حيب كّل كفار أثيم

مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس  اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنني۞ فإن
أموالكم ال تظلمون وال ُتظلمون ۞ وإن كان ذو ُعسرة فنظرة ميسرًة وأن تصّدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون.﴾   

 (.280-278)اآلايت 
دخرات من تظهر طبيعة البنوك اإلسالمية اليت تستخدم النقود يف ما خلقت له، فهي حينما تتلقى امل 

األفراد ال تتعهد بردها يف صورة قرض بفائدة وإمنا تتلقاها من أجل استخدمتها ابالستثمار يف االقتصاد احلقيقي 
وتتقاسم مع أصحاهبا ما حيدث من زايدة نتيجة هذا االستثمار يف صورة ربح، ألن مجيع صيغ االستثمار وتوظيف 

كة النقود مقابل حركة للسلع أي أهنا تستخدم النقود يف االقتصاد األموال يف هذه البنوك اإلسالمية تقوم على حر 
احلقيقي بشراء السلع وبيعها ابملراحبة والسلم أو أتجريها يف اإلجارة أو يف نشاط اقتصادي قائم ابلفعل يف 

 املشاركات واملضارابت و املساقاة واملزارعة.
 امالت.االلتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة املع 
 االلتزام ابألخالق اإلسالمية يف العمل داخل البنوك ومع كل املتعاملني. 
 حترير األفراد من فكرة الراب والفوائد الرّبوية وتشجيعهم على توظيف أمواهلم. 
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التزام البنوك اإلسالمية ابلعمل كوسيط بني وحدات الفائض ووحدات العجز يف املعامالت املباحة  
 حتّمل املخاطر وتوزيع األرابح بصورة عادلة.شرعاً واملشاركة يف 

 تنمية املّدخرات اإلسالمية هبدف مراجعة االكتناز وتنشيط االقتصاد اإلسالمي. 

 :اإلسالمية البنوك أهداف
أهداف البنوك اإلسالمية ليست تقدمي اخلدمات فقط، بل أعمق من ذلك بكثري وبعضها مرتبط ابلعقيدة،         
 وأمهها:

ذلك أن املعامالت املصرفية ونظام النقد صارت مقاليده :املسلمني لغري االقتصادية التبعية من التخلص: أوال
بيد غري املسلمني مما أدى إىل استبعاد األمة السيما يف ظل العوملة ألنه قد يدمر الدول واجملتمعات ويهدد األمن 

فتنهار وتصبح مقاليدها السياسية ليست بيدها  واالستقرار، وقد يؤدي إىل سحب رؤوس األموال من بنوك الدولة
وختضع تشريعاهتا وقيمتها، ال بل عقيدهتا ملن يسيطر على اقتصادها من هنا البد كانت احلاجة إىل إجياد بنوك 

 إسالمية عمالقة؛ تدير االقتصاد يف بالد املسلمني وختلصنا من التبعية ويطون ذلك من خالل:
املهم إنشاء بنوك يف الدول اإلسالمية تقوم ابملعامالت فيما بني املسلمني وتؤدي  من:املصرفية املعامالت  

اخلدمات اليت حتتاجها الشعوب اإلسالمية، مثل إرسال أموال للخارج أو استقبال أموال أو فتح اعتمادات 
طر لرجال األعمال والتجار، وأحياان تكون صفقات كبرية فإن مل يكن هناك بنوك إسالمية فسوف يض

املسلمون إىل أن يفتح غري املسلمون فروًعا عندهم وحينها يصبح النظام املصريف كله مقيدا مبعامالت غري 
 املصرفية وهذا خطر جيب جتنبه.

ال خيفى أن كثريًا منا يتساءل كيف أصبح الدوالر أقوى عملة يف العامل، واجلواب: أن ذلك :النقد شؤون  
لعاملي، وإال فاجلواب أن يسعى املسلمون لتكون هلم مثة عملة إسالمية بسبب تبعيتنا حنن يف نظام النقد ا

 عاملية أقوى من الدوالر أو تنافسه على األقل.
ومن أهداف البنك اإلسالمي توجيه رؤوس األموال اإلسالمية إىل داخل البالد اإلسالمية :األموال رؤوس 

 واستثمارها فيها وإدارهتا أبيد إسالمية.
 : خالل من يكون و:األموال رؤوس ثمارواست مجع: اثنيا

: فالبنك اإلسالمي يدعو أصحاب األموال لالستثمار يف املشاريع الطويلة األجل، االدخار على احلث 
 لينتفع هبا اقتصاد الدول اإلسالمية. 
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وحيدث التضخم عندما تضعف العملة أي أن العملة ال توازي القيمة الشرائية داخل : التضخم من احلد 
البلد، فالبنوك اإلسالمية ال تلجأ إىل خلق نقود دون مقابل ألهنا تقوم على استثمار ما لديها من الودائع دون إثراء 

 غري مشروع.
وبذلك ال تدخل فيها بنوك عاملية غري إسالمية، وتتحرر التجارة : املباشرة التجارية املعامالت تشجيع 

 دأ يف أورواب والغرب ال يف الدول اإلسالمية.ويسهل التبادل، ومع األسف إن هذا اهلدف قد ب
يعين أن رجل األعمال الذي يريد مااًل يفتح به مشاريع استثمارية بطرق شرعية : االستثماري التمويل 

 يوفر له البنك املال كي ال يتوجه للبنوك التجارية ويقع يف الراب.
ويستفيد يف هذا اجلزء املهم من االقتصاد  ويستفيد من الزكاة اليت جيمعها فيستثمر :وتوزيعها الزكاة مجع 

 اإلسالمي.
 ابإلضافة إىل األهداف املذكورة أعاله: 

وهو من أهم األهداف اليت يسعى البنك إىل حتقيقها ألهنا مقياس استمراريته وبقائه، وهذا : الربح حتقيق 
 أبمواهلم يف البنك. الربح ليس فقط للبنك نفسه وإمنا أيضا للمتعاملني معه من املودعني املضاربني

وذلك من خالل تنويع االستثمارات وتقليل املخاطر واالحتفاظ  :ابألموال التصرف يف واألمان احلكمة 
 مبعدالت السيولة مالئمة ملواجهة الظروف.

أي تنمية املوارد الذاتية للبنك من خالل رفع رأس املال واألرابح احملتجزة  :والنمو االستمرارية 
 ضافة إىل تنمية املوارد اخلارجية ابستقطاب املدخرات وتوظيفها.واالحتياطات ابإل

 تنظيم البنك وتنمية خربات العاملني. :اإلداري اجلهاز وفعالية كفاءة 
أساليب التمويل واالستثمار وطرق أداء اخلدمات : واالستثمارية االدخارية واألوعية اخلدمات ابتكار 

 املصرفية والعمليات التمويلية.
املسامهة يف حتقيق العدالة االجتماعية وذلك من خالل اختيار املشروعات  :االجتماعي التكافل أهداف 

 اليت حتقق حتسنا يف توزيع الّدخل أو إنشاء املشروعات االجتماعية أو منح القروض احلسنة.
عدم الوقوع يف خمالفة شرعية أو شبهات وتصحيح األخطاء فور وقوعها واختاذ  :الّشرعي االلتزام 

 الضماانت اليت متنع تكرارها يف املستقبل.
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 :اإلسالمي التمويل صيغ
يف اللغة من املفاعلة من الضرب وهو السري يف األرض، كقوله:﴿ وإذا َضربُتم يف األرض فَليس َعليُكم :املضاربة-

( 101لصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين َكَفُروا إن الكافرين كانُوا َلُكم َعُدًوا مبيًنا ﴾)النساء جناح أن تقصُروا من ا
( 20أو السفر بغرض التجارة وابتغاء الرزق كقوله:﴿ وآخُرون َيْضربوَن يف األرض يبتَنُغوَن من َفضل هللا ﴾)املزمل 

وأهل العراق يسمون هذه املعاقدة مضاربة، وأهل احلجاز أما القراصنة يف اللغة واالستعمال الفقهي فيعين املضاربة، 
 يسموهنا قراًضا.

 أما يف االصطالح الفقهي فقد عرفها الفقهاء بعّدة تعريفات منها:
("نوع شركة على أن يكون لرأس املال من "َطرف والسعي والعمل 1404املضاربة أو القراض عرفته املادة )

 معني معلوم ملن يتجر فيه جبزء مشاع معلوم له من رحبه".  من الّطرف اآلخر". أو أهنا "دفع مال
وصورة املضاربة احلديثة يف األعمال املصرفية اإلسالمية أهّنا عقد اشرتاك بني أرابب رأس املال وبني أهل 

 اخلربة يف االستثمار فيقدم رب املال ماله، ويقوم املضارب ابالستثمار.
 لية صفقة أو مشروع معني بني طرفني يقدم أحدمها املال واآلخر صيغة املضاربة هي مشاركة يف متويل عم

 العمل، مع أقسام األرابح حسب االتفاق وحتمل صاحب املال اخلسائر يف حالة عدم تقصري املضارب.
 تتم املضاربة وفق أربعة مراحل ميكن إجيازها فيما يلي: 
املشروع. أما املضارب أو صاحب العمل فيقدم جهده يقدم املصرف حصته املتمثلة يف رأس مال : 01 املرحلة
 وعمله.
 يتم حتصيل وحساب أرابح املشروع املمول. :02 املرحلة
يتم من خالهلا اسرتجاع رأس مال املشروع املقدم من طرف البنك ألن األرابح وقاية لرأس املال، أي  :03 املرحلة

 املال. ال يتم توزيع أرابًحا إال بعد اسرتجاع كامل مبلغ رأس
 يتم تقاسم األرابح حسب االتفاق بني الطرفني من خالل العقد. :04 املرحلة

 :املساقاة املغارسة، املزارعة،-
هي تقدمي عنصر األرض والبدرة احملددة ملالك معني إىل عامل )مزارع( ليقوم ابلعمل واإلنتاج مقابل : املزارعة -

 ينة.نصيب مما خيرج من األرض )اإلنتاج( وفق نسبة مع
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هي تقدمي األرض احملددة ملالك معني إىل طرف اثين ليقوم بغرسها أبشجار معينة حسب االتفاق : املغارسة -
 املربم بينهما ويكون الشجر واإلنتاج بينهما.

ها تتمثل يف تقدمي الثروة النباتية )الزرع واألشجار املثمرة( احملددة ملالك معنّي ويقوم ابستغالهلا وتنميت: املساقاة -
 )الرعي أو السقي( على أساس أن يوزع الناتج يف الثمار بينهما حبصة نسبية متفق عليها.

املتاجرة كما تعرف اليوم، واملراحبة يف الّلغة مصدر من مصادر الربح وهو الزايدة،  املراحبة تعين:ابملراحبة التمويل-
أو هو "بيع برأس املال وربح معلوم، وصفتها بيع مبثل الثمن األول مع زايدة الربح" »ويف اصطالح الفقهاء هي: 

 أن يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه ربح ما".
املراحبة لغة تعين الزايدة أو الفضل وهي إحدى أنواع البيوع اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية الغراء، وهناك 

 ة وإثبات مشروعيتها على سبيل املثال:الكثري من اآلايت اليت تدلل على معىن املراحب
 (10﴿ فإَذا ُقضيت الصالة فانتشُروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا .......﴾)اجلمعة 

 (198﴿ لَيَس عليُكم جناح أن تبتُغوا فضاًل من ربكم.......﴾)البقرة 
 (275﴿ وأحلَّ هللا الَبيع وحرَّم الراب.... ﴾)البقرة 

الكرمية نستنتج أّن السعي يف األرض من أجل طلب الرزق احَلالل هو من مرامي من خالل هذه اآلايت 
الشريعة اإلسالمية وهذا السعي يودي إىل تبادل السلع واخلدمات واحلصول على الربح والكسب وهذا ما ينطبق 

 على ما تعنيه التجارة يف وقتنا الراهن.
املراحبة ال خيرج من كونه "البيع ابلثمن األول اليت  وقد اتفق فقهاء املسلمني على اختالف مذاهبهم على أنّ 

 قامت به السلعة يف يد مالكها 'البائع' وزايدة ربح معلوم"واستناًدا ملا تقدم ميكن تعريف املراحبة أبهّنا:
 ''تبادل سلعة أو خدمة لثمن معني على سبيل الرتاضي طلباً للربح والنماء''.

والتسليف والسلم لغة أهل احلجاز، والسلف لغة أهل العراق،      أما يف  يف اللغة اإلعطاء والرتك:السَّلم-
 االصطالح الفقهي: فهو عبارة عن "بيع موصوف يف الّذمة ببدل يعطي عاجاًل"

مشروعية السَّلم:ففي قوله تعاىل:﴿ ايأيُّها اللذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل ُمسمَّى فاكتبوُه ولَيكُتب بَيَنُكم  -
 (282ٌب ابلعدل واَلأيَب كاتٌب أن يكُتب كما علمُه هللا ﴾)البقرة كات
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أشهُد أنَّ السلف املضمن إىل أجل مسمى قد أحله هللا يف كتابه وأذن فيه، »قال ابن عباس رضي هللا عنه: 
ا أابحت الدين والسَّلم نوع من الديون.  مث قرأ هذه اآلية. أما وجه الداللة يف اآلية الكرمية: أهنَّ

ال قاضي ابن العريب:" الّدين هو عبارة عم كل معاملة كان أحد العوضني فيها نقًدا، واآلخر يف الّذمة ق
نسيئة، فإن العني عند العرب ما كان حاضرًا والدين ما كان غائًبا. وهذا يدل على حل املداينات بغمومها، وتضم 

سَلم فيه اثبت يف ذمة امل
ُ
 سلم إليه إىل أجله.السلم ابعتباره نوًعا منها، إذ امل

 أركان السَّلم:-
 الصيغة )اإلجياب والقبول(-1
َسَلم إليه(-2

ُ
سلم، وامل

ُ
 العاقدان )وهم امل

 احملل )وهو رأس مال السَّلم، واملتسلم فيه(.-3
على وزن استفعال من املصدر صنع، و اإلستصناع أّن شخصا ما يطلب من شخص آخر  يف اللغة:اإلستصناع

 أن يصنع له شيًئا.
هو عقد ُيشرتى به احلال شيء مما يصنع صنًعا، يُلزم البائع بتقدميه مصنوًعا مبواد من عنده أبوصاف 
خمصوصة وبثمن حمدد وُيسمى املشرتي ُمستصنًعا والبائع صانًعا، والشيء حمل العقد ُمستصنًعا والعوض يسمى 

 مثنا. وهو يكون يف السلع اليت يتم تصنيعها وإال أصبح سلًما.
ا مييز اإلستصناع كأداة من أدوات التمويل أنّه يتم من خالل حاجة فعلية للسلعة حمل العقد، وهذا وأهم م

 بدوره يؤدي إىل حتقيق التوازن بني الطلب والعرض، وابلتايل حتقيق االستقرار االقتصادي.

ختالط أو خلط هي خمالطة الشريكني أي اشرتكا يف أمر معنّي والشركة لغة معناها "اال الشركة:املشاركة-
الّشريكني أو خلط املاليني".فالشركة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ال تتحقق إاّل خبلط األموال وابلعقد. 
ويعّرف احلنابلة الّشركة أبهّنا "عبارة عن االجتماع يف استحقاق أو تصرف فاألّول شركة ملك أو استحقاق والثّاين 

 شركة عقود.
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 محاضرات أسواق رأس المال
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 احملاضرة السادسة: السوق النقدي
السوق النقدي مبعناه االقتصادي العام هو سوق املال قصري األجل جيمع العرض والطلب على النقود املتداولة  

 يف االقتصاد واملستخدمة من طرف املؤسسات واخلواص.
البنوك حيث يتم التعامل من خالل مدة ال تتجاوز السنة وهو سوق السوق النقدي هو سوق التعامل بني 

 القروض القصرية جدا.
كما أن السوق النقدي هو سوق التعامل بني البنوك الذي يضمن حتقيق التوازن اليومي بني العمليات الدائنة 

ا حنصل منه على واملدينة للمؤسسات االئتمانية حيث تقوم البنوك ابستعمال فوائضها لدى هذا السوق، كم
 القروض الالزمة استنادا إىل وضعية احتياطاهتا لدى البنك املركزي.

تعترب السوق نقدي مصدر للتمويل قصري األجل فهو يوفر الفرصة للمقرتضني احلصول على القروض أمهيته:
 قصرية األجل من أموال املستثمرين الذين يرغبون يف احلصول على درجة عالية من األمان.

 بة لالقتصاد: أتمني سيولة النظام املصريف ومتكني البنك من الرقابة على األموال.ابلنس -
ابلنسبة للبنوك التجارية: ميكنها من توظيف بعض أمواهلا )الفوائض( كما يسمح السوق النقدي بتمويل  -

 ( .Inter bancaire( ابلسوق ما بني البنوك ) Sous liquideالبنوك احملتاجة للسيولة  )
 من التأثري على كمية وسعر األموال السائلة.BCة للبنك املركزي: وجود سوق نقدية متكن  ابلنسب -

 مزااي السوق النقدي: 
 اخنفاض درجة املخاطرة:  

تدين درجة املخاطرة النقدية: اليت تنشأ يف احتماالت اخنفاض أسعار األوراق املالية املتداولة فيه وألن  .1
ة األجل التغريات احلادثة يف أسعار الفائدة ترتك آاثرا حمددة على هذه األوراق يف السوق النقدية قصري 

 األسعار مما جيعل استحقاقها بنسبة مؤكدة وابلتايل املخاطرة تكون قليلة.
تدين درجة خماطرة االئتمان: واليت ترتبط ابحتماالت عجز املدين عن الوفاء بديونه وألن األوراق املالية  .2

والبنوك التجارية لذلك تكون  BCعن مؤسسات ائتمانية قوية مثل املتداولة فيه تكون صادرة 
 احتمالية عدم السداد ابلدين منخفضة.
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 يتكون السوق النقدي من سوقني مها: هيكل السوق النقدي: 
وهي اليت يتم فيها احلصول على األموال املراد توظيفها آلجال قصرية وأبسعار فائدة  السوق األويل: (1

ذه األموال ومكانة املقرتض ومسعته املالية وتضم اإلصدارات اجلديدة مثل تتحدد حسب مصدر ه
 )كمبياالت، أذوانت اخلزينة ..( مل يسبق التعامل هبا.

وهو السوق الذي يتم فيه تداول اإلصدارات اليت سبق إصدارها يف السوق األويل  السوق الثانوية: (2
 أسواق هي:  3وأبسعار تتحدد حسب العرض والطلب، ويضم 

سوق اخلصم: ويتم فيه خصم أدوات االئتمان قصرية األجل منها األوراق التجارية العادية  .أ
 )الكمبياالت، السندات...( القبوالت املصرفية ...

سوق القروض قصرية األجل: وتشمل مجيع القروض القصرية األجل واليت تعقد آلجال قصرية ترتاوح  .ب
 بني أسبوع إىل سنة حىت سنتني.

القبول عبارة عن سندات مسحوبة على البنك من قبل العميل جندها يف جمال التجارة  بيوت القبول: .ت
اخلارجية حيث يتضمن القبول تعهد من البنك بدفع قيمة هذه الورقة املسحوبة على العميل للدائن 

 عند االستحقاق.
 جل وهم: يتمثلون يف أصحاب العرض والطلب على النقود قصرية األ املتدخلون يف السوق النقدي: 

املؤسسات واخلواص: ليس هلم القدرة على خلق النقود وإمنا يقومون بعرض النقود اليت تفيض على  .1
 تعامالهتم  التجارية أو قيامهم ابالفرتاضات من أجل تلبية احتياجاهتم.

 النظام النقدي واملايل: ويتكون من:  .2
 ود وهي: البنوك: وهي املؤسسات املالية اليت هلا القدرة على خلق النق .أ

البنك املركزي: هو املصدر األساسي للنقود القانونية واملسري للسيولة وتلجأ إليه البنوك التجارية  -
 من أجل احلصول على السيولة لتغطية احلاجات يف الضرورة.

 البنوك التجارية: هي البنوك اليت تتعامل ابالئتمان. -
لق النقود تقوم ابخلدمات مقابل مبلغ معني املنشآت املالية: املؤسسات اليت ليس هلا القدرة على خ .ب

 مثل شركات التامني.
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اخلزينة:تلجأ اخلزينة لتغطية عجزها إىل إصدار العديد من األدوات املستعملة يف السوق النقدي .فيما يلي  .3
 الشكل يوضح املتدخلون يف السوق النقدي ابختصار: 

 املتدخلون يف السوق النقدي 6الشكل رقم
 املتدخلون يف السوق النقدي:                      .4
 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
 

 
 

  
 ابالعتماد على مراجع سابقةاملصدر من إعداد الباحثة 

 
يكتسب سوق النقد خصائصه وأمهيته من أدواته اليت متيزه عن أي سوق من أسواق األدوات :أدوات سوق النقد

 املالية األخرى حبيث تتميز هذه األدوات ب:
 أهنا توفر عائد مناسب للمستثمر الذي ال يرغب بتحمل املخاطر.-

 عالية، فغالبا ما تستعمل كضمان للقروض.أغلب أدواته تتمتع بدرجات ضمان -

 أغلب أدوات السوق ذات قابلية تسويقية عالية أي تتميز إبمكانية تسييلها.-

 يوفر السوق النقدي أدوات مبخاطر منخفضة وخالية يف بعض منها.-

املؤسسات 
)ال  واخلواص

 خيلقون النقود(.
يقومون بعرض 
فوائضهم أو 

االقرتاض لتلببية 
 احتياجاهتم. 

  النظام النقدي واملايل،
 ويتكون من:

 اخلزينة
تلجأ إىل إصدار أذوانت اخلزينة أو 

املركزي يف حالة االقرتاض من البنك 
 عجزها.

 البنوك
 املنشآت املالية: 

لديه القدرة على خلق النقود، تقدم اخلدمات 
 مقابل مبالغ معينة مثل شركات التامني.

 البنك املركزي: 
 مصدر النقود القانونية

 البنوك التجارية:
 تتعامل ابالئتمان.

1 

2 
3 
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استحقاق  تلعب البنوك التجارية الالعب الرئيسي يف السوق النقدية فهي توفر األموال قصرية األجل أي ذات-
 سنة فأقل.تتنوع األدوات املتداولة يف السوق النقدي نذكر أمهها:

 أدوات السوق النقدي 7الشكل رقم                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أدوانت اخلزينة )أداة 
 دين ق.أ(

تصدرها احلكومة عن 
، مدة BCطريق  

استحقاقها ترتاوح ما 
 12أو  6أو  3بني 

شهر لتمويل عجز 
امليزانية العامة للدولة، 

 تباع يف املزاد العلين.
ختصم يف سوق النقد 
بسعر أقل من قيمتها 
االمسية وتلتزم الدولة 

 بدفع قيمتها .
 

الكمبياالت أو 
 القبوالت املصرفية

القبول هو حوالة 
مصرفية تتضمن 
وعد ابلدفع، عبارة 
عن تعهد كتايب 
اقرتضه شخص من 

 البنوك.أحد 
يقوم البنك خبصم 
احلوالة بعبارة 

 مقبول.
 

شهادات االيداع القابلة 
 للتداول:

وثيقة تصدرها البنوك تثبت 
حق العميل مقابل وديعة 
اثبتة مببلغ معني واتريخ 
استحقاق يرتاوح ما بني 

شهر، تتم  18شهر و 
بسعر فائدة حمدد ميكن 
حلاملها التصرف فيها ابلبيع 

حقاق يف قبل اتريخ االست
 السوق الثانوي.

 

اتفاقيات إعادة 
 الشراء:

يلجأ إليها التجار 
املتخصصني يف بيع 
وشراء األوراق املالية 
لتمويل خمزون 
إضايف من أوراق 
مالية لليلة واحدة 
أو ألايم قليلة ، تتم 
بني التجار 
والسماسرة لصاحل 

 املشرتين.
 

1 2 3 4 
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 املصدر من إعداد الباحثة ابالعتماد على مراجع سابقة

 ج.سند الرهن
ألمر يف صيغته، تقام يشبه سند 

مستودعات توضع فيها البضاعة لفرتة 
معينة وحيصل على إيصال من إدارة 
املخزن تثبت عملية اإليداع مرفقا بسند 

 الرهن.

 ب.السفتجة )الكمبيالة(
تنظم العالقة بني          

 أطراف:  3
 املدين جتاه. -مدين -دائن

 أ.سند ألمر
يتعهد يف املشرتي بدفع 
قيمة البضاعة املشرتاة 
بعد فرتة من الزمن ألمر 
البائع وميكن حلامل 
السند استعماله بذلك 
 ينتقل من شخص آلخر

5 

8 

قروض فائض االحتياطي 
 اإللزامي

ا ميكن للبنوك أن يوجد هل
فائض يف االحتياطي 
اإللزامي أن تعرضه ألحد 
البنوك اليت تعاين عجز 
)عبارة عن تعهد غري 
مكتوب مضمون من 

BC  الذي يلعب دور
الوسيط(  مقابل سعر 
فائدة حبدود ليلة واحدة ان 

 زادت.
 

قروض الدوالرات 
 األوروبية :

عبارة عن بنوك الدول 
األوربية اليت يقتصر 
تعاملها على الدوالر فقط 
)قبول الودائع أو منح 

 القروض(.  
 

 احلساابت اجلارية
عبارة عن حساابت تفتحها 
املؤسسات للمتعاملني معها وكذلك 
الفوائد املستحقة للطرفني تنقسم 

 إىل: 
حساابت دائنة     التزامات 

 املؤسسة جتاه العميل.
حساابت مدينة    التزامات اهليكل 

 جتاه املؤسسة.
 

أدوات دين قصرية األجل تصدرها البنوك التجارية أو املؤسسات األوراق التجارية: 
 الكربى تعتمد على الثقة يف التعامل.

 
 

6 7 
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لبلد املعين، ويف الغالب تعترب من أدوات الدين العام للحكومة تصدرها السلطة النقدية يف ا أذانت اخلزانة:-
( لتمويل عجز 91،182،365(  أو ابألايم )3،6،9،12األسهم حلاملها، ، تصدر أذانت اخلزانة ابألشهر )

امليزانية العامة للدولة، يتقدم خلصم هذه الديون مجيع املتعاملني يف سوق النقد ويتم تداول هذه األذوانت عن 
مبدأ اخلصم أي يباع بسعر أقل من قيمته االمسية املثبتة يف الشهادة ويف اتريخ طريق بيعها يف املزاد العلين ابستخدام 

االستحقاق تلتزم احلكومة بدفع القيمة االمسية املدونة على األذن وميثل الفرق مقدار العائد الذي جينيه املستثمر، 
ينة على أساس سعرين األول يف الوالايت املتحدة األمريكية وتتداول أذانت اخلز  1929أول إصدار هلا كان سنة

 للشراء والثاين للبيع وتتحدد هذه األسعار بناءا على سعر اخلصم للبيع واآلخر للشراء املعلنة يف السوق املالية.

متثل تعهدات غري مضمونة مبوجودات مادية تصدرها الشركات ذات املراكز االئتمائية القومية  األوراق التجارية:
يوم وتباع ابخلصم عن طريق القيمة االمسية. تستخدم بغرض تغطية االحتياجات املادية  270و3ترتاوح آجاهلا بني

 ب و.م.أ وتتسم ابملخاطرة املرتفعة نسبيا قياسا أبذوانت اخلزانة. 1920القصرية األجل أول إصدار هلا كان عام

احلجم ويعتمد التعامل ابألوراق  تصدرها البنوك التجارية والشركات املسامهة الكبرية فهي أوراق دين قصرية األجل 
 التجارية على الثقة بني املتعاملني يف السوق وتتمثل يف: 

سند ألمر: وفيه يتعهد املشرتي بدفع قيمة البضاعة بعد فرتة من الزمن من خالل حترير سند ألمر  -أ
 البائع وميكن حلامل السند استعماله لسداد دينه وبذلك ميكن انتقاله من شخص آلخر.

السفتجة )الكمبيالة(: ينظم سند ألمر العالقة بني طرفني، أما السفتجة فهي تنظم العالقة بني  -ب
أطراف: الدائن، املدين، واجملين جتاه هذا املدين، وبذلك تكون صيغة السفتجة عبارة عن أمر  3

 يوجهه املدين جتاه مدينه أبن يدفع مبلغ معني إىل الدائن بتاريخ معني.
سند األمر يف صيغته لكنه خيتلف عنه بكونه مضموان بسلع حيث تقام  سند الرهن: يشبه -ت

مستودعات ميكن لصاحب السلطة أن يودعها لفرتة معينة وحيصل على إيصال من أوراق املخزن 
 يثبت عملية اإليداع ويكون مرفقا بسند الرهن. 

ترياد بضاعة من اخلارج فهي هي عبارة عن سحوابت مصرفية يستخدمها املستورد عند اس القبوالت املصرفية:
إذن حواالت تنشأ بسبب الرتتيبات االئتمائية القصرية األجل حيث يصدر املصرف التجاري حوالة يتعهد هبا 

يوم، تعترب قصرية األجل  180و30ابلدفع عند الطلب أو خصمها قبل اتريخ االستحقاق الذي يرتاوح بني
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دفع مماثل للشيك تصدره شركة معينة تطلب فيها من البنك أن العتدال خماطرها.و القبول املصريف هو وعد ابل
يدفع ألمره أو ألمر شخص اثلث مبلغا حمددا من املال يف املستقبل حيدد بتاريخ معني ويقوم البنك )ختم( احلوالة 

 بعبارة "مقبول" عموما متثل الكمبياالت املصرفية تعهد كتايب اقرتضه شخص ما من أحد البنوك.

هي القروض اليت متنح من قبل املصارف وتكون قصرية األجل واليت ترتاوح مدهتا ألقل من ة األجل:القروض قصري 
سنة تستخدم أغلبها لتمويل الدورة التشغيلية للمشروع مببالغ يتفق عليها وسعر فائدة حمدد وشروط أخرى متعددة 

وتقدر تكاليفها مبقدار الفائدة حسب طبيعة البنك تساهم هذه القروض يف رفع درجة السيولة للسوق املايل 
 املدفوعة

ميكن للبنوك اليت يوجد لديها فائض يف االحتياطي اإللزامي أن تقرضه لبنوك   قروض فائض االحتياطي اإللزامي:
أخرى تعاين من عجز فيه، وال يعترب هذا القرض أوراقا مالية ذلك ألهنا تتمثل يف تعهد غري مكتوب مضمون من 

ث يلتزم البنك املقرتض بسداد قيمة القرض مصحواب بفائدة ويكون االقرتاض يف حدود ليلة البنك املركزي، حي
واحدة غري أنه ميتد يف بعض األحيان إىل فرتة أطول ويلعب البنك املركزي دور الوسيط بني البنوك، كما ميكن أن 

 يكون االتصال مباشرا عن طريق مسسار متخصص.
تعترب شهادات اإليداع من أدوات الدين احلديثة نسبيا يف أسواق للتداول:  شهادات اإليداع املصرفية القابلة
من قبل البنوك األمريكية مث توسعت العديد من املؤسسات املالية يف  1960النقد إذ يرجع أول صدور هلا عام

فائدة سنوية، تصدر إصدارها وتعرف على أهنا ورقة مالية تثبت ملالكها حقا يف اسرتداد املبلغ املودع ابإلضافة إىل 
عادة من البنوك التجارية واملؤسسات املالية هذا ما أعطى هلا صفة الوديعة تتميز بتنوع إصداراهتا ومرونتها العالية 
من حيث االستحقاق.فهي عبارة عن وثيقة تصدرها البنوك تثبت حق العميل مقابل وديعة اثبتة مببلغ معني واتريخ 

شهر، وبسعر فائدة حمدد أو متغري ، وميكن حلاملها التصرف فيها ابلبيع  18و استحقاق حمدد ترتاوح بني شهر 
 أو التنازل قبل اتريخ االستحقاق وذلك ببيعها يف السوق الثانوي.

متثل هذه االتفاقيات أحد أساليب االقرتاض اليت يلجأ إليها التجار املتخصصون يف شراء  اتفاقيات إعادة الشراء:
لتمويل خمزون إضايف من أوراق مالية سهلة التسويق وذلك لليلة واحدة أو ألايم قليلة ومبقتضى  وبيع األوراق املالية

هذا األسلوب يلجأ التاجر إىل أحد السماسرة املتخصصني يف تلك االتفاقيات ليربم اتفاقا مع أحد املستثمرين 
 الذين يبحثون عن فرصة إلقراض أموال فائضة لديهم.
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عرفت هذه الودائع يف البداية ابسم اليورو دوالر مث أصبحت تتعامل ابلعمالت األخرى :الودائع بعمالت أجنبية
املختلفة وقد ساهم سوق العمالت األجنبية يف زايدة عرض األموال ابلعمالت األجنبية األمر الذي قلل من 

 تكاليف التمويل وإجراءات احلصول عليها مما أدى إىل ختفيض أسعار الفائدة.

يتكون سوق الدوالر األورويب من بنوك الدول األوروبية اليت يقتصر على الدوالر   رات األوروبية:قروض الدوال
مبعىن تقبل ودائع ومتنح القروض ابلدوالر فقط، وتتسم هذه األخرية بضخامة قيمتها وقصر اتريخ استحقاقها هذا 

ة موازاي للسوق الدوالر األوريب ميكن أن ومل يعد األمر يقتصر على الدوالر فقط، إذ أصبح سوق العمالت األوروبي
 تلجأ إليه البنوك وغريها من املؤسسات املالية هبدف االقرتاض.

هي عبارة عن حساابت تفتحها املؤسسات املالية يف سجالهتا للمتعاملني معها وكذلك الفوائد  احلساابت اجلارية:
املستحقة ألحد من الطرفني ابإلضافة إىل العموالت واملصاريف اليت تقتطعها املؤسسات مقابل اخلدمات وتنقسم 

 التزامات املتعاملني جتاه املؤسسة. إىل حساابت جارية دائنة متثل التزامات املؤسسة، وحساابت جارية مدينة متثل 
إن وجود سوق نقدي فعال يؤدي إىل ختفيض كلفة التمويل قصرية األجل وإىل زايدة سرعة دوران رأس املال يف 

 املشاريع وكذا زايدة الطاقة اإلنتاجية فيه فينعكس بصورة رواج اقتصادي على مستوى االقتصاد القومي ككل.
م العمليات اليت جترى يف السوق النقدي إىل نوعني كما هو موضح يف تنقسعمليات السوق النقدي:  

 الشكل:
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 د العجاج فاطمة الزهراء                                 املال حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس

 

69 
 

 عمليات السوق النقدي8الشكل رقم 

 

 

 

 اعادة 

 

 

 

 د الباحثةاملصدر من اعدا
إن سوق ما بني البنوك هو السوق الذي تتبادل فيه البنوك املوارد املالية  العمليات يف سوق ما بني البنوك: .أ

عن طريق السياسة النقدية لتحديد الكتلة النقدية   BCابالقرتاض أو االقرتاض ألجل قصري كما يتدخل 
 الالزمة وعن العمليات جند: 

عمليات حتصل من خالهلا املؤسسة على قرض من زميلتها مقابل : هي pensionاألخذ ألجل   
 أوراق مالية أي هي شراء سندات خاصة وعامة مع الوعد إبعادة بيعها عند أجل حمدد.

: هي حتويل بسيط لألموال بدون سندات يف املقابل وتعترب هذه العملة en blancالقرض األبيض  
 األقل استعماال يف السوق نظرا خلطورهتا.

 بيع وشراء السندات: مثل أذوانت اخلزانة، شهادات اإليداع من طرف البنك والسندات قصرية األجل. 
 : وهي قروض يتم تبادهلا بني البنوك التجارية وتكون ابلعمالت األجنبية.swopقرض  

طريق يلتزم البنك املركزي بتوفري إعادة التمويل للقطاع املصريف وهذا اما عن عمليات السوق املفتوحة:  .ب
عمليات إعادة اخلصم بسعر اثبت لسندات متثل ديوان قصرية األجل أو االستغالل بواسطة عمليات بسعر 

 متغري.

االقرتاض واالقراض ما بني البنوك عن طريق البنك 
 املركزي:
 عمليات يف سوق ما بني البنوك: 

األخذ ألجل: احلصول على قرض مقابل أوراق  .1
 ابعادة بيعها عند أجل حمدد.مالية مع الوعد 

العرض األبيض: حتويل األموال بدون سندات  .2
 أقل استعماال النعدام الثقة واألمان خلطورهتا.

 بيع وشراء السندات. .3
: قروض يتم تبادهلا بني البنوك swapقروض   .4

 التجارية ابلعمالت األجنبية. 

 يلتزم البنك املركزي بتوفري السيولة:
 املفتوحة:عمليات السوق 

عمليات اعادة اخلصم، تلجأ البنوك التجارية  .1
لالقرتاض أو إعادة خصم  BCإىل   

 السندات.
عمليات االستغالل: يتدخل البنك املركزي  .2

بشراء وبيع األدوات املالية فيؤثر على 
السيولة البنكية إما ابلزايدة عند الشراء أو 

 ابلنقصان عند البيع.
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عمليات إعادة اخلصم: تلجأ البنوك التجارية إىل البنك املركزي لالقرتاض أو إعادة خصم السندات  
 عندما تكون يف حاجة إىل سيولة.

وسعر   Appel d’offreيف هذا اجملال هي سعر نداء العرض عمليات االستغالل: العناصر القائدة  
األخذ لسبعة أايم وهبذا يتمكن البنك املركزي من التأثري على لسوق فيما بني البنوك ابإلضافة إىل إعادة 
اخلصم والتدخل بسعر متغري يعمل البنك املركزي على شراء وبيع أذوانت اخلزانة، وهذا بسعر السوق 

السيولة البنكية ابلزايدة عند الشراء والنقصان عند البيع عمليات البنك ابلسعر املتغري  فبتدخله يؤثر على
 ما يلي: 
عمليات النداء ابلعرض: وهي تسهيالت متنح للنظام املصريف واملبادرة تكون للبنك املركزي  

إبحصاء عدد ومقدار الطلب على BCوهذا آلجال خمتلفة عن طريق األخذ آلجل ويقوم  
من قبل املؤسسات القرض عند خمتلف أسعار الفائدة املفتوحة مث يقوم بعرض النقود  النقود

 ابملستوايت احملددة وابألسعار املناسبة.
األخذ ألجل لسبعة أايم: مقابل أذوانت اخلزينة أو السندات اخلاصة ميكن ملؤسسة القرض أن  

أايم بشرط أن يكون لديها تتقدم إىل البنك املركزي طالبة منه قرض حتت شكل األخذ لسبعة 
 قدر ونوع من السندات القابلة للتعبئة++.

 إعادة التمويل يف السوق النقدي: 
ميكن للبنوك التجارية أن تلجأ إىل البنك املركزي للبحث عن إعادة التمويل وإعادة التمويل يف السوق النقدية 

 BCتكون التكلفة عالية يف احلالة الثانية يتم عن طريق سوق ما بني البنوك وعن طريق قيود البنك املركزي و 
خاصة يف السياسات االنكماشية للبنك املركزي وشحة عرض األموال من طرف البنوك األخرى وتتم عملية إعادة 

 التمويل بطريقتني:
 : إعادة التمويل يف السوق مقابل تقدمي سندات على سبيل الضمان أو األمانة.1ط
لنقدي تتم مقابل تقدمي سندات مقابل القرض وتسمى طريقة التمويل هذه : إعادة التمويل يف السوق ا2ط

 ابلعمليات على البياض.
أما يف حالة عدم كفاية األموال املعروضة يف سوق ما بني البنوك ميكن للبنك املركزي أن يتدخل يف السوق 

 النقدية إبتباع إحدى الطرق التالية: 
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األنواع من السندات العامة واخلاصة ويكون التنازل من طرف  مشرتاي لبعض BCيتدخل   الشراء النهائي: .أ
 مبلغ هذه األوراق يف اتريخ استحقاقها من األشخاص الذين سحب منهم. BCالبنوك هنائيا وحيصل 

يقوم البنك الذي يطلب إعادة التمويل ابلتنازل عن السندات اليت  ساعة: 24اتفاقية إعادة الشراء ملدة  .ب
 حبوزته ملدة معينة )صفة مؤقتة( هي مدة القرض.

جتري هذه االتفاقيات على سندات اخلزينة اليت يتنازل عنها البنك  أايم: 7اتفاقية إعادة الشراء ملدة  .ت
 ملالية الغري املتوقعة هلذا البنك.أايم مقابل أموال تستعمل ملواجهة احلاجات ا 7املقرتض ملدة 

و تتمتع السوق النقدية بعدة مزااي فهي تعترب مصدرا مهما للتمويل قصري األجل فهي توفر ملنشآت األعمال 
السيولة الفائضة املؤقتة من استثماراهتا أبدوات ذات عائد وخماطر منخفضة جدا، كما تلعب دور مهم يف رسم 

يتدخل البنك املركزي يف اآلجال القصرية لتغيري أسعار الفائدة ابإلضافة إىل أهنا السياسة النقدية للدولة حيث 
 أسواق تتميز بقدر كبري من السيولة واملرونة العالية.
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 سوق رأس املال احملاضرة السابعة:
الواحدة ومتثل هي عبارة عن أسواق متخصصة يف االستثمارات بعيدة املدى واليت تتجاوز فرتات سدادها السنة 

حمور العملية االستثمارية يف األسواق املالية ميثل سوق رأس املال املكان الذي تلتقي فيه قوى العرض والطلب 
للمتاجرة برؤوس األموال، فهو فضاء يلتقي فيه األعوان االقتصاديون ذوي العجز املايل ومن هم يف حاجة لألموال 

عليها واليت ختدم عائد كل طرف من العملية التبادلية .تعمل بنوك  ويتعاملون على أساس الثروة اليت يتفقون
االستثمار وشركات التأمني والبنوك املتخصصة وصناديق املعاش واالدخار يف أسواق رأس املال وتقوم إبقراض الغري 

املستقبلية )أسواق و تتكون أسواق رأس املال من األسواق احلاضرة )الفورية(  واألسواق . بنفسها من دون وساطة
 العقود اآلجلة(.

تلعب األسواق املالية دور فعال يف احلياة االقتصادية إذ تدور أكرب الصفقات مقومات إنشاء السوق املالية:
التجارية فيه واليت متثل اجلزء األكرب من ثروة البالد. فالسوق هو الوسيلة اليت يلتقي من خالهلا البائع واملشرتي 

كان املادي للسوق و إنشاء أي سوق مايل يستدعي وجود جمموعة من املقومات اليت تضمن بغض النظر عن امل
 الفعالية التامة له وفيما يلي سنتطرق إىل أمهها:

 وجود مكان حمدد ومعلوم عند كافة املتعاملني والراغبني يف التعامل.-
ن األسواق جمهزة أبجهزة العرض سهولة االتصال بني املتعاملني مباشرة أو عن طريق الوسطاء وبذلك تكو -

 واالتصال والتسجيل ونظم املعلومات.

لالستثمار قائم على أساس الثقة والتنظيم )حيث أن الثقة هي احلافز الذي جيذب االستثمارات  مناخ مالئم-
ار احمللية واألجنبية( و التنظيم يعكس مدى وضوح الفلسفة املالية والنقدية وقوانني تنظيم وتشجيع االستثم

  والتشريعات اخلاصة ابإلصدار النقدي والتحويل اخلارجي وقانون الشركات

مؤسسات مالية ومصرفية متنوعة ومتطورة قادرة على أداء مهام الوسيط املايل وجتميع االدخارات وتوزيع املخاطر -
 وتقليلها وهذا جبانب قدرهتا على ممارسة دور الصريفة االستثمارية.

يع العقود واملعامالت يف السوق بنمط حملي والتنميط هو الوسيلة اليت ميكنها توليد سوق النمطية وذلك جبعل مج-
 اثنوية لألوراق املالية ومن مثة توفري عنصر السيولة للمستثمر.
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وجود إطار قانوين وقواعد خاصة لتنظيم ورقابة املعامالت اليت جتري يف السوق املالية وهذا حلماية املتعاملني من -
 املخاطر وحماسبة من خيرج عن ذلك اإلطار القانوين.

  وجود االستمرارية واليت ال تتحقق إال ب:-

 *وجود احلرية التامة بني املتعاملني واملعامالت اليت جتري فيها.

 *إجراء عمليات كثرية ومتكررة.

ركات املسجلة يف السوق املالية تعدد األوراق املالية املطروحة يف السوق وتنوعها وهو ما يؤدي إىل زايدة عدد الش
وزايدة عدد العاملني فيها وبذلك تزداد فعالية السوق من خالل منو وازدايد حجم التداول والتعامل فيها، وتقاس 

 عادة فعالية أية سوق مالية من خالل:

 *السرعة الفائقة اليت تتم هبا املعامالت.

 حىت ظهورها.*الدقة والصحة وعدم حدوث أخطاء أو السماح الحتمال 

 *سرعة رصد وتسجيل ونشر البياانت واملعلومات بشكل فوري وسريع.

تؤدي السوق املالية وظائف تربز وجودها وأمهيتها على الساحة االقتصادية حيث تعمل وظائف السوق املالية:
كانية إجراء  هذه األخرية وفق جمموعة من اآلليات على حتقيق التوازن بني قوى العرض والطلب ابإلضافة إىل إم

 كافة املعامالت واملبادالت بكل دقة وفعالية وميكن تلخيص وظائف السوق املالية يف النقاط التالية:
تعمل األسواق املالية على توجيه الفوائض للمؤسسات االقتصادية ذات العجز يف التمويل أو اليت تريد توسيع -

ات االقتصادية ابإلضافة إىل أهنا تؤمن للدولة موارد نشاطها من أجل املسامهة يف التنمية وتطوير هذه املؤسس
 إضافية تساعد على حتقيق سياستها االقتصادية واالجتماعية.

كما تساهم يف متويل خطط التنمية االقتصادية وتسريع معدالت النمو االقتصادي من خالل تعبئة املدخرات 
دة أسباب منها مشاكل التضخم النامجة عن الضخمة اليت تعجز احلكومات والبنوك التجارية عن توفريها لع

 اإلصدار النقدي إىل جانب املخاطر اليت قد تتعرض هلا هذه البنوك السيما عند منحها للقروض طويلة األجل
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إضفاء صفة السيولة واملرونة العالية لألصول املالية واليت يصعب تسييلها يف حالة غياب هذه األسواق وهي تعترب -
السوق بعد وظيفة توجيه الفوائض وتعبئة املدخرات إذ تساهم سيولة السوق املايل يف تدعيم  أهم وظيفة تؤديها

 االستثمارات طويلة األجل و توسيعها مما ينعكس ابإلجياب على املستوى املعيشي لألفراد والنمو االقتصادي

 تساهم األسواق املالية بتخفيض كلفة املعلومات وكلفة البحث عن الصفقة.-

األسواق املالية عن تكوين حمافظ استثمارية تضم أوراق مالية لقطاعات متعددة وشركات متنوعة وال يقتصر متكن -
تنويع املخاطر على املستوى احمللي فحسب ففي ظل ظاهرة تكامل واندماج األسواق املالية أصبح هذا التنويع على 

 . املستوى الدويل ممكنا

 ات والثروات.توسيع قاعدة اخليارات ألصحاب املدخر -

ختفيض الضغط على النظام االئتمائي واملسامهة يف استقرار أسعار الفائدة من خالل إجياد مصادر بديلة -
 للتمويل.

و يف األخري تتمثل الوظيفة األساسية للسوق املالية يف تسيري حصول وحدات العجز املايل على األموال الالزمة هلا 
 مباشر أو بطريق غري مباشر ومعىن ذلك أن التمويل يتم ب:من وحدات الفائض املايل إما بطريق 

وجيري هذا النوع من التمويل مباشرة بني املقرض واملقرتض إما عن طريق االقرتاض مباشرة أو التمويل املباشر:-ا
بدون تدخل أو وجود  عن طريق إصدار األوراق املالية املختلفة مثل األسهم والسندات و أذوانت اخلزانة.ويتم

 .  أجهزة الوساطة املالية غري املصرفية

: وجيري هذا النوع من خالل أجهزة الوساطة املالية مثل البنوك التجارية وشركات التأمني التمويل غري املباشر-ب
الل وصناديق املعاشات أبنواعها واليت تقوم بتجميع األموال من وحدات الفائض أما من خالل الودائع أو من خ

إصدار أوراق مالية وتستخدمها يف تقدمي القروض ملن حيتاجها أو تستخدم يف شراء األوراق املالية اجلديدة اليت 
 .تصدرها وحدات العجز املايل
 املشاركون يف السوق املالية:
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ا فهي تعمل األسواق املالية بواسطة تعاون وتناسق جمموعة من الوحدات االقتصادية اليت تؤثر فيها وتتأثر هب
تضم العديد من املتعاملني متمثلني يف العارضني والطالبني لألموال وكذا الوسطاء كوهنم يؤدون وظائف اقتصادية 

 أساسية للسوق.
 الطالبون لألموال أو املقرتضون:-ا

ميثلون الوحدات اليت تقوم ابالقرتاض من سوق املال ويتكونون من الوحدات اليت تعاين عجز مايل ويريدون أن 
ينفقوا أكثر من دخلهم احلايل مثل األفراد والشركات اخلاصة واملؤسسات العامة واحلكومة والسلطات العامة... 

 وتتم عملية الطلب )أو االقرتاض( على األموال أما ابالقرتاض مباشرة أو عن طريق:

 إصدار السندات )ديون(.-

 إصدار األسهم )ابملشاركة(.-

 ن:العارضون لألموال أو املقرضو -ب

ميثلون فئة املستثمرين الذين يزيد دخلهم العادي عن إنفاقهم االستهالكي من األفراد و املؤسسات.وتتم عملية 
 العرض أو )االقرتاض( لألموال إما ابإلقراض املباشر أو عن طريق شراء السندات أو شراء األسهم.

 :املؤسسات املالية الوسيطة

 تقوم بدور الوساطة املالية متمثلة يف:وتتكون هذه اجملموعة من املؤسسات اليت 

 : وتشمل البنوك التجارية وبنوك االدخار املشرتكة.مؤسسات اإليداع-أ

 : وتشمل شركات التأمني وصناديق التقاعد.مؤسسات االدخار التعاقدية-ب

 كة.وتشمل بنوك االستثمار واألعمال، صناديق االستثمار وصناديق االستثمار املشرت مؤسسات االستثمار:-ج

: تعترب البنوك التجارية من أهم الناشطني يف السوق املالية والبورصة فهي تعمل كوسيط مايل بني البنوك التجارية-
جمموعتني رئيسيتني من العمالء األوىل لديها فائض من األموال و حتتاج إىل احلفاظ عليه وتنميته والثانية هي 
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وظيفته األساسية هي قبول الودائع  ستثمار أو التشغيل أو كليهماجمموعة من العمالء حتتاج إىل األموال لغرض اال
 تدفع عند الطلب أو آلجال حمددة وتقدمي التسهيالت االئتمائية قصرية األجل.

يعرف التأمني على أنه نظام اجتماعي يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد املوجودة لدى شركات التأمني:
إىل املؤمن والذي يتعهد بتعويض املؤمن له عن كل جزء من اخلسارة املالية  املستأمن عن طريق نقل أخطار معينة

 اليت يتكبدها.
: هي عبارة عن مؤسسات اجتماعية واقتصادية إضافة إىل كوهنا مؤسسات ادخار واستثمار صناديق التقاعد-

صدرها احلكومات حيث تقوم بتوظيف أمواهلا عادة يف شكل أصول حقيقية وأدوات إقراض مثل السندات اليت ت
 وسندات الشركات التجارية الكربى إضافة إىل الودائع والعقارات واالستثمار املباشر يف شركات غري مدرجة

: هي عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بتجميع األموال اليت تتوافر لديها من املسامهني أو من بنوك االستثمار-
 تصرف املستثمرين ويقوم نشاطها على التمويل طويل األجلخالل طبع السندات يف السوق املالية ووضعها حتت 

أشبه ما يكون بوعاء مايل ذي عمر حمدد تكونه مؤسسات مالية متخصصة وذات دراية  صناديق االستثمار:-
وخربة يف جمال االستثمارات )بنك أو شركة استثمار(  وذلك بقصد جتميع مدخرات األفراد ومن مث توجيهها 

ت خمتلفة وابلتايل حتقق للمسامهني واملشاركني فيها عائدا جمزاي وضمن مستوايت معقولة من لالستثمار يف جماال
 املخاطر.

يعد الوسطاء والسماسرة أهم الفاعلني يف البورصة ملا هلم من دور شديد األمهية يف تقدمي جمموعة من الوسطاء:
ابلشكل السابق ولكنهم وسطاء وظيفتهم اخلدمات املتكاملة للمتعاملني فهم مؤسسات ال تقوم بدور الوساطة 

 األساسية اجلمع بني طرفني أو أكثر إلبرام عقد أو صفقة.

 هناك عدة تصنيفات للسوق املايل وذلك حسب معيار التصنيف مال يلي: أنواع السوق املايل: 
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 أنواع األسواق املايل  9الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر من إعداد الباحثة

 أنواعه من حيث اإلصدار والتداول: وينقسم إىل:  .1
سوق أويل: هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة املالية )سهم أو سند( هو مصدرها األصلي  

 املباشر، املزاد ..ويكون إما عن طريق جهة متخصصة )بنك االستثمار(، األسلوب 
سوق اثنوي: هو السوق الذي يتم فيه التعامل ابألسهم والسندات اليت سبق إصدارها واليت يتم  

 تداوهلا بني املستثمرين وينقسم بدوره إىل أربعة أسواق.

 رئيسية من حيث اإلصدار والتداول 

 من حيث اثنوية  والتداول 

 منظمة البورصة من حيث التنظيم

 غري منظمة

 من حيث التعامل
 أسواق التفاوض

 أسواق مفتوحة

 فورية

 مستقبلية

 سوق نقدي )قصري االجل( 

 سوق رأس املال )طويل األجل(

أنواع 
 األسواق

 من حيث تنفيذ الصفقات   املالية 

 من حيث األجل
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 سوق منظمة: متثل البورصة ألهنا تتم يف مكان رمسي )مساسرة(. -
ضاء يف السوق ولكن هلم احلق يف التعامل يف سوق غري منظمة: وتتكون من السماسرة غري األع -

 األوراق املالية )السوق الثالث والرابع(.
السوق الثالث: يتكون من بيوت السمسرة غري أعضاء األسواق املنظمة وهلم احلق يف التعامل يف  -

 األوراق املسجلة بتلك األوراق )عن طريق املضاربة(.
الشركات الكربى واألغنياء يتعاملون فيما بينهم يف شراء وبيع السوق الرابع: يتم التعامل مباشرة بني  -

 األوراق املالية مستبعدين السماسرة لتخفيض التكاليف )صفقات ضخمة وكلفة غري موجودة(.
 أنواعه من حيث التنظيم:  .2

 أسواق منظمة: هي األسواق املالية الثانوية اليت يتم التعامل فيها يف مكان حمدد أبسهم شركات مدرجة 
 يف السوق وحيكمها قوانني وتنظيمات.

أسواق غري منظمة: تتم هنا املعامالت خارج السوق املنظم عن طريق بيوت السمسرة من خالل  
شبكات كبرية من االتصاالت السريعة كما تسمى ابألسواق املالية، يتم التعامل فيها أبسهم الشركات 

 درجة اليت مل تستوف الشروط اإلدراج.املدرجة لكن حبجم أقل وكذلك أبسهم الشركات غري امل
 أنواعه من حيث التعامل: وينقسم إىل:  .3

السوق املفتوحة: يتم بيع السندات واألسهم يف األسواق املفتوحة )أسواق املزايدة ملن يدفع سعر أعلى  
 ويتم بيع وشراء نفس السهم عدة مرات خالل عدة صفقات.

فيها لعدد حمدود من األشخاص ويتم التفاوض بني  أسواق التفاوض واملساومة: حيث يكون التعامل 
 هؤالء األشخاص يف تلقي الودائع ومنح القروض البنكية وكذا إصدار األوراق املالية.

 أنواعه من حيث تنفيذ الصفقات: وتنقسم إىل:  .4
يد إىل أسواق فورية: هي أسواق يتم فيها تنفيذ الصفقة )أي تسليم األدوات املالية املشرتاة فورا، وقد يز  

 أايم وتعترب أسواق فورية، أما إذا زاد عن ذلك فتصبح آجلة. 3
 أسواق مستقبلة: هي أسواق يتم التعامل فيها بعقود قيم تنفيذها مستقبال. 

 أنواع السوق حيث األجل: وينقسم إىل:  .5
 سوق النقد: يتم التعامل يف آجال قصرية أقل من سنة. 
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 لة أكثر من سنة.سوق رأس املال: يتم التعامل يف آجال طوي 

 أدوات االستثمار يف السوق املالية:

تتنوع األوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف بورصة األوراق املالية وختتلف تبعا لنوع العملية املراد تداوهلا ويف احلقيقة أي 
امليزة يف سوق  ورقة من األوراق املالية متثل أصوال وخصوما يف نفس الوقت وحىت األوراق النقدية هلا نفس هذه

املال مثال: األسهم والسندات وواثئق االستثمار اليت تصدرها صناديق االستثمار وشهادات اإليداع الدولية واليت 
تسمى أدوات االستثمار وفيما يلي سنتعرف على كل نوع على حدى وكذا األنواع واملميزات اليت متيز كل ورقة 

 مالية.

 / األسهم:1

أو حق دائنية مقابل فائدة اثبتة مثل  األسهم يف الربح احملقق مع احلق يف اإلدارة مثل  قد تكون حق ملكية وحصة
 أو حق ملكية وحصة يف الربح بدون إدارة وفيما يلي نتطرق إىل كل نوع على حدى:  السندات 

 األسهم: )أدوات تثبيت حق امللكية( .1
الشركة يف حدود قيمتها االمسية وعليه فحامل هو عبارة عن ورقة تثبت ملكية حاملها اجلزء من رأس مال 

 السهم شريك يف املؤسسة له حقوق ال سيما حقه يف األرابح.
 خصائص األسهم:  

قابلية التداول: إذ تتمتع األسهم مبرونة عالية يف سوق األوراق املالية حيث جتعل ابإلمكان التنازل عن  -
 السهم ابلطرق التجارية.

كة إبصدار عدد من األسهم العادية تكون متساوية القيمة وال جيوز إصدار متساوية القيمة: تقوم الشر  -
 أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم خمتلفة.

خاصية املسؤولية احملدودة: حيث تنص القوانني على أن مسؤولية املساهم تكون حمدودة يف حدود  -
 مسامهته.

األرابح / عدد األسهم ، وبذلك ميكن أن عائد السهم هو الربح الذي حتققه املؤسسة: وذلك بقيمة نسبة  -
 حيقق صاحب السهم أرابح كما ميكن أن حيقق خسائر.
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 صاحب السهم له احلق يف تسيري شؤون املؤسسة وذلك من خالل املشاركة يف عمليات التصويت. -
 تشكل األسهم موضوعا للمضاربة يف البورصة. -
 على حقوقهم. يف حالة تصفية املؤسسة أصحاب األسهم هم آخر من حيصلون -
 السهم ورقة مالية غري حمددة األجل وأجله النظري هو مدة حياة املؤسسة. -

 أصناف وذلك حسب معايري التصنيف إىل:  3ميكن تقسيم أنواع األسهم إىل أنواع األسهم:  
 األسهم من حيث الشكل:  .1

(: السهم االمسي هو الذي يصدر ابسم مالكه Nominal sharesاألسهم االمسية )  (1
ويتداول هذا السهم عن طريق القيد يف سجل الشركة ويؤشر على األسهم مبا يفيد نقل امللكية 

 ابسم من انتقلت اليه )بياانت احلامل اجلديد(.
(: هو الذي ال يذكر فيه اسم املساهم ويعترب حامله مالكا Bearer sharesاألسهم حلاملها )  (2

الصحيح وحسن النية يف سند امللكية، وحيصل له بسبب حيازته املادية قرينة على وجود السبب 
 التنازل عن السهم حلامله بتسليمه من يد إىل أخرى وبذلك حيصل على تداوله أبقصى سرعة.

األسهم األم : هو السهم الذي يقرتن بشرط األم أو األذن ويتداول هذا السهم بطريق التظهري  (3
ه ومن النادر أن يصدر السهم ألم شخص أي بكتابة على ظهر السهم تفيد نقل امللكية ملظهر إلي

 معني.
 أسهم من حيث طبيعة احلصة:  .2

 : هي األسهم اليت متثل احلصص اليت دفعت نقدا يف رأس مال الشركة.cashالسهم النقدي  (1
: هي األسهم اليت متثل حصص عينية لعقار، مصنع، متجر ..، يف Vendorsالسهم العيين   (2

إىل أصحاهبا إال عند تسليم املقدمات اليت تقابلها وتعترب رأس مال الشركة ال جيوز تسليمها 
 قيمتها مدفوعة.

األسهم اجملانية: عبارة عن جزء من األرابح احملتجزة أو االحتياطي )زايدة يف رأس املال( يتم  (3
 حتويلها إىل أسهم جمانية توزع على املسامهني حبسب ما ميلكه كل مساهم من األسهم األصلية.

 حلقوق:أسهم من حيث ا .3
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( هي أكرب أنواع األسهم شيوعا وتعترب صكوك ملكية Ordinary sharesاألسهم العادية ) (1
يف الشركة املسامهة حيث ختول لصاحبها احلصول على عوائد موزعة يف املستقبل )ختتلف 
ابختالف رحبية املشروع(، كما خيول السهم العادي صاحبه التصويت على سياسات الشركة 

ة من خالل حضور اجتماعات اهليئة العادية وغري العادية وعموما يتمتع صاحب والقرارات العام
 السهم العادي مبجموعة من احلقوق هي: 

 احلق يف األرابح املوزعة. -
 حق التصويت . -
حق األولوية يف االكتتاب: عند إصدار أسهم عادية فان املسامهني العاديني القدامى األولوية يف  -

 ه من أسهم قدمية.شرائها بنسبة ما ميتلكون
حق حضور اجلمعيات العامة: قد تكون عادية أو استثنائية للمساهم العادي املشاركة يف  -

اجلمعيات العامة من أجل املصادقة على احلساابت، مناقشة قضية توزيع اإلرابح ، املشاركة يف 
 تسيري الشركة.

 حق بيع األسهم... حق االضطالع على الواثئق. -
 )األوراق اهلجنية(  Preference sharesاألسهم املمتاز  (2

هو السهم الذي يتمتع ببعض مزااي ال تتمتع هبا األسهم العادية ويطلق عليها تسمية األوراق اهلجينة 
جتمع بني خصائص السهم العادي والسندات )تشبه السندات من حيث ثبات العائد واألولوية يف 

ة التصفية وتشبه األسهم العادي يف تواجدها احلصول عليه من قبل أصحاب األسهم العادية يف حال
 فهي دائمة، كما ميكن حتويل السهم املمتاز إىل سهم عادي(.

 / السندات:2

هي عبارة عن مستند مديونية تصدره الشركة أو أي هيئة أخرى، وهو مبثابة اتفاق أو عقد بني املستثمر أو  
املدخر)املقرض( والشركة)املقرتض( ومبقتضى هذا االتفاق يقرض الطرف األول للطرف الثاين مبلغا حمددا الذي 

 ستحقاق حمددة سلفا.يتعهد بدوره برد أصل القرض والفوائد املرتتبة عليه يف تواريخ ا
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وتعترب السندات أداة للتمويل تلجأ إليها الدولة و هيأهتا واملؤسسات االقتصادية جلمع األموال لتمويل مشاريعها  -
فهو عبارة عن وعد مكتوب من قبل املقرتض)املصدر( بدفع مبلغ معني من املال"القيمة االمسية" إىل حامله بتاريخ 

 ة على القيمة االمسية بتاريخ معني.معني مع دفع الفائدة املستحق
 :أنواع السندات

 ميكن تصنيف السندات طبقا ملعايري عدة منها:

تصنف السندات تبعا جلهة اإلصدار إىل سندات تصدرها جهات حكومية  التصنيف طبقا جلهة اإلصدار: -
 وأخرى تصدرها منشآت خاصة.

 لشكلها كما يلي: قاب: وميكن تصنيفها طالتصنيف طبقا لشكل السند

حيث تتوفر إمكانية تداوله ابلبيع والشراء أو ابلتنازل ويف تواريخ استحقاق الفائدة يتقدم حامل  السند حلامله: -
 السند للبنك لتحصيل قيمة الفائدة.

 : يتم تسجيله ابسم املستثمر ويتم دفع فوائده بشيكات للشخص املسجل ابمسه السند.السند االمسي -

 :يتضمن تعهد من احملرر إىل شخص أخر بدفع مبلغ معني يف اتريخ حمدد.مرالسند آل -

 وهناك نوعان: أنواع السندات حسب اتريخ االستحقاق:

سندات تسدد عند اتريخ استحقاقها: حيث تقوم اجلهة املصدرة بتسديد حقوق حامليها عندما يصل اتريخ  
 االستحقاق.

 .دف التقليل من ديون الشركة وإعادة احلقوق ألصحاب السنداتسندات تسدد قبل اتريخ استحقاقها: وهذا هب 

 أنواع السندات حسب احلقوق واالمتيازات املقدمة حلامليها: -

غب املستثمر يف ذلك سندات قابلة للتحويل إىل أسهم: واملقصود هبا قابلية حتويل السند إىل أسهم عادية إذا ر  -
على حتويلها إىل أسهم عادية وابلتايل ينص عقد إصدارها وموافقة حاملها . 

 حيث جتمع هذه األدوات بني خصائص كل من األسهم والسندات وأمهها:  أدوات تثبت حق امللكية والدين:
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تصدر هذه الشهادات ألغراض خمتلفة منها حتويل الصادرات والواردات، السكن، سندات املسامهة:  .1
اجلزائر قلد املشرع اجلزائري نظريه الفرنسي حيث ... ، وختتلف خصائصها من بلد إىل آخر مثال يف 

جعلها غري قابلة للتسديد وغري قابلة للتعويض إال يف حالة تصفية الشركة ويستفيد حاملها من عوائد 
 جزء اثبتة وأخرى متغرية.

حيث يصبح حاملها يف فرتة الحقة من املسامهني العاديني يف  السندات بقيمة االكتتاب يف األسهم: .2
 ة مع احتفاظه حبقه كدائن ابلنسبة للشركة )حامل السندات(.الشرك

ميكن حلملتها أن يتمتعوا بنفس حقوق محلة األسهم فيما يتعلق بتوزيع األرابح  شهادات االستثمار: .3
 غري أن ليس هلم احلق يف التصويت نقل محلة السندات العادية 

 ميكن لنا متييز الفوارق التالية املبينة يف اجلدول: 

 ( الفرق بني األسهم و السندات1اجلدول رقم )

 السندات األسهم
جزء من رأمسال الشركة أي أن حامل السهم يعترب من  

 ضمن مالك الشركة.
ميثل جزء يف قرض أو دين على                           

الشركة أي حامل السند يعترب أحد مقرضي أو دائين 
 الشركة.

 السهم إال يف هناية         ال تلتزم الشركة برد قيمة 
 عمر الشركة أو عند تصفيتها وال يسمح برده          

 خالل عمرها.

تلتزم الشركة برد قيمة السند يف                                    
 موعد  استحقاقه احملدد.

ال حيصل حامل السهم على عائد إال يف حالة وجود 
 كة عن هذه التوزيعات.   أرابح قابلة للتوزيع وإعالن الشر 

حيصل حامل السند على فوائد مبعدالت اثبتة يف 
مواعيد حمددة سواء                                  
حققت الشركة أرابح أو خسائر ألن صاحب السند 

 يعترب ضمن الدائنني.
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عند التصفية ال تسدد قيمة األسهم إال بعد سداد 
 عاتق الشركة.مجيع االلتزامات اليت تقع على 

إذا تعرضت الشركة للتصفية فإنه يتم سداد قيمة 
 السندات قبل األسهم.

ميكن للشركة إصدار السهم ابلقيمة االمسية أو بعالوة 
 إصدار ولكنها ال تصدر خبصم إصدار

ميكن للشركة إصدار سندات ابلقيمة    االمسية أو 
 بعالوة إصدار أو خبصم  إصدار.

 شرتك يف اإلدارة عن     حيق حلامل السهم أن ي
 طريق حضور اجلمعيات.                     

ال حيق حلامل السند أن يشرتك يف إدارة الشركة عن 
 طريق حضور اجلمعيات.

 تصدر السندات أحياان بضماانت خمتلفة.  ال تصدر الشركة أسهم بضماانت.   

ص، ص  image 1998رأس املال و أدواهتا األسهم و السندات"منشورات املصدر:ضياء جميد املوسري"البورصات،أسواق
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 احملاضرة الثامنة: املشتقات املالية

تعترب املشتقات املالية من املستحداثت يف األصول املالية ومتثل إحدى التطورات الرئيسية يف األسواق املالية  
اليت ظهرت يف القرن املاضي وتطورت بشكل كبري وتعددت أدواهتا، فهي عبارة عن أدوات مالية مشتقة مبعىن أن 

حمل العقد واليت من خالهلا ميكن بيع وشراء املخاطر ليس هلا قيمة يف حد ذاهتا وإمنا تستمد قيمتها من األصل 
املالية يف األسواق املالية و األصول اليت تكون موضوع العقد إما حقيقية مثل املنتجات الزراعية، املعادن، النفط.. 

 أو مالية مثل األسهم والسندات، العمالت، املؤشرات.....

 تعريف املشتقات املالية: 

املشتقة على أهنا نوع من العقود املالية اليت تشتق قيمتها من قيمة أصل آخر يطلق عليه  تعرف األدوات املالية
 اسم األصل األساسي.

املشتقات املالية هي عقود جيري تسويتها يف اتريخ مستقبلي يتحمل املتعامل هبا تكلفة تعترب متواضعة  -
 ألطراف املشتقة على األصل املايل حمل العقد. ابملقارنة بقيمة العقد فضال عن ذلك تتوقف املكاسب أو اخلسائر

يتم تداول املشتقات يف األسواق املنظمة)البورصة( وكذلك يف األسواق غري املنظمة على املعامالت اليت جتري 
على املنضدة اليت تتوالها بيوت السمسرة املنتشرة يف مجيع أحناء العامل وال يوجد مكان حمدد إلجراء مثل هذه 

وإمنا تتم من خالل شبكة اتصاالت قوية تربط بني السماسرة والتجار واملستثمرين واملؤسسات املالية، املعامالت 
ومن بني العوامل اهلامة اليت سامهت يف جناح أسواق عقود املشتقات ورواجها قدرهتا على حتسني كفاءة السوق 

ن للتغطية ضد املخاطر وحتقيق العوائد بتخفيض تكلفة املعامالت فضال عن إاتحة الفرصة للمضاربني واملستثمري
 الرأمسالية.

 ويتضمن العقد يف معظم األحيان جمموعة من العناصر األساسية وهي كاآليت:

 حتديد السعر: وهو االتفاقات على سعر معني للتنفيذ يف املستقبل مقارنة ابلسعر وقت التنفيذ. -1

 اتريخ التعاقد. -2

 لسعر.حتديد الكمية اليت يطبق عليها ا-3
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 حتديد نوع األصل حمل التعاقد. -4

 حتديد الزمن الذي يسري عليه التعاقد. -5

: أداة مالية تشتق قيمتها من سعر أو معدل عقد أو مؤشر مايل وهذا السعر او املعدل األساسي املشتق املايل
مؤشر أسعار أو ميكن أن يكون سعر ورقة مالية حمددة أو سعر صرف أجنيب أو سعر سلعة أو معدل فائدة أو 

 معدالت.

 :أهداف االستثمار ابملشتقات

 من خالل دراستنا للموضوع ميكن لنا التمييز بني هدفني رئيسيني مها:

املضاربة: وتعين جين أرابح عالية عن طريق االستفادة من مزااي الرفع املايل وذلك من خالل املراهنة على  -1
اليت تتضمن حتقيق مكاسب عالية. ويوجد فرق بني استخدام السوق حتركات األسعار املستقبلية لألوراق املالية 

الفوري والسوق اآلجل حبيث يتطلب األول عند شراء األوراق املالية منه االلتزام بدفعات نقدية مبدئية مساوية 
رفع املايل مقارنة للقيمة الكلية للورقة املالية والعكس ابلنسبة للثاين وهو األمر الذي حيقق له درجة عالية من مزااي ال

 ابألسواق الفورية.

التحوط: ويكون ضد احتماالت التذبذب يف أسعار األوراق املالية اليت قد تنشأ نتيجة التقلبات يف أسعار  -2
 الفائدة أو أسعار الصرف وغريها.

معني ويستخدم املستثمرون املشتقات املالية عندما يكونون يف وضع يواجهون فيه خماطر مرتبطة بسعر أصل 
 من أجل احلد من تلك املخاطر.

 مما سبق فإن املستثمرين املتعاملني يف أسواق املشتقات املالية يندرجون حتت الشرائح التالية:

: حتاول هذه الفئة من املستثمرين املراهنة على حتركات األسعار املستقبلية من speculutorsاملضاربون1-
جهة نظرهم كمضاربني مع قبول املخاطرة العالية من خالل اختاذ أجل حتقيق مكاسب وأرابح غري طبيعية من و 

 مراكز مفتوحة.
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: هتتم هذه الفئة املتعاملة يف األصول املالية بتخفيض املخاطرة الناشئة عن التغريات hedgersاملتحوطون -2
من اخلسائر يف حال السريعة واحلادة يف األسواق عن طريق اختاذ مركز معاكس ملركزهم السابق حىت حيموا أنفسهم 

 عكس السوق من حركته.

: هذه الفئة متارس التعامل ابملشتقات عندما يكون هناك فرق سعري ألصل arbitrageursناملراجحو -3
معني بني سوقني أو أكثر حبيث تشرتي السوق املنخفض األسعار وتبيع يف سوق آخر مرتفع األسعار وابلتايل 

 حتقق ربح عدمي املخاطر.

 التعامل ابملشتقات:خماطر 

تنشأ خماطر االستثمار ابملشتقات املالية من حالة عدم التأكد احمليطة أبسعارها كوهنا تتعامل مع املستقبل 
 وهو ما يزيد درجة اخلطورة وهي كاآليت:

 وهو اخلطر الناتج عن عدم تسديد االلتزام املايل املوجود يف العقد. خماطر االئتمان: -1

 هي املخاطر اليت تؤثر على مجيع املستثمرين ويصعب جتنبها مثل االنكماش االقتصادي.و  خماطر السوق: -2

 وتتمثل يف خماطر فرض قوانني جديدة على التعامل ابملشتقات. املخاطر القانونية: -3

 وهي خماطر عدم كفاءة إدارة حمفظة املشتقات املالية. املخاطر املستقبلية: -4

 جد خماطر أخرى اثنوية وهي:ابإلضافة إىل هذه املخاطر تو 

 خماطر التسوية، خماطر العمليات الناجتة عن عدم السيطرة، خماطر السيولة... -

 :أنواع عقود املشتقات

 توجد أنواع متعددة لعقود املشتقات منيز منها األنواع اآلتية:

  Option contractsعقود اخليارات. -

 Foreword and future contractsالعقود اآلجلة و املستقبليات. -
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 Swaps contractsعقود املبادالت. -

 وفيما يلي سنحاول التعرف على كل نوع على حدى:

: تعترب عقود اخليارات من األدوات االستثمارية احلديثة و اليت تعطي للمستثمر فرصة احلماية عقود اخليارات -أ
 الية.من خماطر تغري أسعار األصول ابإلضافة إىل حتقيق األرابح الرأمس

 ويعد االختالف يف توقعات طريف عقد االختيار الدافع وراء إبرام مثل هذه العقود سواء ابلبيع أو الشراء.

ومتثل عقود اخليارات ورقة مالية ذات مسة خاصة يعطي هذا العقد حلامله احلق يف شراء أو بيع ورقة مالية خالل  -
 يار أو التسليم.فرتة حمددة بسعر يتفق عليه الطرفان يعرف بسعر اخل

هي اتفاق بني طرفني يكون فيه ألحدمها احلق دون االلتزام يف تنفيذ شراء أو بيع أصل حقيقي أو ما لطرف  -
آخر يف اتريخ مستقبلي وبسعر حيدد زمن االتفاق مقابل مبلغ معني غري قابل للرد للطرف الثاين على سبيل 

 العقد فيأخذ شكلني:التعويض أو املكافأة أما ابلنسبة ملوعد تنفيذ 

 european optionsعند االلتزام مبمارسة احلق يف اتريخ معني فإن ذلك يتبع اخليار األوريب -

بينما إعطاء حق التنفيذ لعقد اخليار خالل املدة احملصورة ما بني االتفاق و حىت انتهاء صالحية العقد فإن  -
 يدعى والعقد الذي يتضمن منح حق الشراء American optionsذلك يتبع منوذج عقود اخليار األمريكي

خيار الشراء بينما يدعى العقد املتضمن منح حق البيع فيدعى خيار البيع ويدعى السعر احملدد ألغراض تنفيذ 
 العقد يف موعده بسعر التنفيذ .

رغب من حمرر اخليار خيار الشراء: هذا اخليار يعطي مشرتيه احلق وليس االلتزام بشراء األصل حمل العقد إذا ما  -أ
خالل فرتة تنتهي يف اتريخ معني وبسعر حمدد مسبقا عند التعاقد وعلى حمرر اخليار أن يلتزم بتنفيذ االتفاق ببيع 

 األصل حمل العقد عندما يطلب مشرتي اخليار ذلك يف مقابل العالوة اليت حصل عليها مقدما عند التعاقد.

احلق وليس االلتزام يف بيع األصل حمل العقد إذا ما رغب ابئع اخليار  خيار البيع: هذا اخليار يعطي مشرتيه -ب
حمرر اخليار يف خالل فرتة تنتهي يف اتريخ معني وبسعر حمدد عند التعاقد. وعلى حمرر اخليار أن يلتزم بتنفيذ 
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عليها من االتفاق بشراء األصل حمل التعاقد عندما يطلب مشرتي خيار البيع وذلك مقابل العالوة اليت حصل 
 املشرتي مقدما عند التعاقد.

كما ويتم تداول هذا النوع من اخليارات يف كل من األسواق املنظمة وغري املنظمة وتتضمن عقود 
 اخليارات جمموعة من العناصر األساسية مثل:

 اتريخ التعاقد. -

 نوع األصل حمل التعاقد. -

 كمية العقود وكمية األصل يف كل عقد.  -

 أي السعر الذي مبوجبه تتم التسوية بني طريف العقد عند تنفيذه. سعر التنفيذ -

 اتريخ التنفيذ إذا كان من النوع األورويب أو املدة الزمنية اليت يسري خالهلا إذا كان من النوع األمريكي. -

 قيمة العالوة. -

 :خصائص عقود اخليارات

 حامل اخليارات أي مقسوم أرابح أو فوائد. -

 رات هي فقط عائدات رأمسالية.عائدات اخليا -

 ميكن حلامل اخليار أن يتمتع ابإلعفاء الضرييب. -

 تقلل اخليارات من تكلفة الصفقات الكلية للمحافظ االستثمارية. -

 متكن اخليارات املستثمرين من احلصول على عائدات كبرية من كمية استثمارات حمدودة. -
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 -ر الشراءخيا–أمثلة عن اخليار البسيط الغري مغطى 
Call option 

 : 1مثال توضيحي 
x= 50 $ 
c=3 $ 

tS x c  أرابح/ خسائر حمرر اخليار أرابح/ خسائر حامل اخليار  قرار املستثمر حامل اخليار 

 5- (58-50)-3+=5 تنفيذ    58

57  
 

50 

 
 
3 

 4- (57-50)-3+=4 تنفيذ

 3- (56-50)-3+=3 تنفيذ 56

 2- (55-50)-3+ = 2 تنفيذ 55

 0 (53-50)-3=0 تنفيذ 53

 1+ (52-50)-3= -1 تنفيذ 52

 3+ (50-50)-3=-3 تنفيذ/ عدم تنفيذ 50

 3+ -3 عدم تنفيذ 49

 3+ -3 عدم تنفيذ 48

 3+ -3 عدم تنفيذ  45

 tS-x-cأرابح/ خسائر  حامل اخليار الشراء = 

 c+xنقطة التعادل خليار الشراء =  
 

tS x p  أرابح/ خسائر حمرر اخليار أرابح/ خسائر حامل اخليار  قرار املستثمر حامل اخليار 

 2+ -2 عدم تنفيذ    56

54  
 

50 

 
 
2 

 2+ -2 عدم تنفيذ

 2+ -2 عدم تنفيذ 53

 2+ -2 عدم تنفيذ 51

 2+ 50-50-2= -2  تنفيذ/ عدم تنفيذ 50
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 1+ 50-49-2=-1 تنفيذ 49

 0 50-48-2=0 تنفيذ 48

 1- 50-47-2+=1 تنفيذ 47

 2- 50-46-2+=2 تنفيذ 46

 3- 50-45-2+=3 تنفيذ 45

 4- 50-44-2+=4 تنفيذ 44

 
 : 02حل التمرين 

 c = 50،            $200= للسهم xخيار الشراء:                  
 

 السعر الذي حيقق عنده مشرتي اخليار ال ربح وال خسارة يتمثل يف نقطة التعادل:  .1
c+x=0              c= 200+50           c = 250$ 

 فان املستثمر ال حيقق الربح وال خسارة. $250عند السعر 
 

 حتديد األرابح واخلسائر لطريف العقد: 
tS x p  أرابح/ خسائر حمرر اخليار أرابح/ خسائر حامل اخليار  قرار املستثمر حامل اخليار 

 50+ -50 عدم تنفيذ    50
100 200 

 
 
 
50 

 50+ -50 عدم تنفيذ
 50+ -50 تنفيذ/ عدم تنفيذ 200
 50+ 50=+300-200-50 تنفيذ 300

 
 : 3التمرين 

 . P= $10سهم،  100للسهم، حجم العقد   $50خيار بيع بسعر تنفيذ 
 حساب سعر التعادل: 

/1 

- 
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40$ =10-50=p-x=c 
/2 

tS x p   حامل اخليار للسهم  -+/ القرار
 الواحد

 (100)×اإلمجالية  -+/

20  
 

50 

 
 
10 

 2000 50-20-10+ = 20 تنفيذ 
 1000 50-30-10+ = 10 تنفيذ 30
 0 50-40-10=0 تنفيذ 40
 -1000 -10 تنفيذ/ عدم تنفيذ  50
 -1000 -10 عدم تنفيذ    60
 -1000 -10 عدم تنفيذ  70
 -1000 -10 عدم تنفيذ  80
 -1000 -10 عدم تنفيذ  90

 -1000 -10 عدم تنفيذ  100
 املستقبليات و العقود اآلجلة: -ب

زوااي تتشابه العقود املستقبلية مع العقود اخليارية يف كوهنا عقود آجلة إال أهنا ختتلف من العقود املستقبلية:  -أ
 عديدة وسوف حندد أهم الفروقات بني العقدين ولكن بعد التعرف على العقود املستقبلية وخصائصها:

العقد املستقبلي عبارة عن التزام قانوين متبادل بني طرفني يفرض على أحدمها أن يسلم اآلخر أو يستلم منه  -
كان حمدد وزمان حمدد ومبوجب سعر بواسطة طرف اثلث)الوسيط( كمية حمددة من أصل أو سلعة معينة يف م

 حمدد.

عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع كمية معينة من أصل معني قد يكون سلعة أو ورقة مالية بسعر حمدد  -
 مسبقا على أن يتم التسليم والتسلم يف وقت الحق يف املستقبل.

 * أنواع العقود املستقبلية:

 حمل التعاقد: تتنوع العقود املستقبلية طبقا للبيع
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* العقود املستقبلية املالية: وهي العقود املستقبلية على األصول املالية كاألسهم والسندات ولكن يف الواقع ال يوجد 
 سوق مستقبليات على األسهم كما وتشمل العقود املالية على مستقبليات مؤشرات األسهم وأسعار الفائدة.

قود املستقبلية يف سلع حقيقية منطية هلا سوق نشطة مثل: احملاصيل * العقود املستقبلية على السلع: وهي الع
 الزراعية)القمح، الذرة...( واملوارد الطبيعية)البرتول، الغاز...( املعادن)الذهب، الفضة...(.

 ولعل أهم عناصر إجراء عقد مستقبلي:

 األطراف: و يشملون كل من البائع واملشرتي. -

 صل حمل العقد.حمل التعاقد: ويشمل نوع األ -

 الكمية. -

 سعر التنفيذ أو سعر التسوية. -

 اتريخ التعاقد. -

 اتريخ التسليم. -

 مكان وطريقة التسليم. -

 * خصائص العقود املستقبلية:

يتم الشراء يف العقود املستقبلة بسعر حمدد متفق عليه مسبقا يف اتريخ التعاقد على أن يتم التسليم يف اتريخ  -
 الحق حمدد.

تم التعامل يف أسواق املستقبليات بطريقة املزاد العلين عن طريق الوسطاء أو بيوت املقاصة توكل إليهم مهمة ي -
 تنظيم التسوايت اليت تتم يوميا عن طريق طريف العقد ومعىن ذلك أن العملية تتداول يف السوق الثانوية املنظمة.

لزم كل منهما أن يسلم الوسيط يف اتريخ نشوء العقد مبلغا لضمان تنفيذ االلتزامات املتبادلة بني طريف العقد ي -
من القيمة اإلمجالية للعقد وال يتم اسرتداده إال عند  %15إىل  %5معينا يسمى اهلامش ترتاوح قيمته ما بني 
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تسوية أو تصفية العقد ويقوم الوسيط عادة إبجراء تسوية يومية بني طريف العقد تعكس التغريات السعرية اليت 
 دث على سعر العقد ويظهر ذلك على رصيد كل منهما يف سجالته.حت

ولضمان توفري سوق منتظم للعقود املستقبلة جلأت بورصة العقود إىل تنميط شروط التعاقد ويقصد بنمطية  -
 العقد أن تكون شروط ومواصفات العقد حمددة قبل إدارة السوق ويشمل التنميط األمور اآلتية:

صد هبا الكمية والوحدة اليت تقاس هبا مكوانت العقد اليت ختتلف ابختالف األصل حمل وحدة التعامل: ويق -
بوشل ويف أذوانت اخلزانة األمريكية ما قيمته  5000العقد مثل أن يتضمن العقد الواحد للتعامل يف القمح على 

 مليون دوالر.

الفرتة الزمنية اليت ينبغي أن يتم عليها شروط التسليم: وتتضمن الشهور اليت سيتم التعامل فيها على العقد و  -
 التسليم، والوسيلة الفعلية للتسليم ودرجة جودة األصل حمل العقد.

 وختتلف الفرتة الزمنية اليت ميكن أن يغطيها العقد من أصل آلخر. 

 حدود تقلب األسعار: حيث تفرض أسواق العقود حدا أدىن للتغريات السعرية حسب األصل حمل العقد وحدا -
 أقصى للتغريات السعرية اليت حتدث خالل يوم واحد.

 حدود املعامالت: ويقصد هبا احلد األقصى لعدد عقود املضاربة اليت ميكن أن تكون بيد مستثمر واحد. -

اهلامش املبدئي: ويرجع إىل أن االستثمار يف العقود املستقبلة ال يرتتب عليه حصول البائع على الثمن أو جزء  -
 يتعرض من طريف العقد إىل ضرر نتيجة عدم تنفيذ الطرف اآلخر اللتزامه فقد تقرر دفع قيمة هامشية منه ولكي ال

 يدفعها كال الطرفني لبيت السمسرة الذي يتعامل معه.

من قيمة اهلامش  %80إىل  %65هامش الصيانة: حيدد بيت السمسرة هامش الصيانة ترتاوح نسبته ما بني  -
من قيمة اهلامش املبدئي  %80إىل  %75صيد حساب السلعة ال ينبغي أن ينخفض عن املبدئي وهذا يعين أن ر 

 وإال طالب السمسار إبيداع املزيد إىل الرصيد.

هي اتفاق تعاقدي بني طرفني "البائع واملشرتي" حيث يتفقان على أصل معني وحيددان السعر  العقود اآلجلة:* 
والكمية واتريخ التنفيذ على أن يتم التسليم واالستالم يف اتريخ مستقبلي، ففي اتريخ االستحقاق إذا كان السعر 
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ا كان السعر أقل فسيحقق خسائر أما حمل التبادل أعلى من السعر احملدد يف العقد فسيحقق املشرتي رحبا. أما إذ
ابلنسبة للبائع فسيحقق خسائر إذا ارتفع السعر يف اتريخ االستحقاق بني السعر املبدئي املتفق عليه ويربح إذا كان 

 سعر العقد يف اتريخ االستحقاق أقل من السعر املبدئي املتفق عليه يف العقد.

 :مقارنة بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة 

 ميكن إبراز أهم أوجه االختالف بني العقود املستقبلية و العقود اآلجلة كما يلي

يتم التداول يف العقود املستقبلية من خالل البورصة أما العقود اآلجلة فيتم التعامل هبا من خالل سوق التبادل  -1
 خارج البورصة.

والكمية ليست حمال للتفاوض، أما العقود اآلجلة العقود املستقبلة عقود منطية فجميع الشروط عدا السعر  -2
 فهي عقود شخصية مبعىن يتم التفاوض بني طريف العقد على شروطه مبا يتفق عليه وظروف كل منهما.

يوجد سوق اثنوي للعقود املستقبلة حيث ميكن للمتعاقد أن يصفي مركزه من خالل إبرام الصفقات العكسية  -3
 اآلجلة.وهو ما ال يتوفر يف العقود 

العقود املستقبلة جمال املضاربني الذين ال غرض هلم يف السلع حمل التعامل إال حتقيق األرابح. أما العقود  -4
 اآلجلة فتعترب جماال للمضاربة ألهنا عقود يلتزم فيها الطرفني ابلتسليم والتسلم.

 كما ميكن لنا التميز بني العقود املستقبلة وعقود اخليار كما يلي:

ب العقد املستقبلي على صفقة شراء أو بيع بني الطرفني ولكنها مؤجلة أما عقد اخليار فينصب على حق * ينص
 شراء أو بيع أصل معني بشروط معينة وعلى هذا فاألول ملزم لطرفيه ابلتنفيذ على عكس عقد اخليار.

ا معينا بنسبة معينة من القيمة * يف العقد املستقبلي يدفع كل من طريف العقد للوسيط )بيت التسوية( هامشا مالي
اإلمجالية للعقد وذلك لتأمني الوفاء ابلتزامات الطرفني ويدخل يف التسوية عند انتهاء أجل العقد. أما يف عقد 
اخليار فإن العالوة أو املكافأة اليت يدفعها مشرتي حق االختيار للمحرر عند التعاقد تعترب مبثابة مثن أو مقابل عقد 

 رتد.اخليار وال تس
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* يف عقود اخليار تقتصر خسارة املشرتي على قيمة املكافأة املدفوعة بينما يف العقود املستقبلية قد متتد اخلسارة 
 لتشمل القيمة الكلية للعقد.

* يف العقد املستقبلي مشرتي العقد حيقق مكاسب ابستمرار كلما زاد سعر العقد املستقبلي ويتحمل خسائر 
ر والعكس ابلنسبة لبائع العقد. أما عقود اخليار فال تتضمن مثل هذه العالقات من مستمرة كلما اخنفض السع

 العوائد واملخاطر فأقصى ما ميكن أن خيسره مشرتي عقد االختيار هو املكافأة أو العالوة.

يف أن  * خالفا لألطراف الداخلة يف العقود املستقبلية فإن املشرتي يف عقود االختيار ميلك احلق وليس االلتزام
 يقوم ابلتعامل بينما حمرر العقد )البائع( يقع عليه عبء االلتزام إبجناز العقد إذا رغب املشرتي بذلك.

أما يف حالة العقود املستقبلية، فإن كال منها يقع عليه االلتزام إبجناز العقد وابلطبع فإن مشرتي العقد  
 يطلق عليه بسعر اخليار.املستقبلي ال يدفع لبائع العقد عالوة أو مكافأة أو ما 

 :Swapsعقود املبادالت )املقايضات(  -ج

متثل تعهدات من قبل طرفني على تبادل تدفقات مالية حمررة بعمليتني خمتلفتني يستعملها املتعاملون  
ية، الراغبون يف تبادل رأمسال )يف بداية العقد ويف هنايته( ومعدل الفائدة ملدفوعات على فرتات دورية )شهرية، فصل

وهو عقد ملزم لألطراف على خالف عقد اخليار كما أن متحصالت أو  سنوية...( على عمليتني خمتلفتني
مدفوعات األطراف نتيجة التحركات السوقية ال يتم تسويتها يوميا كما هو يف العقود املستقبلية فضال عن عدم 

الحقة التنفيذ. ويتم استخدام املبادالت تسويتها دفعة واحدة كما يف العقود اآلجلة بل هي سلسلة من العقود 
للتحوط ضد املخاطر فهي تتمثل يف تسيري خطر سعر الصرف من قبل املؤسسات ومتويل الفروع يف اخلارج ابلنسبة 
للشركات متعددة اجلنسيات ابإلضافة إىل حتويل عملة الدين وتقليص تكلفة االقرتاض وتسيري خطر سعر الصرف، 

شروط منطية حمددة فقد ميلي كل طرف شروطه لذا يتم تداوهلا يف األسواق غري املنظمة وال ختضع هذه العقود ل
 فقط.

 * عناصر عقود املبادالت:

 تشمل عقود املبادالت على العناصر التالية: 
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 اتريخ التعاقد. -

 اتريخ انتهاء الصفقة. -

 و ستة أشهر أو سنة...(.أشهر، أ 3التاريخ الذي يبدأ فيه احتساب الدفعات ومواعيدها )أكثر من  -

 سعر الفائدة الثابت. -

 .Liborسعر الفائدة املتغري العائم  -

 London Interbank Offer( Liborويكون السعر العائم يف أغلب العقود هو سعر ) 
RATE  وهو عبارة عن سعر لندن للفائدة بني البنوك ويعرب عن سعر الفائدة الذي تستخدمه البنوك العاملية

 الكبرية إلقراض البنوك األخرى ويتم حتديده بواسطة التفاوض بني البنوك ويتغري مع تغري الظروف االقتصادية.

 * أنواع املبادالت:

 مبادالت أسعار الفائدة. -

 مبادالت العمالت. -

 مبادالت السلع. -

 مبادالت حقوق امللكية. -

 مبادالت أخرى. -

ويتمثل يف االتفاق بني طرفني مقرتضني أحدمها يدفع فائدة متغرية واآلخر يدفع فائدة  مبادلة أسعار الفائدة: -أ
اثبتة أو بني مقرضني أحدمها يقبض فائدة متغرية واآلخر يقبض فائدة اثبتة على أن يدفع املقرتض األول للمقرتض 

ض يف مقابل أن يدفع له الطرف اآلخر أو املقرتض األول للمقرتض اآلخر فائدة اثبتة عن مبلغ مماثل ملبلغ القر 
 اآلخر الفائدة السائدة عن ذلك املبلغ يف اتريخ أو تواريخ الحقة يف مدة حمددة.
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: ينشأ عقد مبادلة العمالء نتيجة التفاق طرفني يتم مبوجبه تقدمي الطرف األول أصل مبادالت العمالت -ب
من عملة أخرى ويقوم كل طرف بدفع الفائدة يقوم بعملة معينة إىل الطرف الثاين هبدف تبادل كمية مكافئة 

املتعلقة ابلعملة اليت سوف يسلمها كل طرف يف عقد املبادلة وميكن أن تكون هذه الفوائد ابألسعار الثابتة أو 
األسعار املتغرية، فهي عملية بيع حاضر لعملة ما مصحوبة بعملية شراء ألجل هذه العملة وذلك هبدف التغطية 

 رف العمالت.ضد خماطر أسعار ص

اليت كانت معروفة يف سنوات السبعينات  Back to backعقود مبادلة العمالت هي امتداد لقروض  
واليت هي عبارة عن معامالت بني متعاملني اقتصاديني أو بني مؤسستني أو بنكني أو مؤسسة وبنك وتواجدمها 

 وبعمليتيهما.يكون يف بلدين خمتلفني وهذا ما يؤدي إىل ضرورة االقرتاض بينهما 

يكون موضوع هذه العقود عبارة عن سلع وبضائع تنشأ إذا رغب منتج سلعة ما أو  عقود مبادالت السلع: -ج
ابئعها بسعر حمدد أو اثبت للمنتجات أو البضائع اليت يريد بيعها وخوفا من تقلبات األسعار يقوم ابلتعاقد مع 

وم هذا األخري بدفع السعر احملدد للبائع خالل الفرتة طرف آخر والذي يكون يف غالب األحيان بنك معني ليق
 املتفق عليها.

 كما وميكن متييز أنواع أخرى من عقود املبادالت أمهها: 

و يكون موضوعه أوراق مالية ذات معدل فائدة متغري Capsعقود مبادلة معدل فائدة متغري وغري مقيد  -
 .Capsا أو عليا تسمىويف نفسه الوقت غري مقيد أي ال توجد له حدود دني

: موضوعها أوراق مالية مبعدل فائدة متغري لكن حمددة حبدين ادين عقود مبادلة معدل فائدة متغري ومقيد -
 وأعلى.

وتتمثل يف شراء عقد مبادلة أوراق مالية ذات معدل فائدة متغري وغري مقيد ويف نفس  عقود املبادلة املختلطة: -
 لية ذات معدل فائدة متغري ومقيد.الوقت بيع عقد مبادلة أوراق ما

 تستخدم عقود املبادالت عادة: أمهية استخدام املبادالت: -

 للحصول على الفرق بني معدالت اإلقراض يف األسواق املعومة وتلك الثابتة ملنشأتني. -
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 أداة إلدارة املخاطر و التحوط. -

 منخفضة التكلفة وتتمتع مبرونة عالية. -

: هي اتفاقية بني طرفني على مبادلة دفعات نقدية بفرتات منظمة خالل مدة من لكيةمبادالت حقوق امل -د
الزمن متفق عليها عندما يكون أحد الدفعات على األقل يعتمد على قيمة سهم أو سلة من األسهم أو مؤشر 

حق امللكية أما بسعر لسهم وهذه االتفاقية تكون ملبادلة مقسوم األرابح أو العائدات الرأمسالية احملررة من مؤشر 
 فائدة اثبت أو متغري.

 مسامهة عقود املشتقات يف خلق األزمات املالية: 

( فزاد 1996و 1986منت األسواق العاملية للمشتقات بشكل كبري جدا والسيما يف املدة ما بني ) 
ر دوالر يف مليا 3277.8إىل  1986مليار دوالر يف عام  146.5حجم التعامل خبيارات أسعار الفائدة من 

 5931إىل  1986مليار دوالر يف  37كذلك زاد حجم التعامل يف مستقبليات أسعار الفائدة من   1996عام 
أما صادرات أسعار الفائدة فقد زادت بشكل مضطرد جدا إذ بلغ حجم التعامل يف تلك  1996مليار دوالر يف 

واستخدام 1996ليار دوالر يف م 15584فازداد السلع ب 1987مليار دوالر يف  386.9املبادالت و
املشتقات لدى املصارف واملؤسسات املالية األخرى وغريهم من املتعاملني يف أسواق العقود املالية املتنوعة ميكن أن 
يرتتب عليه خسائر مالية ابهضة قد تعرقل مسرية عمل هذه املؤسسات جزئيا أو كليا فقد حتملت شركة 

Procter and Ganbl ركات األمريكية العاملية املصنفة للسلع االستهالكية خسارة حنو إحدى أكرب الش
وذلك بسبب الدخول يف عملية مراهنة كربى على  1994مليون دوالر أمريكي خالل شهر أفريل من عام  102

حتركات أسعار الفائدة، والسبب راجع إىل فقدان الفهم العام هلذه األدوات الذي أدى إىل تورط املستعملني يف 
مالت املضاربة ابملشتقات وابلتايل التعرض ملستوايت من املخاطر ال ميكن حتملها حيث تسببت هذه األخرية معا

يف العديد من األزمات إذ تعترب املشتقات السبب الرئيسي ألزمة يوم االثنني األسود إضافة إىل مأساة بنك 
حتطم اجملموعة األملانية  الذي عصفت به رايح املشتقات هذا فضال عن Barings PLC bankابرجنر

Melallgesellshaft  بسبب التداول ابملستقبليات ابإلضافة إىل دورها الرئيسي يف األزمة املالية  1994عام
خاصة بعد انفجار أزمة الرهوانت العقارية األمريكية وأدت إىل إفالس العديد  2008العاملية اليت حدثت يف عام 
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اليت كان من بني أهم أسباب اهنيارها تعاملها ابملشتقات املالية املبنية على ديون من املؤسسات املالية واملصرفية و 
 عقارية.

أسهمت املشتقات املالية بشكل كبري يف خلق هذه األزمات وغريها وتوسيع نطاقها وألقى وارن ابفيت  
أمام اجلمعية  2003أحد أغىن أغنياء العامل ومن أجنح املستثمرين ورجال األعمال خطابه السنوي يف فيفري 

( يف هذا اخلطاب وصف املشتقات املالية أبهنا BerkskineHalkawayالعمومية لشركته بري كشايرهاتواي )
للنظام االقتصادي فهي حسب رأيه مثل جهنم يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل  هاوقنابل موقوتة للمتعاملين

ألسوأ، مث ختم تعليقه بقوله "أننا نعتقد أبن املشتقات املالية اخلروج منها... أن الصورة الكلية خطرة وتتجه حنو ا
 أسلحة مالية للدمار الشامل.

 اخلالصة:

املوجهة إىل طلبة السنة الثانية "حماضرات يف االقتصاد النقدي و أسواق رأس املال " يف ختام هذه املطبوعة 
علوم اقتصادية و بقية الطلبة و الباحثني يف جمال النقود و البنوك واألسواق املالية يف بعض التخصصات نكون قد 

قدمنا مجلة من الدروس يف التخصص املطلوب وفقا للربانمج املقرتح و اليت مت التفصيل يف البعض منها و تقدمي 
 ألخر ابعتبار انه سياعد تدريسها مستقبال يف بعض التخصصات.األساسيات يف البعض ا
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