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  املفهوم واألهمية: النقود  

أدرك اإلنسان منذ الحياة البدائية البسيطة أهمية وجود أداة ووسيلة يمكن استعمالها في إتمام وتسهيل  •
 .عملية  تبادل السلع والخدمات بين أفراد املجتمع

 

 :هناك ثالث مراحل للتطور االنتاجي•

مرحلة االنتاج إلشباع الحاجات 

 (ظهور فائض يتبادله الفرد مع غيره)مرحلة االنتاج ألجل املبادلة 

مرحلة اإلنتاج الرأسمالي 
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  املفهوم واألهمية: النقود  

 

 ةـــادلـــالمب: أوال

  ،المنافع بتبادل االقتصاديين للمتعاملين تسمح إذ ،واالستهالك التوزيع بين وسيطية عملية المبادلة •
  بيع من المنتجين تمكن إذ االقتصادي النشاط في األساسية العملية فإنها وباألحرى ،مداخيل على والحصول

   ،اإلنتاجية العملية نفقات لتغطية مختلفة مداخيل على للحصول والخدمات السلع

  طريق عن وذلك، الرغبات مختلف إلشباع نقدية مبالغ دفع من المستهلكين المبادلة تمكن كما•
 .عليها الحصول في يرغبون التي السلع واستهالك الخدمات استعمال
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  المفهوم واألهمية: النقود  

أدرك اإلنسان منذ الحياة البدائية البسيطة أهمية وجود أداة ووسيلة يمكن استعمالها في إتمام وتسهيل عملية  تبادل السلع والخدمات •
 .بين أفراد المجتمع

 :هناك ثالث مراحل للتطور االنتاجي•
مرحلة االنتاج إلشباع الحاجات 

 (ظهور فائض يتبادله الفرد مع غيره)مرحلة االنتاج ألجل المبادلة 

مرحلة اإلنتاج الرأسمالي 

 

 ةـــادلـــالمب: أوال

مداخيل   والحصول على،تسمح للمتعاملين االقتصاديين بتبادل المنافع  إذ،المبادلة عملية وسيطية بين التوزيع واالستهالك •
للحصول على مداخيل مختلفة   االقتصادي إذ تمكن المنتجين من بيع السلع والخدمات وباألحرى فإنها العملية األساسية في النشاط،

وذلك عن طريق  ،مختلف الرغبات  كما تمكن المبادلة المستهلكين من دفع مبالغ نقدية إلشباع ،لتغطية نفقات العملية اإلنتاجية
 .واستهالك السلع التي يرغبون في الحصول عليها استعمال الخدمات

 

 



5 

  املبادلة -  املفهوم واألهمية: النقود 

 (  المقايضة) بضاعة - بضاعة: المبادلة 1-2

  السلع من فائضا أوجد مما، يستهلك مما أكثر ينتج المنتج أصبح اإلنتاج قوى وتطور االختراعات بفضل •
                              .  وحاجات متعددة   جديدة منافع وإشباع أخرى سلع على للحصول األشخاص من غيره مع يتبادله

 المقايضة نظام تقييم 1-3

 إيجابياته-أ

 .المنتجين بين السلع تسويق فيساهم ۱

 .اإلنتاج مراحلساير ۲

 .المجتمعات أفراد جميع حاجيات تلبية إلىأدى ۳

  اإلنتاج تطور مراحل من أساسية مرحلةيعتبر ٤
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 المبادلة -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

 سلبياته-ب   •

 التي الصعوبات ظهرت ما سرعان لكن،" المقايضة" سلعة مقابل سلعة يتبادل كان قديما اإلنسان إن
 :منها تطبيقها تعترض

 .المتبادلين رغبات توافق صعوبة -1

 .والخدمات السلع تجزئة لصعوبة التبادل نسب تحديد صعوبة -2

 .التخزين صعوبة -3

 . القيمة لقياس وحدة وجود عدم -4

 .للسلع النسبية األسعار تعدد -5

 .التبادلية ةءالكفا تدني -6
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    المفهوم واألهمية: النقود 

  واستجابتها لضرورتها نظرا، الجميع يتقبلها وسيطة سلع اختراع في تتدرج أن يماقد المجتمعات على تحتم •
 وفي، الملح، الشاي، الحيواناتبعض  :مثل أشكال عدة أخذت والتي النقود في والمتمثلة ،البشرية لرغبات
 النفيسة المعادن استعمالتم  التبادل عملية في يستعملها وسيطة سلعة أفضل عن المستمرالبحث  إطار

 .هي عليه النقود اآلن ما إلى وصلت أن إلى األمر تطور حيث،  والفضة كالذهب

 

 النقود تعريف:  ثانيا 

   ومعيار القيمة لقياس ووحدة ةـللقيم خزنـوم ادلـللتب  طـكوسي استخدامه يمكن ءشي أي هي النقود 
 . المجتمع أفراد بين التبادل في عاما قبوال يلقى أن شريطة، اآلجلة للمدفوعات
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    المفهوم واألهمية: النقود 

 :تختلف تعاريف النقود حسب وجهات النظر بخصوص الطلب عليها   

بمعنى أصل الطلب على النقود طلب مباشر أي تطلب النقود لذاتها أو طلب مشتق بمعنى الطلب على النقود 
 .باعتبارها وسيط تبادل 

 :ومنا هنا نستطيع أن نميز بين

 هي وسيط للتبادل : التعريف الضيق للنقود 

 يعكس لنا الطلب على النقود سواء كان طلب مباشر أو مشتق: الواسعالتعريف 

 ليشمل كل منهنا نطاق النقود يتسع: 

 األصول النقدية التي ال تدر عائد 

 (واإلدخارالودائع طويلة األجل، شهادات اإليداع )األصول النقدية التي تدر عائد. 
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  التعريف العملي للنقود

 النقود كميا( قياس)يقصد بالتعريف العملي للنقود طرق وأساليب حساب     

 أو نقود التبادل  M1املقياس الضيق للنقود  والذي يعرف ب  -1

 أو مقياس السيولة اإلجماليM2التعريف الواسع للنقود  -2

 M3املقياس األوسع للنقود  -3

 M4مقياس السيولة اإلجمالي  -4

 أو نقود التبادل  M1املقياس الضيق للنقود  والذي يعرف ب 

 :يتكون هذا املقياس من 

M1= C + D 

 الودائع الجارية: D، العملة املتداولة خارج الجهاز املصرفي : C: حيث
https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


10 

 
   التعريف العملي للنقود

 النقود كميا( قياس)يقصد بالتعريف العملي للنقود طرق وأساليب حساب    

 أو مقياس السيولة اإلجماليM2التعريف الواسع للنقود  -2

 :ويشير إلى عرض النقود بمعناه األوسع 

M2=M1+ Term deposits +Saving deposits 

Term deposits : الودائع االستثمارية ألقل من سنة بالعملة الوطنية: الودائع اآلجلة 

 .الودائع بالعملة األجنبية واملقومة بالعملة الوطنية                                           

 ،Saving deposits : التوفيرودائع 

 .يطلق على كل من ودائع التوفير والودائع اآلجلة مصطلح أشباه النقود
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   التعريف العملي للنقود

 النقود كميا( قياس)يقصد بالتعريف العملي للنقود طرق وأساليب حساب     

 M3املقياس األوسع للنقود  -3

يستخدم هذا املقياس عادة في الدول املتقدمة التي تتمتع بدرجة كبيرة من التقدم االقتصادي والعمق املالي 
 .والنقدي الناجم عن التقدم الكبير في األسواق املالية والنقدية وابتكار أدوات دفع جديدة

 :كما يلي M3بحيث تصبح  M2حيث يتم إضافة ودائع املستثمرين اآلجلة إلى 

M3= M2 + Long term Deposit  

Long term Deposit : (.ألكثر من سنة)الودائع االستثمارية طويلة األجل 

 M4مقياس السيولة اإلجمالي  -4

 M4= M3+ high liquid securitiesيتألف من  

high liquid securities  أصول عالية السيولة مثل أذونات الخزينة الحكومية. https://manara.edu.sy/ 
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   التعريف العملي للنقود
 :مثال عملي    

 (األرقام بمليارات الدوالرات: )إذا أعطيت لديك البيانات التالية عن اقصاد ما

،  30، ودائع املستثمرين اآلجلة  40، ودائع آجلة 50، ودائع التوفير 300، عملة متداولة 200ودائع جارية 
 .10أصول عالية السيولة 

   M1املقياس الضيق للنقود ( 1: املطلوب

 M4   مقياس السيولة اإلجمالي ( 2

 أشباه النقود( 3

 M1= C + D(1      ← 300+200  =500 : الحل
الحصول  النستطيعو التي  M3  ال نستطيع الحصول عليه إال بعد إيجاد M4مقياس السيولة اإلجمالي   2)

 M2عليها إال بعد إيجاد  
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   التعريف العملي للنقود

 :مثال عملي    

 M2=M1+ Term deposits +Saving depo ← 500 +50+40=590لذلك  

M3= M2 + Long term Deposit                        ← 590+30=620 

M4= M3+ high liquid securities                        ← 620+10=630 
 

 90=40+50ودائع التوفير + الودائع اآلجلة = أشباه النقود ( 3
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 وظائف النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

 :  النقود وظائف: ثالث

 : التالية العناصر في النقود وظائف تتمثل

 للتبادل وسيط 3-1

، ومن (النقود مقابل السلع والخدمات)يعني قبولها كأداة لتسوية املدفوعات في عمليات التبادل غير املباشرة 
 :خالل هذه الوظيفة تم التغلب على العديد من املشاكل

 عدم توافق الرغبات

 تخفيض تكاليف التبادل

 ار تشجيع مزيد من التخصص باإلنتاج حسب حرية االختي
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 وظائف النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

 :  النقود وظائف: ثالث

 للقيمة مخزن  3-2

وبذلك تعد . تتميز النقود بسهولة حفظها واستخدامها في أي مكان وزمان آخر وبأقل تكلفة مقارنة باملقايضة
وسيلة لالدخار من أجل انفاقها في املستقبل ولكي تنجح النقود في تأدية هذه الوظيفة على أكمل وجه البد أن 

 (.التضخم يضعف هذه الوظيفة)تحتفظ بقوتها الشرائية 

 القيمة لقياس وحدة 3-

كذلك تساعد النقود في إبرام العقود ومسك . تستخدم النقود كوحدة لقياس قيم السلع والخدمات 
 .الشركة من أرباح أو خسائر في نهاية كل عام ماحققتهالحسابات في صورة نقدية ومعرفة 
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 وظائف النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 

  
   

 :اآلجلة للمدفوعات معيار 3-4

تسهل هذه الوظيفة عملية إبرام العقود لتسويق السلع على أساس التعاقدات اآلجلة، أي على أن يتم بيع 
السلع بأسعار معينة في الوقت الحاضر، إضافة إلى أن هذه الوظيفة تمكن من إقراض واقتراض قوة شرائية 

 (.عدم وجود ظاهرة التضخم)كل ذلك بشرط أن تظل القوة الشرائية للنقود مستقرة ( إبرام  القروض)
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 خصائص النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

 النقود خصائص: رابعا

 : التالية العناصر في النقود خصائص تتمثل   

 الحمل سهلة  4-1

البد للنقود من أن تكون سهلة الحمل وسهلة النقل من أجل أن تكون متاحة للجميع في جميع املناطق وإذا 
بهذه امليزة كما هو الحال في نظام املقايضة فسيكون من املتعذر استخدامها كوسيطة  التتمتعكانت النقود 

 .للتبادل، وإن تم ذلك ستكون تكلفة املبادالت مرتفعة نسبيا

 التلف سريعة غير  4-2

 رقيمتها باملفهوم املعاص التفقديجب أن تكون النقود غير قابلة للتلف حتة 
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 خصائص النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 

 للتجزئة قابلة 4-3

 .تتسم النقود بقابليتها للتجزئة بحيث يمكن إصدارها في شكل وحدات كبيرة وصغيرة ومتوسطة

 التمييز سهلة 4-4

يجب أن تتسم النقود بسهولة التمييز من قبل الجمهور من حيث الشكل والتصميم الخاص بكل فئة من 
 .فئات العملة  كما هو الحال بالنسبة للعمالت املعدنية والورقية

 :ذات مواصفات موحدة 4-5

.  يجب أن تتمتع النقود بهذه الخاصية حتى تتمتع بالقبول العام ولتفادي أي نشوب خالف بين طرفي التبادل
 .كما يجب أن تتمتع النقود بهذه الصفة حتى يتم تفادي حدوث أي نوع من التزوير
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 أنواع النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

 النقود أنواع: خامسا  

  السلعية النقود 5-1

مثل سلعة الذهب والفضة  أي أنها وسائل مبادلة  .كنقود قيمتها مع السوقية قيمتها تتعادل التي النقود هي
 (يصدرها جميع أفراد املجتمع الذين يحوزون السلع)لها قيمة ذاتية 

 

  الورقية أو الرمزية النقود 5-2
إصدارها، وبالتالي قبول الجمهور  قانون من تستمد قيمتها وإنما هي النقود المصنوعة من الورق والتي ال تكون للمادة المصنوعة منها قيمة ذاتية 

 (. يصدرها البنك المركزي)لها كوسيط للتبادل 

 

   البنكية أو االئتمانية النقود 5-3

 البنك قدمها التي القروض حجم وتعادل األولية الودائع قيمة كثيرا تفوق جديدة ودائع بخلق البنك يقوم حيث األساسية الودائع من مشتقة نقود وهي
 /https://manara.edu.sy .االئتمان خلق يسمى ما خالل من
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 أنواع النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

   الورقية أو الرمزية النقود 5-2 

 قانون من تستمد قيمتها وإنما هي النقود املصنوعة من الورق والتي ال تكون للمادة املصنوعة منها قيمة ذاتية 
 (.  يصدرها البنك املركزي )إصدارها، وبالتالي قبول الجمهور لها كوسيط للتبادل 

 

   البنكية أو االئتمانية النقود 5-3

 األولية الودائع قيمة كثيرا تفوق جديدة ودائع بخلق البنك يقوم حيث األساسية الودائع من مشتقة نقود وهي
 .االئتمان خلق يسمى ما خالل من البنك قدمها التي القروض حجم وتعادل
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 أنواع النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  

  البنكية أوالكتابية  النقود 5-3 

  الودائع قيمة كثيرا تفوق جديدة ودائع بخلق البنك يقوم حيث األساسية الودائع من مشتقة نقود وهي
 .االئتمان خلق يسمى ما خالل من البنك قدمها التي القروض حجم وتعادل األولية
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 أنواع النقود -  المفهوم واألهمية: النقود 
  اإللكترونية لنقودا 5-4  

  مقبولة وهي كمبيوتر ذاكرة أو كبطاقة إلكترونية وسيلة على إلكترونية بطريقة مخزنة نقدية قيمة وهي
  المستخدمين متناول في وضعها ويتم أصدرتها التي المؤسسة غير متعهدين بواسطة للدفعكوسيلة 

ذات  لمدفوعات إلكترونية تحويالت إحداث بهدف وذلك والورقية النقدية العمالت عن كبديل إلستعمالها
 .    قيمة
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    المفهوم واألهمية: النقود 

 : يلي ما نستخلص تقدم ما كل خالل من   

  النقود مرحلة إلى ماديا والملموسة المجسمة النقود مراحل من مراحل بعدة مر النقود تطور أن -1 
   .المجردة

 

 .الوسائل النقدية  في اإلنسان يضعها التي الثقة مستوى في ءإرتقا هناك أن -2

  

  المتطورة اإلقتصادات ففي، النقدية الكتلة بنية تغيرت كلما االقتصادي التطور مستوى ارتفع كلما أنه -3
  أن دــــنج الضعيفة اإلقتصادات في أما النقدية الكتلة في نسبة أكبر تمثل واإللكترونية االئتمانية النقود نجد
  النقدية الكتلة من األكبر ءالجز تمثل مازالت  ةـوالمعدني ةــالورقي ودـــــالنق
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  والنظم النقدية النقود

 االقتصادي النظام:  أوال   

أنه تنظيم يستهدف إشباع  على ديالقتصاا ماظلناأصل  نعرفأن  يةدلنقا ظملناونحن ندرس  يجدر بنا 
يختارها أفراد  لتيا تماظلمنا نم اإلنسان باستخدام وسائل اإلنتاج املتاحة و يتكون من مجموعة  تغبار

 .غباتهر عإلشباموارده  يستخدم  املجتمع كأسلوب

 

 : هي فائوظ دةع ديالقتصاا ماظللنو 

 .اإلنتاجية دافألهاتقرير  -١

 .اإلنتاجي  وبألسلااإلنتاجية و تحديد  واردلماتخصيص  -٢

 .لكلياتوزيع الناتج  -٣
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  والنظم النقدية النقود

 النقدية النظم: ثانيا    

واإلجراءات  ننيوالقوا تسساؤلما ذاكو ،نمعيبلد  في لةداولمتا ودلنقاجميع  على ديلنقا ماظلنايشمل 
 يـلتا ةـيرلتجاا وكلبنا كلذكو (زي كرلما كلبنا )يةدلنقا ةطلسلا قبل نم ودلنقاإصدار  لعملية مةظلمنا

 .معينةضمن ضوابط  روضلقاتقديم  فيو تقوم بدورها  تسساؤلموا رادألفاتحتفظ بودائع 

بالنمو  راعإلسوا ةـالطلبا لدمعبما يضمن خفض  ودلنقا رضعإدارة  على يةدلنقا ةطلسلا مهتماإيتركز  
 . رألسعاا وى مست  بإستقرار اإلختاللومحاولة تجنب  االقتصادي

 :  هما يةدلنقا ظملنا نم نظامين أساسيين  كهناو

 ماظلنوا لسلعيا ماظلنا 

 .قيور لاأو  االقانوني 
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   والنظم النقدية النقود

 السلعي النظام -۱

  معينة سلعة نم معينة كمية قيمة سساأ على يةدلنقا دةحولا قيمةيتم بموجبه تحديد  ذيلا ماظلنا وهو 
  وةلقا تكانو ، انتشارا لسلعا هذه سعأو لفضةوا بهذلا نكاحيث ، لدللتبا طسيوك سلناايرتضيها 

املرتبطة بالوحدة  لفضةاأو  بهذلا لقيمة ئيةرالشا وةللقمساوية  لداولتا في يةدلنقاالشرائية للوحدة 
  بهذلا نم معينةيتحدد بكمية  لماضيا في ديلنقا ماظللن لسلعيةا لقيمةا سمقيا نكا دقو . يةدلنقا
 .معااالثنين  نمخليط ،أو  لفضةوا

غاية بداية  لىإ يلةطو رةلفت ملعالا راطقأ جميع في دلسائا ماظلنا هي بهذلا دةقاع تكان: الذهب قاعدة-أ 
 .العظيم  دلكساا مةأزبسبب   لماضيا رن لقا نم الثالثينات دعق

 : هي يازام دةع بهذلا دةلقاع تكان دقو 

 .رألسعاا وى مست رارستقا -4 ليةآ ورةبص ديلنقا ماظلنا رةإدا -3 ،  رفلصا رسعاأثبات  -2 ، نألماا -1
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  قاعدة الذهب - والنظم النقدية النقود

 الذهب لقاعدة األخرى األشكال 

 : هي بهذلا دةلقاعرئيسية  شكالأثالثة  كهنا 

للعملة الوطنية   يةدلنقاالوحدة  قيمةوبموجبها يتم تحديد ( 1914-1880) هبيةذلا تكاولمسكا دةقاع -1
 . بهذلا نم نمعيوزن  سساأ علىبقانون 

  نم تثابوزن  سساأ على نيةوطلا لعملةا قيمةوتتحدد بموجبها ( 1933-1914) هبيةذلا كلسبائا دةقاع -2 
                           .معين بدال من مسكوكات ذهبية وزنذات سبائك  شكل على لحالةاهذه  فيحيث يحتفظ  بالذهب  بهذلا

األخرى القابلة  تلعمالامقابل  نيةوطلا لعملةاصرف  رسعيتم تحيدي  هناوبالذهب  رفلصانظام  -3
 . لينيرإلستا دونلباوا رالدوكال بهذ لىإللتحويل 
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  قاعدة المعدنين - والنظم النقدية النقود

 المعدنين قاعدة-ب    

وزن  سساأ على نيةوطلا لعملةا قيمةتتحدد  ننيدلمعا دةقاع ففي، بهذلانظام  قبلنظام املعدنين  قبط
  نمأي  لىإ يلوللتحتكون قابلة  يةدلنقا دةحولا نفإ بالتاليو، لفضةوا بهذلا: هما ننيدمع نمثابت 

 . ننيدلمعا

 : نلسببي ماظلنا ذاهاتبع  دقو 

 

                                                                         .السلعية ودلنقا لىإ يلوللتح قابلةنقودا أو  سلعيةتكون نقودا أن يجب  ودلنقابأن  دالعتقاا -1

 . ودلنقا بعمل مللقيا لفضةاأو  بهذلا نم لكافيةا تلكميااتوفر  دمعاحتمال  -2
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  النظام الورقي - والنظم النقدية النقود

 الورقي أو القانوني النقدي النظام -2   

  نماوا ،رى خأ سلعة يبأأو  بهذبال ةطتبرمأو  سلعية قيمة ودللنق ون تكال  نيولقانا ديلنقا ماظلنا في
  ميةزاإللا ودبالنق رفتع فإنها كلذل، بها لتعاملا رادألفا جميع زميل ذيلا ون لقانا نم تهاوق ودلنقا دتستم

 . رى خأ سلعةأو أي  بهذ لىإ يلوللتح قابلة رغي هيو

 

  لعملةا نم دارإلصا كمية دديح ذيلا زي كرلما كلبنا قبل نم ديلنقا ماظلناإدارة  متت سألساا ذاه علىو
  دافألهوا راتاـإلعتبا ببحس نماوا ، ٕهبيذ يطحتياا نم يهدل رفويت بما كلذ في دلتقيادون  قيةور لا
 .رألسعاا رارستقوا ديإلقتصاا ولنما متهادمق فيو، لتحقيقها لةدولا تسعى لتيا يةدإلقتصاا
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  النظام الورقي  - والنظم النقدية النقود

إذا قد : هذا النظام باملرونة في مواجهة الظروف االقتصادية املختلفة ، إال أنه يعتبر سالح ذو حدينيمتاز 
 .تستخدمه السلطة السياسية بدافع سياس ي، مما قد يعرض االقتصاد للتضخم

 :لذلك يجب وضع الكثير من القيود والضوابط في هذا الخصوص، مثل

تكفي الحتياجات االستيراد لستة أشهر على )تحديد نسبة معينة من االحتياطي النقدي من العمالت الصعبة 
 .األقل

 (من قيمة الناتج املحلي اإلجمالي% 5)أن ال يتجاوز عجز املوازنة نسبة معينة 
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  النظام الورقي وقاعدة الذهب معا - والنظم النقدية النقود

     

  نمكثيرا  فضلأ قيور لا ديلنقا ماظلناأن  لعالميا ديالقتصاا دلكساا رةفتبعد  لعمليةا بةرلتجاأثبتت  دلق
 :  بسبب  بهذلا دةقاع

   لةدولا خلدا دلنقا رضعإدارة  في ركبأمرونة  يةدلنقا ةطللسل رفوألنه ي كلوذ

 هبيذلا يطإلحتياا كمية سساأ على لةداولمتا ودلنقا كميةتحديد  لىإبحاجة  ون تكال أنها  كما

 

  رن لقا نم تلثالثيناا دعق نم لثانيا فلنصا خاللسادت  لتيا رفلصا رسعاأ في رارالستقا دمعحالة أن  الإ
يطلق عليه قاعدة  ما لىإ واالنتثال لعالميا ديلنقا ماظلنابإصالح  البةطللمالطريق  دتمه دقالعشرين 

 .معا قيور لا ديلنقا ماظلنوا الذهب
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