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 : المبادلة. 1
ولقد مرت المبادلة . ت النشاط االقتصادي التي عرفها اإلنسان منذ القدمتعتبر المبادلة من مكونا

بعدة مراحل سمحت بالقضاء تدريجيا على الصعوبات التي كانت تواجه األفراد أثناء قيامهم بتبادل السلع 
  .والخدمات التي كانوا ينتجونها

  .عن األسئلة المطروحة بعد دراستك للنصوص االقتصادية المقدمة في الوثيقتين التاليتين أجب

  تعريف المبادلة 

  أشكال المبادلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إذا رجعنا بالتاريخ إلى المجتمعات البدائية لوجدنا أن النشاط االقتصادي كان يتم بغرض << 

سواء أكان الفرد، األسرة، أو القبيلة أو  –وبمعنى آخر كانت فئات المجتمع . االستهالك الذاتي

  .ج إليه من سلع وخدماتاتقوم باإلنتاج ذاتيا، أي تنتج جميع ما تحت –غيرها 

ومع مرور الزمن، ونمو حجم السكان ظهر . ثل هذا المجتمع لم يكن التبادل موجودا آنذاكوفي م

  . ي تنتجهاتومع هذا التخصص وجد لدى الوحدات فائض من السلع ال... التخصص في اإلنتاج

ومن ثم نشأت الحاجة إلى مبادلة . ومن ناحية أخرى هناك حاجات لهذه الوحدات تريد أن تشبعها

االستهالك الذاتي باألشياء التي ينتجها اآلخرون والتي تفيض بدورها عن حاجتهم الفائض عن 

وأول صور التبادل هي المقايضة، والتي كانت تتولد عن . وكان هذا هو نشأة التبادل. الشخصية

  .>>مبادلة المنتجات بشكل مباشر

وانتشاره الواسع أدى  التبادل بين األفراد إن تطور استعمال

 

  

الحاجة إلى استعمال وسيلة تُسهل عمليات التبادل وتساعد على نموها وتطورها، وهذه إلى ظهور 

   .الوسيلة هي النقود

)1(ةالوثيق  



 

 

يخ ولكن مما ال شك فيه أيضاً أن من المؤكد أن المجتمعات قد استعملت النقود منذ فجر التار

هذه المجتمعات قد عرفت في بادئ األمر نظام المقايضة الذي يفي بمتطلبات اقتصاد بدائي ودونما 

  .الحاجة إلى استعمال النقود

. صبح هذا النظام عاجزاً تماماً عن تأمين متطلبات االقتصادألكن مع التقدم االقتصادي 

شاف وسائل أفضل تؤمن المتطلبات المتزايدة للتطور واالتساع المجتمعات باكت توتدريجياً بدأ

  .المستمر للتبادل

وهكذا بدأت تظهر سلع معينة يتم اختيارها نتيجة لتمتعها بمواصفات خاصة جعلتها ذات قبول 

 .>>تبادل بالسلع والخدمات األخرى أي تقوم بدور النقود عام بين األفراد، وبذلك أخذت هذه السلع تُ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

انتقال المجتمعات القديمة من الحياة البدائية إلى حياة القرى والمدن أو التجمعات السكانية الكثيرة  

ع أن تنتج كل ما تحتاج إليه لعدة فلم يعد الفرد أو األسرة تستطي. العدد أدى إلى زيادة الحاجات وتنوعها

أسباب، فمن جهة هناك تعدد الحاجات وتنوعها ومن جهة أخرى عدم القدرة التقنية إلنتاج المنتجات التي 

ما سبق دفع األفراد أو األسر إلى التخصص في اإلنتاج الذي يتقنونه أحسن من . هي في حاجة إليها

لى ظهور التخصص وتقسيم العمل المهني، حيث غيرهم ويملكون وسائل إنتاجه، وقد أدى هذا إ

وكنتيجة للتخصص . الخ...تتخصص بعض األسر في اإلنتاج الزراعي وأخرى في إنتاج أدوات الصيد

. في العمل فقد زادت كمية اإلنتاج وأصبح هناك فائضاً سمح لألسر بمبادلته بالمنتجات التي ال ينتجونها

زيادة حاجات السكان، والتخصص وتقسيم العمل : ن هماإن ظهور المبادلة مرتبط بأمرين أساسيي

 .الذي سمح بوجود الفائض من اإلنتاجالمهني 

  ما هي األسباب التي أدت إلى ظهور المبادلة ؟ 

 لمبادلةاف عر   

  .حدد أشكال المبادلة 

  .عيوب ومزايا كل شكل من أشكال المبادلة بين 

 التحليل واالستنتاج



 

 

تداول السلع والخدمات بين الناس عن طريق البيع << نستطيع أن نعرف المبادلة على أنّها  

 أو>>  قبول شيء بدل شيء آخر<< كما يمكن تعريف المبادلة على أنّها . >>والشراء في السوق

عملية انتقال ملكية شيء أو خدمة من شخص إلى شخص آخر في مكان معين << بمعنى آخر هي 

  .>> بقيمة معينة

فالمقايضة وهي الشكل األول من . باستعمال النقود لةللمبادلة شكلين رئيسيين هما المقايضة والمباد 

تميز نظام المقايضة بعدة لقد  .تعني استبدال سلعة أو خدمة بسلعة أو خدمة أخرىوأشكال المبادلة 

حيث أصبحت المبادلة تتم باستخدام النقود وهي  صعوبات أدى تطويره في النهاية إلى ظهور النقود

  .الشكل الثاني من أشكال المبادلة

 : صعوبات ومزايا أشكال المبادلة 

 : أ ـ المقايضة
 العيوب المزايا

سمحت بإجراء المبادلة   
وتسويق الفائض من 

من أجل تلبية اإلنتاج 
 .مختلف الحاجات

 .صعوبة معرفة نسب مبادلة السلع بعضها ببعض 
  .صعوبة توافق رغبات األفراد 
  .عدم قابلية بعض األنواع من السلع للتجزئة 
 ).االدخار( القيمة الختزانعدم توافر أداة صالحة  

  
  

 : ب ـ النقود
 العيوب المزايا

لقد ظهرت النقود للقضاء على عيوب   
ضة، فعيوب المقايضة هي مزايا المقاي

حيث سهلت النقود عملية . استعمال النقود
 .راًيالمبادلة كث

انخفاض قيمة النقود يؤدي إلى تدهور القدرة  
 .الشرائية لألفراد

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ولو كان . لو لم تكن النقود موجودة، لتجمدت المبادالت وتعذّر نمو تخصص النشاطات<< 

لنجمت صعوبة جمع المتبادلين الذين ويقتضي إجراء جميع المبادالت عينًا، أي بشكل مقايضة، 

المتبادلة، والضطر الناس للجوء إلى االكتفاء الذاتي عن  تتفق سلعهم كما وكيفًا مع الحاجات

إن المبادالت تصبح أمرا عارضا في مثل هذا . طريق إنتاج كميات قليلة من كل ما يحتاجون إليه

  .فيد من محاسن تقسيم األعمالستالمجتمع الذي ال ي

فإذا . سطة للمبادالتإن مهمة النقود األساسية هي تجزئة المقايضة إلى عمليتين، بحيث تصبح وا

 . الم يجد الحرفي زبوناً مستعد

 : النقود.2
 

  

ألن هذه األخيرة سمحت بانتشار . يقال بأن أعظم اختراع اخترعه اإلنسان بعد الكتابة هو النقود

ولقد اختلفت أشكال النقود عبر مر . مبادلة وتراكم الثروة التي تُعد من بين حوافز النشاط االقتصاديال

العصور بسبب عدة متغيرات منها مدى توفر المعادن الثمينة التي تستخدم كنقود، وتدخل الدولة في 

  . تصاديةفرض نقود معينة على المواطنين وإجبارهم التعامل بها في تسديد معامالتهم االق

  .بعد دراستك للنصوص االقتصادية المقدمة في الوثائق التالية أجب عن األسئلة المطروحة

  : تعريف النقود وتحديد خصائصها 

  : وظائفهاوأشكال النقود  

 
  

  

  
  

  

، التقديم ما يحتاج إليه فعالً مقابل إنتاجه، فإنه يستطيع بفضل النقود أن يبيع سلعته لقاء مبلغ منه

  ...وبذلك تنقسم المقايضة إلى شطرين. من ثم مع مختلف األشياء التي يرغب في شرائها اويبادله

سلعة المقبولة من جميع البائعين، وليس لها من مزية سوى فالنقود إذاً، بمقتضى تعريفها هي ال

تحقيق السيولة، وهي الحاجة التي يشعر بها كل إنسان للتصرف بمال يقبله جميع الناس في 

فالنقود إذاً هي السلعة األكثر سيولة ألنها تتمتع بمميزات تجعلها سهلة الحمل ويمكن ...التبادل

 >>.اض في قيمتها، كما أنها متوفرة بكميات محدودةتجزئتها دون تعرضها للتلف أو انخف

)3(الوثيقة  



 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
كجلود : في العصر البدائي، كانت بعض السلع ذات االستعمال الرائج تقوم بمهمة النقد<< 

وعندما تقدمت سبل .الخ...الحيوانات، والفؤوس الحجرية والسمك المجفف والصدف واللؤلؤ

  .الفضة والذهبالحضارة، تم تفضيل المعادن كسلعة نقدية، فاستعمل الحديد والبرونز والنحاس ثم 

وقد استعملت المعادن، بادئ ذي بدء، بشكل سبائك وكان يرتب وزنها وتقدير قيمتها بمناسبة 

كل صفقة تجارية، ثم ما لبثت السلطات العامة أن تدخلت وحددت األوزان والمعايير، وصادقت 

ة تماثل النقد وبعد هذه المرحلة، تحولت السبائك إلى قطع نقود عملي. عليها بوسمها بعالمة رسمية

  .المستعمل في يومنا هذا
  

)4(الوثيقة  

لقد ساد كل من الذهب والفضة عبر التاريخ، كمعادن نقدية، ومرد ذلك إلى قيمتها النوعية 
الية، وباألحرى القيمة النسبية لوحدة الوزن والى عدم تغيرهما نسبيا، والى سهولة تجزئتهما، الع

  .وهي صفة ال يتمتع بها األلماس
على أن المعادن الثمينة استبدلت تدريجياً بنقود أكثر سهولة وأقل كلفة، وهو الورق النقدي 

األوراق النقدية،  في بادئ األمر  وكانت. >> بالنقد المبني على الثقة << المصرفي، المعروف
شهادات إيداع صادرة عن الصياغ الذين يعهد إليهم حفظ قطع الذهب والفضة ويتعهدون بإعادة 

وال شك أن األوراق النقدية تُعد وسيلة للدفع واالدخار أيسر بكثير . قيمة هذه الشهادات في أي وقت
  .من الذهب والفضة

ريقة جديدة أكثر أهمية لالدخار وتسديد المبالغ المرتفعة، وهو ومع ذلك، فقد أحدثَت البنوك ط 
وتسمح هذه الطريقة بتسديد . لسحب األموال المودعة في البنوك) الشيك(النقد الخطي أو استعمال 

صفقات كبيرة بشكل عملي مضمون، إذ أن البنك يستعيض عن دفع أوراق نقدية إلى صاحب المال 
يمكّنه من تسديد مدفوعاته بموجب شيكات يسحبها على حسابه المودع بتسليمه دفتر شيكات 

  .الجاري
ومع مرور الزمن استحدثت البنوك التجارية وسائل دفع وائتمان جديدة تمثلت في بطاقات الدفع 
واالئتمان، حيث يمكن لمستخدمها من تسديد مشترياته دون تقديم أوراق نقدية أوشيكات، وهي ما 

  >>.يةتعرف بالنقود االلكترون



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

النقود هي السلطة التي تمكّن صاحبها من الحصول على  <<:ف منهايمكن تعريف النقود بعدة تعاري 

  .>>النقود هي أدوات معتمدة لقياس القيم والوفاء بااللتزامات << .>>ما لدى الغير من سلع وخدمات 

النقود هي <<  وهو عريف الشائع هو تعريف النقود حسب وظائفها أي التعريف الوظيفي للنقودتلكن ال

 .>>فة النقود ويحظى بالقبول العامأي شيء يؤدي وظي

 .يجب أن تتمتع النقود بعدة خصائص ومميزات وإال فقدت هذه الصفة :خصائص النقود 

  

 

 

 

 

 

  

  .قدم تعريفًا للنقود 

  .بين خصائص النقود 

  .حدد أشكال النقود 

  حدد وظائف النقود 

 
وإذا . بما أن النقود مقبولة في جميع المبادالت، فمن الطبيعي أن تُعد أيضا الوحدة القياسية للقيم<< 

كان حامل النقود يستطيع أن يشتري السلع التي يرغب فيها، فهو يستطيع أيضا اختيار زمن 

ط بين الحاضر والمستقبل، أي وسيلة لالدخار من جهة ووسيلة للدفع فالنقود هي الوسي. الشراء

 >> .اآلجل من جهة أخرى

)5(الوثيقة  

 لتحليل واالستنتاجا



 

 

 شرحها الخاصية

غير أن . يقصد بالقبول العام أن تكون النقود مقبولة في التداول بين األفراد القبول العام

ولة لفرض التعامل بالنقود صفة القبول لم تعد متروكة لألفراد بل تدخلت الد

الورقية رغم أن هذه النقود ليست لها قيمة في حد ذاتها وإنّما قيمتها خلقتها 

 ).الذهبية والفضية(الدولة عكس النقود المعدنية 

وحدات صغيرة من القيم لتسديد  إلىيجب أن تكون النقود قابلة للتقسيم  قابلة للتجزئة

  .المعامالت الصغيرة

نها تتداول بين أيدي النّاس بكثرة ألأي عدم قابليتها للتلف بسهولة خاصة  نقابلة للتخزي

 .فيجب أن تتحمل تبادل هذه األيدي

أي أن تكون للنقود قيمة مرتفعة نسبياً حتى يستطيع األفراد حمل مقدار كاف  سهلة الحمل

وهذا هو السبب وراء وجود . منها لشراء سلع وخدمات ذات قيمة مرتفعة

 .رة وكبيرة من النقود في التداولفئات صغي

 .النقود قيمتهاهذه يقصد بها أن ال يكون عرض النقود كبيراً مما يفقد  نادرة نسبًيا 

 :لقد مرت النقود قديما وحديثًا بعدة أشكال نوجزها فيما يلي  
 
 
  

 شرحه شكل النقود
  النقود السلعية

La monnaie 
marchandise 

سب مبادلة السلع بعضها ببعض في نظام للتغلب على صعوبة معرفة ن
اإلنسان سلعة معينة كوحدة قياس مشتركة تقاس إليها  اتخذالمقايضة 

وقد اختلفت هذه السلعة من جماعات بشرية . جميع السلع األخرى
فقد استعمل العرب في الجاهلية الغنم واإلبل، واستعمل أهالي . ألخرى

تبغ واستعمل في الهند السكر التيبت رزم الشاي وأهالي فرجينيا رزم ال
إن استخدام النقود السلعية وإن قلّل نسبياً من صعوبات . والماشية

المقايضة إال أنه لم يلغها تماماً فبعض السلع غير قابلة للتقسيم وغير 
 ).الماشية مثالً(متجانسة في وحداتها 



 

 

  النقود المعدنية
La monnaie 

métallique 

كوسيط ) ، الذهب والفضةالنحاسالبرونز،  الحديد،(استخدمت المعادن 
وقد انتشر استعمال الذهب عبر العصور كنقود في . في عملية التبادل

كل الدول والمماليك وأعتبر أحسن وسائل المبادالت على اإلطالق 
  :لعدة أساب نذكر منها 

  .ـ سهولة نقل الذهب لخفة وزنه
  .ـ استحالة بالئه وتآكله

  .ـ صعوبة تزييفه
 .ه الطبيعيةـ ندرت

النقود(النقود الورقية 
  )االئتمانية

La monnaie 
fiduciaire 

كان الذهب يستعمل لتسديد التعامالت الدولية، ولقد أدى نشوب الحرب 
إلى تخلي دول العالم عن نظام المسكوكات  1914العالمية األولى 

نفقات الحرب وحاجة  الزديادوذلك نظراً ) النقود الذهبية(الذهبية 
دول المتحاربة إلى مزيد من الذهب لتغطية نفقاتها الحربية، لذلك ال

اضطرت دول العالم إلى التخلي عن نظام المسكوكات الذهبية وسحبها 
من التداول والقيام بإصدار نقود ورقية ومعدنية مساعدة إلزامية 

فالنقود الورقية عبارة عن أوراق تتمتع بسلطة . وطرحها في التداول
 . مدت صفتها هذه بقوة القانوناإلبراء واست

  النقود الكتابية
La monnaie 
scripturale 

من األرصدة الدائنة لحسابات األفراد لدى البنوك  الكتابيةتتكون النقود 
التجارية ومراكز البريد والتي يمكن سحبها أو تداولها باستعمال 

التحويل من حساب جاري لشخص ما (الشيكات أو فقط بكتابة خطية 
ولهذا فهي تعرف كذلك باسم النقود ) حساب جاري لشخص آخر ىإل

 .الخطية أو نقود الودائع
 النقود اإللكترونية
La monnaie 
électronique 

مجموعة  النقود اإللكترونية بأنها" إيرنست آند يونغ " عرفت شركة 
من البروتوكوالت والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة اإللكترونية أن 

  .فعليا محل تبادل العمالت التقليدية تحل
الرقمية هي المكافئ  وبعبارة أخرى، فإن النقود اإللكترونية أو

اإللكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها وهي عبارة عن 
 .تحويالت الكترونية من وإلى الحسابات البنكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  :للنقود عدة وظائف أساسية نلخصها فيما يلي 

 حهاشر الوظيفة

عندما ظهرت النقود كان دورها األساسي هو تسهيل عملية المبادلة  • لمبادلةاوسيط في 

 .وبالتالي استخدمت كوسيط في المبادلة

استخدمت النقود كوحدة قياس مشتركة تقاس إليها جميع السلع  • مقياس للقيمة

 .والخدمات التي يراد مبادلتها، ويعبر عن هذه القيمة بالثمن

إذا كان االحتفاظ بالثروة في شكل سلع قد سبب للفرد صعوبات  • خزن للقيمةمستودع أو م

فإن استخدام ...) تلف، تكاليف تخزين، انخفاض في القيمة(عديدة 

النقود سمح بالقضاء على تلك الصعوبات فاستخدمت النقود 

 .المعدنية ثم الورقية كوسيلة لالدخار وحفظ القيمة

لنقود بتجزئة عملية الشراء والبيع زمنياً إلى مرحلتين، سمحت ا • وسيلة للمدفوعات اآلجلة

فالنقود وسيلة . بحيث يتم الشراء اليوم ويكون الدفع بعد مدة معينة

 .للمدفوعات اآلجلة

  

  :إصدار النقود 

  :الكتلة النقدية ومكوناتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
لمؤسسات ذات جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع ا) بالنظام النقدي(نعني << 

السلطات والمسؤوليات المتعلقة بإصدار النقود وإبطالها، وجميع القوانين والقواعد والتعليمات 

  .واإلجراءات التي تحكم هذا اإلصدار واإلبطال 

  . وتتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية 

والبنك المركزي، والبنوك التجارية، ) وزارة المالية(امة أما المؤسسات فتتكون من الخزينة الع

  . وهي البنوك التي تحتفظ بالودائع الجارية للجمهور

كمية (أما القوانين والتعليمات واإلجراءات فعديدة ومتنوعة ، تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية 

 >>.ى العام لألسعارقادرة على دفع االقتصاد نحو تحقيق التنمية واستقرار المستو) النقود

 )6(الوثيقة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 
 

  ) :2003أوت سنة  26مؤرخ في  11-03أمر(مواد مستخرجة من قانون النقد والقرض << 

  .الوطنييعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب ......  :2المادة 

ويفوض ممارسة هذا االمتياز للبنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن  

  ... ويخضع ألحكام هذا األمر " بنك الجزائر " عالقاته مع الغير 

يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق :  38المادة  

  .أدناه 62دة من الما" أ"التنظيم وفقاً للفقرة 

   :تتضمن تغطية النقد العناصر التالية

 .السبائك الذهبية والنقود الذهبية 
 .العمالت األجنبية 
 .سندات الخزينة 
  .>>سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن  

)7(وثيقةال

  )2001- 1996(الجدول التالي يمثل تطور الكتلة النقدية في الجزائر خالل الفترة 
  )1(جدول

السنة 
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 المكونات
 577,3 485,0 290,6337,7390,8440,3 النقود الورقية

الودائع(النقود الخطية 
)الجارية  304,6 333,9 422,9 449,5 556,4 658,3 

مجموع القاعدة النقدية
)M 1(595,2 671,6 813,7 889,8 1041,4 1235,6 

 836,2 617,9 324,4409,9474,2578,6)أشباه النقود( الودائع ألجل
(مجموع الكتلة النقدية M 2(919,61081,51287,91468,4 1659,3 2071,8 

 ).دج(الوحدة مليار                        بنك الجزائر: المصدر

)8(الوثيقة  



 

 

  

  

  

  

  
ن في وية توفير وسائل الدفع المختلفة التي يستخدمها األعوان االقتصادييقصد بإصدار النقود عمل 

 .ويقوم بإصدار النقود هيئات مختلفة. تسوية معامالتهم االقتصادية

بإصدار النقود الورقية والنقود المعدنية المساعدة " بنك الجزائر " يقوم البنك المركزي الجزائري  

كما يقوم البنك المركزي بإصدار النقود . هذا النوع من النقود فهو الوحيد المخول له قانون إصدار

لفائدة البنوك التجارية والخزينة العمومية عن طريق تقديم القروض أو خصم ) نقود الودائع(الخطية 

  .األوراق التجارية
 

 إن البنوك التجارية عندما.تقوم البنوك التجارية بإصدار النقود الخطية عن طريق منح القروض 

تمنح القروض بحجم أكبر من النقود المتوفرة لديها فإنها تقوم بعملية إصدار النقود ألن األمر ال يعدو 

أن يكون مجرد كتابة خطية في سجالت البنك، فالبنوك التجارية تدرك ـ في الظروف العادية ـ بأن 

ض تفوق حجم المودعين سوف لن يتقدموا في آن واحد لسحب ودائعهم مما يسمح لها بإعطاء قرو

 .الودائع التي لديها

نظام الغطاء النسبي، أي أن النقود التي يصدرها ) بنك الجزائر(يتبع البنك المركزي الجزائري   

 .يكون لها ما يقابلها من الذهب أو عمالت أجنبية حرة التداول

بلد ما خالل  وسائل دفع متاحة في اقتصادتشكل النقود التي يحوزها مختلف األعوان االقتصاديين  

 .تسمح لهم بتسوية معامالتهم االقتصادية، فمجموع النقود المتاحة تسمى بالكتلة النقدية فترة معينة

 :تكون الكتلة النقدية من عنصرين أساسيين همات 

ـ النقود الورقية والمعدنية المساعدة التي يصدرها البنك المركزي وتسمى بالقاعدة النقدية باإلضافة إلى 

لودائع أي الودائع تحت الطب كالحسابات الجارية لألفراد والمؤسسات لدى البنوك الجارية نقود ا

  .والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية والتي يمكن سحبها باستخدام الشيكات

والتي يمكن تحويلها إلى نقود قبل سحبها ) الودائع ألجل(وهي التوظيفات ألجل قصير : ـ أشباه النقود

  .، وال يمكن سحبها باستخدام الشيكاتابات التوفير واالدخارمثل حس

 

 ؟لمقصود باإلصدار النقدياما 

  .حدد المهمة الرئيسية للبنك المركزي الجزائري 

 ما هي المؤسسات المسؤولة عن إصدار مختلف أنواع النقود ؟ 

 .يتعلق بإصدار النقوداشرح النظام النقدي المتبع في الجزائر فيما  

  ؟لمقصود بالكتلة النقديةاما  

  لنقدية ؟ما هي مكونات الكتلة ا 

 التحليل واالستنتاج



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األهم للتذآر

  :المبادلة.1

  :تعريف المبادلة. 1.1

المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء أخر، وهي بمثابة همزة 

تجار (كما يمكن أن تتم هذه العملية من خالل وسطاء . بين منتج السلعة ومستهلكهاالوصل التي تربط 

  ).الجملة وتجار التجزئة

  :أشكال المبادلة. 2.1

  :أ ـ المقايضة

المقايضة هي أول شكل من أشكال المبادلة، وهي تعني مبادلة سلعة بسلعة أو  :تعريف المقايضة 

  ).سلعة   سلعة ( استخدام النقود خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة، وذلك بدون 

  :عيوب المقايضة 

  :للمقايضة مجموعة من العيوب نوجزها في ما يلي 

وبة إيجاد شخصين يرغب كل منهما عصعوبة توافر التوافق المتبادل بين الطرفين، أي ص 

  .في سلعة األخر

  .ل الماشيةصعوبة تجزئة بعض السلع التي ال تقبل التجزئة من حيث طبيعتها أو حجمها مث 

 .صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى 

 .صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع 

إن المقايضة ال تسمح باالدخار وذلك ألن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة  

  .، وهو معرض للتلف والضياع من جهة ثانية

  :المبادلة بواسطة النقود. ب

وتجدر اإلشارة ). سلعة  نقود  سلعة ( ي عملية التبادل هي استخدام النقود كوسيط ف

إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل، ففي المرحلة األولى استخدمت بعض السلع مثل الملح 

والجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة، ثم في مرحلة الحقة تم استخدام النقود 

  .حقاجيا أشكال أخرى للنقود سنتطرق إليها الالمعدنية، وبعد ذلك ظهرت تدري



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النقود. 2

  :تعريف النقود. 1.2

وهذا يعني أي ". النقود هي كل ما تفعله النقود : " يمكن تعريف النقود وظيفيا بأنها

  .ائف النقود ويحظى بالقبول العاموسيط يمكن أن يصبح نقودا بحيث يكون قادرا على القيام بوظ

  :خصائص النقود. 2.2

 :للنقود عدة خصائص نذكرها في ما يلي 

  .تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع 

 .أن تكون نادرة نسبيا 

  .أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها 

  .أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض لقيمتها 

  .أن تكون وحداتها متماثلة 

 .سهلة الحمل واالحتفاظ بهاأن تكون  

  .ال تبلى بسهولة أي ال تتلف نتيجة تداولها 

  :للنقود عدة أشكال هي :أشكال النقود. 3.2

  :أ ـ النقود المعدنية

ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك 

  . ذهب أو الفضة أو البرونزوالنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كال.العصر

 :وللنقود المعدنية شكالن هما

  .نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كمعدن 

نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه مثل  

 .الخ...دج  100دج،  50قطع 

  :ب ـ النقود الورقية

يصدرها البنك المركزي، حيث أن الدولة تلزم األشخاص ) إلزامية(ونية هي نقود قان

  .بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة

 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ج ـ النقود المصرفية

ة في حسابات التجاري، وهي عبارة عن أرصد) البنك(هي نقود يصدرها المصرف 

ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو ألمره عند . المودعين في المصرف

 . الطلب

وينشأ هذا االلتزام نتيجة إليداع مبالغ من النقود القانونية من طرف المودعين، أو 

  .نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عمالئه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف

. أو أوامر الدفع األخرى في تداول هذا النوع من النقود) الشيكات(ستعمل الصكوك وت

  .وهذه النقود ال تعتبر نقودا إلزامية، ألنه يحق ألي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك 

  :د ـ البطاقة االئتمانية

هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري، وال يشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة 

أي أن األمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل . في المصرف ادائن ادرصي

وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على . البطاقة، والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع

وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بواسطة هذه البطاقة يقوم . المبالغ المسحوبة فقط

در للبطاقة بسداد فواتير المشتري ويقوم المصرف بعد ذلك بإرسال فاتورة المصرف المص

  .المشتريات لحامل البطاقة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :هـ ـ النقود االلكترونية

وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة ´´النقود الرقمية´´ويطلق عليها أيضا 

  ). من التعامل عالبطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النو(على وسائط الكترونية 

  :نقود االلكترونية أنهاومن خصائص ال

 .تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة االنترنت مثال •

دفع ثمن وجبة طعام (تسمح بتحويل القيمة من شخص آلخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة  •

 ). الخ...أو ثمن تذكرة وسيلة نقل أو ثمن حذاء 

  :اف هيوللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثالثة عناصر أو أطر

  الزبون أو العميل، •

  . البائع والبنك الذي يتعامل إلكترونيا عبر االنترنت •

ألطراف نفس برنامج النقود اوباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى كل طرف من هذه  •

  .االلكترونية

 :للنقود وظائف متعددة نوجزها في ما يلي :وظائف النقود. 4.2

  :وسيط للمبادلة  

، بل هي الوسيلة المستخدمة )ال تطلب النقود لذاتها(ود استهالكها مباشرة ليس الهدف من النق

لذلك يقال أن للنقود . للحصول على السلع والخدمات واألصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة 

  .قدرة شرائية عامة

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقياس للقيمة

فالنقود تستعمل لقياس قـيم  . د كوحدة حساب أو معيار مثله في ذلك مثل المتر واللترتستخدم النقو

السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع األخرى فهي إذن أداة محاسبية، ومن 

  .أجل ذلك تحدد في كل بلد وحدة تَحاسب معينة كالدينار مثال

  :للقيم) مخزن(مستودع  

المعاصرة بخفة وزنها وسهولة حفظها، كما أنها تجنب حائزهـا تكـاليف التخـزين     تتميز النقود

ويحتفظ األشخاص بالنقود ال لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في . والتلف 

  .شراء السلع االستهالكية أو االستثمارية

  :وسيلة للمدفوعات اآلجلة 

سـواء كانـت   ) دفع جميع المستحقات في المستقبل(االلتزامات تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة 

  .الخ...نتيجة القتراض معين أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب 

  :إصدار النقود. 5.2

  :إصدار النقود الورقية والمعدنية 

ويفوض ممارسـة  . يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية والمعدنية عبر التراب الوطني

  .دون سواه) بنك الجزائر(ا الحق للبنك المركزي هذ

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :إصدار النقود المصرفية وااللكترونية وبطاقات االئتمان  

بإصدار هذه األنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي التي تقوم البنوك التجارية 

  .سنتطرق إليها الحقا بشيء من التفصيل

  :الكتلة النقدية. 6.2

   :أ ـ تعريف الكتلة النقدية

هي مجموعة الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة 

 .مختلف األعوان االقتصاديين

   :ونات الكتلة النقديةب ـ مك

  :تتكون الكتلة النقدية من 

وتشمل األوراق النقدية والنقود المعدنية المساعدة، وتسمى نقودا قانونية ألن  :النقود االئتمانية  

القانون يصبغ عليها صفة الشرعية والقدرة على تسوية الديون واإلبراء منها، وهي كذلك تمثل قمة 

  .السيولة

وهي عبارة عن التزام من البنوك التجارية ومراكز الصكوك البريدية بدفع  :يةالنقود الكتاب 

مبالغ معينة من النقود القانونية لصالح مختلف األعوان االقتصاديين عند الطلب، وهي تشمل جميع 

  .الودائع الجارية

  .وهي الودائع االدخارية ألجل طويل :أشباه النقود 

 



 

 

 :أسئلة التقويم الذاتي
  

  - )أوالً

م والمصطلحات اآلتية ثم ضع ما يتناسب منها أمام كل عبارة من العبارات الواردة في اقرأ قائمة المفاهي
  .الجدول اآلتي

البنوك التجارية ، المقايضة ، األسهم ، النقود الخطية ، القبول العام ، المبادلة ، األسواق ، النقود (
  ).السلعية ، االدخار، اإلصدار النقدي

  

 المفهوم اسم المفهوم

 .التعامل بالنقود بين جميع األفراد وعدم رفضها .........

 . طرح األوراق النقدية الستخدامها في المعامالت االقتصادية ........

 .استخدام بعض السلع كوسيط في عملية المبادلة .......

 .قبول شيء بدل شيء آخر ........

........ 
كوك البريدية التي يمكن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية ومراكز الص

 .سحبها باستخدام الشيكات

 .تبادل السلع والخدمات بدون استعمال النقود .......

   -)ثانياً

  :بين على األقل سببين لكل مما يلي 

  .نشأة المقايضة .1

 .استخدام النقود .2

 .أهمية النقود االلكترونية .3

 .الذهب نقود كاملة القيمة .4

  - )ثالثاً

  :أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي) ×(بارة الصحيحة و إشارة أمام الع) (ضع إشارة 

  .أسلوب المقايضة مازال شائعاً في بعض المجتمعات. (   ). 1

  ).نقود الودائع(تقوم البنوك التجارية بإصدار النقود الخطية . (   ). 2

  .دللتغلب على صعوبات المقايضة استخدم الناس مباشرة الذهب كنقو. (   ). 3

  .كل شيء يصلح أن يستخدم كنقود بشرط أن يقبل من طرف الجميع. (   ). 4

تتكون الكتلة النقدية من المجوهرات و الحلي الذهبية التي يمكن لألفراد استخدامها في . (   ). 5

  .المعامالت االقتصادية



 

 

  - )رابعا

  :ك وضح ما يليفي ضوء ذل. جاءت النقود لتالفي صعوبات المقايضة، لذلك تعددت وظائفها

 المقصود بالنقود .1

  خصائص النقود .2

 وظائف النقود .3

  
 

  -)خامًسا

  .أرسم مخططاً توضح فيه تطور أشكال المبادلة وأشكال النقود

  

 :أجوبة التقويم الذاتي
  -)أوالً 

  :وضع المفاهيم والمصطلحات المناسبة أمام كل عبارة 
 المفهوم اسم المفهوم
 .ين جميع األفراد و عدم رفضهاالتعامل بالنقود ب القبول العام

 . طرح األوراق النقدية الستخدامها في المعامالت االقتصادية اإلصدار النقدي
 .استخدام بعض السلع كوسيط في عملية المبادلة النقود السلعية

 .قبول شيء بدل شيء آخر المبادلة

 النقود الخطية
كوك البريدية التي الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية ومراكز الص

 .يمكن سحبها باستخدام الشيكات
 تبادل السلع والخدمات بدون استعمال النقود المقايضة

  -)ثانًيا

  :يعود سبب نشأة المقايضة إلى :نشأة المقايضة .1

 .ومن ثم تزايد حاجاتهم وتنوعها) القبيلة مثالً(تزايد عدد سكان المجتمع الواحد   •

  ).تقسيم العمل المهني(اد المجتمع التخصص وتقسيم العمل بين أفر  •

  :يعود سبب استخدام النقود إلى الصعوبات التي واجهتها المقايضة و المتمثلة في :استخدام النقود .2

  .صعوبة التوافق الثنائي لرغبات األفراد  •

 . عدم وجود مقياس موحد ومشترك تقاس به جميع السلع والخدمات  •

النقود اإللكترونية إلى تسهيل المعامالت االقتصادية إلى حد  تعود أهمية :أهمية النقود االلكترونية .3

 ).عدم نقلها أو حملها(كبير جداً وإلى األمان الذي توفره للمتعاملين بها 



 

 

يعتبر الذهب نقوداً كاملة القيمة ألنه من جهة ال يتعرض للتلف عند تخزينه  :الذهب نقود كاملة القيمة .4

 .تتدهور مع مرور الزمن ومن جهة أخرى يحافظ على قيمته فال

  - )ثالثًا

  :تحديد العبارة الصحيحة و العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي

  .أسلوب المقايضة مازال شائعاً في بعض المجتمعات. )(. 1

  .تقوم البنوك التجارية بإصدار النقود الورقية. )×(. 2

  .ب كنقودللتغلب على صعوبات المقايضة استخدم الناس مباشرة الذه. )×(. 3

  

  .كل شيء يصلح أن يستخدم كنقود بشرط أن يقبل من طرف الجميع. ). (4

تتكون الكتلة النقدية من المجوهرات والحلي الذهبية التي يمكن لألفراد استخدامها في  ).×( .5

  .المعامالت االقتصادية

  - )رابًعا

 :المقصود بالنقود .1

  .بالقبول العاميقصد بالنقود كل شيء يؤدي وظائف النقود و يحظى 

 :خصائص النقود .2

  :تتميز النقود بعدة خصائص نجملها فيما يلي

 القبول العام •

 قابلة للتجزئة •

 عدم بالها أو تلفها بسهولة •

 تجانس وحداتها •

 سهلة الحمل •

 رتها النسبيةدن •

  

  

  

  

  



 

  

  :وظائف النقود.3

  :للنقود أربعة وظائف أساسية هي

  :أ ـ النقود كوسيط في المبادلة

فظهور النقود يعود أساساً لحاجة الناس ألداة مبادلة . الوظيفة أقدم وظيفة تؤديها النقود و أهمهاُعتبر هذه 

عمليتين منفصلتين  إلىتجزئة المقايضة  إلىلقد أدى استخدام النقود . للقضاء على صعوبات المقايضة

  :تماماً

  نقود ←سلعة : العملية 

  سلعة  ←نقود:  العملية 

النقود على البائع والمشتري الجهد والوقت الضائع عند مبادلة سلعة بسلعة أخرى في  وبذلك وفّر استخدام

  .ظل نظام المقايضة

  :ب ـ النقود كمقياس للقيمة

تستخدم النقود في قياس قيم جميع السلع والخدمات المتداولة داخل االقتصاد الوطني أي تستعمل كوحدة 

  .قياس

  :جـ النقود كمستودع للقيمة 

فهذه الوظيفة إذاً تتمثل في خزن القوة . إنفاق النقود واستبدالها بالسلع والخدمات في وقت الحق أي تأجيل

  .الشرائية

  :د ـ النقود كوسيلة للمدفوعات اآلجلة

د ي إلىففي هذه الحالة تنتقل السلعة من يد البائع . يمكن أن يتم البيع أو الشراء مع تأجيل الدفع

وعند حلول الموعد . المشتري دون أن يدفع هذا األخير فوراً ثمن السلعة حيث يتحدد الدفع في موعد معين

إن هذه الوظيفة سمحت . وإذ ذاك تقوم النقود بوظيفة وسيلة للدفع. البائع إلىتنتقل النقود من المشتري 

  .بظهور عمليات االقتراض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  -)خامًسا

  مخطط يوضح تطور المبادلة ومختلف أنواع النقود                        
  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبادلة

 المقايضة

 النقود

 النقود القديمة النقود المعاصرة

 النقود السلعية

 النقود المعدنية

 النقود الورقية

 النقود الخطية

 النقود اإللكترونية


