
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  المحاضرة الثانٌة 

 

:  من ضمن مزاٌا قاعدة الذهب 

استقرار اسعار الصرؾ  #  

 (1931-1925)فً أمرٌكا وبرٌطانٌا: مثال

 جنٌه استرلٌنً 4.25=  دوالر 20.6= جرام الذهب 

  480حبة =  جرام الذهب 

  جنٌه 4.25=  دوالر 20.6

  حبة من الذهب113، أو  دوالر4.85 = جنٌه1

 

 

 

 

 

 

 

 نقود وبنوك 

   قوانين ومسائل حسابية 
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:  المحاضرة الثالثة 

 

  عملٌة خلق النقود :

 :        هًتعرٌؾ النقود، فً  وفقاً لمكوناتها المختلفة  عرض النقود مقاٌٌس  ستخدم البنوك المركزٌةت

 

    M1 = C + D   : (1)مقٌاس           

  M 2= M1 + SDSR     :(2)مقٌاس        

  M3 = M2 + SDLR       :(3)مقٌاس      

 

 : حٌث أن 

( M1 ) =  اللً ماحطوها اهلها  ]االموال المتداولة خارج البنك + االصول الموجودة تحت الطلب فً حساباتنا الجارٌة

  [فً البنوك 

( M 2 )  = ودائع ادخارٌة قصٌرة األجل  + الودائع تحت الطلب + النقد المتداول خارج البنك

( M3 )   = ودائع ادخارٌة طوٌلة + ودائع ادخارٌة قصٌرة األجل + الودائع تحت الطلب + النقد المتداول خارج البنك

األجل  

  

 (C) = النقد المتداول خارج البنوك 

(D)  =الودائع تحت الطلب 

 (SDSR) = ودائع ادخارٌة قصٌرة األجل 

(SDLR)  = ادخارٌة طوٌلة األجل  ودائع 
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  مثال على عملٌة خلق النقود  :

أي أن النقود .  فً حسابه الجاري كودٌعة تحت الطلب لاير 100لنفترض أن أحد عمالء البنوك قام بإٌداع مبلػ 

المطلوب هو تتبع أثر هذه الودٌعة على إجمالً . لاير 100المتداولة لدى الجمهور خارج البنوك قد انخفضت بمقدار 

  .الودائع فً الجهاز المصرفً، وكذلك األثر على عرض النقود فً هذا االقتصاد

حٌث ٌؤدي استالم البنك لهذه الودٌعة إلى زٌادة احتٌاطٌات البنك من النقود السائلة بمقدار مبلػ   

  .لاير 100الودٌعة أي بمقدار 

  : وٌمكن توضٌح عملٌة خلق النقود المصرفٌة من قبل البنوك التجارٌة مجتمعة أي الجهاز المصرفً فً الجدول التالً

 رقم نجد أن االحتٌاطٌات الفائضة فً تناقص مستمر، بمعنى أنها ستصل فً النهاٌة (3)وإذا تابعنا األرقام فً العمود

 فً فهً الخاص باالحتٌاطً القانونً، (2)إذا نظرنا إلى العمود و. لاير1900 إلى الصفر، إال إن مجموعها سٌبلػ

وإذا نظرنا إلى مجموع الودائع فً السطر األخٌر . لاير 100 ، ولكن مجموعها سٌبلػ فً النهاٌة أٌضاً تناقص مستمر

ودائع مشتقة، وٌمثل هذا ك لاير1900أولٌه و ودٌعة   لاير100لاير منها 2000نجده قد بلػ  (1)من العمود رقم 

 .(4)مجموع القروض التً قدمتها البنوك، كما ٌتضح من السطر األخٌر من العمود رقم

 

 (1) البنك

 الودائع االولٌة

(2) 

 االحتٌاطً القانونً

(3)(=1)(-2) 

 االحتٌاطات الفائضة

(4) 

 الحد االقصى للقروض

1 100.00 5.00 95.00 95.00 

2 95.00 4.75 90.25 90.25 

3 90.25 5.51 85.74 85.74 

4 85.74 4.29 81.45 81.45 

5 81.45 4.07 77.38 77.38 

6 77.38 3.87 73.51 73.51 

     
     

 1900.00 1900.00 100.00 2000.00 المجموع

                                       ↓↓ 

                                

مجموع الودائع                                  

                                عملٌة التولٌد  
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  :وٌمكن إن نحصل على النتٌجة ذاتها،، بموجب المعادلة التالٌة 

   r×              R R= TD 

  :حٌث 

 RR    االحتٌاطٌات القانونٌة (Required Reserves)                        

   r      ًنسبة االحتٌاطً القانون (Reserve Ratio) 

   TD مجموع الودائع (Total Deposits) 

  ًوبمالحظة أن مجموع االحتٌاطٌات القانونٌة ٌتساوى مع االحتٌاطً الكل(TR)  للبنك عند بلوغ اإلقراض

  :الكامل، ٌمكن كتابة الصٌاؼة البدٌلة التالٌة

r×                    TR= TD 

  نحصل على صٌؽة لحساب مجموع الودائع التً ٌمكن للنظام المصرفً السابقةوبإعادة ترتٌب حدود المعادلة 

  .تولٌدها من قدر معٌن من االحتٌاطٌات

TD = 1/r X TR 

∆TD = 1/r X ∆TR 

وباستخدام . (Money Multiplier)النقود  وٌطلق على قسمة الواحد الصحٌح على نسبة االحتٌاطً القانونً مضاعؾ

الصٌؽة أعاله ٌمكننا أن نحسب فً مثالنا السابق مباشرة الزٌادة فً مجموع الودائع الكلٌة الناتجة عن زٌادة احتٌاطٌات 

  : كما ٌلًلاير 100النظام المصرفً بمقدار 

  1/5%  100 = 2000=                     ∆TD  

  شرح الدكتور للمثال والمعطٌات اللً داخل الجدول : 

   لاير كـ ودٌعه100وضع  فً البنك ..  نفترض ان هناك شخص اسمه محمد /1

اللً هً اودعها بالبنك   >  لاير100إذا نقده المتداول التً خارج البنك نقص بمقدار

  خارج البنك [ 100 - ]النقد المتداول : ٌعنً 

 اللً وضعها محمد  [ 100 ]واللً داخل البنك 

 %  5: البنك المركزي فرض على البنك احتٌاطً قانونً ما ٌحركه بمقدار 

   لاير5=  لاير 100من الـ  % 5كم الـ 

 [  لايرx 5 = % 5 100]=  عندنا اإلحتٌاطً القانونًإذا 

 [  لاير95 = 5 – 100] = اإلحتٌاط الفائض

وقلنا سابقا ان البنك إذا عنده إحتٌاطً فائض ٌستمر بعملٌة اإلقراض من هذا الفائض إلى ان تصل اإلحتٌاطٌات الفائضة 

..  مساوٌة لإلحتٌاطٌات القانونٌة 
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ٌعنً راح نستمر بعملٌة اإلقراض للؽٌر إلى ان ٌصل عندنا  .. 95= والفائض  // 5= عندنا اإلحتٌاطً القانونً 

 هنا نوقؾ عملٌة اإلقراض  5=الفائض 

  95= ٌعنً المبلػ اللً نقدر اننا نقرض الؽٌر فٌه  > 95 = الحد األقصى للقروضإذا 

 ==

ان البنك الزم ٌخلً عنده احتٌاطً قانونً .. طبعا ماننسى اللً قلناه  ] كـ قرض من البنك 95واخذ الـ :  جاء خالد /2

  [اللً ٌلزمه فٌه البنك المركزي 

من قٌمة القرض   % 5= وقلنا قٌمة اإلحتٌاطً القانونً  (95 )فوضع البنك احتٌاطً قانونً لـ 

  95 لقٌمة القرض اإلحتٌاطً القانونًهذا   > x 5 = % 4.75 95ٌعنً 

اللً هو قٌمة القرض اللً >  كم بقى عندنا 4.75=  لما اخذنا منها قٌمة اإلحتٌاطً القانونً اللً هو 95الـ .. اذا 

بنعطٌه لـ خالد  

  اإلحتٌاطً الفائضوهذا ٌمثل  > 90.25 = 4.75 – 59

  [الحد األقصى للقروض = اإلحتٌاطٌات الفائضة  ]دائما : مالحظة  

  سنستمر فً عملٌة إقراضنا وبالتالً سٌستمر تناقص قٌمة القروض الفائضه إلى ان تتساوى من قٌمة

صفر وهنا ماراح نقدر نقرض النه وصل = هنا ٌصٌر الحد االقصى للقروض .. اإلحتٌاطً القانونً 

 لإلحتٌاطً القانونً 

 

  بالنهاٌه نستخرج ان : 

o  ً100= اإلحتٌاطً القانون  

o  95 و الـ 95 ولدت 100الـ :  عملنا لها عملٌة تولٌد ٌعنً 100 =الودٌعه االولى كانت 

  لاير 2000 = 100إجمالً ما ولدته الـ طٌب كم ..  وهكذا  90.25ولدت 

  لاير  2000 لاير بسبب البنك ألنه قام بعملٌة تولٌدها اصبحت 100ٌعنً الـ 

o  مثل ماهو موجود بالجدول  > 1900  = ( 2000 + ) ( 100 - )= اإلحتٌاطً الفائض 

o  مجموع الودائع = اإلحتٌاطٌات القانونٌةx  ًنسبة اإلحتٌاطً القانون  

 

o ًفٌكون مجموع الودائع المشتقة الناتجة عن القروض  لاير100ة ولما كانت الودٌعة األول ،

 . لاير 1900هو

 

  ولمعرفة أثر ذلك على عرض النقود، نفترض أن عرض النقود هو(M-1)حٌث أن ، : 

 

o     M1=C+D  [  االموال المتداولة خارج البنك + مجموع الودائع فً حساباتنا الجارٌة] 

 

o ∆M1= ∆C+ ∆D   [  ًالتؽٌر ف M1 =  التؽٌر فً مجموع الودائع فً حساباتنا الجارٌه +

  [ التؽٌر فً اموالنا المتداولة خارج البنك

            

o     M1 = - 100 + 2000 = 1900 النقد المتداول نقص  > 100وش صار لما اودع محمد

 [ 2000] مجموع الودائع اللً ولدناها داخل البنك   + [ 100 - ] فبتكون عندنا 100

 

o  1900 = ( 2000 + ) ( 100 - )مجموع اإلحتٌاطً الفائض   
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:  المحاضرة الرابعة 

 

 

 مكونات مٌزانٌة البنك التجاري 

 

خصوم ورأس مال  (مطلوبات)أصول و (موجودات)من  (كأي مٌزانٌة)تتكون مٌزانٌة البنك التجاري

: وفق المعادلة

رأس المال + الخصوم =    األصول 

 

حقوق الملكٌة  + المطلوبات =                              الموجودات 

 

 إدارة رأس المال:  

 

o  ً[الحقوق التً على البنك ألصحاب األسهم ، حقوق الملكٌة  ]: رأس المال ه 

 

o  ًامتصاص الصدمات الناتجة عن التدفقات الخارجة ؼٌر المتوقعة : مهمة رأس المال ه

 . للودائع والتً قد تهدد البنك باإلفالس

 

o إال أن زٌادة رأس المال تؤدي إلى خفض العائد على حقوق الملكٌة: 

 كلما كبر رأس المال كلما انخفض العائد على حقوق الملكٌة :                                       بمعنى آخر 

 األصول / صافً الربح = العائد على األصول

 حقوق الملكٌة / صافً الربح = العائد على حقوق الملكٌة

 حقوق الملكٌة / األصول= مضاعؾ حقوق الملكٌة 

 

 

 العائد على حقوق الملكٌة   = مضاعؾ حقوق الملكٌة 

                                العائد على األصول       

  

o  عندما ٌزٌد العائد على حقوق الملكٌة تعنً انخفاض المضاعؾ على : معنى هذه القاعده انه

 حقوق الملكٌة 

 

 العائد على األصول× مضاعؾ حقوق الملكٌة = العائد على حقوق الملكٌة  

 

o  ًعائد منخفض : انخفاض مضاعؾ حقوق الملكٌة ٌعن 

o  رأس المال : المقصود بحقوق الملكٌة 

o  والعائد على رأس ، رأس المال كبٌر / انه إذا كان اقتصاد البنك مستقر ٌعنً ان :الخالصة

العائد على رأس المال سٌكون كبٌر  ، أما إذا كان رأس المال صؽٌر .. المال منخفض 

 

 المنفعة من زٌادة رأس المال تتمثل فً زٌادة األمان وخفض احتماالت االفالس 

 

o  ان العائد على رأس المال بٌكون ضعٌؾ ولكن المالئة بتكون افضل  : تخسرنا

o  وكذلك األمان والثقه بالبنك راح ٌكون اكبر واعلى .

o المنفعه بتكون كبٌرة من زٌادة رأس المال   : لهدؾ طوٌل األجل

o  المنفعه بتكون منخفضة تتمثل بـ انخفاض العائد على حقوق الملكٌة  : ولهدؾ قصٌر األجل

 

  التكلفة من زٌادة رأس المال ٌتحملها المساهمون وتتمثل فً خفض العائد على حقوق الملكٌة
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 :المحاضرة السادسة 

 

 مٌزانٌة البنك المركزي 

 

مٌزانٌة البنك المركزي تعكس مبدأ القٌد المحاسبً المزدوج بما ٌحتم تساوي جانب الموجودات 

  :أي أن       .زائداً حساب رأس المال (الخصوم)مع جانب المطلوبات  (األصول)

 

  حقوق الملكٌة+ مجموع الخصوم = مجموع األصول  

 

:  المحاضرة الثامنة 

 

 النظرٌة التقلٌدٌة لكمٌة النقود 

، النقود (عرض)ٌطرأ على القوة الشرائٌة لوحدة النقود من تؽٌرات نتٌجة للتؽٌر فً كمٌة  نظرٌة كمٌة النقود ما تفسر

  .إذ تعتمد القوة الشرائٌة للنقود على العالقة بٌن كمٌة النقود وبٌن مقدار ما ٌمكن شراؤه بها من سلع

  ًلتوضح العالقة بٌن كمٌة النقود  اٌرفٌنج فٌشر التً وضعها معادلة التبادلوٌتمثل ذلك ف

 والمستوى العام لالسعار

                                      MV=PQ            

: حٌث

 M:  ت كمٌة النقود للمبادال

 V:  سرعة دوران النقود  

 P: المستوى العام لألسعار  

 Q:  كمٌة المبادالت . 

 

  وهو عبارة عن متوسط لتحدٌد مفهوم سرعة دوران النقودالمعادلة  (مارشال)استخدم 

 . عدد مرات استخدام وحدة النقد لشراء السلع والخدمات المنتجة فً المجتمع خالل السنة

 ًوٌمكن حسابه من المعادلة السابقة كالتال :

                              V=PQ/M 

 ًوٌمكن استخدام الناتج الكلً أو الدخل الكل ( Y)  ،لٌكون مؤشراً لمجموع المبادالت

: لتصبح المعادلة كالتالً

              MV=PY          

 نظرٌة كمٌة النقود المطلوبة: 

الفرد مارشال، بٌجو، )تمت إعادة صٌاؼة نظرٌة كمٌة النقود بواسطة مجموعة من االقتصادٌٌن مثل 

 . وهم ما ٌعرفون بمدرسة كامبردج (وؼٌرهم

تنظر مدرسة كامبردج إلى النقود على انها اصل ٌعطً منافع متمٌزة لحاملٌها مثل االمان والسٌولة 

وسهولة االستخدام،  

 : وعبروا عن ذلك بمعادلة رٌاضٌة سمٌت بمعادلة كامبردج

 

الفرضٌة الرئٌسٌة للنظرٌة هً أن مستوى األسعار ٌتحدد بتفاعل كل من قوى عرض األرصدة النقدٌة 

وقوى الطلب على  (وهً كمٌة النقود المتاحة للتداول والمحددة بواسطة السلطات النقدٌة)االسمٌة

وهً عبارة عن القوة الشرائٌة لالرصدة النقدٌة االسمٌة وتتاثر باختٌارات وسلوك  )األرصدة الحقٌقة 

 . (االفراد

PY
V

MdMS
1
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                           : المحاضرة العاشرة 

 

 ًالعرض الكل 

 

  من السلع والخدمات المتاحة فً  Y ٌعبر العرض الكلً عن كمٌات الناتج المحلً االجمالً الحقٌقً 

وٌقٌس منحنى العرض الكلً كمٌات الناتج اإلجمالً الحقٌقً المعروضة عند مختلؾ . االقتصاد

 .مستوٌات األسعار، فً ظل ثبات العوامل األخرى

تعتمد كمٌة الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً التً ٌنتجها االقتصاد خالل سنة معٌنة فً المدى الطوٌل 

 العمالة ورأس المال و التقنٌة المتاحةعلى 

                                                 Y = f(L,K,T)  

 

 

 

 

 تفسر نظرٌة كمٌة النقود ما ٌطرأ على القوة الشرائٌة لوحدة النقود من : النظرٌة التقلٌدٌة لكمٌة النقود

تؽٌرات نتٌجة للتؽٌر فً كمٌة النقود، إذ تعتمد القوة الشرائٌة للنقود على العالقة بٌن كمٌة النقود وبٌن مقدار 

  MV=PQ  فٌشروٌتمثل ذلك فً معادلة . ما ٌمكن شراؤه بها من سلع

  تركز على العوامل التً تؤثر فً االدخار واالستثمار وعالقتها باإلنتاج :  لتفضٌل السٌولةكٌنزنظرٌة

واألسعار، حٌث أن اختالؾ حجم االستثمار عن حجم االدخار هو السبب الرئٌسً للتأثٌر على مستوى اإلنتاج 

 .واألسعار  بسبب اختالؾ دوافع متخذي قرارات االستثمار عن دوافع متخذي قرارات االدخار

o  أشار كٌنز إلى وجود ثالثة دوافع تكمن وراء الطلب على النقود هً الطلب على النقود بدافع المعامالت، بدافع

 . التحوط، بدافع المضاربة

 

  بدالً من تحلٌل دوافع حٌازة النقود كأي سلعة كما فعل كٌنز، لجأ فرٌدمان : لفرٌدمانالنظرٌة الكمٌة الحدٌثة

وبحسب دالة فرٌدمان . إلى افتراض أن الطلب على النقود ٌتأثر بنفس العوامل المحددة للطلب على أي أصل

 .فإن الفرد ٌستطٌع االحتفاظ بالثروة فً ثالثة صور باإلضافة إلى النقود هً السندات واالسهم والسلع

 


