
 

 محاضرات في النقود والمؤسسات المرحلة الثالثة قسم االقتصاد                          

                                                     

 

 المحاضرة االولى                                        

 -عن النقود :مقدمة 

واحدة من أهم مبتكرات االنسان  فخرجت الى الوجود عندما شعر االنسان بضرورة وجود تعد النقود     

كشكلها الحالي وسيلة مالئمة تسهل نشاطه االنتاجي وترضي حاجاته المتعددة ، ولم تنشأ النقود دفعة واحدة 

شكال بل اختلفت باختالف مراحل التطور  االقتصادي ، وسنحاول في هذه المحاضرات دراسة تطور ا

 النقود وأهم مميزاتها وخصائصها.

 -مفهوم النقود:

كما هو معروف ان النقود هي الوسيلة في حصول االفراد على حاجاتهم المتعددة والمتنوعة ،واختلف     

الكثير في تعريف النقود تبعا للتطور االقتصادي، ويشير االدب االقتصادي الى تعريف النقود حسب  

 الصفات والوظائف التي تؤديها داخل النظام االقتصادي.

 أنها اي شيء يلقى قبوال عاما كوسيلة لتسديد الديون.ب -:John Kleinفعرفها  

 اي شيء مقبولة كوسيلة دفع للحصول على السلع والخدمات وتسديد الديون. -:Dward Shppiroاما 

عرفها بانها كل سلعة تسمح بحكم القانون او العرف لكل مشتري  -:Emile Jamesاالقتصادي الفرنسي اما

 دين دون رفض او مناقشة قيمتها من قبل البائع او الدائن.او مدين مقابل سلعة او تسديد 

 وجاء في القاموس االقتصادي بان النقود هي وسيلة لقياس وتبادل السلع الحقيقية.

للنقود خاصية مهمة وهي مقبولة من قبل االفراد ويمكنهم من مبادلتها بالسلع ومن كل ما سبق نستنتج ان  

 قبول تجعل النقود يمكن مبادلتها مع السلع االخرى.والخدمات التي يحتاجونها وصفة ال

 شروط تتوفر بالنقود 

 -في النقود هي: هناك عدة شروط  يجب ان تتوفر   

ان تتمتع النقود بالقبول العام ، اي يقبلها جميع االفراد لتبادل السلع والخدمات ولتسديد الضرائب  -1 

 والديون.



 اي تساوي القيمة الشرائية لجميع السلع والخدمات. ان تكون وحداتها متجانسة ومتماثلة -2

 تزيد او تنقص مما يعمل على الحفاظ على القيمة التبادلية لها. ان تتوفر منها كميات كافية ال -3

 تكون النقود قابلة للتقسيم وتعتمد على مستوى االسعار السائد وحجم التعامالت فيه. -4

 الحمل.تتميز النقود بخفة وزنها وسهلة  -5

 تكون النقود غير قابلة للتلف او الهالك السريع. -6

 نشأت النقود الحالية

نشأت النقود الحالية نتيجة لعجز نظام المقايضة عن االيفاء بمتطلبات الحياة وتقسيم العمل وتعقيد عملية  

 االنتاج والتوزيع .

 ومن االسباب التي ادت الى االبتعاد عن نظام المقايضة هي:

ة ايجاد وحدة قياس مشتركة لقياس قيمة السلع والخدمات بصورة صحيحة، وصعوبة تقييم وتحديد صعوب -1

 معدالت التبادل بين السلع والخدمات.

 صعوبة توافق حاجات ورغبات االفراد من السلع والخدمات للتبادل. -2

 صعوبة تجزأت السلع من عملية المقايضة. -3

 المؤجل نتيجة لتعرض السلع للتلف.عدم ايجاد وسيلة لالدخار والدفع  -4

 The Function of money وظائف النقود

 ظهرت للنقود عدة وظائف تؤديها في خدمة النظام االقتصادي يمكن تقسيمها الى أساسية ومشتقة 

 



 

  

 الوظائف االساسية وتشمل كل من  -1

 .وحدة حساب ومقياس للقيمة -ا

 وسيلة للتبادل. -ب

 وتشمل كل من  ثانوية( الوظائف المشتقة) -2

 مخزن للقيمة. -ا

 وسيلة للمدفوعات االجلة. -ب

 وهناك وظيفة اخرى للنقود تستخدم لموازنة اي خلل في النشاط االقتصادي وهي

 النقود كأداة للتأثير على النشاط االقتصادي . -3

 توزيع الدخل والثروة . ال عادةتستخدم النقود  -4

 للهيمنة االقتصادية. النقود كاداة -5

 

 

 وظائف النقود

 وظائف اساسية
وظائف 

(ثانوية)مشتقة  



 

 المحاضرة الثانية                                         

 انواع النقود                                           

 تقسم النقود انطالقا من مجموعة اعتبارات أهمها:

 -الجهة التي تصدرها: -1

 نقود حكومية تصدرها وزارة المالية. -ا

 وت يصدرها البنك المركزي.نقود بنكن -ب

 نقود وودائع تخلقها المصارف التجارية. -ج

  -نوع المادة التي صنعت منها وتقسم الى: -2

 نقود ورقية. -ا

 نقود معدنية. -ب

 -درجة قبولها العام وتقسم الى: -3

 نقود قابلة للتحويل. -ا

 .نقود نهائية -ب

 النقود واالساس الذي تقام عليه:االعتماد على نوع العالقة التي تربط بين  -4

 نقود سلعية. -ا

 نقود ائتمانية. -ب

 ومن كل هذه النقاط اعاله نستنتج ان للنقود انواع عديدة تم تداولها عبر الزمن وهي:

 انواع النقود                                                

 

 نقود ائتمانية            نقود الكترونية                        نقود سلعية              نقود ورقية         

  

 طبيعية)حقيقية(       معدنية



 

النقود وكانت سلعا مثل الماشية والجلود ومعدنية مثل  تمثل الصيغة االولى الستخدام -النقود السلعية: -1

ادن االخرى، ان استخدام النقود الذهب والفضة والحديد والنحاس والزنك والقصدير  وغيرها من المع

  -السلعية كانت نتيجة للطلب عليها باتجاهين:

 طلب أصيل ألنها كانت صالحة ال شباع حاجة اقتصادية بصيغة مباشرة. -1

 طلب مشتق الستعمالها النقدي بصيغة غير مباشرة. -2

 -من االسباب التي أدت الى خروج النقود السلعية من التداول هي :

 قبول بعض السلع في مناطق أخرى.عدم  -ا

 .مشكل النقل وارتفاع تكاليفه -ب

 عدم قابليتها للتجزئة. -ج

 عدم قابليتها للتخزين لفترات طويلة وارتفاع تكاليف التخزين -د

 عدم تجانس وحداتها. -ه

 تقلب قيمتها حسب ظروف االنتاج. -و

االنسان  يستخدم النقود المعدنية فظهرت بعض  ان التطور التاريخي للمجتمعات جعلت -النقود المعدنية : -2

المعادن كالنحاس والبرونز كنقود معدنية مساعدة ونظرا لزيادة أنتاجها أخذت قيمتها باالنخفاض المستمر 

 -برغم من كونها مساعدة الى جانب النقود الرئيسة كالذهب والفضة، وأهم مميزاتها هي :

 محليا ودوليا .قبولها العام  -ا

ليتها للتجزئة الى وحدات صغيرة وكبيرة وتمتاز بالتجانس التام من حيث الحجم والوزن والنقاء بين قاب -ب

 وحداتها المتماثلة.

 ثبات قيمتها ال نها ال تبلى او تتأكل بسرعة. -ج

ان اول ظهور للنقود هذه كانت من قبل الصياغ عندما يضع االفراد معادنهم النفيسة  -النقود الورقية : -3

الصياغ ونتيجة لوجود الثقة بينهم  ولحفظ حق االفراد يقوم الصياغ باعطاء صك او مذكرة ايصال  لدى

كل المعادن المودعة عند الطلب ،  وبعد ذلك تطور تخزين النقود عند يتعهد الخازن بتسلمه جزء او 

معاملتهم الصيارفة وثم ظهرت شكل من اشكال البنوك واخذ المودعون يتداولون صكوك الصيارفة في 

 وظهر)اوراق بنكنوت( التي استخدمت بدل النقود المعدنية.



وبعد تطور العالقة بالبنك ونتيجة لثقة االفراد بها ظهرت نقود الثقة واستبدلت االخيرة بنظام اخر للتعامل 

 بنقود االصدار والتي يصدرها البنك المركزي وتتميز ب

 .ثقة االفراد بالجهة المصدرة 

 الدولة لتسوية المعامالت وابرام الذمم. انوني من قبلصفة االلتزام الق 

 .قيمتها النقدية تفوق قيمتها كسلعة 

 .كلفة انتاجها قليلة 

وتطلق على نقود الودائع او النقود الكتابية وتمثل وسيلة مهمة للدفع  -النقود االئتمانية او المصرفية: -4

الحديثة ويحصل االفراد على اموالهم من الشيكات، وتستخدم في الدول المتقدمة ذات االنظمة المصرفية 

الوسيلة او االداة التي بموجبها يطلب الفرد من البنك ان يدفع مبلغا من المال الى شخص  والشيك هو

 اخر محدد او لحامله الشيك المستفيد سدادا لدين ووفاء اللتزاماته.

ائتمانية مخزونة على شكل اداة الكترونية  وهي قيمة نقدية تتخذ شكل وحدات  -النقود االلكترونية : -5

 يمتلكها المستخدم وسميت بالبطاقة االلكترونية، وانواعها هي:

 الشيكات االلكترونية -بطاقات الخصم.            ج -االئتمانية.                 ب البطاقة -ا

قطع نقدية من معادن مختلفة، وهي النقود التي تصدرها السلطة التنفيذية في شكل  -النقود المساعدة: -6

 القيمة والتي يحتاجها االفراد في حياتهم. الورقية في تسهيل المبادالت صغيرة مهمتها مساعدة النقود

 

 المحاضرة الثالثة                                               

   Money Supply عرض النقد                                            

 فهوم عرض النقدم

تعددت التعاريف االقتصادية لمفهوم عرض النقد فقام االقتصاديين بتقسيم عرض النقد الى عرض النقد    

بالمفهوم الضيق وبالمفهوم الواسع وتطور مفهوم عرض النقد تبعا لتطور الخدمات المصرفية والمالية، 

 وسنتناول كل مفهوم على حدة.

وتسمى الكتلة النقدية،  -(:M1( ويرمز له)Narrow Money Supplyيق)عرض النقد بالمعنى الض -اوال:

 ويتمثل بمجموعة وسائل الدفع المتداولة في بلد ما خالل فترة زمنية .

 -ويتضمن كل من :

 النقود المتداولة: والمتمثلة بالعملة الورقية والمعدنية والتي تستخدم في المعامالت المختلفة. -ا

 ا على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب في البنوك التجارية.الودائع المحتفظ به -ب



  M1.نقود ورقية + نقود مساعدة+ ودائع جارية للقطاع الخاص لدى البنوك التجارية = 

 مع M1تزداد اهمية عرض النقد بالمفهوم الضيق 

 ازدياد وتنوع المؤسسات المالية والنقدية او غير النقدية. -1

الوعي المصرفي لدى االفراد من حيث التعامل مع هذه المؤسسات المالية ألغراض تقدم مستوى  -2

 واالستثمار المالي. االدخار او االقتراض

 سيادة االستقرار المالي واالقتصادي والسياسي .  -3

ان التطور في  -( :M2( ويرمز له )Broad Money Supplyعرض النقد بالمفهوم الواسع ) -ثانيا :

دعت الى  بالتعامل بالودائع اآلجلة وودائع التوفيرصرفي وظهور أنواع واصول اخرى تتمثل االداء الم

التوسع في مفهوم عرض النقد ليظهر المفهوم االوسع والذي يطلق علية اجمالي السيولة المحلية، ويمكن 

 الحصول علية من المعادلة االتية:

 M2 =M1 اشباه النقود + 

لودائع اآلجلة وودائع التوفير( ، ان التحول من المفهوم الضيق لعرض النقد الى اواشباه النقود والمتمثلة ب)

كان نتيجة للتغيرات التي تحدث في عملية االنفاق النقدي والطلب الكلي على  المفهوم الواسع لعرض النقد

النقود ومستوى االستخدام والدخل قد تكون استجابة في عناصر اخرى ال تشملها وسائل الدفع والموجودات 

بعوامل  والذي يتأثر M2المالية البديلة على الفعاليات االقتصادية الكلية ومنها على حجم السيولة المحلية 

  -منها:

 .اصدار العملة وخلق الودائع من الجهاز المصرفي والتي تدرج ضمن بند المطلوبات للبنك المركزي -1

 البنوك التجارية. -2

 طبيعة الهيكل المالي والنقدي في الدولة. -3

مصارف نتيجة لتطوير في استخدام ال ظهر هذا المفهوم -(:M3,M4المفهوم االوسع لعرض النقد ) -ثالثا :

واالدوات المالية  ووسائل الدفع المتاحة وتوسيع الخدمات المصرفية والمالية وتعدد أشكالها توسع عرض 

 M3النقد ، وامتد مفهوم عرض النقد ليشمل  بنود جديدة يتضمن 

M3 =  M2. )ودائع االدخار لدى المؤسسات االدخارية )خارج البنوك التجارية+ 

من المؤسسات غير المصرفية التي تعرض على الجمهور على ة مجموعة ظهر الى جانب البنوك التجاري

 موجودات مالية تتمتع بصيغة مخزن للقيمة الشرائية.شكل 

 



 

M4 = M3    االصول المالية المملوكة من قبل  الوحدات االقتصادية غير المصرفية من االوراق المالية +

 والسندات المتمثلة بالقروض سواء أصدرتها الحكومة او المشروعات الخاصة .

 سرعة تداول النقود وأثرها على عرض النقد

فيها الوحدة النقدية الواحدة خالل فترة متوسط عدد المرات التي تنفق  -وتعرف سرعة تداول النقود بانها :  

 زمنية معينة في مجتمع ما.

ويعد معدل دوران النقود او ما يعرف بسرعة دوران النقود  من اهم المفاهيم التي تؤدي دور مهم في 

، ومفهوم عرض النقد خالل فترة زمنية معينة ،  التفريق ما بين مفهوم عرض النقد في لحظة زمنية معينة

عة الدوران العامل االساسي في عرض النقد وتستخدم لقياس كفاءة استخدام وفعالية اجراء وتشكل سر

 التبادلية في االقتصاد.العمليات 

 -تتغير سرعة تداول النقود بتغير عدة عوامل اهمها:

 الدورة االقتصادية ففي مرحلة االنتعاش تزداد سرعة دوران النقود، والعكس في حالة الركود. -1

ع الدخل بين االدخار واالنفاق فكلما ازداد ميل االفراد نحو االنفاق كلما ازدادت سرعة تداول توزي -2

 النقود، والعكس صحيح.

 درجة انتظام استالم الدخل تتناسب طرديا مع سرعة تداول النقود. -3

لحقيقية او استقرارها التوقعات اذا توقع االفراد تغيير الدخل مستقبال ، فاذا توقع االفراد ارتفاع دخولهم ا -4

 .في المستقبل ستقل رغبتهم باالحتفاظ باألرصدة النقدية وزيادة االنفاق وزيادة سرعة تداول النقود

 تغير اسعار الفائدة ترتبط بسرعة تداول النقود بعالقة طردية . -5

ادة سرعة تداول تحسين النظام المالي وتقديم الخدمات المالية وانتعاش االسواق المالية يؤدي الى زي -6

 النقود.

  

 

 

 

 



 

 المحاضرة الرابعة                                  

الطلب على النقود                                                       

ان النظرية الحديثة للطلب على النقود تمتد جذورها الى النظرية الكالسيكية التي انبثقت      

Quantity Theory of Moneyعنها نظرية كمية النقود  في القرن التاسع عشر و تبلورت  

 -بيكو-في أوائل القرن العشرين على ايدي مجموعه من االقتصاديين من امثال )أرفنج فيشر

فريدمان(  -وينت -باومول -كينز  

واتت فكرة الطلب على النقود من خالل وظيفتي النقود كوسيط للمبادلة        Medium of 

Exchange  ومخزن للقيمة  Store  of  Value   وسميت الفكرة االولى الفكرة الكالسيكية

 بينما اتت بعدها الفكرة الثانية هي الحديثة ، وسوف توضح الفكرتيين؟

-لنقود والتحليل الكالسيكي:أوال: الطلب على ا  

يعود الفضل في أول صياغة متكاملة لهذه النظرية الى االقتصادي االمريكي أرفنج فشر 

Irving Fisher األستاذ في جامعة بيل االمريكية عام   1911 في كتابه   Purchasing Power 

of Money وأستند في صياغته الى معادلة التبادل المشهورة   The Equation of 

Exchange   -وتنص على : 

  Mbv=p T or y 

-حيث أن:  

M)كمية النقود في التداول )عمله +نقود مصرفيه= 

Vسرعة تداول النقود او دوران النقود= 

P المستوى العام لألسعار= 

T or y=  حجم التبادل )مجموع السلع والخدمات التي يتم تبادلها بالنقود خالل فترة زمنيه

 معينه(

MV اق على السلع والخدمات النهائية في فترة زمنية محدده=مجموع االنف  



Py)القيمة االسمية للناتج القومي )اي قيمة ما ينتج خالل السنه مع السلع والخدمات النهائية= 

وفسرت هذه المعادلة على انها )عالقه تطابقيه حسابيه(بين قيمة االنتاج ومجموع ما ينفق على 

 السلع والخدمات المنتجة

تفسير سرعة دوران النقود ) -اما:     v لغاية الثالثينات من القرن العشرين الماضي اعتبر )

التبادل هو الغرض الرئيسي لالحتفاظ بالنقود ، والعامل األهم الذي يحدد سرعة دوران النقود 

هو نظام الدفع المتبع في كل اقتصاد مثل النظام الشهري لدفع االجور ، فالفرد يحتاج الى 

كميه من النقود تكفي لتغطية مصروفاته لمدة شهر كامل لحين استالمه الراتب في االحتفاظ ب

نهاية كل شهر في السنه و اذا كان اسبوعيا فيحتفظ الفرد بكمية من النقود تكفي لتغطية 

مصروفاته أو مشترياته لمدة اسبوع ويستنتج من ذلك فان نظام الدفع ال يتغير في االمد القصير 

ن النقود افترضت ثابته.، فان سرعة دورا  

أن أهم االنتقادات للنظرية التي قدمها فشر هي؟     

 اهمال الوظائف االخرى للنقود غير كونها اداة للدفع مثل عليها كخزين للقيمه . -1

 ركزت المعادلة على العالقة الميكانيكية بين النقود و االنتاج ولم تعط تفسيراً. -2

،اي كلما ازدادت سرعة دوران النقود قلت  ربطت الطلب على النقود بسرعة دورانها -3

 الحاجة لالحتفاظ بالنقود والعكس صحيح.

 أظهرت االحصاءات الكلية بان سرعة دوران النقود لم تبقى ثابته. -4

 

ونتيجة االنتقادات التي تم ذكرها آنفاً عن الصيغة التي قدمها فشر، قام بعض أساتذة 

ى رأسهم االقتصادي االنكليزي الفريد االقتصاد في جامعة كمبردج البريطانية و عل

مارشال بتقديم صيغة أخرى للطلب على النقود تستند الى نظرية كمية النقود الكالسيكية 

و الصيغة الجديدة سميت بالصيغة الكالسيكية المحدثة أو معادلة كمبردج والتي تتمثل 

-بالمعادلة االتية :  

  M=k py 

k بردج و الذي يساوي)= الفرق بين معادلة فشر ومعادلة كم
v

1
) 

 Mv=py                               من معادلة فشر 

                                                  
M

py
 V= 

 ومن معادلة كمبردج نصل الى ما يلي:



                              
Py

M K= 

                               و
K

1 v= 

-ونستنتج مما سبق :  

(عدد v(في معادلة فيشر الرغبة في انفاق النقود و كما ذكرنا سابقاً تمثل)vتمثل ) -1

رغبة في االنفاق مرات انفاق الوحدة النقدية الواحدة خالل السنة ويعتمد هذا على ال

 أما مقلوبها )
V

1
(فيمثل الفترة الزمنية التي يحتفظ بها الفرد بالوحدة النقدية الواحدة  

 خالل السنة.

(يمثل تدفق االنفاق Mv(،فالجانب األيسر)Flowsوضعت معادلة فيشر بشل تدفقات) -2

Expenditarflow( خالل فترة زمنية معينه،أما الجانب األيمنpy يمثل تدفق)

 خالل نفس الفترة.Nominal incomeflowالدخل او الناتج االسي 

اما: في صيغة معادلة كمبردج تحولت التدفقات الى مقادير كميه ساكنه 

(stocks( فالجانب األيسر منها،)M يمثل القيمة االسمية لكمية النقود المتداولة او)

(حجم kpyاما الجانب األيمن منها)Supply of Moneyما يسمى بعرض النقود 

قود باعتباره نسبه ثابته)الطلب على الن k(من الدخل االسمي)py يرغب الجميع)

 االحتفاظ بها بشكل نقود.

يمكن استخدام معادلة كمبردج لتوضيح التأثيرات السعرية على الطلب على النقود  -3

و ذلك بقسمة طرفي المعادلة على  Real formبتحويلها الى الشكل الحقيقي

 -معادلة التالية:(فنحصل على الpالمستوى العام األسعار)

Ky=
P

M
 

يمثل
P

M
القيمة الحقيقية لعرض النقد   Red Supply of Money 

Real Balances(االرصدة الحقيقية kyبينما يمثل ) التي يحتفظ بها الجمهور  

نقدي،اي القيمة بشكل نقود او القيمة الشرائية التي يرغب الجمهور باالحتفاظ بها بشكل 

 الحقيقية للطلب على النقود 

 



 ثانياً: الصيغة الكينزية

استطاع االقتصادي الشهير جون مينارد كينز وهو احد أساتذة االقتصاد في جامعة       

كمبردج، أن يطور هذه الفكرة ويجعلها جزءاً مهماً من نظرية االقتصاد الكلي واساساً أستند 

التمويل اليه في نشوء وتطور نظرية  Theory of Finance من خالل عمل مجموعه من

االقتصاديين الذين ساروا على نهج كينز في نظرية الطلب على النقود وأهمهم ويليام باومول 

W.Baumol وجيمس توينJ.Tobin وهاري ماركوتس   H.Markowits الذين حازوا جميعهم

نظرية الطلب على النقود على جائزة نوبل غي االقتصاد من خالل مساهمات)باومول( في 

portfolio Theoryذاتها و)توين( في نظرية المحفظة  و)ماركووتس( في نظرية  

         Finance Theoryالتمويل

ويعود الفضل االول في مساهماتهم الى كينز الذي يعتبر المبدع الفكري الرائد في تطوير 

 نظرية الطلب على النقود بصيغتها الحديثة.

الشهير )النظرية العامة لالستخدام والفائدة و النقود(قسم كينز الطلب على النقود  ففي كتابه    

-الى ثالث أجزاء حسب األغراض أو الدافع للطلب عليها وهي:  

 Transactions Demandالطلب ألغراض التبادل -1

 Precautionary Demandالطلب ألغراض االحتياط  -2

 Speculative Demandالطلب ألغراض المضاربة  -3

 Liquidityومجموع هذه االنواع الثالثة يكون الطلب على النقود او تفضيل السيولة 

Preference كما سماه كينز باعتبار)السيولة التامة(الصفة المميزة للنقود   

 الطلب ألغراض التبادل )المعامالت( (1

م يستلمون ينشأ هذا الطلب نتيجة لعدم التزامن بين االيرادات و المدفوعات، فاألفراد بشكل عا

دخولهم في فترات محددة من الزمن و لكنهم يقومون بسداد التزاماتهم باستمرار مقابل 

 حصولهم على السلع والخدمات.

أشار البرفسور        A.L.L.Dey الى ان الطلب على النقود يقوم على اساس صفتين للنقود  

-هما:  

المالئمة ) األولى: Convenience) 

التأكد ) الثانية: Certainty) 



ويقصد بها ان النقود تتمتع بالقبول العام وسهولة الحمل وقابلة للتخزين دون كلفة. المالئمة::  

وتمثل االستقرار النسبي لقيمة النقود وعليه فان النقود تعتبر أكثر أشكال الثروة مالئمة  التأكد::

لالحتفاظ بها، ولعل هذا السبب في دفع األفراد الى االحتفاظ باألرصدة النقدية لعبور الفجوة 

 بين االيرادات الدورية والمدفوعات الدورية في المبادالت .

في معالجته للطلب غلى النقود بدافع المعامالت بين دافع الدخل ودافع األعمال  وميز كينز

 التجارية.

 Income Motiveدافع الدخل  - أ

هو تجاوز الفترة الزمنية الفاصلة بين تسلم الدخل وانفاقه، فكلما زاد الدخل يزداد 

 دافع الدخل ويزداد طلب النقود لغرض المعامالت والشخص الفتي يحتفظ بمقدار

 اكبر من االرصدة النقدية ألشباع دافع الدخل عن الشخص الفقير.

 Business Motiveدافع األعمال التجارية   - ب

وهم طبقة المنظمين او طبقة رجال االعمال ومن أجل انجاز أعمالهم ومواصلة 

نشاطهم التجاري البد من دفع ثمن المواد االولية ومصاريف أجور ومرتبات 

ان في نشاط االعمال فكلما زاد معدل الدوران كلما زاد ويتوقف على معدل الدور

 معُه الطلب على النقود.

  -:يتوقف على ونستخلص مما سبق فان الطلب على النقود لغرض المعامالت     

 الدخل والفترة الزمنية التي يتم فيها الحصول على الدخل الشخصي  مقدار 

  .معدل دوران نشاط االعمال 

لما أصبح نشاط االعمال اكثر رواجاً كلما كانت االرصدة النقدية فكلما ارتفع الدخل ك

 المطلوبة لدفع المعامالت كبيرة.

 Precautionary Motiveالطلب ألغراض االحتياط)دافع االحتياط(  (2

ان االرصدة النقدية التي يحتفظ بها األفراد بدافع االحتياط سوف توجه للقيام بوظيفة 

د العقالء يحتفظون ببعض االحتياطي النقدي او االرصدة النقود كمخزن للقيمة فاألفرا

المناسبات.....الخ(.-الحوادث-النقدية لمواجهة االحداث غير المتوقعة مثل)المرض  

يتوقف طلب النقود بدافع االحتياط على عدم التأكد بالنسبة اليرادات ونفقات        

الدخل المستقبل و على طبيعة الطوارئ التي تواجها وعلى مستوى   

فكلما كان دخل الفرد كبيراً كلما كان في أستطاعته ان يحتفظ بقدر اكبر من االرصدة 

 النقدية.



ان الطلب على النقود كأرصدة نقدية ال يتأثر بسعر الفائدة وعلية فانه غير مرن     

 بالنسبة لسعر الفائدة ويتحدد بمستوى الدخل ويتأثر بالتوقعات غير المؤكدة.

 Speculative Motiveالمضاربة)دافع المضاربة(الطلب ألغراض  (3

ينشأ هذا الطلب نتيجة عدم التأكد من سعر الفائدة المستقبلي، اي يمثل طلب النقود         

 الحاضرة على اساس أنها اكثر الفرص جاذبية لالستثمار النقدي 

التي تطلب  ان النقودان دافع المضاربة يعود الى خاصية النقود كمخزن للقيمة حيث    

هي عبارة عن اصل سائل يعتزم المحتفظ بها ان يستخدمها في  بدافع المضاربة

 المضاربة لتحقيق االرباح او المضاربة او االستثمار في السندات 

ووفقاً لكينز فأن االفراد يحققون أرباحاً رأسمالية عن طريق المضاربة في السندات   

معرفتهم حالة السوق مستقبالً والغرض تحقيق واالذونات آملين تحقيق أرباحاً نتيجة ل

 ارباح .

ان مقدار النقود التي يحتفظ بها للمضاربة تتوقف على سعر الفائدة والذي         

يتناسب عكسياً مع الطلب على النقود و لغرض المضاربة، والشكل البياني التالي 

 يوضح العالقة العكسية بين سعر الفائدة والطلب على النقود

   

 I 

 

 

 L   

 OM      QM 

QMيمثل  كمية النقود   

 سعر الفائدةI  و   

منحنى التفضيل الغرض المضاربة  Lو    

 

 

 

 

        



 

ان الغرض من االحتفاظ بالنقود بدافع المضاربة هو استخدامها في الحصول على دخل جديد    

االفراد يفضلون االحتفاظ بقدر اكبر من فعندما يكون من المتوقع ارتفاع سعر الفائدة و زيادة الفائدة فان 

االرصدة النقدية بدافع المضاربة حتى يتمكنوا من االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في تحقيق دخول 

 مستقبلية أعلى.

 مثال:

نفترض ان مستثمراً قام باستثمار مبلغ )          ( دينار في سندات، وان العائد الذي تحققه تلك 1000

در بـ)السندات يق %  ارتفع في  3( دينار سنوياً يستلمها المستثمر من البنك المركزي وان سعر الفائدة 30

( دينار ويمكن حساب قيمة 30( دينار سنوي وليس )50%  وسيكون العائد من الفائدة )5السوق الى   

-السندات بعد تغير سعر الفائدة وكما يلي :  

بما ان       V =V                                = قيمة السند الجديد       
I

y
 

و           yقيمة العائد الى السند = 

و           Iسعر الفائدة = 

V=
05.0

30
=

5

3000
=600  

 بالدينار قيمة السند الجديد

ائدة(وللتأكد من الحل )نقوم بضرب قيمة السند الجديد بسعر الف      

=600=30دينار العائد على السند                
100

3000
×

100

5
 

( 611( دينار الى )1111%( أدى الى انخفاض قيمة السند من )3االفراد ارتفاع سعر الفائدة من ) ان توقع

  ( دينار.411دينار ، فان ارتفاع سعر السند جعل المستثمر يتحمل خسارة قدرها)

 

              

 



 

 المحاضرة الخامسة

 

مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة    

-نستطيع ان نخلص الى العالقة بين الطلب على النقود وسعر الفائدة من خالل ما يلي:        

-اوالً: الطلب على النقود لغرض التبادل) المعامالت(:  

-يتوقف الطلب على النقود لغرض المعامالت على عدة عوامل منها:          

 نمط المقبوضات والمدفوعات. -1

 العادات والتقاليد المصرفية. -2

تلعب المؤسسات دوراً مهماً في تحديد مقدار الطلب على المعامالت ويتوقف الطلب على       

النقود لغرض المعامالت مباشرة على مستوى الدخل، ويصبح ما يخصص من الدخل لغرض 

( سرعة V( دور مهم في تحديد الطلب على النقد لغرض المعامالت وكذلك)Kالمعامالت)

 دوران الدخل.

     ( K ي نسبة من الدخل يحتفظ بها االفراد في صورة أرصدة نقدية بدافع المعامالت.( ه  

     ( V هي سرعة دوران الدخل لمعامالت النقود )Income Velocity وهي مقلوب )  K اي )

V=
K

1
 

 مثال:

اذا افترضنا أن الدخل القومي هو)        =K( مليون دينار وأن 400
4

1
، فان الطلب على النقود 

 لغرض المعامالت      دينار 

 

100=400×
4

1
 

 Lالطلب على النقود  



 

    

     Ky (K  = 
4

1
  )         

 (Ky (k=
5

1
      

 

الدخل القومي                        y         500  400     300    200   100       

  

 

 

 

 

 

نالحظ مما سبق ان المحدد الرئيسي للتغيرات في أرصدة المعامالت الفعلية التي يطلبها      

من الممكن  الطلب على المعامالت ال يتأثر بسعر الفائدة اال قليل، اال انةاالفراد هو الدخل فأن 

التوقع ان كمية النقود المطلوبة بدافع تتغير عكسياً مع سعر الفائدة، فارتفاع سعر الفائدة يجعل 

من الربح االنتقال بأرصدة المعامالت الى سندات ذات فائدة وهذا ال يكون منطقياً بالنسبة لكل 

 المجتمع.

-ود لغرض االحتياطي:على النقالطلب   ثانياً:  

ر الطلب على النقود لغرض االحتياط بتغير دخل الشخص وغير مرن بالنسبة يتأث          

-لسعر الفائدة ويمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:  

                            Y) LP=F( 

   LP= الطلب على النقود لغرض االحتياط     

Y=  الدخل  

  الطلب على النقود لغرض المضاربة)     ( -ثالثا:



 

ثل الطلب على النقود لغرض المضاربة دالة في سعر الفائدة و العالقة عكسية بينه و بين يم  

-سعر الفائدة و يمكن توضيح ذلك بالشكل البياني االتي:  

 I  

                 

 

 

 LS  

 

حيث ينحدر منحنى          LS من اليسار الى اليمين موضحاً العالقة العكسية بين الطلب على  

 االرصدة والمضاربة وسعر الفائدة 

فعند سعر الفائدة )        %( فالطلب على النقود لغرض المضاربة يكون ضئيل جداً وكلما 8

انخفض  سعر الفائدة اكثر فاكثر يزداد الطلب لغرض المضاربة الى ان يصبح سعر الفائدة 

(2 ( فعند هذا السعر فان منحنى تفضيل السيولة يصبح ذا مرونة ال نهائية، اي زيادة عرض %

النقد والمدخرات النقدية تتسع في شكل أرصدة عاطلة من أجل المضاربة دون اي تخفيض في 

ائدة ويسمى هذا )بمصيدة السيولة(سعر الف         

 


