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 النقود والمصارف

 معنى النقد:  ما

 هو معادل عام تستطٌع أي سلعة التعبٌر عن قٌمتها من خالله، وللنقود وظائؾ عدٌدة.

بالمعدنٌن الثمٌنٌن الذهب والفضة وذلك بسبب الخصائص الطبٌعٌة التً رتبط دور النقد اوقد 

ٌتمٌز بها كل منهما وأهمها: التجانس والتماثل، وقابلٌة االنقسام والتجزئة، وسهولة الحفظ 

 والمتانة، وثبات قٌمتها نسبٌاً.

 وظائف النقود:

 :النقد هو مقٌاس للقٌمة ومعٌار للسعر – 1

 النقد مقٌاس للقٌمة: -

 بمقٌاس نوعً واحداستخدام النقد فً عملٌات التبادل ٌجعل إمكانٌة قٌاس قٌم مختلؾ السلع  _

 عملٌة أسهل.

بداٌة كان هناك صعوبة بالتبادل بسبب أنواع السلع المنسوبة والمعادلة وكمٌاتها وصعوبة _ 

 .كمٌة فقطتحدٌد قٌمة كل منها أما عند استخدام النقد فإن الفروق باتت 

 ة )أ( = رأس ماشٌة.سلع مثال:

 هنا كان االختالؾ ٌتم على حجم الماشٌة ونوعها وجنسها وأمور عدٌدة.

 أما عن استخدام النقد:

 غ ذهب2سلعة )أ( = 
 

         أصبح الفرق فً قٌمة كل سلعة هو فرق كمً  

 غ ذهب4سلعة )ب( =  أي الفروقات بالوزن ( ولٌس نوعً.(

الوحدة القٌاسٌة النقدٌة )العملة( هً وزن معٌن من الذهب أو الفضة ٌتم تحدٌدها فً  :إضاءة

مختلؾ أنحاء العالم )الدوالر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، الجنٌه االسترلٌنً فً برٌطانٌا، 

ساوٌة: اللٌرة السورٌة فً سورٌة( وتسهٌالً للقٌاس ٌتم تقسٌم الوحدة النقدٌة القٌاسٌة إلى أجزاء مت
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 قرش(. 111بنس، اللٌرة=  111سنت، الجنٌه =  111)الدوالر =

 وتكون الوحدة النقدٌة وأقسامها عبارة عن مقٌاس لألسعار.

 عند استخدام الذهب كمعادل عام تصبح الفروقات : سؤال: 

 كمٌة  -1

 نوعٌة  -2

 كمٌة نوعٌة  -3

 ؼٌر ذلك  -4

  1الجواب الصحٌح هو 

 النقد مقٌاس للسعر:  - 

إحدى السلع بشكل بدٌهً تحدد قٌمتها ألنك أصبحت تملك مقٌاس ضمنً تقٌس  عندما ترى* 

 سعر السلعة بدون الرجوع للمعادل العام والمقارنة معه.

إذا شفت كنزة من البدٌهً أن تحدد سعرها تقول مثالً ألفٌن لٌرة سوري أي أنت فً هذه  مثال:

المنسوبة ومقارنتها بالمعادل العام حسب  الحال )وبعد ظهور النقد( لم تعد تحتاج أن تأتً بالسلعة

 الحجم والنوع وتقدر قٌمة كل منهما )استعضت عن كل ذلك بمقٌاس عام لكل شًء وهو النقد(.

 :ـ النقد وسٌلة تداول 2

)سلعة( بصورة مباشرة  قبل ظهور النقد كانت عملٌة التبادل تتم بشكل مباشر أي مبادلة بضاعة

 ] تبادل سلعً أي مقاٌضة[. البسٌط( بمعنى آخر)التبادل  مقابل بضاعة أخرى

  سلعة                       سلعة 

 عندما كان هناك شروط لعملٌة التبادل:

 وجود المنتج الفائض. ـ 1

 الرؼبة فً التبادل. ـ 2

 توافق زمانً ومكانً. ـ 3
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 ـ أن ٌكون كال الطرفٌن بائع ومشتري فً آن واحد. 4

 سقطت كل تلك الشروط. :أما عند استعمال النقد

 حٌث أصبح صاحب السلعة ٌبٌعها بالنقد دون أن ٌشتري فً الوقت نفسه.

 سلعة                    نقد                    سلعة.

 وأصبح النقد قوة شرائٌة مستقلة.

 :ونالحظ أن عملٌة التبادل تتكون من مرحلتٌن

 ل.س(. 1111)لدي كٌس طحٌن أقوم ببٌعه بـ المرحلة األولى: تحول السلعة إلى النقود ـ  1

 أشتري كٌس طحٌن(. 1111المرحلة الثانٌة: تحول النقود إلى سلعة )مقابل الـ ـ  2

 :ـ النقد وسٌلة لالكتناز ومخزن للثروة 3

 قول تقً الدٌن المقرٌزي: )النقود هً الذهب والفضة وما سواهما ؼٌر النقود(.ٌ *

أي إذا أراد الشخص االكتناز فسوؾ ٌدخر النقود )نقصد النقود كاملة القٌمة كالقطع الذهبٌة أو  *

 الفضٌة(.

 حصراً ألن النقود تحافظ على قٌمتها وهً قوة شرائٌة مستقلة حاضرة دوماً.

وتتم وظٌفة النقود كوسٌلة لالكتناز ومخزن للثروة عندما تتم عملٌة التداول فً مرحلتها  *

 ل. س(:  1111ى بحٌث ٌتم بٌع البضائع واستالم النقود )أبٌع كٌس طحٌن مقابل األول

  سلعة                   نقود

وتؤجل المرحلة الثانٌة من عملٌة التداول )نقود                  سلعة( إلى وقت الحق فٌتوقؾ  *

 فً جٌبً(. 1111نتٌجة لذلك النقد وٌصبح جامداً )أي احتفظ بـالـ 

  :حظةمال

االكتناز ٌضر باالقتصاد ألن المبلػ الذي اكتنزته خرج من الدورة المالٌة من جسم االقتصاد أي 

 خرجت القٌمة من التداول )أصبحت جامدة(.

 االدخار.≠ االكتناز 
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االدخار ٌمكننً بواسطته أن أوظؾ المبلػ الذي اكتنزه بشراء أسهم مثالً أي أدخله بالدورة 

 وهكذا ال ٌصبح جامداً المبلػ.العامة لالقتصاد 

 وعلم االقتصاد ذم االكتناز ومدح االدخار.

 : ـ النقد وسٌلة للدفع 4

هو عبارة عن أداة إلبراء الذمة وتسدٌد قٌمة الدٌون المستحقة كونه ٌمتلك بقوة قانون  النقد:

 وبقوة الدولة قوة اإلبراء الالمحدودة. 

أرٌد نقد أي أنك إذا دفعت نقداً تكون قد برأت ذمتك  ال ٌستطٌع أي أحد أن ٌقول أنا ال :بمعنى

 المالٌة ورفعت مستحقاتك ألنه ال ٌستطٌع أي إنسان رفض النقد.

 مثال:

عندما اشتري بضاعة مع تأجٌل دفع قٌمتها )بالدٌن( هنا لم تدخل النقود فً التداول وعندما 

 تقوم النقود هنا بوظٌفة وسٌلة الدفع.ٌستحق موعد الدفع وأدفع قٌمة البضائع التً اشترٌتها سابقاً 

  .لى النقد العالمًإلى الدولٌة حتى ٌصل إالنقد ٌنتقل من المحلٌة : ـ النقد العالمً 5

بسبب الحاجات المتنامٌة تضطر جمٌع الدول دون استثناء أن تستورد البضائع من الدول  *

وم بعملٌة االستٌراد األخرى وأٌضاً أن تصدر للدول األخرى وبذلك فإن جمٌع الدول تق

والتصدٌر وسٌتم دفع ثمن البضائع المستوردة بالنقد المستخدم للدول المصدرة وبذلك ٌلعب النقد 

 دوراً هاماً كالنقد العالمً.

 :* من الوظائف األخرى للنقود

 أداة للتنمٌة. ـ 1

 أداة أهمٌة وسٌطرة. ـ 2

 النقد مستودع للقٌمة. ـ 3

 ل عام أعطانا وظٌفة لم تكن تتحقق من دونه وهً :استخدام النقد كمعادتنوٌه: 

معاٌرة السعر بالسلعة حٌث أصبح ) معٌار ضمنً ( حٌث لٌست كل السلع تعاٌر بوجود النقد 
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 سعار عن طرٌق النقد .أمام السلعة بل بقٌمة النقد أي ٌستطٌع معاٌرة األ

 :قانون التداول النقدي وكمٌة النقود الضرورٌة للتداول 

)بٌعاً أو  فالسلعة عندما تدخل عملٌة التداول ؛عملٌة تداول السلع عن عملٌة تداول النقودتختلؾ 

( تذهب لالستهالك وتنتهً، أما النقود إذا دخلت سوق التداول تنتقل من ٌد إلى ٌد وتستمر ءً شرا

 بالدوران وبالتالً ٌؤدي هذا إلى زٌادة القٌمة اإلجمالٌة للنقد.

 سرعة دوران النقد × قٌمة الوحدة النقدٌة = قٌمة النقد اإلجمالٌة

 

 قانون كمٌة النقد الالزمة للتداول هو:

 = ك
 ش م - م م + س أ - س ث

     دع  

 

 ) عدد دورات وحدة النقود فً العام وسطٌاً(. د ع: سرعة تداول النقود

 س ث: مجموع أثمان البضائع قٌد التداول خالل دورة محددة.

 الضرورٌة للتداول.ك: كمٌة النقود 

 س آ: مجموع أثمان السلع المبٌعة باالئتمان.

 م م: المدفوعات المستحقة.

 ش م: مقدار المدفوعات المتبادلة.

 )المصارف(

ة حٌث أنها تحصل هو مؤسسة مالٌة تتعامل بالنقد )اقتراضاً أو إٌداعاً( مقابل فائد المصرف:

 تدفعها لإلٌداعات.قراض أعلى من الفائدة التً على فائدة من اإل

 مثال:

% = 11×  111111% )11ل. س بفائدة  111111مصرؾ ٌعطً قرض لشخص 

 ( فائدة ٌقبضها المصرؾ.11111
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% = 7×  11111% )7وٌأخذ فائدة  111111شخص آخر ٌودع فً هذا المصرؾ مبلػ 

 فائدة ٌدفعها المصرؾ(. 7111

( 3111 – 7111 – 11111ٌقبضها )الفرق بٌن الفائدة التً ٌدفعها المصرؾ والفائدة التً 

 تشكل إٌرادات للمصرؾ.

 المصارف فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة:

 وهً: ةٌوجد ثالثة أنواع للمصارؾ الحكومٌة فً سورٌ

 المصرؾ المركزي. – 1

 المصرؾ التجاري السوري. – 2

 المصارؾ النوعٌة المتخصصة. – 3

  المصرف المركزي: – 1

المركزي رمز السٌادة واالستقرار المالً للدولة وٌقوم المصرؾ  ةٌمثل مصرؾ سورٌ

 المركزي بعدد من الوظائؾ أهمها:

 إصدار العمالت المعدنٌة والورقٌة. –أ 

 مصرؾ الحكومة ومستشارها المالً. –ب 

توفٌر السٌولة الالزمة للمصرؾ التجاري وفروعه وللمصارؾ المتخصصة عند الضرورة  –ج 

 والقٌام بعملٌات المقاصة بٌنها.

 الرقابة على االئتمان )االقتراض واإلقراض( عن طرٌق التحكم فً سعر الفائدة. –د 

ضخم والسٌطرة ٌقوم أحٌاناً بتؽٌٌر النسبة القانونٌة لالحتٌاطً النقدي بهدؾ محاربة الت –هـ 

 علٌه.

 للمصرؾ التجاري عدة وظائؾ منها: :المصرف التجاري السوري - 2

 خلق النقود، باسم النقود الودائع أو النقود المصرفٌة. –أ 

 ستخدام الشٌكات للسحب منها.ابول الودائع تحت الطلب والسماح بق –ب 
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 منح القروض للراؼبٌن بها. –ج 

 لٌة.خصم األوراق التجارٌة والما –د 

مثل المصرؾ العقاري والمصرؾ الصناعً ومصرؾ التسلٌؾ  :المصارف المتخصصة – 3

الشعبً تكون متخصصة بنشاط معٌن، وٌصل عدد فروع المصرؾ الزراعً التعاونً إلى 

 13فرعاً والعقاري  15فرعاً والصناعً  54فرع وعدد فروع مصرؾ التسلٌؾ الشعبً  112

 فرعاً.

 :لمحة عن عالم

( مؤرخ مصري 1442 – 1364علً المقرٌزي المعروؾ باسم تقً الدٌن المقرٌزي )أحمد بن 

 أصله من بعلبك اهتم بالتارٌخ بكل نواحٌه.

 من أهم كتاباته:

 * رسالة إؼاثة األمة لكشؾ الؽمة.

 رسالة شذوذ العقود فً ذكر النقود. *

ام" قانون ؼرٌشهام اكتشؾ قانون هام فً االقتصاد لكن سلب منه ونسب إلى العالم "ؼرٌشه -

ٌقول: )إذا وجد فً اقتصاد عملتٌن أحدهما جٌدة واألخرى ردٌئة فإن النقود الردٌئة تطرد النقود 

 الجٌدة من التداول(.

 :)العٌوب التً ظهرت نتٌجة استخدام شكل القٌمة الواسع

 عدم تحدٌد قٌمة كل سلعة بشكل نهائً. ـ 1

صعوبة مقارنة السلعة المعادلة مع السلعة المنسوبة وذلك بسبب ظهور القٌمة المعادلة  ـ 2

 للسلعة فً صور مختلفة.

تعقد عملٌة التبادل المباشر ألن القٌمة االستعمالٌة لسلعة ما تعد قٌمة استعمالٌة بالنسبة لجمٌع  ـ 3

 األفراد وفً جمٌع األوقات.

 تحول قوة العمل إلى سلعة



8 
 

 لفرق بٌن العمل وقوة العمل؟ ما :سؤال

: الجهد العضلً أو الذهنً الواعً والهادؾ الذي ٌصرفه العامل بهدؾ خلق هوالعمل  الجواب:

 منفعة )سلعة أو خدمة( وٌلحق الضرر بالعامل.

أما قوة العمل فهً: مجموع القدرات العضلٌة والذهنٌة التً ٌمتلكها اإلنسان والتً ٌستخدمها 

 مؤهالت التً ٌمتلكها العامل للقٌام بعمل ما أثناء عملٌة اإلنتاج.لخلق منفعة وهً ال

الرأسمالً ٌشتري قوة العمل وٌستهلكها فً إنتاج سلع جدٌدة أثناء عملٌة اإلنتاج وبذلك  -

 ٌبٌع العامل قوة عمله ولٌس عمله.

 :مالحظة

رطٌن قوة العمل تتحول إلى بضاعة فً الرأسمالٌة ولكن لتتحول إلى بضاعة ٌجب توفر ش

 رئٌسٌٌن:

 الحرٌة الشخصٌة للعامل: وٌعنً حرٌة العامل فً التصرؾ بقوة عمله وبٌعها لمن ٌرؼب. – 1

 حرمان العامل من ملكٌة وسائل اإلنتاج: وهو السبب الذي ٌجبر العامل على بٌع قوة عمله. – 2

 مفهوم قٌمة قوة العمل:

 ومكان إلى زمان ومكان آخرٌن.تتحدد قٌمة قوة العمل كقٌمة أي بضاعة وتتؽٌر من زمان 

 وتتحدد قٌمة قوة العمل من خالل:

 قٌمة وسائل العٌش الضرورٌة للحفاظ على نشاط العامل ولتجدٌد قوة عمله وإعالة أسرته. – 1

 النفقات الضرورٌة ألجل تلبٌة حاجات العامل الثقافٌة واكتساب العلم والمهارة. – 2

 الوطنٌة والقومٌة. مستوى التطور االقتصادي والخصائص – 3

 التطور التارٌخً للبلدان. – 4

 ))لذلك نالحظ أن قٌمة قوة العمل تتؽٌر مع تطور المجتمع((.

 عوامل تخفٌض قٌمة قوة العمل:

 هً عبارة عن العوامل التً تؤدي إلى تخفٌض قٌمة قوة العمل وهً:
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العمل ٌؤدي ذلك إلى انخفاض ألنه عند ارتفاع إنتاجٌة  ارتفاع إنتاجٌة العمل االجتماعً: – 1

 قٌمة البضائع بما فٌها وسائل العٌش الضرورٌة للعامل.

دخول النساء واألطفال مجاالت العمل المختلفة: وهذا ٌسمح للرأسمالٌٌن تخفٌض قٌمة قوة  – 2

 العمل بمقدار ما كان ٌحتاج إلٌه العامل لإلنفاق على أفراد أسرته الذٌن أصبحوا ٌعٌلون أنفسهم.

انخفاض تكالٌؾ التعلٌم: وخاصة عندما ٌحصل تقسٌم دقٌق للعمل األمر الذي ٌجعل معظم  – 3

تتطلب مستوى عالٌاً من التعلٌم ما ٌؤدي إلى انخفاض تكالٌؾ التعلٌم الالزمة للعمل  األعمال ال

 وبالتالً انخفاض قٌمة قوة العمل بالمقدار نفسه.

 

 عوامل زٌادة قٌمة قوة العمل:

 تساعاً وتزاٌد الوسائل الضرورٌة لتجدٌد إنتاج قوة العمل.اتزاٌد حاجات العامل  – 1

 هذا ناتج عن تطور الرأسمالٌة وارتفاع المستوى الثقافً للطبقة العاملة. – 2

 زٌادة شدة وتوتر العمل بسبب إدخال أسالٌب جدٌدة فً تنظٌم العمل. – 3

 أثناء عمله.ما ٌؤدي إلى زٌادة استؽالل ووقت العامل  – 4

 ارتفاع وتنامً الوعً الطبقً للعمال. – 5

 


