النقود
 -1المبادلة:
تعريف المبادلة:
ھي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وھي تعتبر ھمزة وصل بين منتج السلعة ومستھلكھا .وتتم عملية
المبادلة من خالل الوسطاء )تجار الجملة وتجار التجزئة(.
أشكال المبادلة:
 -1المقايضة :ھي أول شكل من أشكال المبادلة ،وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
 -1صعوبة تجزئة بعض السلع -2 .عدم التوافق بين رغبات األفراد.
 -3صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى -4 .صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
 -5أن المقايضة ال تسمح باالدخار وذلك ألن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جھة وھو معرض للتلف و الضياع
من جھة ثانية.
 -2المبادلة بواسطة النقود :ھي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ) سلعة  -نقود  -سلعة( وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه
العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة األولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض
عيوب المقايضة ثم في مرحلة الحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظھرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
 -2النقود:
تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنھا "النقود ھي كل ما تفعله النقود" وھذا يعني أ ّ
ي وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا
على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
خصائص النقود:
 -1تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع -2 .أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتھا -3 .أن تكون نادرة نسبيا.
 -4أن تكون وحداتھا متماثلة -5 .أن تكون سھلة الحمل و االحتفاظ بھا -6 .ال تبلى بسھولة أي ال تتلف نتيجة تداولھا.
وظائف النقود:
 -1وسيط للمبادلة :ليس الھدف من النقود استھالكھا مباشرة بل ھي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و
األصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
 -2مقياس للقيمة :تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فھي
أداة محاسبية ومن أجل ذلك تح ّدد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثال.
 -3مستودع للقيم :تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنھا و بسھولة حفظھا ويحتفظ األشخاص بالنقود ال لذاتھا بل بغرض
ادخارھا من أجل إنفاقھا في المستقبل في شراء السلع االستھالكية أو االستثمارية.
 -4وسيلة للمدفوعات اآلجلة :تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة االلتزامات )دفع جميع المستحقات في المستقبل( سواء كانت
نتيجة القتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
أشكال النقود:
 -1النقود المعدنية :ظھرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر .والنقود المعدنية ھي
تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذھب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكالن ھما:
 نقود معدنية كاملة وفيھا تتعادل قيمتھا القانونية مع قيمتھا كالمعدن. نقود معدنية مساعدة وفيھا تتفوق قيمتھا القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه. -2النقود الورقية:
ھي نقود قانونية )إلزامية( يصدرھا البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم األشخاص بقبولھا للتداول دون أن يكون لھم الحق في
تحويلھا إلى ذھب أو فضة.
 -3النقود المصرفية )الخطية(:
ھي نقود تصدرھا البنوك التجارية وھي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين
من النقود للمودع أو ألمره عند الطلب .وينتج ھذ االلتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عمالئه ووضع مبلغ القرض في
حساب العميل بالمصرف.
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع االخرى في تداول ھذا النوع من النقود .و ھذه النقود ال تعتبر نقود إلزامية ألنه يحق ألي
شخص أن يمتنع عن قبول ھذه الصكوك.

 -4البطاقة االئتمانية:
ھذه البطاقة يصدرھا المصرف التجاري واليشترط أن يكون لحامل ھذه البطاقة رصيد دائن في ھذا المصرف .أي أن األمر
يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل ھذه
البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة ھذه البطاقة يقوم المصرف
المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
 -5النقود اإللكترونية:
ويطلق عيھا أيضا النقود الرقمية وھي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية )البطاقات
الممغنطة ،الھواتف المحمولة المبرمجة لھذا النوع من التعامل( ومن خصائص النقود اإللكترونية أنھا تسمح بالتمويل عن بعد
بواسطة شبكة األنترنت مثال .وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص آلخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة )دفع ثمن وجبة
طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ( وللعمل بھذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثالث عناصر أو أطراف
ھي :الزبون أو العميل ،البائع ،البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر األنترنت.
إصدار النقود:
 -1إصدار النقود الورقية والمعدنية :يعود للدولة وحدھا حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني .ويفوض
ممارسة ھذا الحق للبنك المركزي )بنك الجزائر( دون سواه.
 -2إصدار النقود المصرفية اإللكترونية وبطاقات االئتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار ھذه األنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية :ھي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي ھي في حيازة مختلف
األعوان االقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
 -1النقود القانونية :وتشمل األوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية ألن القانون يصبغ عليھا صفة
شرعية و القدرة على تسوية الديون.
 -2النقود اإلئتمانية:
ھي نقود غير قانونية وھي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وھي
تشمل جميع الودائع الجارية.

