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 الدكتورة شيماء رشيد العابدي

 6976التولد : كربالء 

 من جامعة بابل 2002حاصمة عمى شيادة البكالوريوس سنة 

 من جامعة الكوفة 2005حاصمة عمى شيادة الماجستير سنة  

 2060حصمت عمى لقب مدرس سنة 

 من جامعة كربالء 2066عمى شيادة الدكتوراه في االقتصاد سنة حاصمة 

 وعضو في جمعية المعرفة العممية

 مشاركة في مؤتمرات الكمية والجامعة اضافة الى الندوات المنعقدة في الكمية

 لدية اربعة بحوث منشورة

 وانعكاساتو عمى االقتصاد العراقي واإلداريالفساد المالي  .6
 مقارنة بين الدول النامية والمتقدمة التنمية المستدامة في .2
 االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي .3
مكانية النيوض باالقتصاد العراقي .4  الشراكة بين القطاع العام والخاص وا 

 لديو االن بحث مقبول لمنشر عن دور المرأة

 ولديو بحث قيد االنجاز عن التنمية
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 مفردات مادة النقود والمصارف

 األول:النقودالفصل 

 مفيوم النقود  .1

 وظائف النقود  .2

 النقود  خصائص .3

 انواع النقود .4

 الثاني :القواعد النقدية  الفصل

 المعدنيين قاعدة .6
 المعدن الواحد )الذىب( قاعدة .2

 : عرض النقودالثالث  الفصل

 مفيوم عرض النقد .6
 العوامل المؤثرة في عرض النقد .2
 الثروة .3
 السيولة .4
 النقود .5

 مدخل الى البنوك التجارية الفصل الرابع:

 مفيوم البنوك التجارية .6
 البنوك التجاريةوظائف  .2
 مميزات البنوك التجارية .3
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 الخامس : ميزانية البنك التجاري )الخصائص والهيكل( الفصل

 خصائص ميزانية البنك التجاري .6
 ىيكل ميزانية البنك التجاري .2

 السادس :البنوك المركزية الفصل

 البنوك المركزيةمفيوم  .6
 البنوك المركزية خصائص .2
 البنوك المركزيةوظائف  .3

 البنك المركزي العراقي:  الفصل السابع

 والنشأة التأسيس .6
 واألدوارتطور القوانين  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
4 

 

 الفصل األول:النقود

  Money: لووم يتفووق االقتصوواديون عمووى مفيوووم محوودد لمنقووود مفيوووم النقووود  .6
 فمووونيم مووون يعرفيوووا بصوووفتيا المتمثموووة بوووالقبول العوووام مقابووول السووومع والخووودمات
وابراء الذمم من كل االلتزامات المالية وايضًا تعرف بانيا وسيمة مقبولوة قبوواًل 
واسعًا كوسيط لممبادلة في حدود جغرافية معينة والتعريف االفضل لمنقود ىوو 

بحكوم القوانون  او العورف االجتمواعي لكول مشوتري او مودين  كل سمعة تسوم 
من الدفع مقابل السمع والخودمات والوفواء بااللتزاموات الماليوة دون رفوض مون 

 هي: وقد مرت النقود بمراحل تطور تاريخي الدائنقبل البائع 

 مرحمة االشباع الذاتي 
 مرحمة المقايضة 
 مرحمة النقود السمعية 
 مرحمة النقود المعدنية 
 رحمة النقود الورقيةم 
 مرحمة نقود الودائع 
 مرحمة النقود االلكترونية 
 -: منيا : ىناك مجموعة من الوظائف تؤدييا النقود وظائف النقود  .2

ة وىوي مسوتمدة مون طبيعو ىي الوظيفوة االساسوية لمنقوود النقود وسيط لممبادلة - أ
 .الماليةااللتزامات النقود نفسيا النيا مقبولة من جميع االفراد لتسوية 

ىووي موون الوظووائف الميمووة النيووا رسوومت حوودودا واضووحة النقووود وةوودة ةسوواب: - ب
 لقيم السمع والخدمات اذ كان ىناك تعدد السعار السمع والخدمات.

وتعنووووي تأجيوووول االنفوووواق لفتوووورة موووون الووووزمن وامكانيووووة النقووووود مسووووتود: لمقيمووووة: - ت
 االحتفاظ بالقوة الشرائية 
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ونعنوي بيوا ان لمنقوود  عموى المتييورات اتصتصوادية الكميوة: لمتوثثيرالنقود اداة  - ث
 . واألسعارواض  عمى الدخل واالستيالك  تأثير

 : النقودخصائص   .3

 يمكن االحتفاظ بيا دون ان تتعرض لمتمف. دوام البقاء 
 .قابميتيا لالنقسام اي يمكن تجزئتيا الى اجزاء صغيرة 
  سيولة الحمل 
  التجانس 
 محدودية الوفرة  

 

اشووباه النقووود : ىووي تمووك المجموعووة موون االصووول الماليووة القابمووة لمتحووول الووى  .3
وسائل دفع بسيولة وسرعة وتشمل الودائع الزمنية وودائع التوفير لود  البنووك 
التجاريووة والودائووع االدخاريووة والسووندات الحكوميووة القصوويرة انجوول   وال يمكوون 

 ر السحب عمييا بشيكاتاستخداميا كوسائل دفع مقابل السمع والخدمات لتعذ

 الثاني :القواعد النقدية  الفصل

مجموعوووة مووون العالقوووات والتنظيموووات التوووي تميوووز النظوووام النقووودي ىوووو عبوووارة عووون 
 الحياة االقتصادية والنقدية الي مجتمع خالل فترة زمنية معينة.

والعنصر االساسي في النظام النقدي ىوو القاعودة النقديوة ونعنوي بيوا النصووص 
والتنظيمووووات والممارسووووات ذات الطبيعووووة النقديووووة التووووي توووورتبط باختيووووار  القانونيووووة

قاعوودة  وتشووير المالموو  التاريخيووة الووى وجووود نوووعين موون القواعوود النقديووة وكمووا 
 يمي:
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 القواعد النقدية
 

القواعووووووووود المعدنيوووووووووة                                          قاعووووووووودة النقوووووووووود 
 الورقية

 
 )الذىب( المعدنيين            قاعدة المعدن الواحدقاعدة 

 )الذىب والفضة(
 

 المسكوكات الذىبية         السبيكة الذىبية             الصرف بالذىب
 

 -در:لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة المص

 .6990د.عوض فاضل الدليمي النقود والبنوك  جامعة الموصل  العراق 
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 الثالث : عرض النقود الفصل

: ىوو مجموعوة وسوائل الودفع المتداولوة فوي بمودا M1مفيوم عرض النقد الضيق  .6
 ما خالل فترة زمنية معينة

مضوووافا لوووو الودائوووع الزمنيوووة  M1يتكوووون مووون  M2مفيووووم عووورض النقووود الواسوووع  .2
 انجمة وودائع االدخار الخاصة لد  البنوك التجارية.

مضوووافا لوووو االدخوووارات المودعوووة  M2مووون المفيووووم االوسوووع لعووورض النقووود:يتكون .3
 البنوك التجارية.  خارج

  توؤثر فوي عورض العوامل المؤثرة في عرض النقد: ىنواك مجموعوة مون العوامول
 -النقد منيا :

  انخفاض حصيمة الجياز المركزي من الموجودات االجنبية 
 زيادة عجز الموازنة 
 ازدياد الودائع الحكومية 
 زيادة المطموبات االجنبية 
 تقمص القروض الى الحكومة 
 انكماش مطالب الجياز المصرفي عمى القطاع الخاص 
  سرعة تداول النقود متوسط عدد مرات التي تنتقل بيا العممة من يد الى اخر 

 : سرعة تداول النقودالعوامل المؤثرة في 

 فترة استالم الدخل - أ
 سعر الفائدة - ب
 الحالة االقتصادية  - ت
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 درجة انتظام استالم الدخل - ث
 ل البيع في االقتصاداشكا - ج
 التوقعات المستقبمية - ح
 مجمووووووع الموجوووووودات الحقيقيوووووة والماليوووووة الممموكوووووة مووووون قبووووول االفوووووراد او  الثوووووروة

 .المشروعات في لحظة زمنية معينة

 وتقسم الى قسمين

 الثروة المادية 
 الثروة المالية 
قووودرة وسووورعة تحويووول اي اصووول مووون االصوووول الماليوووة او  السووويولة :يعووورف بانوووو .4

 الحقيقية الى نقد.

 وتقسم السيولة الى ثالث درجات:

 من الدرجة االولى تشمل العممة النقدية والمسكوكات الذىبية السيولة 
 الثانيوة تشومل االوراق الحكوميوة قصويرة االجول والكمبيواالت  السيولة من الدرجوة

 وودائع االدخار.
 نووووع مووون انوووواع الموجوووودات الماليوووة تكوووون قابميتوووو الثالثوووة  الدرجوووة السووويولة مووون

 لمتحول الى نقد منخفضة.

 

 لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة المصدر 

 د. سامي خميل النقود والبنوك الجزء االول 
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 الخامس : ميزانية البنك التجاري )الخصائص والهيكل( الفصل

ميزانيوووووة البنوووووك التجووووواري صوووووورة واقعيوووووة عووووون اعمالوووووو النيوووووا تبوووووين موجوووووودات تمثووووول 
وراس مالووو   وراس المووال ىووو الفوورق بووين الموجووودات والمطموبووات  ومطموبووات البنووك

 كما توضحو المعادلة االتية:

Assets(A)= Liabilities (L)+Capital(CA )……….1 

CA= A-L …………2  

 خصائص ميزانية البنك التجاري .6
  بنود الميزانية تسجل عند لحظة زمنية معينةان. 
 مجموع الموجودات = مجموع المطموبات + راس المال. 
  ان اسووتعمال احوود الموجووودات لشووراء موجووود اخوور يووؤدي الووى تغييوور شووكل

 الموجودات واليغير قيمة مجموعيا.
  الموجووووودات تووووؤدي الووووى زيووووادة الموجووووودات القووووروض لزيووووادة اسووووتعمالان 

 والمطموبات بالقدر نفسو.
 الموجوودات  خفوضالوى لسوداد القورض يوؤدي  احد الموجودات استعمال ان

 والمطموبات بالقدر نفسو.
  فييوا وذلوك ان تغير احود بنوود الميزانيوة البود ان يوؤدي الوى تغيور بنودا اخور

 الستخدام نظام القيد المزدوج

Double Entry Accounting System)) 

 

 



 
 
 

 
11 

 

 البنك التجاريىيكل ميزانية  .2

 المطموبات الموجودات
 الموارد المالية الداخمية اوال اواًل: االرصدة النقدية في

 راس المال .6 الصندوق .6
 االحتياطيات .2 البنك المركزي .2
 االحتياطي القانوني  البنوك التجارية االخر  .3

 االحتياطي الخاص  ثانيًا: اوراق مالية
 الموارد المالية الخارجية ثانيًا: قصيرة االجل .6

 اذونات الخزينة  الودائع 
 الجارية - أ اوراق تجارية 

 االجمة - ب طويمة االجل .2
 االقتراض .3 سندات 
  من البنك المركزي - أ اوراق مالية اخر 
 من البنوك االخر  - ب القروض والسمف .4
 بأصدار االوراق المالية - ت المضمونة 
 المطموبات االخر   .5 غير المضمونة 
  االخر الموجودات  .6

 المجموع المجموع
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 السادس :البنوك المركزية الفصل

لفووظ البنووك لووم يظيوور اال فووي القوورن التاسووع عشوور  البنوووك المركزيووةمفيوووم  - أ

وبدايات القرن العشرين والبنك ىو المؤسسة التي تتحمل مسوؤولية السومطة 

النقديووة فووي االقتصوواد وتشووكل الووراس فووي التنظوويم المصوورفي المووالي والتفوورد 

 بأصدار النقود االلزامية.

 -من  اىم  الخصائص ىي ما يأتي : البنوك المركزية خصائص - ب

ان البنك المركزي ىو مؤسسة نقدية ليا القودرة عموى تحويول االصوول الحقيقيوة  - أ

 الى اصول نقدية وبالعكس.

يحتول مركوز الصودارة فوي ىيكول المؤسسوات الماليوة والمصورفية  البنك المركزي - ب

 بما لو القدرة عمى خمق وتدمير النقود القانونية.

 وحيدة في كل بمد. ان البنك المركزي ىو مؤسسة - ت

 تصدر عممة تتصف بخصائص قانونية . ان البنك المركزي ىو مؤسسة - ث

 عامة النو يعود لمدولة . ان البنك المركزي ىو مؤسسة

 .ال تستيدف الرب  لبنك المركزي ىو مؤسسةان ا - ج

تقوووم بعمميووات مختمفوة عوون تمووك التوي تقوووم بيووا  ان البنوك المركووزي ىووو مؤسسوة - ح

 البنوك التجارية.

 :  البنوك المركزيةوظائف  .3
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 تنظيم وجود العممة وفقًا الحتياجات التعامل - أ

 نقدية لمبنوك التجارية. االحتفاظ باحتياطيات - ب

دارة ىذه االحتياطيات.االحتفاظ باحتياطيات   - ت  الدولة من العمالت الدولية وا 

 

 الفصل السابع : الجهاز المصرفي العراصي

 العراقي بالمراحل االتية: الجياز المصرفيمر 

 مرةمة التثسيس المصارف اتجنبية والةكومية والخاصة 

كنووووواة اولووووى لمنشوووواط المصوووورفي  6892لقوووود تأسووووس البنووووك العثموووواني فووووي بغووووداد سوووونة 

تأسوس  6935  وفوي سونة  6962العراقي  وأعقب ذلك افتتاح البنك البريطاني سونة 

اول مصوووورف عراقووووي تخصصووووي ىووووو المصوووورف الزراعووووي الصووووناعي وبحمووووول سوووونة 

تأسوس اول مصوورف حكووومي تجوواري عراقووي ىووو مصوورف الرافوودين بووراس مووال  6946

مصورف اىموي عراقوي ىوو مصورف  انشواء اول 6954نصف مميوون دينوار وفوي سونة 

 االعتماد.

  التأسيس والنشأة .6



 
 
 

 
13 

 

العراقي موع تأسويس الدولوة العراقيوة الحديثوة فوي  البنك المركزي اقترنت فكرة انشاء

السوووتكمال اسوووس سووويادة الدولوووة العراقيوووة  اذا انوووو توووم ايقووواف التعامووول  6926سووونة 

واصوووووب  مووووون بوووووالنقود العثمانيوووووة وأصوووووبحت الروبيوووووة الينديوووووة العمموووووة الرسووووومية   

الضوووروري ان تكوووون ىنووواك عمموووة خاصوووة لمدولوووة العراقيوووة وبووودا السوووعي مووون قبووول 

قبوول بعووض موون اعضووائو لبيووان اسووباب توواخر لالئحووة القانونيووة  مجمووس النووواب موون

   الخاصة بسك العممة بأسم الحكومة العراقية حسب ما نص عميو الدسوتور بالموادة 

 .6926وتكررت المطالبات سنة  6924سنة ل608

اصووودر المصووورف اول وجبوووة مووون االوراق النقديوووة التوووي تحمووول  6950فوووي سووونة و 

وىي غير مرتبطة بالجنية االسترليني بل بموا حودده ليوا القوانون مون محتوو  اسمو 

ذىبي  وىي قيمة حددىا صندوق النقد الدولي عند انضمام العراق لعضويتو سونة 

 لخارجي.وفي نفس السنة بدا المصرف مزاولة ميمات التحويل ا 6945

 تطور القوانين واألدوار .2

 6976-6956التطورات خالل المدة  - أ

 2004-6976 التطورات خالل المدة - ب

 .2064-2004 التطورات خالل المدة - ت

*************************************** 
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 -لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة المصادر :

  6990جامعة الموصل  العراق  د.عوض فاضل الدليمي النقود والبنوك. 
  698د. سامي خميل مبادئ االقتصاد الكمي. 
  6987باري سيجل النقود والبنوك واالقتصاد 
  2006بول سامويمسون ووليام نورد االقتصاد 
  2065د.عبد الحسين جميل الغالبي الصيرفة المركزية 
 البنك المركزي العراقي ذكر  اليوبيل الفضي لتاسيس البنك المركزي 
  وىيكمتوووو وتطووووره نشوووأتوالجيووواز المصووورفي العراقوووي  د. مظيووور محمووود صوووال 

2007. 

 


