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:نظام های پولی

نظام پایاپای مستقیم  _
له می در این نظام بر اساس نیاز کاالی با کاالی دیگر مباد

.شد

:نظام پایاپای غیر مستقیم _
با توجه به اشکال موجود در نظام پایاپای مستقیم و
همچنین با توسعه و رشد چشمگیر جوامع بشری و 

یف گسترش محدوده نیازهای انسانها بشر مجبور به تعر
کاالهایی خاص به عنوان تسهیل کننده در مبادالت 

.تجاری خود گردید

:نظام پولی فلزی _
اگذار در عصر پول کاالیی به تدریج نقش پول به فلزات و

.شد
طال و نقره به علت کمیابی و دارا بودن ویژگی های 

.دفیزیکی نقش پول کاالیی را بهتر به انجام رساندن
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:تقسیم بندی کشورها از نظر نظام پولی فلزی 

فلزی طال و نقره 2نظام پولی -الف 

مقدار ارزش مبادله ای : بدون رابطه مشخص قانونی , _1
لز هر یک از دو فلز بر اساس میزان فراوانی یا کمبود آن ف

.تعیین میشد 

در این نظام رابطه مشخص: با رابطه مشخص قانونی_2
.فلز تعریف شده بود 2قانونی بین ارزش 

زی بر اساس این قانون در سیستم دو فل: قانون گرشام 
ه طال و نقره نه تنها دارای یک نسبت رسمی تبدیل ب

ت عنوان واحدهای پولی می باشند بلکه دارای یک نسب
.غیر رسمی تبدیل به هم به عنوان کاال نیز هستند 
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:نظام پولی تک فلزی پایه طال _ب

نی در این سیستم فقط سکه طال رایج بوده و ارزش قانو
.داشت 

نظام پولی تک فلزی پایه نقره _ج

اصلی در این سیستم پولی فقط سکه نقره به عنوان پول
.استفاده می شد 

:نظام پولی اعتباری 

.د پول اعتباری پولی است که ارزش کاالیی ناچیزی دار

پول حکمی به آسانی و به مقدار و : پول حکمی_الف 
.تمبلغ زیاد قابل چاپ می باشد و حمل آن نیز آسان اس

:نظام پول تحریری _ب

ذیر پول تحریری یا پول سپرده را نهادهای مالی سپرده پ
.  منتشر می کنند
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:  تفاوت پول حکمی و پول تحریری 

است پول حکمی پول بیرونی اما پول تحریری پول درونی

پول تحریری به عنوان حواله ای است جهت دریافت -
پول حکمی 

پول حکمی ثروت خالص جامعه اما پول تحریری -
اینچنین نیست 

:نظام پول الکترونیکی 

این نوع از پول اعتباری در دهه های اخیر رایج شده است
اری و افراد به جای استفاده از پول حکمی یا چک از بانکد

.الکترونیکی استفاده میکنند 
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:بانک تجاری _
ش بانک تجاری که با نام بانک بازرگانی یا بانک اعتباری یاد می شود ،هدف

.تحصیل منفعت برای سهامدارانش می باشد

:  به دالیل زیر زمان پرداخت یا دریافت پول نقد بهره محاسبه می گردد_
ا وام گیرنده میتواند با استفاده از وام م: نظریه کارایی نهایی سرمایه -الف

.تولیدی انجام دهد 

بهره پاداش پس انداز است : نظریه امساک -ب

شتری مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آینده اهمیت بی: نظریه ترجیح زمان -ج
.دارد 

شم بهره پاداش افرادی است که از نقدینگی خود چ: نظریه رجحان نقدینگی -د
. پوشی میکنن 

:فعالیتهایی که بانکها در حیطه کاری خود انجام میدهند _
خرید و فروش شمش طال -2انجام معامالت ارزی -1

چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی -3

ارائه صندوق امانات -4

انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل و خارج کشور -5

.....و
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:ارکان بانکهای تجاری _

مجمع عمومی بانکها -

بانکهاشورای عالی -

هیئت مدیره هر بانک -

مدیر عامل هر بانک -

بازرسان قانونی هر بانک-
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وظایف و عملیات بانکهای تجاری _

عملیات اصلی بانک تجاری _1

تجهیز منابع مالی توسط بانک تجاری -الف 

وجوهی است که مشتریان نزد : سپرده های دیداری -1
نسبت بانک به امانت می سپارد و بانک باید عندالمطالبه

به پرداخت آن اقدام نماید 

به این نوع سپرده ها بهره : سپرده های پس انداز -2
پرداخت می شود اما چک در اختیار صاحب حساب قرار 

.داده نمی شود

سپرده های مدت دار که به : سپرده های مدت دار -3
عنوان سپرده ثابت نیز نام برده می شود در واقع یک

قرارداد کتبی مالی بین بانک و مشتری است 
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:تخصیص منابع مالی توسط بانک تجاری _ب

به این نوع اعتبار : اعطای اعتبار اضافه برداشت -1
.،اعتبار در حساب جاری نیز گفته می شود 

در این روش بانک با اخذ: اعطای اعتبار یا تضمین -2
تضمین بصورت اوراق بهادار یا اسناد دایر بر وجود مال

.ند التجاره ،به صاحبان صنایع یا تجار اعتبار اعطا می ک

ی تنزیل به معنای خرید نقد: تنزیل بروات تجاری -3
.طلب مدت دار به مبلغی کمتر است 

در این روش متقاضی وام ،با مراجعه به : اعطای وام -4
سی بانک برای دریافت وام اطالعات مورد نیاز را بانک برر
س از کرده و چنانچه بانک با پرداخت وام موافقت نماید ،پ
امضا موافقت نامه ،وام به متقاضی پرداخت می گردد
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:عملیات فرعی بانک تجاری 

و بر بانک نماینده مشتری است: خدمات نمایندگی -الف
اساس نظر مشتری عمل میکند 

جمع آوری درآمد مشتری-1

خرید و فروش اوراق بهادار برای مشتری -2

پرداخت بدهی-3

های معینی که مشتری دارد 

:خدمات عام المنفعه-ب

حفظ و حراست از اشیا قیمتی مردم -1

انتشار چکهای مسافرتی -2
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:مرکزی. مدیریت منابع و مصارف وجوه در بانک_4
بانک تجاری یک موسسه مالی واسطه است که وجوه 

راکد مردم را جذب و این وجوه را به صاحبان صنایع و 
.سایر متقاضیان وام میدهد 
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ایرانبانکداری در جهان و 

ه بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که دادو ستد و مبادل
داخت کاال بین مردم شروع شد و احتیاج به یک وسیله پر

با و سنجش ارزشها و به ویژه وصول مطالبات از مشتریان
وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد

نجام که این فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک ا
.گیرد 
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:تاریخچه بانکداری جهان 

بانکداری در دوره قدیم _1

آن رواج در امپراتوری بابل معامالت بانکی به شیوه ابتدایی: بابل _
داشت 

ت برخی از معابد که جایگاه مطمئن برای نگهداری و حفاظ: یونان _
.نداموال گرانبها و پر ارزش داشتند نیز به کار صرافی مشغول بود

بود قبل از دوره هخامنشی بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم: ایران _

بانکی عملیات بانکی روم از بیشتر جنبه ها شبیه به عملیات: روم _
.فعلی است 

ت بانکداری در چین حدود قرن ششم قبل ار میالد رواج داش: چین_
تی و اختراع کاغذ در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمی

.بسزا یافت 

:  بانکداری در قرون وسطی _2

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و 
.امپراتوری رم وجود داشت عمال از بین رفت 

:بانکداری در دوره جدید _3

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل 
.دریای مدیترانه بخصوص در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد 
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:تشکیل بانک مرکزی 

تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام 
سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکها گردید 
در ،بطوری که دخالت دولت را مستقیم یا غیر مستقیم

.کار بانکداری الزاما عملی گردانید

:  ترازنامه بانک تجاری

دی ترازنامه بانک تجاری مانند سایر موسسه های اقتصا
دارای ستون دارائیها و بدهی ها می باشد که در هر لحظه

حاصل جمع ستون دارائیها باید برابر با حاصل جمع 
.ستون بدهی ها باشد 
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:اقالم مندرج در ستون دارائیها _

وجه نقد -1

دارایی های خارجی -2

وام و اعتبارات اعطایی -3

. بروات تنزیلی-4

طلب از خارج -5

سرمایه گذاری ها -6

ساختمان ،اثاثیه و لوازم اداری -7

سایر موارد -8
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:اقالم مندرج در ستون بدهی ها 
نشان دهنده میزان بدهی و دین بانک به : سرمایه -1

.سهامداران است 
دی این قلم نشان دهنده مبلغ سو: سود توزیع نشده -2

است که بانک کسب نموده و متعلق به سهامداران می
.باشد 

یل سرمایه در گردش بانک تجاری را تشک: سپرده ها -3
.می دهند 

استقراض از سایر بانکها -4
استقراض از بانک مرکزی -5
وجوه اداره شده -6
بروات پرداختی -7
بروات وصولی -8
سود و زیان -9

بروات قبولی و پذیره نویسی -10
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ا صول اساسی در بانکداری 

رعت بانک در هر لحظه می تواند به س: اصل نقدینگی -1
.اقالم مختلف دارائیها را به وجه نقد تبدیل کند 

اصل منفعت -2

این اصل موضوع برگشت اصل و بهره: اصل امنیت -3
.وام است 

:روشهای افزایش منابع مالی در بانک تجاری _

استقراض_

فروش اوراق بهادار _

عدم توزیع سود بین سهامداران _

تنزیل مجدد اسناد تجاری نزد بانک مرکزی _
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:اعضای بازار پول و سرمایه
ارات بازار پول و سرمایه بازارهایی هستند که در آنها اعتب

کوتاه مدت و بلند مدت دادو ستد معامله می شود
جلسه چهارم 

وظایف و عملیات بانکهای تجاری _
عملیات اصلی بانک تجاری _1

تجهیز منابع مالی توسط بانک تجاری -الف 
وجوهی است که مشتریان نزد : سپرده های دیداری -1

نسبت بانک به امانت می سپارد و بانک باید عندالمطالبه
به پرداخت آن اقدام نماید 

به این نوع سپرده ها بهره : سپرده های پس انداز -2
پرداخت می شود اما چک در اختیار صاحب حساب قرار 

.داده نمی شود
سپرده های مدت دار که به : سپرده های مدت دار -3

عنوان سپرده ثابت نیز نام برده می شود در واقع یک
.قرارداد کتبی مالی بین بانک و مشتری است 



پول و ارز و 
بانکداری 

:تخصیص منابع مالی توسط بانک تجاری _ب

به این نوع اعتبار : اعطای اعتبار اضافه برداشت -1
.،اعتبار در حساب جاری نیز گفته می شود 

در این روش بانک با اخذ: اعطای اعتبار یا تضمین -2
تضمین بصورت اوراق بهادار یا اسناد دایر بر وجود مال

.ند التجاره ،به صاحبان صنایع یا تجار اعتبار اعطا می ک

ی تنزیل به معنای خرید نقد: تنزیل بروات تجاری -3
.طلب مدت دار به مبلغی کمتر است 

در این روش متقاضی وام ،با مراجعه به : اعطای وام -4
سی بانک برای دریافت وام اطالعات مورد نیاز را بانک برر
س از کرده و چنانچه بانک با پرداخت وام موافقت نماید ،پ
.امضا موافقت نامه ،وام به متقاضی پرداخت می گردد
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:عملیات فرعی بانک تجاری 

بانک نماینده مشتری است و بر: خدمات نمایندگی -الف
اساس نظر مشتری عمل میکند 

جمع آوری درآمد مشتری-1

خرید و فروش اوراق بهادار برای مشتری -2

پرداخت بدهی های معینی که مشتری دارد -3

:خدمات عام المنفعه-ب

حفظ و حراست از اشیا قیمتی مردم -1

انتشار چکهای مسافرتی -2

:مرکزی. مدیریت منابع و مصارف وجوه در بانک_4
بانک تجاری یک موسسه مالی واسطه است که وجوه راکد 

مردم را جذب و این وجوه را به صاحبان صنایع و سایر 
.متقاضیان وام میدهد 


