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 مقدمة:

يعترب التمويل الدويل الشغل الشاغل لدول العامل وخاصة الدول النامية، وذلك لالمهية الكبرية اليت حيظى هبا      

من قبل الدول املاحنة والدول املتلقية وحىت على املستوى الدويل، وتتعدد اشكال التمويل الدويل من استثمارات 

 رة اخلارجية، القروض، املساعدات...اخل.مباشرة وغري مباشر، عائدات سياحية، مداخيل التجا

وتعترب املؤسسات املالية اليت انشات يف مؤمتر بروتن وودز من بني املؤسسات املسامهة يف التمويل الدويل من      

جهة ويف تنظيم الشؤون االقتصادية واملالية من جهة اخرى، فهي تقوم بتمويل الدول احملتاجة اىل التمويل وذلك 

دميها لقروض كما اهنا تقوم بتنفيذ برامج الصالح اقتصاديات الدول النامية من اجل تشجيع النمو من خالل تق

 االقتصادي هبا.

 كما اهنا تعمل على حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات وتنظيم اسعار الصرف للعمالت.    

قدمة احملاضرات واالعمال املوجهة املوعلى ضوء ما سبق ذكره، حتتوي هذه املطبوعة على خالصة جملموعة من 

بشكل اساسي ضمن املقاييس ذات الصلة بالتمويل الدويل، وقد مت تقسيم مضمون هذه املطبوعة اىل اربعة 

 فصول، كما يلي:

 مفهوم التمويل الدولي وعناصره. الفصل االول:-

 .المؤسسات المالية الدولية واالقليمية للتمويل الدولي الفصل الثاني:-

 الفصل الثالث:اإلصالح اإلقتصادي و المالي. -

 المنهج النقدي لميزان المدفوعات. الفصل الرابع:-

وما قد يهمنا يف هذا الصدد هو ان حتقق هذه املطبوعة غايتها االساسية فيما يتعلق بتعميق الفهم واحسان     

 التحليل ضمن االطار العلمي السليم.

 شاكرة لكل املالحظات والتعقيبات املقدمة حول املطبوعة يف امل وتصحيحها. سأكونويف االخري    
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مؤسسات التمويل اهم المقترحات المقدمة في مؤتمر بروتن وودز واهم  المبحث االول:

 االقليمية.

11 

 11 المطلب االول: اهم المقترحات المقدمة في مؤتمر بروتن وودز:

 13 المطلب الثاني:نتائج بروتن وودز، انهيار وسبب فشل المؤتمر.

 18 االقليميةالمطلب الثالث: مؤسسات التمويل 

 34  المبحث الثاني: ماهية صندوق النقد الدولي.

 34 المطلب االول: مهام واهداف  الصندوق

 31 المطلب الثاني: مصادر اموال الصندوق:

 31 المطلب الثالث: اشكال القروض  التي يقدمها الصندوق ومجاالت المساعدة الفنية

 32 ماهية البنك الدولي. المبحث الثاني:

 32 المطلب االول:مفهوم البنك الدولي.

 36 وعالقته  بصندوق النقد الدولي . مهام البنك الدوليالمطلب الثاني: 

 38 .المطلب الثالث: مؤسسات البنك الدولي

 الفصل الثالث:اإلصالح اإلقتصادي و المالي.

 25 المبحث االول: مدخل حول اإلصالح اإلقتصادي والمالي.

 25 تعريف االصالح االقتصادي.المطلب االول: 

 28 المالي. باالصالح وعالقته المالى اإلصالح تعريف الثاني: المطلب
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 111 المراجع

 

 مفهوم التمويل الدولي وعناصره. الفصل االول:

 

 

امر ضروري  الستمرار أي  اقتصاد كان سواء كان ناميا او متقدما، ويعترب اكثر   يعترب توفر التمويل الدويل    

توفري   ، اضافة اىلةقتصادياإل ة، وذلك الستمرار عملية التنميةالبلدان الناميقتصاديات حاجة جوهريه إل

برأس املال األجنيب  ةستعانلالة جندها مضطر  ةاحتياجات اخرى للدولة، ونظرا لفقدانه او ضعفه يف البلدان النامي

اشكال  خذيألسد النقص احلاصل فيه، وتتنوع مصادر التمويل حسب اجلهات او اهليئات املاحنة، كما انه 

 خمتلفة، ومن اجل التفصيل اكثر قمنا بتقسيم الفصل اىل املباحث التالية:

 المبحث االول:مفهوم التمويل الدولي.

 ي ، مخاطره واثاره.المبحث الثاني:اهمية واهداف التمويل الدول

 المبحث الثالث:تطور التمويل الدولي.
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 مفهوم التمويل الدولي. المبحث االول:

ان الدول النامية تعاين عجزا كبريا يف التمويل وهذا ما يؤدي اىل عرقلة املشاريع التنموية، ومن اجل احملافظة     

على نشاطها واستمراريتها فإهنا تلجا اىل توفري التمويل عن طريق التوجه اىل جمموعة من املصادر، ويتخذ هذا 

 اإلضافة اىل عناصر اخرى يف هذا املبحث.التمويل جمموعة من االشكال، سوف نتطرق اىل كل هذا ب

 المطلب االول: تعريف التمويل الدولي.

لقد قدمت جمموعة من التعاريف من حول مفهوم التمويل الدويل، وذلك حسب وجهة النظر اليت اختذت     

 يف صياغة هذه التعاريف، سوف نتطرق اليها يف هذا املطلب.

 (.International Finance)  تعريف التمويل الدولي اوال:

  International Financeتشري الكثري من البحوث االقتصادية اىل ان مصطلح التمويل الدويل    

، وهذا يعين توفري املصادر املالية لتغطية نفقات جاريه او رأمساليه وفق شروط  Financeيتألف من كلمتني

 منذ العقود األوىل من القرن العشرين اما كلمة معينه تتضمن السعر واآلجل، وبات هذا املفهوم شائعا

International فيقصد هبا جمموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد احلرب العاملية الثانية، حيث النظام ،

الدويل اجلديد الذي ساد بعد احلرب، ونشأت على اثره املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك 

مري... كما وتشري كتابات اخرى بأن ما قصد بالتمويل الدويل، هو ذلك اجلانب من الدويل لألنشاء والتع

 1نتقال رؤوس األموال دوليا. إبتوفري و  ةاملرتبط ةالدولي ةقتصاديالعالقات اإل

مصطلح التمويل الدويل اىل انتقال رؤوس االموال بكافة اشكاهلا بني دول العامل املختلفة، ويتكون املصطلح -

كلمتني ، الكلمة االوىل ندرة املعروض من راس املال مقارنة باملطلوب منه مما يؤدي اىل فجوة بني العرض من  

 والطلب على راس املال ويتطلب ذلك ضرورة سد هذه الفجوة.
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 حترك راس املا ليا، ويعين ذلك انوتشري الكلمة الثانية اىل الصفة اليت حتكم عملية التمويل من حيث كونه دو 

 2على جتاوز احلدود السياسية لدول العامل. ينطوي

ان النظرة التقليدية للتمويل هي عملية احلصول على االموال واستخدامها لتشغيل او تطوير املشاريع واليت -*

 3ترتكز اساسا على حتديد افضل مصدر للحصول على اموال من عدة مصادر متاحة.

 ،عددة االطرافويل مبؤسساته املختلفة )املتدالنظام النقدي الالتمويل الدويل يقصد به االليات اليت يوفرها -*

تسوية  اضألغر الرمسية، اخلاصة( لتلبية متطلبات حركة انتقال رؤوس االموال الدولية، سواء تلك املتجهة 

 4نمية.متويل الت ألغراضذاتية تتعلق بفرص العوائد او  ألغراضاالختالالت يف موازين املدفوعات، او 

الدويل هو توفري االموال الالزمة للقيام باملشاريع االقتصادية وتطويرها وذلك يف اوقات احلاجة اليها  التمويل-*

طوير املشاريع اهلدف منه هو تفاذ انه خيص املبالغ النقدية وليس السلع واخلدمات وان يكون بالقيمة املطلوبة 

 5العامة منها واخلاصة ويف الوقت املناسب.

 التي تعنى بها المالية الدولية:ثانيا:الجوانب 

نتقال رؤوس إقصد بالتمويل الدويل، هو ذلك اجلانب من العالقات االقتصادية الدولية املرتبطة بتوقري و  ان ما   

 األموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها:

 .تسوية مدفوعات قيم او امثان الصادرات واملستوردات ما بني الدول-2

بشكل قروض او استثمارات من الدول املتقدمة واملنظمات الدولية والشركات متعددة اجلنسيات  تدفق االموال-0

 اىل الدول النامية هبدف متويل مشاريع تنموية او استثمارية مباشرة.

الت وفوائد قروضها املستحقة او حتوي ألقساطتدفق االموال من الدول النامية اىل الدول املتقدمة تسديدا -3

 6ستثمارات الشركات او توظيفا ملدخرات مواطين هذه الدول.ا ألرباح
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لة التعويضات يف العامل )كما يف حا ةالسائد ةعلى األوضاع السياسي ةعلى البلدان املرتتب ةاأللتزامات املالي-4

 7عند حصول حرب... اخل(.

 التمويل الدولي.شكال أو المطلب الثاني: انواع 

 يتخد التمويل الدويل عدة اشكال ختتلف فيما بينها حسب طبيعتها وشروط منحها:   

 نواع التدفقات المالية الدولية:أ وال:أ

 تنقسم التدفقات املالية الدولية اىل:   

هي تلك التدفقات اليت تتم بقرار من السلطة النقدية يف الدولة املقرضة، وتنتج هذه  التدفقات الرسمية:-1

التدفقات عن ادارة السلطة ملوارد الدولة املالية لتحقيق اهداف حمددة ولتكن توازن ميزان املدفوعات على سبيل 

ملتلقية، ية حلكومات الدول اهذه التدفقات الرمسية عادة شكل املنح واملعونات او القروض الرمس وتأخذ-املثال

وترتبط اىل حد كبري بالعوامل السياسية، حيث ترى الدول املاحنة ضرورة حتقيق اهداف سياسية واقتصادية معينة 

 8يف املناطق اليت توجه قروضها اليها.

يف الدولة  تدفقات من القطاع اخلاص -هي اليت خترج من الدولة املقرضة بقرارات خاصة التدفقات الخاصة:-1

 (A( اىل القطاع اخلاص يف الدولة )B وتنقسم اىل ثالثة انواع هي: االستثمار االجنيب املباشر، واالستثمار ،)

 االجنيب غري املباشر، والقروض املصرفية.

تحرك هبدف حتقيق اكرب عائد ممكن على هذه االموال، وقد يشتمل وميكن القول ان رؤوس االموال اخلاصة ت

هذا اهلدف على الرغبة يف زيادة الصادرات كما يف حالة تسهيالت املوردين، او على الرغبة يف زيادة االرباح كما 

 .9يف حالة القروض املصرفية والسندات الدولية واالستثمارات املباشرة

 التمويل الدولي: ثانيا: أشكال

 تتمثل اشكال التمويل الدويل فيما يلي:   
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 االستثمار االجنبي المباشر.-1

ية اليت ينظر هبا من حيث الزاو وختتلف من تعريف اىل اخر وذلك لالستثمار األجنيب املباشر تعريفات متعددة، 

 من بني اهم التعاريف جند: ،منه ضإليه والغر 

 ىحركة دولية لرأس املال على املد:االستثمار األجنيب املباشر بأنه  (Hymer 1960)  قد عرفل-

 .حبيث يكون املستثمر يراقب مباشرة املؤسسة األجنبية الطويل

يف رأس املال بشكل أساسي إىل السيطرة على إدارة وأرباح  التحركات:بأنه  (Kojima 1982) عرفه-

 .مؤسسات األعمال األجنبية

االستثمار الذي يستلزم السيطرة )اإلشراف( على املشروع. يأخذ هذا :عرفه بأنه في (Bertin 1980) أما- 

 االستثمار شكل إنشاء مؤسسة من قبل املستثمر وحده أو باملشاركة املتساوية أو ير متساوية.

االستثمار األجنيب املباشر على أنه:  (UNCTAD 2009) عرف تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية-

اقتصاد ما )املستثمر   ينطوي على عالقة طويلة املد ويعكس مصلحة دائمة وسيطرة من كيان مقيم يف استثمار

األجنيب، أو الشركة األم( وذلك يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد أخر )مؤسسة االستثمار املباشر أو املؤسسة التابعة 

 .ا أو فروع الشركات األجنبية

تعريفا كالتايل: االستثمار األجنيب  (OCDE 2008) التنميةوقد أعطت منظمة التعاون االقتصادي و -

دائمة من قبل مؤسسة مقيمة يف اقتصاد معني )املستثمر املباشر( يف مؤسسة )مؤسسة  املباشر يعكس مصلحة

 املستثمر مصلحة الدائمة وجود عالقة طويلة املد بنيللعا باالستثمار األجنيب املباشر( مقيمة يف اقتصاد أخر. وت

باشر ومؤسسة االستثمار املباشر، ودرجة كبرية من التأثري علي إدارة املؤسسة وذلك من خالل ملكية مباشرة امل

 10او ملكية مشرتكة.
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 قامةإلاالستثمارات االجنبية هي حتركات االموال النقدية او العينية واحلقوق املعنوية من بلد اىل اخر 

مشروع استثماري او املسامهة يف راس مال مشروع قائم، هبدف حتقيق ربح يفوق ما يتوقع احلصول عليه من 

البلد املصدر هلا، واصبحت االستثمارات االجنبية الوسيلة التمويلية اليت تسعى اليوم اىل اجتذاهبا كافة الدول 

 11النامية.

 االستثمار االجنبي غير المباشر.-1

وم االستثمار األجنيب غري املباشر بشكل خاص يف األوراق املالية على االستثمارات املوجهة ينطوي مفه     

لشراء األوراق املالية واليت تصدرها اهليئات العامة أو اخلاصة يف الدول النامية، على أال يكون لألجانب حق 

ون هلم احلق يف باستثماراهتا. يف حني يك إدارة املشروع أو اختاذ القرارات أو الرقابة على تلك املشروعات املرتبطة

  ،باشرقصري األجل إذا ما قارناه باالستثمار األجنيب امل ري مشاركتهم. كما يعترب استثمارااحلصول على عائد نظ

ادية من خالل يف حتقيق التنمية االقتص ا إن لسوق األوراق املالية جانبا إجيابيا يتمثل بأهنا تؤدي دورا مهماكم

إتاحة قناة إضافية، إىل جانب املصارف والتمويل الذايت، لتمويل إنشاء شركات جديدة أو التوسع يف الشركات 

 12القائمة من خالل طرح األوراق املالية ومنها اسهمها للتداول.

 القروض:-1

 أجل من ال؛باألمو  يدعمه الذي الدائن جتاه ألفرادا أحد به يدين الذي الواجب يف القروض مفهوم يتمثل    

 القائمة غري توالتفاعال األخالقية، االلتزامات ليشمل استخدامه يتم املصطلح هذا بأن علًما أهدافه، أحد بلوغ

 سداد على ينهاح االتفاق ويتم املال، منح على الدائن يوافق عندما القرض يتحققو  ،االقتصادية القيمة على

 .الفائدة إضافة يتم احلاالت، بعض ويف األصلي، املبلغ

 تأمينية كاسرتاتيجية  ية،املستقبل الشرائية القوة الستخدام املثالية الوسيلة تُعد القروض فإن التمويل، جمال يف أما   

كما  .املنافسة قيد وعلى 13السوق، يف للبقاء تسعى اليت الشركات مساندة أو الصغرية، املشروعات النطالق
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هتيمن على بقية مصادر التمويل من حيث اختاذها النصيب االكرب من التدفقات االجنبية املوجهة للدول  ااهن

 .14النامية

 المساعدات الدولية:-3

املساعدات الدولية تعترب حتويال للموارد املالية من الدول املتقدمة املاحنة اىل الدول النامية يف قلب السياسات -*

 15مخسينيات القرن املاضي واليت يطلق عليها بالتعاون والتنمية.الداعمة للتنمية منذ 

هي جزء من التمويل الرمسي للتنمية الذي حتصل عليه الدول النامية من الدول املتقدمة، وتشمل املنح واهلبات -*

 16والقروض امليسرة.

الدول املاحنة تقدم املساعدات اىل الدول لدوافع اقتصادية او سياسية او انسانية لتخفيف الفقر واالمراض اذ    

كوجود   ألسبابو تتناقص حجم مساعداهتا اىل الدول الفقرية  بدأتاملتقدمة  الرأمساليةان الدول املاحنة من الدول 

 17واسباب سياسية.ازمات اقتصادية، او اخنفاض عائداهتا وخاصة من النفط، 

 العائدات السياحية.-2

الذي ميارسه الفرد بعيًدا عن منزله حبثًا عن اجلمال البصري والراحة النفسية  النشاط الرتفيهي السياحة هي

واالسرتخاء واملتعة وطلًبا للتجديد، ويشمل هذا النشاط االستفادة من اخلدمات التجارية املقدمة للسياح، وقد 

النشاطات عن شكل احلياة اجلديدة بداية من القرن السابع عشر يف أوروبا، لكن السياحة نتج هذا النوع من 

ة يف العصور بصورهتا البسيطة والعشوائية قدمية أكثر من ذلك بكثري، فهناك الكثري من النشاطات املشاهب

 الكالسيكية القدمية.

 فهو: إّن نشاط القطاع السياحي ضرورّي للبالد عامة واملواطن خاصة،   
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: وزيادة الدخل القومي للبالد، حىت أن بعض البلدان مصدر مهم لتوفير األموال وقوة االقتصاد الوطني -أ

 تعتمد بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفري رأس املال وبناء املشاريع. 

 : حيث تساهم يف احلد من البطالة.توفير فرص العمل-ب

ني السائحني يف االنفتاح على الثقافات األخرى والتبادل الثقايف والفكري ب: تسهم السياحة االنفتاح الثقافي -ج

 واملواطنني املقيمني يف البالد.

حيث يساعد كل ما مت ذكره يف التقدم والتطور يف البلدان اليت تستقطب السياح والبلدان  التقدم والتطور:-د

 18األصلية للسياح أيضاً.

 .الصادرات( ) حصيلة عائدات التجارة الخارجية-6

تعترب حصيلة الصادرات املصدر الرئيسي للموارد املالية املتدفقة اىل البلد، حيث تؤدي اىل ارتفاع الدخل     

الوطين، وكذلك يؤدي اىل زيادة االنفاق العام، وبالتايل يؤدي اىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات مما يشجع 

ة يشكل يتم انعاش االقتصاد الوطين، اال ان هذا املصدر يف الدول النامياملستثمرين على زيادة استثمارهم وبالتايل 

 التالية: لألسبابمعضلة اساسية وذلك 

اخنفاض قيمة الصادرات السلعية ويعود لضعف االنتاج احمللي، زيادة الطلب احمللي على املنتجات احمللية، تدهور -

اع اءات احلماية اجلديدة، الثروة العلمية والتكنولوجية، ارتفاسعار السلع االولية يف االسواق العاملية، زيادة اجر 

 اسعار السلع املصنعة.

ضعف الصادرات غري املنظورة كخدمات النقل والصريفة والسياحة والتامني ودخول االستثمارات االجنبية، -

 19حيث تعاين من ضعف واضح مقابل اخلدمات املقدمة.
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 دوافع التمويل الدولي. ومصادر  المطلب الثالث:

ختتلف مصادر التمويل الدويل باختالف اجلهات اليت متنح منها هذا التمويل، كما انه يوجد عدة دوافع جتعل    

 الدول تلجا اليهن وهذا ما سنتطرق اليه يف هذا املطلب.

 مصادر التمويل الدولي.اوال:

 ان مصادر احلصول على التمويل الدويل تتمثل يف:   

 (. Multilateral Sources of Financeمصادر التمويل متعددة االطراف: )-2

 تتمثل مصادر التمويل متعددة االطراف يف مصدرين اساسيني مها:   

 إلنشاءلمؤسسات التمويل الدولية وتضم: صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل وتوابعه )البنك الدويل -*

 والتعمري، مؤسسة التمويل الدولية، املؤسسة الدولية للتنمية(

ريقي، البنك ، بنك التنمية االفاألوريبمؤسسات التمويل الدويل االقليمية وهي كثرية منها: بنك االستثمار -*

ي، صندوق االقتصاد اءلإلمناالسالمي للتنمية، بنك التنمية االسيوي، صناديق التنمية االقليمية )الصندوق العريب 

 التنمية السعودي، صندوق اوبك للتنمية(، صندوق النقد العريب، بنك االمريكيتني للتنمية.

 يتميز هذا النوع باخلصائص التالية:

 غري قابل للشطب واعادة اجلدولة .-*

 سنة. 02اجال هذا النوع من التمويل طويلة قد تصل اىل -*

 20متنح القروض للدول االعضاء.-*

 (.  Sources of Finance Bilateralيل الثنائية. )مصادر التمو -1

يتمثل هذا النوع من التمويل يف تلك القروض واملساعدات اليت تعقد بني حكومات الدول املختلفة وتعترب     

الدول املاحنة كالدول الكربى ماحنة للتمويل الثنائي والذي تستفيد منه الدول النامية، ويتم منح القروض بعد 
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املفاوضات جترى بني الدول املاحنة وحكومة الدولة املتلقية، ويعتمد بدرجة اوىل على قرار سياسي لدى جولة من 

الدول املاحنة اليت تسرتشد بتوصية املنظمات الدولية، اما املفاوضات بني الطرفني فتجرى حول قيمة القرض، 

 اجل استحقاقه، طريقة انفاق القرض، كيفية سداده، فرتة السماح..اخل.

 يتميز هذا النوع من التمويل مبا يلي:

 ضة جدا.فسنة، خدمة الدين منخ 32طول مدته حيث تصل اىل -*

 سنوات. 22-3فرتة السماح قبل البدء بتسديد القرض ترتاوح ما بني -*

 اسعار الفائدة قليلة عن اسعار الفائدة السائدة يف السوق.-*

 مينح لدعم ميزان املدفوعات. مينح القرض لتمويل مشاريع البىن التحتية، كما-*

 21قد تشرتط الدول املاحنة حصرا استرياد املكون االجنيب للمشروع التنموي من اجل تنفيذه يف الدولة املتلقية.-* 

 التمويل التجاري الدولي:-1

تلجا الدول واملؤسسات والشركات الكربى اىل تغطية احتياجاهتا من اسواق ادوات الدين الدولية )سوق    

السندات( عن طريق اصدار السندات فصرية االجل او متوسطة او طويلة االجل، سواءا كانت هذه االسواق يف 

 الدول املصدرة للعمالت العاملية او يف االسواق العاملية احلرة.

ن شروط اصدار السندات هو كون اجلهة املصدرة مؤهلة لالقرتاض من خالل اصدار السندات، وهذا وم   

التأهيل يتم من خالل حصول اجلهة املصدرة على تصنيف ائتماين دويل من احدى وكاالت التصنيف الدولية 

(، ويف حالة كون BBBاملعروفة ، وجيب ان ال يقل التصنيف للجهة الراغبة باالقرتاض عن درجة االستثمار ) 

(، او اقل فهذه الدرجة تصنف كوهنا درجة مضاربة، حيث تتميز بارتفاع  BBالتصنيف اقل من ذلك مثال ) 

كلفة االصدار، وخاصة كلفة تغطية االصدار وادارته وبيعه، كما تتميز بارتفاع سعر الفائدة على السندات 

 املصدرة.
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ويل او لعدم مقدرهتا على اصدار السندات او اي ادوات دين اخرى، اما يف حالة عدم رغبة اجلهة طالبة التم   

فهي تلجا اىل البنوك العاملية، اذا اقتنعت جبدوى التمويل وقدرة اجلهة املقرتضة على السداد، فيتم ذلك التمويل 

 22وب.لمباشرة من قبل البنك او من خالل جتمعات بنكية ويعتمد حجم البنوك املشاركة على حجم التمويل املط

 دوافع التمويل الدولي. :نياثا

 تتمثل دوافع التمويل الدويل يف:   

 تنطلق عادة من املصاحل االسرتاتيجية واالهتمامات السياسية اخلارجية للدول املاحنة.الدوافع السياسية: -1

ل مصدر هام متث ألهناتشك الدول النامية امهية اقتصادية اساسية للدول املتطورة، الدوافع االقتصادية: -1

 العاملة واملواد االولية، ولتصريف السلع واالستثمارات. لأليدي

: وتنبع من الرغبة يف حتسني الصورة امام اجملتمع الدويل من خالل تقدمي برامج مكافحة الفقر دوافع اعالمية-1

 يف العامل، او تقدمي مساعدات يف حاالت الكوارث.

معاناة  يف اعتباراهتا انقاذ االرواح اليت تتعرض لكارثة ما او ختفيف تأخذوهي املساعدة اليت  دوافع انسانية:-3

املتضررين اثناء حالة الطوارئ وبعدها مباشرة، وتكون بسبب كارثة طبيعية او بيئة او تكنولوجية او غريها من 

 شاهنا تعريض حياة الناس للخطر.

بغرض حتقيق االمن واالستقرار ودعم احللفاء، حيث متنع اي : وهي قد تكون اهداف اخرى للمساعدات-2

مساعدة عن الدول احلليفة للدول املعادية، او الرشاوي الدولية لشراء مواقف دول معينة او كسب تصويتها او 

ىل اهلدف ا باإلضافةاستخدام قواعدها العسكرية وجماهلا اجلوي ويتم من خالل مساعدات اقتصادية وعسكرية، 

خلفها مجيعا وهو احداث التغيري االجتماعي حىت يتم اعادة هيكلة الدول بالصورة اليت تفضلها اجلماعات  املضمر

 23النشطة يف الدول املاحنة.

 . االيجابية آثارهو التمويل الدولي  مخاطر اهمية،المبحث الثاني: 
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يكتسي التمويل الدويل امهية كبرية لدى الدول سواءا كانت ماحنة او متلقية، كما ان له امهية كبرية على    

املستوى الدويل، اال ان عملية التمويل الدويل حمفوفة باملخاطر اليت تأثر على الدول املتلقية خاصة اذا تعلق االمر 

قية، و يساعد على استمرار النشاط التنموي يف الدول املتلباملشروطية، ومن جانب اخر فان له اثار اجيابية فه

 سوف نتطرق اىل هذه العناصر يف هذا املبحث.

 المطلب االول: اهمية التمويل الدولي.

 تتمثل امهية التمويل الدويل يف:    

 اوال: اهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المتلقية:

 تتمثل امهية التمويل الدويل بالنسبة للدول املتلقية يف:    

 تدعيم برامج وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.-2

 رفع مستوى معيشة السكان.-0

 مواجهة العجز يف موازين املدفوعات وسد الفجوة بني االستثمارات املطلوبة واملدخرات احملققة.-3

 واحملافظة على مستوى املعيشةدعم االستهالك احمللي -4

املمولة من خالل  اىل تفاعل املشروعات باإلضافةتوفري التكنولوجيا املتقدمة وخربات ادارية رفيعة املستوى -2

االستثمارات االجنبية املباشرة مع االسواق املالية، وهذا ما يؤدي اىل زيادة االنتاج من السلع القابلة للتصدير  

 24رص توظيف وحتسني جودة االنتاج.كما يؤدي اىل توفري ف

 توفري رؤوس االموال الالزمة الجناز املشاريع اليت يرتتب عليها:-6

 توفري فرص جديدة للعمل لغرض احلد من البطالة او القضاء على البطالة.-*

 حتقيق التنمية االقتصادية يف البالد.-*

 حتقيق االهداف املخصصة من قبل الدولة.-*
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 25 الفراد اجملتمع عن طريق حتسني الوضعية املعيشية هلم.حتقيق الرفاهية -7

ان توفري عنصر كاف من السيولة الدولية والعمالت املختلفة كالدوالر واجلنيه االسرتليين يضمن استقرار -8

اسعار الصرف بني العمالت الوطنية، من خالل توفري قدر كايف من السيولة الدولية للدفاع عن اسعار الصرف، 

يدخل البنك املركزي بائعا او مشرتيا لعملته الوطنية مقابل العملة االجنبية هبدف حتقيق االستقرار يف سعر حيث 

 26العملة الوطنية ضمن حد معني.

 :اهمية التمويل من وجهة نظر الدول المانحة ثانيا:

 تتمثل امهية التمويل الدويل بالنسبة للدول املاحنة يف:    

 فع السياسية بالنسبة للتمويل املتدفق من املصادر الرمسية الثنائية واملتعددة االطراف.سيادة االهداف والدوا-2

 حتسني صورة الدولة املاحنة امام اجملتمع الدويل واظهارها كدولة حتارب الفقر يف العامل.-0

للدولة املاحنة  ةحتمل الدول املاحنة للقرض املشاريع املمولة بالقرض تكاليف النقل والتامني لدى شركات تابع-3

 27باإلضافة اىل تكاليف اخلرباء واملشرفني.

محاية مصاحل بعض القطاعات االنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي الذي ينتج كميات كبرية ويؤدي اىل عدم -4

تصديرها اىل اخنفاض اسعارها و واصابة املنتجني بأضرار جسيمة وهبذا ميكن التخلص من الفوائض السلعية عن 

 28طريق القروض واملساعدات. 

 توى  العالمي:اهمية التمويل الدولي على المس ثالثا:

 تتمثل امهية التمويل الدويل على املستوى الدويل يف:    

حتقيق واالبقاء باملبادالت التجارية منها الصادرات والواردات بني خمتلف البلدان وذلك عن طريق التمويل -2

 الدويل.
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وهلا يف حالة حصول العامل وحصتامني االلتزامات املالية على البلدان املرتبة على االوضاع السياسية السائدة يف -0

 احلرب او مطالبة بتعويضات مالية.

 29 تامني التدفقات الدولية لرؤوس االموال بأشكاهلا املختلفة )كالقروض، االستثمارات، املساعدات...اخل(.-3

متويل حركة التجارة الدولية من السلع واخلدمات واي اخنفاض يف مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة -4

لتجارة يؤدي اىل انكماش العالقات االقتصادية بني الدول، واذا كان القطاع اخلارجي يف معظم الدول يعد مبثابة ا

القطاع احملرك للنمو فان اخنفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدالت النمو ويقلل حجم 

ولية كافية ومن مثة وجب توفري سيولة د االنتاج املخصص للتصدير والسلع املستوردة لالستثمار واالستهالك

 30 لتمويل احلجم املتزايد من جتارة السلع واخلدمات وحركة االستثمار الدوليني.

 مخاطر التمويل الدولي.المطلب الثاني: 

ف اهليكلي فرضه صندوق النقد الدويل يف برامج التكيييإن عامل االنفتاح غري احملدود و التحرير املايل الذي     

للسماح لالقتصاديات الناشئة بالدخول يف االقتصاد العاملي بأكثر كفاءة صار حمل امتعاض من قبل الكثري من 

البلدان ،باخلصوص منذ منتصف التسعينات أين تفجرت أزمات مالية ضربت اقتصاديات العديد من البلدان 

جنبية مبختلف ايد تدفقات االستثمارات األالناشئة ؛يف أمريكا الالتينية و بعض البلدان اآلسيوية متزامنة مع تز 

صنوفها بعد انتهاج هذه البلدان لسياسات التحرير املايل حلساب رأس املال ، أثبتت فعليا حدهتا يف خلق 

أين متكنت من عصف اقتصاديات بلدان أمريكا الالتينية و زعزعت منوها  2992- 2994األزمات يف سنة 

حاملة موجة من االهنيارات املالية ضربت العديد  2997رجنتني لتأيت خريف و استقرارها بدءا باملكسيك مث األ

  .من االقتصاديات اآلسيوية

و لقد أفرزت هذه األزمات نتائج خطرية و سلبية على خمتلف االقتصاديات اليت ضربتها و مل يتوقف األمر عند 

هذا احلد فحسب بل تعداه إىل لدميومة األزمة و اجتياحها العديد من االقتصاديات األخرى ، لتضرب استقرارها 
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من األزمات  %22هيئات دولية أن فحسب تقارير  ،بشكل حاد ، و هو ما أصطلح عليه بعدوى األزمات

وقعت يف االقتصاديات الناشئة و هو ما استدعى إلزامية القيام بإصالحات إقتصادية و مالية عميقة هبدف رفع  

كفاءة الرقابة املصرفية بالشكل الكايف خصوصا ما أعقب ذلك من تكاليف باهضة تكبدهتا االقتصاديات 

يت نامية بالنسبة لالقتصاديات الصناعية من حجم تدفقات رؤوس األموال الاملتقدمة بفعل تنامي أمهية البلدان ال

من إمجايل التدفقات العاملية خالل التسعينات و من حيث أمهيتها التجارية ، إذ متثل حجم جتارة  %42بلغت 

 . %02الدول الصناعية معها حوايل 

سمح هم إىل التفكري يف أسلوب منهجي يهذه الظواهر صارت مثرية للجدل و حمل اهتمام الباحثني دافع إيا

بتطبيق سياسات التحرير املايل حلساب رأس املال يكون أكثر سالمة و يضبط توقيت كل مرحلة، و قد حتملت 

البلدان اليت تعرضت هلذه األزمات لنتائج خطرية ؛ فدمر اقتصادها الذي بذلت جهودا جبارة يف سبيل تطويره، 

ملصرفية بإفالس الكثري من البنوك بسبب قيام املودعني األجانب أو املقيمني بسحب إذ اهنارت نظمها املالية و ا

مليار  22ودائعهم حتت طائلة تنامي املخاطر تزايد خسائر السوق املايل ففي األرجنتني فقد النظام املايل حوايل 

تقلص (مما أدى إىل 2992مارس  32إىل  2994ديسمرب  03أشهر فقط ) من  3دوالر خالل فرتة 

االحتياطيات من العمالت األجنبية وواجه املستثمرون خسائر جسيمة يف أعقاب إستفحال األزمة و زاد ميل 

املستثمرين إىل التنازل عن اصوهلم املالية ،و هذا احلجم اهلائل من املعروض من األصول املالية مل جيد ما يقابله 

ألصول ،و بتفاعل كل هذه املعطيات مع ارتفاع درجة من جانب الطلب مما أدى إىل اهنيارات يف أسعار تلك ا

مع  %32املخاطر و تنامي املخاوف حول املعطيات املستقبلية فقد حدث اهنيارا كبريا يف رمسلة البورصة بنسبة 

أوخلر مارس -2994ديسمرب 29خالل الفرتة )%02.7مؤشر بورصة األرجنتني إىل   Mervalاخنفاض

2992. 

خالل فرتة عشر  % 8بلدان الناشئة يف آسيا إذ عرفت هذه البلدان منو سريعا وصل إىل نفس احلقيقة عاشتها ال
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مع ختفيض يف التضخم إىل معدالت صغرية و متحكم فيها ، و كانت لنموها  2997سنوات السابقة لـسنة

اكتسبت قدرة من االنتاج العاملي ،و  %02االقتصادي اآلثر الكبري يف االقتصاد العاملي إذ قدرت مسامهتها بـ 

هائلة على جذب االستثمارات اخلاصة اليت يعول عليها لتمويل املشاريع الصناعية و مشاريع البنية األساسية إذ 

(وارتفعت وترية تدفق 34من الناتج احمللي االمجايل ) %8-%6عرفت ختصيص قدر هائل من املوارد وصل إىل 

؛ حيث  تفعيل أكثر لنشاط األسواق املالية لتلك البلدان االستثمارات األجنبية املباشرة إليها لتسمح بإحداث

من الرمسلة العاملية إىل أن وصلت  %4و اليت متثل  2984مليار دوالر يف  246ارتفعت الرمسلة البورصية من 

و أصبحت هذه األسواق حتتل مكانة يف العامل ،فمثال ًأصبحت أسواق كل من كوريا  2992عام %23إىل 

(،هذه التدفقات اهلائلة مسحت بتوفري قدر 32سوق لألسهم األوىل يف العامل ) 22ندا من ضمن ،ماليزيا و تايال

من االحتياطيات من النقد األجنيب بعد انتهاج سياسة التحرير املايل ،موفرة جماال خصب للنمو االقتصادي و 

ما حدث  ستقرا مايل ،و هوالنتاج األرباح ،إال ان ذلك التدفق اهلائل محل يف طياته هتديدات حبدوث عدم ا

أين بدات موجة مضاربة عنيفة على أسعار صرف العمالت بدءا من الباهت التيالندي  2997بالفعل يف خريف 

لتخلق بذلك زوبعة على عمالت البلدان  2997أمام الدوالر يف سبتمرب  %42.6الذي أهنارت قيمته إىل 

 ودت اغلب املستثمرين آنذاك بأن العمالت الرئيسية يفاآلسيوية األخرى معززة بالشكوك و اهلواجس اليت را

جنوب آسيا )ماليزيا ، أندونيسيا ، الفلبني ( قد تأثرت بالوضع نفسة فنزلت قيمتها مجيعا طبقا لسلوك القطيع 

، مما أسفر عن حدوث آثار سلبية على أسواق األسهم العادية و نزلت قيم األصول متزامنة مع تدهور يف 

(،و لقد امتدت هذه األزمة ملقية بنتائج سليبة 36اعفت خدمات الديون لكل بلدان املنطقة)املصارف ،وتض

مليار  636.877على البلدان املتقدمة أيضا حيث ارتفعت خسائر البورصة األمريكية خالل نفس الفرتة إىل 

عتقاد بأن كل (. هذا املنحى صار معززا لال37مليار دوالر) 063.822دوالر و بلغت خسائر بورصة طوكيو 
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اهنيار يف أحد املتغريات سيكون فتيال الهنيار متغريات أخرى و متهيدا حلدوث إهنيارات جديدة أو ما يعرف 

  .31بعدوى األزمات

 . آثار االيجابية للتمويل الدوليالمطلب الثالث: 

جنيب املباشر و النمو االستثمار األلقد تباينت الوجهات النظرية يف حتليلها للعالقة القائمة بني حجم تدفقات    

لصاحل املستثمر األجنيب بشكل   IDEاالقتصادي ؛ فريى النيوكالسيك بأن جل املنافع الناشئة يف أعقاب تدفق

  :خاص يقصي يف ذلك استفادة البلد املتلقي ،و هذه النظرة مؤسســة على املربرات التالية

ها من ئ بني الشركات احمللية و األجنبية ميكن أن تفضي إىل إبعادنشئ حالة من التنافس غري املتكاف jميكن أن-

حلبة النشاط تاركة ورائها تبعات خطرية على حجم االستثمار و االدخار احملليني ،فضال على ذلك قيام هذه 

لى عاملشروعات بتحويل قدر معني من الفوائض املالية احملققة الستثمارها يف بلدان أخرى ،و هو ما يؤثر سلبيا 

  .النمو االقتصادي يف البلد املضيف

تقلص حجم املتاح من القروض احمللية لفائدة الشركات احمللية بفعل قلة املدخرات احمللية مع نقص حجم  -2

تدفقات االستثمار األجنيب الالزم إلقامة املشروع ،وتلبية احتياجات هذا األخري باالعتماد على القروض املعبأة 

ة منو الشركات احمللية بسبب ارتفاع تكلف من السوق النقدي احمللي مبا ميكن أن يكون حجر عثرة أما مسار

  .التمويل اليت ستتعرض هلا

تكريس تبعية البلد املتلقي للبلد املصدر بفعل حالة االرتباط التكنولوجي ،وارتباط آخر خيص الصادرات و  -0

صول حالواردات مع البلد املصدر ، باعتبار أن البلد املضيف سوق لتصريف منتجات الشركة األمة و مورد لل

  .على املواد األولية

لكن هذه النظرة مل جتد ما يربرها من شواهد الواقع إذ مع تقلص حجم املوارد املالية املتاحة للبلدان النامية يف 

العقود الثالث املاضية فإن التوجه حنو استقطاب هذا النوع من التدفقات صارت مسألة ال ميكن العدول عنها 
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ت قد أثبتت مدى فعالية هذا النوع من التدفقات خلدمة مسار التنمية ، فكانت خصوصا و ان كثري من الدراسا

مناذج النمو الداخلي مكرسة لالجتاه املفسر آلثر التمويل على النمو من منطلق وجود مصلحة مشرتكة تسرتعي 

د تلحق ق اهتمام كل األطراف املعنية ، فحقل التنافس يستدعي وجود طرفني قد حيصل كل منهما على منافع و

أحدهم خسائر طبقا ملنطق نظرية املباريات ، فالعالقة القائمة بني البلد املضيف و املستثمر األجنيب عالقة 

حتكمها املصلحة املشرتكة املتبادلة و مقدار استفادة كل طرف حمددة بردود فعله و باسرتاتيجيات الطرف اآلخر 

 ة املتعلقة بـ :، و قد أكدت هذه النظرة أمهية التمويل لسد الفجو 

: فتساعد تدفقات التمويل على زيادة املقدرة التصديرية للبلد ، و هذا ما سريفع من  الفجوة االدخارية -أ 

مستوى الدخل الذي سيرتك آثارا اجيابية على زيادة االدخار احمللي الذي يستخدم لتمويل االستثمار احمللي 

مستوى االدخار  فيتعزز،فتسهم األرباح احملققة يف االستثمارات اجلديدة إىل زيادة حجم اإليرادات الضريبية 

  .احلكومي للبلد املضيف ليستقر األمر إىل ختفيض مستوى العجز لتمويل االستثمارات احمللية

 : فزيادة تدفقات التمويل ستسمح حبدوث زيادة أولية بسبب حتويل أو نقل حصةفجوة العمالت األجنبية -ب

ن أهم املنابع لزيادة حجم الصادرات باعتبارها م من مبلغ التدفقات األولية مث تبدأ تظهر تدفقات أخرى كنتيجة

لزيادة حجم االحتياطيات الدولية كما ميكن أن تتحقق يف أعقاب ذلك زيادة تصدير السلع اليت كانت حمل 

استرياد قبل دخول التمويل أو ما يطلق عليها بعملية إحالل الواردات، إىل جانب ذلك جند أن التمويل ميكنه 

 املزايا لفائدة البلد املضيف إذ سريفع من حجم صادراته بسبب إرتباط صادرات البلد املضيف أن حيقق العديد من

سلع كانت  إنتاجببواردات بلد الشركة األم مع تقليص فاتورة االسترياد بسبب قيام الشركات متعددة اجلنسيات 

حمل االسترياد و هو ما سيعزز من تنافسية البلد و يدعم مركز ميزان املدفوعات الدويل مبا يسمح بوقف الضغوط 

على األسعار فتميل إىل االستقرار و ينخفض معدل التضخم إىل حدود معقولة و هو من بني األهداف اليت 

قات املزيد من االستقطاب التمويل، كما ميكن لتدفترغب كل االقتصاديات بلوغها، و قد يولد هذا االستقرار 
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االستثمارات األجنبية املباشرة أن تساهم يف انتقال التكنولوجيا و مستلزمات االنتاج و هو ما سيدعم مستوى 

ا املنافسة يف البلد املضيف بني الشركات الوطنية ليحفزها على تنمية قدراهتا و رفع كفاءة تسيريها ملواردها تقليد

توى آداء الشركات متعددة اجلنسيات ،و يدعم بذلك اجتاهها حنو تنمية البحوث و أنشطة التطوير يف خمتلف ملس

اجملاالت مما يسمح بزيادة حجم املعرفة اجلديدة اليت من شأهنا أن تسهم يف ابتكار منتجات جديدة و حتسني 

ع من كفاءة رأس لخربة الفنية و البشرية فرتفجودة املنتجات القائمة، و عادة ما يرافق تدفقات التمويل تدفقات ل

املال البشري يف البلد املضيف بفعل التدريب الالزم للعمال بغية تشغيل مشروعات الشركات متعددة اجلنسيات 

  .،و من مث يتحقق ارتفاع انتاجية عوامل االنتاج يف البلد املضيف

 املدى الطويل حمدد بالسياسة العامة و مبتغريات و تشري مناذج النمو الداخلي إىل أن النمو االقتصادي على

أخرى تقتضي إعادة تعريف مفهوم رأس املال ليشتمل على العنصر البشري الذي ميكنه بفضل األفكار اخلالقة 

أن يسهم يف إحداث تطور تكنولوجي أو تقين و هذا املتغري هو الوحيد الذي باستطاعته أن يوقف مفعول قانون 

معارضا وجهة  2992سنة   Rebeloو  Lucas 1988املدى الطويل كما جاء بذلكتناقص الغلة على 

لن تسهم يف إحداث منو على املدى الطويل بل مييل النمو   IDEالنظر النيوكالسيكية اليت تقر بأن تدفقات

  .احملقق خالل الفرتة القصرية إىل اهلبوط طبقا لقانون تناقص الغلة

  :لي بأن هناك أثر كلي موجب للتدفقات على النمو و ينقسم إىل أثرينو يرى أنصار نظرية النمو الداخ

أحدمها مباشر و يتعلق بزيادة منو االستثمارات احمللية يف أعقاب حدوث التدفقات االستثمارية املباشرة شريطة  -أ

ل التنافس قأن يقرتن هذا التدفق بعدم خلق منافسة داخلية تقود إىل إقصاء الشركات الوطنية و خروجها من ح

ل سلع و خدمات خمصصة للتصدير أو إلحال إلنتاج،و يتحقق ذلك يف حالة استهداف التمويل إقامة مشاريع 

الواردات ،و يدعم أكثر مستوى االستثمارات احمللية يف حالة اعتماد الشركات األجنبية يف متويناهتا على الشركات 

 الوطنية فتكون العالقة بينهما عالقة تكاملية
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ألثر غري املباشر و ينتج هذا األثر إذا ما أدت تدفقات التمويل إىل إحداث آثار خارجية موجبة تسهم يف ا -ب

زيادة انتاجية كل من العمل و رأس املال يف الدول املضيفة ،و هو ميكن حتقيقه يف إطار املنافسة اليت ستؤدي إىل 

ل ما ولوجيا و التكيف بذلك مع التغريات بفعزيادة مقدرة الشركات الوطنية على استخدام و استغالل التكن

ل تواجهه من منافسة مما يستدعي تفعيل قناة التدريب و استغالل املوارد البشرية يف الدول املتلقية ليسمح هلا بتأهي

هذه القدرات البشرية حىت تصبح قادرة على التحكم يف التكنولوجيا احلديثة و تكون أكثر قدرة على جماراة 

،كما توفر هلا مورد آخر للحصول على اخلربة الفنية و التقنية الناجتة عن تقليد الشركات الوطنية التغيريات 

مبختلف املمارسات اليت تقوم هبا الشركات متعددة اجلنسيات يف ميدان التسيري اإلداري و التقين و يف هذا اإلطار 

عدة اجلنسيات للبحث و التطوير ، مبا على أمهية تدويل الشركات مت 0222أكد تقرير األمم املتحدة لعام 

يسمح بتكييف أوضاعها مع أسواق البلدان املضيفة و تتمكن من تيسري منافذ التوزيع يف تللك البلدان ، لكن 

اجلديد يف سياسات الشركات متعددة اجلنسيات اليت كان يعاب عليها دائما احتفاظها بالتكنولوجيا و اخلربة 

كة ،و لكن هذا املنحى مل يبق ساري املفعول إذ اقدمت الكثري من هذه الشركات العلمية للبلدان موطن الشر 

على إقامة خمابر حبث و تطوير يف البلدان املضيفة ؛فقد وصلت عدد وحدات البحث و التطوير يف الصني إىل 

ملنتجات اوحدة ، كما أقدمت كثري من الشركات مبختلف نشاطاهتا سواء تعلق األمر بصناعة الطائرات أو  822

شخص يف اهلند يف صناعات تتطلب تكوين  0422الصيدالنية كشركة جنريال موتورز اليت قامت بتوظيف 

علمي عايل اجلودة ،و نافستها يف نفس البلد العديد من الشركات متعددة اجلنسيات املختصة يف املنتجات 

   .32الصيدالنية بإدارهتا ألحباث طبية

 الدولي.تطور التمويل  المبحث الثالث:

ان النظام النقدي الدويل هو عبارة عن القالب الذي يشمل مجيع اركان النظام واهلدف منه تسهيل التعامالت    

النقدية يف مجيع احناء العامل، اضافة اىل ان التمويل الدويل قد شهد تطورا كبريا عرب خمتلف املراحل اليت متر هبا، 
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العاملية  ترب مؤمتر بروتن وودز نقطة انطالق النظام الدويل بعد احلربفكل مرحلة تتميز مبميزات تنفرد هبا، ويع

 الثانية، وهذا ما سنتعرض له فيه هذا املبحث.

 النظام النقدي الدولي. ماهيةول:المطلب األ

ان النظام النقدي الدويل عرف جموعة من التعاريف اليت ختتلف حبسب وجهة نظر واضع التعريف، كما انه    

 حيظى بأمهية كبرية على املستوى الدويل واحمللي.

 تعريف النظام النقدي الدولي: وال:أ

واحملافظة على  البلدانيعرف النظام النقدي الدويل بانه اطار لتسهيل تبادل السلع واخلدمات وراس املال بني -

سالمة النمو االقتصادي، ويتضمن هذا االطار نظام اسعار الصرف واملدفوعات الدولية الذي ميكن البلدان 

 33ومواطنيها من اجراء املعامالت فيما بينها.

لدولية و االنظام النقدي الدويل هو جمموعة القواعد و اآلليات و التنظيمات اليت تتكفل بتسوية املدفوعات  -

 34.متعدد األطراف التجارة الدولية  تصريف أمور العالقات النقدية بني الدول على حنو يدعم

هو عبارة عن جمموعة املكانيزمات والتطبيقات العملية اخلاصة مبختلف اهليئات املالية اليت متكن من حتويل -

ع واخلدمات ليه تتم املبادالت التجارية للسلالعملة باعتبارها وسيلة صرف لدولة ما مقابل عملة لدولة اخرى , وع

 بني الدول .

جمموعة الطرق وباالعتماد على اسعار الصرف حتدد كيفيات التسديد , التوظيف , القروض واالستثمارات  -

 بني خمتلف الدول.

 35 .هو جمموعة القواعد و األهداف و األدوات و التسهيالت و املنظمات للتأشري على املدفوعات الدولية-

هو جمموعة القواعد و اآلليات و التنظيمات اليت تتكفل بتصريف أمور العالقات النقدية بني الدول على حنو  -

 36يدعم فعالية التجارة متعدد األطراف. 
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 اهمية النظام النقدي الدولي:هدف و ثانيا: 

اهلدف الرئيسي من استحداث نظام نقدي دويل يف خلق نظام يتيح توفري سيولة عاملية كافية هبدف تعزيز منو    

التجارة والدخول على مستوى العامل، وتوزيع اعباء التصحيح على حنو عادل بني بلدان الفائض وبلدان العجز 

قييدية اليت كانت اهتا والسياسات التجارية التدون اللجوء اىل التخفيضات التنافسية يف سعر الصرف املثبطة لذ

 37تستخدم خالل فرتة ما بني احلربني العامليتني.

تتجلى امهية وجود هذا النظام النقدي  الدويل يف وضع اطار للتعاون االقتصادي الدويل حفاظا على االستقرار    

هذا النظام يساعد يف تشجيع التعاون ن فوجود 2909ومنعا لوقوع ازمات على غرار ازمة الكساد العظيم لعام 

الدويل يف امليدان النقدي عرب تشجيع استقرار اسعار الصرف واملساعدة على اقامة نظام مدفوعات متعدد 

االطراف يسمح بتسيري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية، وكذا اتاحة املوارد للبلدان االعضاء اليت متر 

املدفوعات، وهو ما يؤدي يف هناية املطاف اىل زيادة معدالت توظيف العمالة والنمو مبشكالت تتعلق مبيزان 

 38االقتصادي القابل لالستمرار، واحلد من الفقر يف خمتلف بلدان العامل.

 .مؤتمر بريتون وودز وأهم نتائجه المطلب الثاني:

 2932 عام نيه اإلسرتليين إىل الذهب يفبعدما أعلنت اجنلرتا اهنيار قاعدة الذهب بإلغاء قابلية حتويل اجل    

تتبعها بقية الدول و أصبح النظام النقدي قائما على حرية تقومي العمالت حيث شهدت تلك الفرتة تنافسا 

ت الدول احلليفة وقد كان حمموما بني البدل يف ختفيض عمالهتا من ناحية و فرض القيود احلماية من ناحية أخرى

 :هناية احلرب العاملية الثانية العمل لتطوير نظام منشأنه أن يعزز ثالث أهداف وهي قد بدأت لفرتة طويلة قبل

 إزالة قيود التجارة فورا. -2

 حتقيق حتويل العمالت اليت تالشت كلية نتيجة الرقابة على نظام الصرف اليت مشلت العامل. -0

 احلفاظ على أسعار صرف مستقر بني خمتلف العمالت . -3
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ام النقدي الدويل بعد احلرب العاملية الثانية على أسس و مبادئ معينة صاغها مؤمتر الواليات و قد قام النظ

يف اتفاقية عرفت باتفاقية بروتن وودز و انتهت يف أن هذا املؤمتر إىل إنشاء  2944املتحدة األمريكية سنة 

 39صندوق النقد الدويل يعرض حتقيق األهداف التالية :

 ن النقدي الدويلدعم و تنشيط التعاو  -2

تشجيع النمو املتوازن يف التجارة الدولية و إزالة احلواجز بأمل تأمني العمالة الكاملة يف الداخل و تأمني و  -0

 ثبات سعر الصرف

 جتنب حروب ختفيض العمالت اليت هتدف إىل تنشيط الصادرات و دعم املنافسة على املستوى الدويل -3

 ول و إقامة نظام متعدد األطراف للتسويات الدوليةحرية حتويل العمالت بني الد -4

 تقدمي املساعدات لتصحيح اخللل املؤقت يف موازين املنوعات -2

كما استقر هذا املؤمتر بإنشاء البنك الدويل لإلنشاء و التعمري و قد احنصر اهتمامه يف منح قروض ميسرة و 

 .40االقتصادية و االجتماعية و لو جزئيا  طويلة اآلجل إىل األقطار النامية لتمويل عملية التنمية

  تطور التمويل الدولي.: لثالمطلب الثا

 لقد مت انشاء اربعة نظم نقدية عاملية ، وذلك خالل حقبات زمنية خمتلفة ، وهي تتمثل يف:   

 :نظام النقدي العالمي األول وال:أ

 بالذهب بأنه الشكل االعرتافمت  ،معيار الذهب، حيث مت اعتم  2867تشكل يف مؤمتر يف باريس يف عام     

، كان حمتوى الذهب ثابتا من الناحية القانونية،  الوحيد من املال العاملي  بالنسبة لكل عملة من العمالت احمللية 

لكل  من املفرتض أن يكون ، كما كانفي املصارف جيري تبادل العمالت للذهب حبرية، فأي تعادل الذهب

ا النظام احتياطي من الذهب لتوفري األداء العادي لتداول العملة الوطنية. مت حتديد احلد من بلد مدرج يف هذ
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احتياطيات الذهب العاملية حتمية األزمة اليت بدأت خالل احلرب العاملية األوىل. أوقفت املصارف تبادل األوراق 

  .41النقدية للذهب وزادت من انبعاث العمالت لتغطية النفقات العسكرية

 : النظام النقدي العالمي الثاني ثانيا:

إىل  تبادل القياسي . –معتمدًا على الذهب  ، يف جنوة يف مؤمتر اقتصادي عاملي 2900يف عام  لتشك   

جد العديد من العمالت الوطنية )الباوند و الدوالر األمريكي( و املؤكد كعملة إحتياطي العاملي يو جانب الذهب 

 الذهب . ق. كما مت احلفاظ على نطا

ألغت  حيث ،خالل األزمة العاملية يف الثالثينات دمر النظام عمليا ، فقداستمر معيار تبادل الذهب لوقت قصري

يف وقت ، و 2933والواليات املتحدة األمريكية يف عام  2932بريطانيا العظمى معيار تبادل الذهب يف عام 

انية، مل املدرجة يف اتفاق جنوة. ومع بداية احلرب العاملية الثالرئيسية للبلدان  العملة الحق، بدأ ختفيض قيمة

 42تكن هناك أي عملة ذات سعر صرف مستقر .

 ثالثا:النظام النقدي العالمي الثالث:

حدد مؤمتر بريتون ودز النظام االقتصادي الدويل ملا بعد احلرب بانشاء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل     

ت املتحدة االمريكية باعتبارها البلد الدائن ااستمرت الوالي 2970-2942في الفرتة لالنشاء والتعمري، ف

برنامج االنعاش  2937الرئيسي يف العامل واصبح دوالرها هو عملة االحتياطات الرئيسي و عندها اعلنت يف 

االقتصادي مشروع مارشال الذي يهدف اىل تعمري اروبا اذ ان رؤوس االموال بعد انتهاء احلرب اصبحت شديدة 

راف روبا.كما شهدت الفرتة انتشار واسع للمساعدات متعددة االطأو ت احلربية اليت اهنكت نتيجة للدمار والنفقا

 43والقروض امليسرة للبلدان النامية من قبل مؤسسة البنك الدويل.

ومنذ عقد اخلمسينات تطورت اكثر وخاصة يف العقود الالحقة ، واصبحت املصارف الدولية ، هي الظاهرة     

 تال ذلك، فلقد ازدادت حركة األقراض الدولية وارتفع حجم القروض يف عقد السبعينات وما املهيمنة على العامل
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األجنيب  الستثمارااىل الظواهر الدولية األخرى مثل  باإلضافةالدولية اىل مستويات مل يكن يعرفها العامل من قبل، 

 .الظواهر وختفيف القيود اىل غري ذلك من االنفتاحاملباشر واحملفظي وبدأت عمليات 

كانت قبل   إذافقبل احلرب العاملية الثانية وما بعدها،  والبد من التمييز بني عوامل نشوء وتطور التمويل الدويل ما

ذلك التاريخ ختتصر األنشطة املصرفية على اخلدمات التقليدية مثال ذلك، املدفوعات ومتويل التجارة اخلارجية 

 حتول كبري عن العملة اإلسرتلينية اىل الدوالر األمريكي، بعد ان فقدوغريها من األعمال املصرفية ، فقد جرى 

اإلسرتليين هيمنته على التعامالت الدولية ، بعد القيود اليت وضعتها احلكومة الربيطانية على حتويالت العمالت... 

ليت فرضتها احلكومة اولغاية هناية عقد اخلمسينات ، حدث تطورين هامني يف تنظيم التمويل ، األول منهما القيود 

و  2922الربيطانية على التعامالت اخلارجية لإلسرتليين كما اسلفنا، وذلك اثر األزمة اليت حدثت بني عامي 

وعلى اثره منعت احلكومة الربيطانية متويل التجارة بالباون باستثناء التجارة الربيطانية منها، فضال عن  2927

 والثاين، وهو األهم، هو بداية حتول ميزان املدفوعات األمريكي من الفائضحتديها لتمويل االئتمانات التجارية 

املناطق  وربا وبعضو اىل العجز، وكان هذا يف بداية عقد اخلمسينات. وان تنامي حجم املتاح من الدوالر يف ا

لك احلني ذاألخرى، قد خلق دورا لعملة الدوالر اليت باتت مهيمنة على احتياجات العمالت يف العامل. ومنذ 

 .44برز الدوالر كعملة دولية تستخدم يف متويل التعامالت الدولية

 :النظام النقدي العالمي الرابعرابعا:

مت تشكيله يف كينغستون )جاميكا( يف االتفاق مع الدول املتضمنة يف صندوق النقد الدويل املنعقدة يف    

 45. املبادئ الرئيسية للنظام هي التالية : 2967

 املعايري الذهبية وتطهري الذهب )مسح للبنوك املركزية بشراء الذهب كسلعة عادية بأسعار السوق(.إلغاء -2

وقد مت إدخال حقوق السحب اخلاصة )حقوق السحب اخلاصة(، اليت استخدمت كأموال عاملية. حقوق -0

 السحب اخلاصة هي أصل احتياطي دويل صادر عن صندوق النقد الدويل .
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  ر االمريكي و املارك األملاين و الباوند الربيطاين و الني الياباين و فرنك السويسري و الفرنسيمت تعريف الدوال-3

 الدوالر األمريكي و اليورو و الني الياباين و الباوند الربيطاين( 0222كعمالت إحتياطية )منذ 

بشكل  أسعار الصرفقد مت إنشاء نظام أسعار الصرف املتغرية حبرية، ومت السماح للدول بتحديد نظام -4

 مستقل .
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 .المؤسسات المالية الدولية واالقليمية للتمويل الدولي الفصل الثاني:

International and Regional  Financial Institutions. 

 

عقب احلرب العاملية الثانية ومع اهنيار االقتصاد العاملي وخروج الواليات املتحدة االمريكية من احلرب العاملية     

من الذهب العاملي وظهورها كدولة وحيدة مستحوذة  % 82املنتصر الوحيد حيث استحوذت على اكثر من 

على التجارة العاملية، فاضطرت الدول اىل اجياد هيئات تنظم احلياة االقتصادية الدولية، فتم عقد مؤمتر بروتن 

 وودز الذي كان مبثابة ميالد للمؤسسات املالية الدولية.

 الية:ومن اجل التفصيل اكثر قمنا بتقسيم الفصل اىل املباحث الت

 مؤسسات التمويل االقليمية.اهم المقترحات المقدمة في مؤتمر بروتن وودز واهم  المبحث االول:

 المبحث الثاني: ماهية صندوق النقد الدولي.

 .ماهية البنك الدوليالمبحث الثالث:
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 ة.االقليميمؤسسات التمويل اهم المقترحات المقدمة في مؤتمر بروتن وودز واهم  المبحث االول:

 افةباإلضاىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل  IFIيشري مصطلح املؤسسات املالية الدولية او ما يعرف ب    

اىل اربعة بنوك تنمية اقليمية مت انشاؤها يف وقت الحق، وهذه البنوك االقليمية هي بنك التنمية لدول امريكا 

العمال والتنمية، تعمل ا إلعادة األوريبالالتنية والكارييب وبنك التنمية االسيوي وبنك التنمية االفريقي والبنك 

 بشكل مستقل عن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

 اهم المقترحات المقدمة في مؤتمر بروتن وودز:المطلب االول:  

يف بداية احلرب العاملية الثانية ، جون بدأ ماينارد كينز من وزارة اخلزانة الربيطانية و هاري ديكسرت وايت من     

الواليات املتحدة وزارة اخلزانة بشكل مستقل لتطوير أفكار حول النظام املايل لعامل ما بعد احلرب، بعد التفاوض 

ك من دة ، والتشاور مع بعض احللفاء اآلخرين ، مت نشر "بيان مشرت بني مسؤويل الواليات املتحدة واململكة املتح

. 2944أبريل  02قبل اخلرباء بشأن إنشاء صندوق النقد الدويل" يف وقت واحد يف عدد من دول احللفاء يف 

، دعت حكومة الواليات املتحدة دول احللفاء إىل إرسال ممثلني إىل مؤمتر نقدي دويل ،  2944مايو  02ويف 

رض صياغة مقرتحات حمددة بشأن صندوق النقد الدويل ورمبا بنك لإلنشاء والتعمري ". )متت إضافة كلمة "لغ

"دويل" إىل عنوان البنك يف وقت متأخر من مؤمتر بريتون وودز(. كما دعت الواليات املتحدة جمموعة أصغر من 

ؤمتر بريتون ، لوضع مسودة مقرتحات مل البلدان إلرسال خرباء إىل مؤمتر أويل يف أتالنتيك سييت ، نيو جريسي

 .2944يونيو  32إىل  22وودز. ُعقد مؤمتر أتالنتيك سييت يف الفرتة من 

 مشروع كينز:اوال:
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، حيث محل 2943افريل  7لقد مت تقدمي هذا املقرتح من طرف ممثل للمملكة املتحدة جون مينارد كينز بتاريخ 

ت اجلذرية على النظام النقدي الدويل خصوصا من الناحية  الفنية، هذا املشروع يف طياته العديد من االصالحا

 ومن لربز نقاط هذا املشروع نذكر ما يلي:

انشاء مؤسسة مالية ذات مركز عاملي مساها كينز باحتاد املقاصة الدولية ويكون دورها شبيها بالدور الذي تلعبه -

الل فتح الدفع باالرصدة بني البنوك املركزية، وذلك من خالبنوك املركزية حمليا، تتم التسويات املالية من خالل 

حسابات دائنة ومدينة تتساوى من خالهلا ارصدهتا يف االخري، كما يعترب الرصيد الدائن للبلد العضو  يبقى  

 كقرض منه لصاحل االحتاد.

 ب.الذهان يرتكز النظام اجلديد على عملة اطلق عليها اسم البانكور وهي عملة مستقلة مرتبطة ب-

اهتمام بالعرض النقدي، اي كمية النقود اليت جيب اصدارها واليت اوصى بان تتم على اساس حجم التجارة -

 الدولية ال على اساس كمية الذهب اليت حتوزها الدول، ويف هذا تاييد منه ملصاحل دولته واليت كانت قوية جتاريا.

ملشورة والنصائح بفوائض يف موازين مدفوعاهتا، وبتقدمي ا اضافة اىل فرض عقوبات على الدول االعضاء اليت تتمتع

بالنسبة للدول ذات العجز، من خالل حثها على ختفيف الرسوم اجلمركية على الواردات واعادة تقييم العمالت 

بالنسبة للدول اليت تبيع اكثر مما تشرتي، ومن جهة اخرى تقدمي ضمانات للمؤسسة املالية او رقابة على رؤوس 

 46وال بالنسبة للدول املدينة ذات العجز.االم

 مشروع هوايت:ثانيا:

لصاحبه هاوايت ممثال عن الواليات املتحدة االمريكية، حيث تبىن  2943افريل  2مت تقدمي املشروع بتاريخ 

هاوايت افكار جديدة للخروج بالنظام النقدي الدويل اىل الطريق الصحيح، حيث جاءت ابرز اهداف وخطوات 

 روع كما يلي:هذا املش
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جتميع السلطات النقدية احمللية يف يد سلطة نقدية دولية وحيدة وذلك للعمل على حتقيق ما يصبو اليه النظام -

النقدي الدويل من اهداف متمثلة يف استقرار اسعار الصرف، وحماربة خمتلف اشكال القيود على املدفوعات 

 اخلارجية.

 االعضاء يف الصندوق على ان تكون وحدة التعامل الدولية عملة البونيتاساقرتاح تثبيت قيم العمالت الدول -

 حيث ترتبط قيمتها بوزن معني من الذهب.

حتدد الدول قيمة عملتها بالذهب او بالبونيتاس، وحتدد حجم حصص الدول يف راس مال الصندوق وقوهتا -

 فوعاهتا.لها القومي ومدى نقلبات ميزان مدالتصويتية بناء على ما حتوزه الدولة من ذهب ونقد اجنيب وحجم دخ

واالجتماع املنعقد يف نيوهامشري اىل االتفاق على انشاء مؤسسة صندوق النقد الدويل وبذلك مت وضع اسس 

 47وقواعد النظام النقدي العاملي اجلديد  حتت مظلة بروتن وودز.

 :همامن كل تضمن فقد األساسية، املبادئ حيث من املقرتحان تشابه وعموما

 دولية؛ نقدية مركزية مؤسسة إجياد -أ

 الدولية؛ املدفوعات موازين يف التوازن حتقيق وراء السعي -ب

 لألعضاء؛ دويل ائتمان توفري -ج

 العمالت. صرف أسعار استقرار على العمل -د

 ، انهيار وسبب فشل المؤتمر.المطلب الثاني:نتائج بروتن وودز

يل واتفاقية صندوق النقد الدويل والبنك الدو  كإنشاءان انعقاد مؤمتر بروتن وودز قد نتج عنه جمموعة من النتائج    

 الغات، اال ان هذا املؤمتر قد اهنار وذلك راجع جملموعة من االسباب سنتطرق اىل ذلك من خالل هذا املطلب.

 اوال: نتائج بروتن وودز:

 ان ملؤمتر بريتون وودز ثالث نتائج رئيسية:     
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 بنود اتفاق إلنشاء صندوق النقد الدويل ، والغرض منه تعزيز استقرار أسعار الصرف والتدفقات املالية.  -

بنود اتفاقية إنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ، والذي كان الغرض منه تسريع إعادة اإلعمار بعد احلرب -

 لثانية وتعزيز التنمية االقتصادية ، وخاصة من خالل اإلقراض لبناء البنية التحتية.العاملية ا

 .توصيات أخرى للتعاون االقتصادي الدويل. وتضمنت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر هذه االتفاقات والتوصيات -

لالقتصاد العاملي هو  وللتشغيل الالحقيف الوثيقة النهائية ، كان اجلزء األكثر أمهية يف نظر املشاركني يف املؤمتر 

 :اتفاقية صندوق النقد الدويل. كانت ميزاته الرئيسية

نظام سعر مربوط لسوق الصرف األجنيب : مت ربط أسعار الصرف بالذهب. كان من املفرتض أن تقوم احلكومات 

 ."فقط بتغيري أسعار الصرف لتصحيح "اختالل التوازن األساسي

جبعل عمالهتا قابلة للتحويل للمعامالت التجارية وغريها من معامالت احلساب اجلاري.  تعهدت الدول األعضاء

ومع ذلك ، كانت هناك أحكام انتقالية تسمح بالتأخري إىل أجل غري مسمى يف قبول هذا االلتزام ، واتفاقية 

ابلية حتويل دف قصندوق النقد الدويل تسمح صراحة للدول األعضاء بتنظيم تدفقات رأس املال. مل يصبح ه

، عندما أصبحت عمالت أعضاء  2928احلساب اجلاري على نطاق واسع ساري املفعول حىت ديسمرب 

 . صندوق النقد الدويل يف أوروبا الغربية ومستعمراهتم قابلة للتحويل

ولة دحيث كان من املمكن أن تكون أسعار الصرف احملددة على هذا النحو غري مواتية موقف ميزان مدفوعات ال

من املستوى املتفق عليه يف البداية )"القيمة  ٪22، كان لدى احلكومات القدرة على مراجعتها بنسبة تصل إىل 

االمسية"( دون اعرتاض من قبل صندوق النقد الدويل. ميكن لصندوق النقد الدويل املوافقة على تغيريات تتجاوز 

 ، د الدويل إجبار أي عضو على الرتاجع عن تغيريهذا املستوى أو االعرتاض عليها. مل يستطع صندوق النق

 .ولكن ميكنه منع العضو من الوصول إىل موارد صندوق النقد الدويل
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طُلب من مجيع البلدان األعضاء االشرتاك يف رأس مال الصندوق. كانت العضوية يف البنك الدويل لإلنشاء 

 وفًقا للصيغ تقسيم التصويت يف كال املؤسستني والتعمري مشروطة بأن تكون عضوا يف صندوق النقد الدويل. مت

  اليت تعطي وزناً أكرب للبلدان املسامهة مبزيد من رأس املال

 وودز بريتون نظام انهيارثانيا:

 :على نص الذي مسيثونيان اتفاق إن    

 ابانكالي  عمالهتا قيمة رفع على الدول من العديد وقيام%7.9 بنسبة الدوالر قيمة خفض على أمريكا موافقة-2

 اوروبا ودول

 .املستوردة السلع على املفروضة الضريبة إلغاء على املتحدة الواليات وقيام -0

 إىل للتحول قابل غري الدوالر استمر فقد املضمون بضعف يتسم كان  كونه  الدولية النقدية األزمة يعاجل مل     

 اجلديد السعر أساس على بالذهب الدوالر مبادلة على قادرة غري للدول املركزية البنوك وظلت ختفيضه بعد ذهب

 على شديدة ضغوط وقعت 2970 عام ففي وكذلك احلرة. األسواق يف الذهب سعر ارتفاع لوحظ كما  .

 من كل قامت نيح يف أخرى مرة اجلنيه تعومي إىل للعودة الربيطانية باحلكومة أدى الذي األمر اإلسرتليين اجلنيه

 نتائج أن كما  . أسواقها إىل األمريكي الدوالر تدفق وقف إىل هتدف إجراءات اختاذ إىل يابانوال وسويسرا هولندا

 .األمريكي التجاري امليزان يف العجز استمر فقد لآلمال خميبة جاءت 2970 لسنة التجاري امليزان

 وودز بريتون نظام فشل أسبابثالثا:

 واجزوح قيود من وتنفيذه سريه على ورد وملا تناقضات من احتواه ما بسبب وودز بريتون نظام فشل لقد    

         : أمهها

 نظام يف حلالا كان  كما  ميزانيتها يف للعجز تصحيحية بإجراءات بالقيام للدول النظام هذا ظل يف يسمح مل -2

         .الذهب
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 استقرار أن يعين وهذا الدوالر. وهي واحدة عملة على ارتكازه هو رئيسي مشكل من عاىن النظام هذا أن - 0

         .ككل النظام على تنعكس سوف فيه هزة أي فحدوث الدوالر استقرار على متوقف ككل  النظام

 والعمالت الياباين كالني  األخرى العمالت أمهية تزايد احلسبان يف اجلديد النقدي النظام يأخذ مل -3

 48 .األوروبية

 أدى وهذا أوروبا يف مرتفعة بقائها مع املتحدة الواليات يف الفائدة أسعار اخنفاض  الوضع سوء من زاد وقد -4

 .49باو اور  إىل أمريكا من األموال رؤوس هروب إىل

 :وودز بريتون نظام يارنها بعد العالمية النقدية رابعا: التطورات

 :العمالت صرف أسعار تعويم نظام-1

 سعر تقلبات مدى وتتوقف السوق، قوى إىل العمالت بني الصرف أسعار حتديد يرتك احلر العائم النظام يف

 السلطة مل تتدخل إذا التعومي حرا يعترب األجنيب وكذلك الصرف من واملطلوبة املعروضة الكمية على الصرف

 باعتبارات اقتصادية مدفوعة قرارات تتخذ أن أو الوطنية عملتها مساندة أجل من الصرف سوق يف النقدية

 العمالت من كبري باحتياطي االحتفاظ إىل حاجة غري يف تكون الدولة فإن ولذلك عملتها، صرف بسعر تتعلق

 .الصرف سوق يف تتدخل ال اهنأ طاملا األجنبية

 :جمايكا اتفاقية-1

 النقد نظام حول دراسة إلعداد مؤقتة جلنة شكلت الدويل النقد لصندوق العادية الدورة يف 1974 العام يف

 اقرتاحات إعداد يف مهمتها احنصرت الصندوق، يف األعضاء الدول خمتلف عن ممثلني ضمت العاملي،

بعد  ''مجايكا'' كينغستون يف 1976 جانفي يف االتفاق هذا عرض وقد احلاضر، مقتضيات مع للتكيف

 اإلمجايل للحصص احلجم من  %78.20  ب تتمتع واليت األعضاء، الدول من % 82 قبل من عليه املصادقة

 بدأ والذي ، وودز بريتون التفاقية الثاين التعديل مت وفيه مجايكا، مبؤمتر املؤمتر هذا عرف وقد الصندوق، يف
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 النظام يف قبل ذي من فعال بشكل بالتدخل للصندوق مسحت مجايكا فاتفاقية .2978ابتداء من أفريل  سريانه

 منها. وبذلك املدينة تلك وخاصة الصندوق يف األعضاء للدول االقتصادية السياسات ويف العاملي، النقدي

 الصرف، ألسعار مرونة أكثر نظاما وقررت العاملي، النقدي النظام يف الذهب دور دتأ قد مجايكا اتفاقية تكون

 اخلاصة. السحب حقوق ودعمت

 Regional  Financial Institutions : مؤسسات التمويل االقليمية:لثالمطلب الثا

تتمثل مؤسسات التمويل االقليمية يف املؤسسات اليت تأسست بعد ظهور مؤسسات بروتن وودز واليت اختذت    

يف نشاطها نفس مبادئ الصندوق والبنك الدوليني اال ان نشاطها مقتصر على نطاق حمدود جغرافيا، ومن بينها 

 نذكر:

 اوال:بنك االستثمار االروبي:

اروبية هي فرنسا، ايطاليا، املانيا، هولندا ، بلجيكا، اليونان، الدمنارك،  من عشرة دول 2928اسس عام     

النرويج، لوكسمبورغ، اململكة املتحدة، ويهدف اىل تشجيع اساليب التكامل االقتصادي، تقدمي القروض 

اح،  سنة مع فرتة مس 02-20للمسامهة يف انشاء املشروعات يف الدول النامية وباجال زمنية طويلة تصل اىل 

كما يهدف البنك اىل تعزيز النمو االقتصادي للدول االعضاء، اضافة اىل قيامه بطرح سندات يف اسواق املال 

 50الدولية.

 ثانيا:بنك التنمية االفريقية:

يعتمد على حصص الدول االعضاء، اضافة اىل  رأمساله، 2963اسسته جمموعة من الدول االفريقية عام     

الفوائد على القروض املدفوعة من قبله، كما بتخصيص بتمويل مشروعات البىن االساسية وبقروض ميسرة للدول 

 51االعضاء وتتحدد شروط اقراضه حسب قدرة الدولة العضو على السداد واجلدوى االقتصادية للمشروع.

 ثالثا:بنك التنمية االسوي:
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يهدف اىل متويل املشروعات املتنوعة داخل الدول االسيوية، ويشجع االستثمارات االجنبية  2962انشا عام    

املباشرة، كما حيفز تدفقات راس املال من تلك الدول، وهو ميول بالدرجة االوىل مشاريع البىن االساسية املولدة 

داد  مينحها على مقدرة الدولة العضو على السللنمو يف الدول االعضاء وبشروط ميسرة وتعتمد القروض اليت

 اضافة اىل اجلدوى االقتصادية للمشروع.

 رابعا:صندوق النقد العربي:

هبدف مساعدة الدول العربية االعضاء على مواجهة العجز  2979وباشر اعماله يف سنة  2976انشا عام     

اعد على عريب يف اجملال املايل والنقدي، ومبا يسيف ميزان مدفوعاهتا، كما يهدف اىل صياغة اساليب التعاون ال

حتقيق التكامل االقتصادي العريب، مقره ابو ظيب يف االمارات العربية املتحدة.كما نصت اتفاقية التاسيس ايضا 

اىل قيام الصندوق باصدار الكفاالت لصاحل الدول االعضاء لتعزيز اقرتاضها من املصادر املالية االقليمية والدولية، 

 52 فضال عن التوسط يف اصدار القروض يف االسواق املالية العربية والدولية حلساب اعضاءه وبضماناته.

 خامسا:البنك االسالمي للتنمية:

دولة دولة اسالمية يساهم يف تقدمي التمويل الالزم للربنامج االمنائي يف  42واعضاءه  2974اسس عام    

القطاع احلكومي واخلاص ، كما يقدم املعونات الفنية لالعضاء وال سيما يف جمال دراسات اجلدوى االقتصادية 

 53للمشاريع احلديثة.

 (.International Monetary Fund)  صندوق النقد الدولي. المبحث الثاني:

يف بريتون وودز  2944تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدويل أثناء مؤمتر عقدته األمم املتحدة يف يوليو     

بوالية نيوهامبشري األمريكية. وكانت البلدان األربعة واألربعني احلاضرة يف املؤمتر تسعى إىل وضع إطار للتعاون 

 تكرار التخفيضات التنافسية ألسعار العمالت اليت سامهت يف حدوث الكساد الكبرياالقتصادي الدويل يتجنب 

أي  -يف ثالثينات القرن املاضي. وتتمثل رسالة الصندوق األساسية يف ضمان استقرار النظام النقدي الدويل 
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مقره .54نهات فيما بينظام أسعار الصرف واملدفوعات الدولية الذي ميَكِّن البلدان ومواطنيها من إجراء املعامال

مديرا تنفيذيا ميثل كل منهم بلدا واحدا أو جمموعة ، اضافة اىل حوايل  24واشنطن، يتكون اجمللس التنفيذي من 

  55بلدا. 222موظف من  0722

 المطلب االول: مهام واهداف  الصندوق.

 مهام الصندوق:اوال:

 تتمثل مهام صندوق النقد الدويل فيما يلي:        

 استقرار يف اسعار الصرف بني الدول االعضاء. حتقيق-2

حتقيق منو متوازن للتجارة الدولية مبا يكفل رفع مستوى االنتاجية وزيادة الدخول احلقيقية وتنمية املوارد -0

 االنتاجية للدول االعضاء.

رسم السياسة  لتعزيز التعاون النقدي الدويل من خالل املشورة اليت يقدمها الصندوق للدول االعضاء يف جما-3

 االقتصادية وتنسيق السياسات بني الدول الصناعية الكربى.

 تقدمي  التسهيالت االئتمانية للدول االعضاء لتصحيح االختالف يف ميزان املدفوعات .-4

 56تقدمي مساعدات فنية يف جمال عمل البنوك املركزية واحملاسبة اخلاصة مبيزان املدفوعات والضرائب.-2

حفاظا على االستقرار ومنعا لوقوع أزمات يف النظام النقدي الدويل، يتابع الصندوق سياسات  الرقابة:-6

البلدان األعضاء والتطورات االقتصادية واملالية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية من خالل نظام رمسي. 

ادي وحتد إىل تعزيز االستقرار االقتصويقدم الصندوق املشورة لبلدانه األعضاء ويشجع اعتماد سياسات هتدف 

 57من التعرض لألزمات االقتصادية واملالية وترفع مستويات املعيشة. 

 :التأسيسيةصندوق النقد الدولي  ثانيا: أهداف

 جاءت املادة االوىل من اتفاقية صندوق النقد الدويل اهدافه االصلية بوضوح وسوف واليت تتمثل يف: لقد
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 الدويل يف امليدان النقدي.تشجيع التعاون -2

 تيسري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية.-0

 العمل على استقرار اسعار الصرف.-3

 املساعدة على اقامة نظام املدفوعات متعدد االطراف.-4

توفري الثقة بني البلدان االعضاء عن طريق اتاحة موارد الصندوق العامة هلا بصفة مؤقتة وبضمانات كافية -2

 االختالالت اليت تصيب موازين مدفوعاهتا.لتصحيح ومن مث اعطائها الفرصة 

 58تقصري امد االختالل يف موازين املدفوعات الدولية للبلدان االعضاء وختفيف حدته .-6

 59لبنوك االقليمية سياساهتا وبراجمها مع سياسات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.وتنسق ا -7

 :المطلب الثاني: مصادر اموال الصندوق

 تتمثل مصادر اموال الصندوق الدويل يف:   

 االكتتاب وهي عبارة عن حصص الدول االعضاء يف راس مال الصندوق.-2

 من خالل مصدرين: ويأيتاالقرتاض -0

الرتتيبات العامة لالقرتاض: وهو تفويض باالتفاق مع بعض الدول على السماح للصندوق بالسحب حبدود -أ

مليار دوالر مقابل فوائد يدفعها الصندوق على ما يسحبه من هذه القروض وعلى ان يقوم بتسديد  02مبلغ 

 سنوات. 2القرض خالل 

 60االقرتاض من الدول االعضاء يف الصندوق.-ب

مث يف  0229( يف عام LICsيف موارد اإلقراض املتاحة للبلدان منخفضة الدخل ) حدثت زيادة كبرية وقد    

استجابة للطلب غري املسبوق على التمويل امليسر من جراء جائحة   0202تاريخ أقرب اعتبارا من مارس 

 عام امليسرة يف. ومتت مضاعفة متوسط حدود االستفادة من املوارد مبوجب تسهيالت اإلقراض 29-كوفيد
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، عندما استوفيت شروط الفعالية املدرجة يف املراجعة الرابعة 0226، مث خضعت للمراجعة والزيادة يف 0229

لتجنب تراجعها واحلفاظ على املسامهة  0229عشرة )راجع أدناه(، كما زادت مرة أخرى بنسبة الثلث يف 

للنمو  الستفادة السنوية من خالل "الصندوق االستئماينالتمويلية احملتملة لربامج الصندوق. ومتت زيادة حدود ا

. وباإلضافة إىل 0202إبريل  6حىت  29-( بصفة مؤقتة استجابًة جلائحة كوفيدPRGTواحلد من الفقر" )

(، وهي NABذلك، وباإلضافة إىل املوارد املستمدة من حصص العضوية، "االتفاقات اجلديدة لالقرتاض" )

، وافق اجمللس التنفيذي على تعديل 0202يناير  26ساند حلصص العضوية. ويف متثل أهم مصدر متويلي م

مليار دوالر  206مليار وحدة حقوق سحب خاصة ) 362هذه االتفاقات، مبا يف ذلك مضاعفة حجمها إىل 

. وقد دخل هذا اإلصالح حيز التنفيذ يف األول من 0202وتنتهي يف  0202أمريكي(، لفرتة جديدة تبدأ يف 

 61. 0202ر يناي

 :ومجاالت المساعدة الفنية اشكال القروض  التي يقدمها الصندوق المطلب الثالث:

ان صندوق النقد الدويل يقوم بتقدمي قروض قصرية االجل هبدف حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات يف الدول    

 االعضاء، كما يقوم بتقدمي مساعدات فنية ومشورة .

 التي يقدمها الصندوق:اوال: اشكال القروض  

 تتمثل القروض اليت يقدمها الصندوق يف:    

 حقوق السحب العادية:-1

يتمكن العضو يف الصندوق باالقرتاض بقيمة مسامهته يف الصندوق بالعملة االجنبية مقابل دفع عملته     

 62الوطنية، ومينح هذا التسهيل لتصحيح العجز يف ميزان املدفوعات للدول االعضاء.

 تسهيل التمويل التعويضي والطارئ:-1
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يقدم  هذا التسهيل لتعويض االخنفاض غري املتوقع يف حصيلة صادرات دولة معينة عضو يف الصندوق، كما    

 مينح هذا التسهيل ملواجهة ازمة طارئة ناجتة عن ارتفاع اسعار املستوردات.

 تسهيل تمويل المخزون االحتياطي:-1

ملواجهة العجز يف ميزان املدفوعات وذلك للمحافظة على خمزون الدول االحتياطي من يقدم هذا التسهيل    

 املواد اخلام.

  التسهيالت النفطية:-3

 وهي قروض ميسرة تقدم للدول االعضاء املستورة للنفط واليت تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاهتا.   

 :صندوق االمانات-2

يسرة للدول االعضاء ذات الدخل املنخفض واليت تعاين من خلل يف ووظيفة هذا الصندوق تقدمي قروض م    

 ميزان مدفوعاهتا.

 تسهيالت التصحيح الهيكلي: -6

وهدف هذه التسهيالت تصحيح اهليكل االقتصادي للدول االعضاء اليت تعاين من مشاكل اقتصادية هيكلية   

 ومشاكل مزمنة يف موازين مدفوعاهتا.

  ل االنظمة االقتصادية:التسهيالت الخاصة بتحوي-5

وهي مساعدات مالية للدول االعضاء اليت تواجه مشاكل يف موازين مدفوعاهتا بسبب التحويل من انظمة   

 63سعرية اىل انظمة تسعري تعتمد على قوى العرض والطلب.

 مجاالت المساعدة الفنية المقدمة من طرف الصندوق:ثانيا:

 ميكننا تلخيص حماور املساعدة الفنية اليت يقدمها صندوق النقد الدويل فيما يلي:    
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دعم القطاعات املالية والنقدية عن طريق تقدمي املشورة بشان تنظيم اجلهاز املصريف والرقابة عليه واعادة هيكلته، -

بنوك املركزية عات، باإلضافة اىل هياكل الوادارة النقد االجنيب والعمليات ذات الصلة، ونظم املقاصة وتسوية املدفو 

 وتطويرها.

مساندة اجلهود الرامية اىل وضع سياسات مالية عامة وقوية وضمان حسن ادارهتا عن طريق تقدمي املشورة بشان -

السياسات واالدارة الضريبية واجلمركية، ووضع امليزانية وادارة االنفاق وتصميم شبكات االمام االجتماعي وادارة 

 لدين الداخلي واخلارجي.ا

 اعداد البيانات االحصائية وادارهتا ونشرها وحتسني نوعيتها.-

 64صياغة التشريعات االقتصادية واملالية ومراجعتها.-

 البنك الدولي.ماهية  المبحث الثاني:

يعترب البنك الدويل ثاين مؤسسات بروتن وودز، و الذي عين بإعادة اعمار ما دمرته احلرب العاملية الثانية،     

 كما اصبح يهتم بتقدمي املساعدات االمنائية للدول النامية للخروج من دائرة التخلف.

 المطلب االول:مفهوم البنك الدولي.

والبنك الدويل هو توام لصندوق النقد الدويل ويكمل اهدافه،  2942انشي مبقتضى اتفاقية برتون وودز سنة    

 65والفرق بينهما ان البنك الدويل يقدم قروضا طويلة االجل، عكس الصندوق فقروضه قصرية االجل.

بلدا خمتلفا  272دولة عضو، وميثل املوظفون اكثر من  289يبلغ عدد الدول االعضاء يف جمموعة البنك الدويل 

موقعا يف خمتلف ارجاء العامل، ويتشكل البنك من مخسة مؤسسات تعمل من اجل تقدمي  232يف اكثر من 

 حلول مستدامة لتقليص الفقر وبناء الرخاء املشرتك يف الدول النامية.

 مصادر اموال البنك الدولي: اوال:

 66 :تتمثل مصادر اموال البنك الدويل يف    



45 

 

 االعضاء واليت تشكل راس مال البنك.وهي جمموع حصص الدول  االكتتابات:-2

وهي مسامهات اهليئات واملنظمات املالية الدولية مثل البنك االمريكي للتنمية وبنك  التمويل المشترك:-0

 التنمية االسيوي وغريها.

 البنوك التجارية والمؤسسات المالية.-3

 .مساهمات الحكومات المقترضة-4

 البنك الدولي:انواع القروض التي يقدمها ثانيا:

يقدم البنك الدويل قروض طويلة االجل واليت هتدف اىل تنمية اقتصاديات الدول النامية، وتتمثل هذه القروض    

 يف:

 (.Program Lendingقروض البرامج: ) -1

وهذه القروض متنح لتمويل برنامج امنائي او قطاعي او لتمويل عملية االسترياد وتعترب هذه القروض هي قروض 

 67يتم تقدميها عند حدوث كوارث طبيعية او ازمات اقتصادية ويف العادة تقدم هذه القروض بدون شروط.

 (: Lending Project: ) قروض المشروعات-1

متنح هذه القروض لتمويل مشروع ري او حمطة توليد كهرباء..اخل، وتستحوذ هذه القروض على حصة كبرية من 

الدويل عند منح هذه القروض على حتقيق املشروع عائد على راس املال ال  قروض البنك الدويل، ويشرتط البنك

 يقل عن نسبة معينة.

ى ومتنح هذه القروض لتسوية اخللل يف موازين مدفوعات الدول ولزيادة قدرهتا علقروض التكييف الهيكلي: -1

اىل  اإلضافةبتسديد ديوهنا، ومتنح هذه القروض بشروط مشددة تتضمن تصويب السياسات االقتصادية الكلية 

 تصحيحات هيكلية يف بنية االقتصاد.
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يب  كالزراعة او الصناعة وذلك لتصو متنح هذه القروض لتمويل قطاع معني قروض التكييف القطاعي:-3

 68وتصحيح مسار هذا القطاع املراد متويله.

 المطلب الثاني: مهام البنك الدولي وعالقته  بصندوق النقد الدولي .

يقوم البنك الدويل بأداء جمموعة من املهام اليت يقوم هبا مبفرده، كما ان هناك مهام يقوم هبا باملوازاة مع    

 دويل:صندوق النقد ال

 مهام البنك الدولي: وال:أ

 تتمثل مهام البنك الدويل يف:   

 البىن التحتية اليت دمرت خالل احلرب العاملية الثانية. إلعمارتقدمي املساعدات املالية -2

 دعم برامج التنمية يف الدول النامية.-0

 تشجي حركة االستثمارات الدولية-3

 69للتجارة الدولية من خالل دوره يف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.العمل على حتقيق النمو املتوازن -4

 عالقة صندوق النقد الدولي بالبنك الدولي: ثانيا:

يتعاون الصندوق مع البنك الدوليني بصورة منتظمة وعلى مستويات متعددة لتقدمي املساعدة الالزمة للبلدين 

مت حتديد شروط التعاون بينهما من خالل  2989سنة  االعضاء والعمل معا يف عدة مبادرات مشرتكة ففي

 اتفاقية ابرمت بينهما من اجل ضمان التعاون الفعال يف جماالت املسؤولية املشرتكة:

 وتتمثل مظاهر التعاون يف:

التنسيق العايل املستوى اثناء االجتماعات السنوية اليت يعقدها جملسا حمافظي الصندوق والبنك الدويل، -2

حملافظون ويقدمون وجهات نظر بلداهنم بشان قضايا االقتصاد واملالية اجلارية، على املستوى الدويل يتشاور ا

 ويقرر جملسا احملافظني كيفية معاجلة القضايا االقتصادية واملالية الدولية، كما حيددان االولويات للمؤسستني.
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ة بالبلدان ة وذلك من خالل املبادرة املعنييتعاون الصندوق والبنك الدويل يف ختفيف اعباء الديون اخلارجي-0

 (.IADM(، واملبادرة املتعددة االطراف لتخفيف اعباء الديون ) PPTEالفقرية املثقلة بالديون ) 

يجية  احلد من تقارير اسرتات إلعدادتتعاون املؤسستان على ختفيف وطأة الفقر اعتمادا على منهج مشرتك -3

 الفقر.

 ة.اجلديد لأللفيةالتعاون يف اعداد تقرير الرصد العاملي تقييما لتحقيق االهداف االمنائية -4

القطاعات املالية يف البلدان االعضاء درجة من الصالبة يف  إلكسابيعمل الصندوق والبنك معا ايضا -2

مواجهة الصدمات وضمان خضوعها ملستوى جيد من التنظيم وقد استحدث برنامج تقييم القطاع املايل ) 

FSAP إجراءاتبلتحديد مواطن القوة والضعف يف النظام املايل لدى اي بلد عضو والتوصية  2999( يف سنة 

 70ية املالئمة ملعاجلتها.السياسة االقتصاد

 المطلب الثالث: مؤسسات البنك الدولي:

هي من بني أكرب مصادر التمويل واملعرفة للبلدان النامية يف العامل. وتشرتك املؤسسات  جمموعة البنك الدويل    

تشجيع التنمية و اخلمس اليت تتألف منها جمموعة البنك يف: االلتزام باحلد من الفقر، وتعزيز الرخاء املشرتك، 

 املستدامة.

(، اللذان يشكالن IDA) المؤسسة الدولية للتنمية( وIBRD) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ويقدم    

، التمويل واملشورة بشأن السياسات واملساعدة الفنية إىل حكومات البلدان النامية. وينصّب البنك الدولي معا

لبلدان دان العامل األشد فقراً، أما البنك الدويل لإلنشاء والتعمري فيساعد اتركيز املؤسسة الدولية للتنمية على بل

 متوسطة الدخل والبلدان األفقر املتمتعة باألهلية االئتمانية.

المركز الدولي ( وMIGA) الوكالة الدولية لضمان االستثمار( وIFC) مؤسسة التمويل الدولية وتركز

ى تدعيم القطاع اخلاص يف البلدان النامية. ومن خالل هذه ( علICSID) لتسوية منازعات االستثمار



48 

 

املؤسسات، تقدم جمموعة البنك الدويل التمويل واملساعدة الفنية والتأمني ضد املخاطر السياسية وتسوية املنازعات 

 71للشركات اخلاصة، ومن ضمنها املؤسسات املالية.

 :وفيما يلي سوف نفصل يف كل مؤسسة    

 :(IBRD) الدولي لإلنشاء والتعميرالبنك  اوال:

بلداً. وباعتباره أكرب بنك إمنائي  289هو مؤسسة عاملية تعاونية للتنمية متلكها البلدان األعضاء البالغ عددها    

على مستوى العامل، فإنه يساند رسالة جمموعة البنك الدويل من خالل تقدمي قروض وضمانات ومنتجات إدارة 

وكذلك  خفضة الدخل املتمتعة باألهلية االئتمانية،خماطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان من

 من خالل تنسيق جهود االستجابة والتصدي للتحديات اإلقليمية والعاملية.

إلعادة بناء أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وانضم مع املؤسسة  2944أُنشئ البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف 

ويل  مبساعدة أشد البلدان فقرا، ليشكال معا البنك الدويل. ويعمل البنك الدالدولية للتنمية، وهي الصندوق املعين

لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية للتنمية عن كثب مع مجيع مؤسسات جمموعة البنك الدويل والقطاعني العام 

  واخلاص يف البلدان النامية إلهناء الفقر وبناء الرخاء املشرتك.

ويل مع البلدان متوسطة الدخل باعتبارها بلدانا مسامهة فيها ومتعاملة معها. وهذه تنخرط جمموعة البنك الد

البلدان هي احملرك الرئيسي للنمو العاملي، كما أن هبا االستثمارات الكربى يف البنية التحتية، وحتصل على نسبة  

ايل تقدًما حيقق يف الوقت احل كبرية من صادرات البلدان املتقدمة والبلدان األفقر. وكثري من البلدان النامية

 اقتصاديًا واجتماعًيا سريع الوترية، كما إهنا تلعب دورًا أكرب من ذي قبل يف إجياد حلول للتحديات العاملية.

من فقراء العامل، وغالًبا يف املناطق النائية. وتعاين هذه  %72كما يقطن يف البلدان متوسطة الدخل أكثر من 

للصدمات واألزمات االقتصادية العابرة للحدود، ومن بينها تغري املناخ، والتهجري  البلدان من أخطار التعرض
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القسري، وتفشي األوبئة بسبب حمدودية القدرة على الوصول إىل التمويل اخلاص. والبنك الدويل شريك أساسي 

 التعمري.من حافظة مشروعات البنك الدويل لإلنشاء و  %62للبلدان متوسطة الدخل اليت متثل أكثر من 

 يقدم البنك الدويل مزجًيا من املوارد املالية، واملعارف، واخلدمات الفنية.-

تساعد املشورة االسرتاتيجية اليت يقدمها البنك الدويل جهود اإلصالح اليت تضطلع هبا احلكومات لتحسني -

 اخلدمات، وتشجيع املزيد من االستثمارات اخلاصة، وابتكار وتبادل احللول.

بنك يف شراكات مع البلدان مع ظهور وتطور التحديات من خالل منتجات مالية مبتكرة، يدخل ال-

 وجمموعة واسعة النطاق من املنتديات العاملية.

وبوجه عام، يساعد البنك الدويل على ضمان إمكانية استدامة التقدم احملرز على صعيد احلد من الفقر        

يل بصورة خاصة على مساندة الشرحية األدىن من البلدان متوسطة وتوسيع نطاق الرخاء. ويشدد البنك الدو 

الدخل يف سبيل هنوضها االقتصادي، والتخرج من املؤسسة الدولية للتنمية كي تصبح مؤهلة لالقرتاض من البنك 

 لالدويل لإلنشاء والتعمري. ويعمل البنك الدويل أيًضا على توسيع نطاق القدرات ملساعدة البلدان على التعام

مع أوضاع اهلشاشة ومواقف الصراع. وكشريك طويل األجل، يعمل البنك الدويل على زيادة مساندته جلميع 

 البلدان متوسطة الدخل يف أوقات األزمات.

 الخدمات التي يقدمها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير-

ة، يتيح املتمتعة باألهلية االئتمانيمن خالل شراكة البنك الدويل مع البلدان متوسطة الدخل والبلدان األفقر 

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري حلوال مالية مبتكرة، مبا يف ذلك املنتجات املالية )القروض والضمانات ومنتجات 

إدارة املخاطر(، واملعرفة واخلدمات االستشارية )شاملة على أساس اسرتداد التكاليف( حلكومات البلدان األعضاء 

 لوطين ودون الوطين.على الصعيدين ا
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وميول البنك الدويل لإلنشاء والتعمري االستثمارات يف مجيع القطاعات، ويقدم املساندة الفنية واخلربات املتخصصة 

يف خمتلف مراحل املشروع. وال تزود موارد البنك البلدان املقرتضة بالتمويل الضروري فحسب، ولكنها أيضاً تُعترب 

 املية واملساعدة الفنية.أداة مهمة لنقل املعارف الع

الديون العامة  وادارة االصول حكومات ومؤسسات القطاعات الرمسية  وتساعد اخلدمات االستشارية يف جمال

 واملنظمات اإلمنائية على بناء القدرات املؤسسية حلماية املوارد املالية وزيادهتا.

ني مناخ لتدعيم إدارة الشؤون املالية العامة، وحتس ويساند البنك الدويل لإلنشاء والتعمري جهود احلكومات الرامية

 72 االستثمار، ومعاجلة االختناقات اليت تعوق تقدمي اخلدمات، وتعزيز السياسات واملؤسسات.

 73(IFC) مؤسسة التمويل الدولية ثانيا:

 مؤسسة التمويل الدولية هي أكرب مؤسسة إمنائية عاملية يركز عملها على القطاع اخلاص يف البلدان النامية.   

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، عضو جمموعة البنك الدويل، على دفع عجلة التنمية االقتصادية إىل األمام 

 دان النامية.وحتسني حياة األشخاص من خالل تشجيع منو القطاع اخلاص يف البل

وحتقق مؤسسة التمويل الدولية هذا من خالل خلق أسواق جديدة، وتعبئة مستثمرين آخرين، وتبادل اخلربات. 

ويف سبيل ذلك، فإهنا ختلق فرص العمل وترفع مستويات املعيشة، ال سيما للفئات الفقرية واألكثر احتياجاً. 

 لرخاء املشرتك.أمني املتمثلني يف إهناء الفقر املدقع وتعزيز اويساند عملها حتقيق هديف جمموعة البنك الدويل التو 

على أساس فكرة جريئة: أن القطاع اخلاص ميتلك القدرة على  2926أُنشئت مؤسسة التمويل الدولية يف عام 

بلد، وأدى  222إحداث حتّول يف البلدان النامية. ومنذ ذلك احلني، وسعت املؤسسة عملياهتا لتشمل أكثر من 

 إىل استحداث مصطلح "األسواق الصاعدة" وابتكار أسواق جديدة مثل أسواق السندات املستدامة. ذلك

 قيادة جهود تنمية القطاع الخاص-1

 تساعد املؤسسة البلدان على تنمية القطاع اخلاص هبا بطرق شىت:
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ون ات الدياالستثمار يف الشركات من خالل تقدمي القروض واالستثمارات يف أسهم رأس املال، وسند-

 والضمانات.

تعبئة رأس املال من املقرضني واملستثمرين اآلخرين من خالل املشاركة يف تقدمي القروض والقروض املوازية وغريها -

 من الوسائل.

 إسداء املشورة ملؤسسات األعمال واحلكومات لتشجيع االستثمار اخلاص وحتسني مناخ االستثمار.-

 إستراتيجية المؤسسة-1

( يف خلق األسواق. IFC 3.0 strategy) 3.2الركيزة األوىل إلسرتاتيجية مؤسسة التمويل الدولية تتمثل 

ويف إطار هذه اإلسرتاتيجية، تعمل املؤسسة باطراد يف "املراحل التمهيدية"، حبيث تشارك يف وقت مبكر من 

 مناطق ال أسواق جديدة يف دورة إعداد املشروعات خللق فرص االستثمار، وتعمل يف بعض احلاالت على هتيئة

 توجد فيها مثل هذه األسواق.

وهذا النهج يتصدى إلحدى أكرب العقبات اليت حتول دون رعاية القطاع اخلاص يف البلدان النامية: وهي عدم 

وجود مشروعات تتمتع بدعم مايل كاف وذات جدوى جتارية حبيث يعتربها املستثمرون الدوليون "صاحلة أو 

 . وبداًل من االنتظار والرتاخي، فإن املؤسسة تتدخل لتهيئة الظروف الالزمة للمشروعات الواعدة.قابلة للتمويل"

" فهي تعبئة املزيد من رؤوس األموال اخلاصة ألغراض التنمية، ال 3.2أما الركيزة الثانية من "إسرتاتيجية املؤسسة 

 .سيما يف البلدان منخفضة الدخل وتلك املتأثرة باهلشاشة والصراع

ويساعد وضع املبادئ التشغيلية إلدارة األثر يف صياغة معيار مشرتك لالستثمارات اليت تستهدف حتقيق أثر 

اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي إجيايب قابل للقياس، إىل جانب حتقيق عوائد مالية. وتنشط املؤسسة يف إصدار 

 ة.دات اخلضراء والسندات االجتماعياستثمارات هتدف إىل تشجيع التنمية املستدامة، مبا يف ذلك السن

 أثر عمل المؤسسة يحسن حياة الناس-1
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تتيح مؤسسة التمويل الدولية جمموعة فريدة من املزايا يف العمل مع القطاع اخلاص يف األسواق األكثر صعوبة 

لى الصعيد عوحفواًل بالتحديات يف العامل. ويشمل ذلك تارخيًا من االبتكار، ورسالة إلحداث تأثري إجيايب 

 العاملي، وتصميماً على حتقيق أثر إمنائي ميكن قياسه.

 1414مليار دوالر من ارتباطات التمويل طويل األجل في السنة المالية  11

هتدف املؤسسة إىل حتقيق أثر إجيايب على حياة الناس أينما تعمل. ويقّيم نظامها لتصنيف األثر، الذي تطلق 

لق ثر املتوقعع" املشروعات بناء على نواجتها اإلمنائية املتوقعة، وكذلك أثرها على خعليه اسم "إطار قياس ورصد األ

 األسواق اجلديدة.

 (:IDA) المؤسسة الدولية للتنمية ثالثا:

هي جزء من البنك الدويل معين مبساعدة أشد بلدان العامل فقراً. وهتدف  (IDA) املؤسسة الدولية للتنمية   

إىل تقليص الفقر وختفيض أعداد الفقراء، وذلك من خالل تقدمي  2962إنشاؤها يف عام هذه املؤسسة اليت مت 

قروض )ُتسّمى "اعتمادات( ومنح لربامج تؤدي إىل: زيادة النمو االقتصادي، وختفيض عدم املساواة، وحتسني 

 أوضاع الناس املعيشية، وتكّمل املؤسسة ذراع اإلقراض األصلي يف البنك الدويل .

 42بلداً،  80د املؤسسة الدولية للتنمية من أكرب مصادر املساعدة للبلدان األشد فقراً يف العامل وعددها وتع    

بلداً منها يقع يف أفريقيا. واملؤسسة هي أكرب مصدر واحد لألموال من جهة ماحنة ملشاريع اخلدمات االجتماعية 

مليار  0.2موعه املؤسسة تغيريًا إجيابيًا ملا يبلغ جم األساسية يف تلك البلدان. وحتقق العمليات اليت متوهلا هذه

 شخص يعيش معظمهم على أقل من دوالرين أمريكيني يف اليوم

وتقوم املؤسسة الدولية للتنمية بإقراض األموال بشروط ميّسرة. ويعين هذا أن سعر الفائدة على اعتمادات    

سنة، شاماًل  42سنة و  02ميتد على فرتة ما بني املؤسسة هو إما الصفر أو سعر منخفض جداً مع أجل سداد 

سنوات. كما تقّدم هذه املؤسسة ُمنحًا للبلدان اليت تتعرض ملخاطر ارتفاع أعباء  22 – 2فرتة مساح مدهتا 
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الديون إىل مستويات مرهقة وإضافة إىل القروض امليّسرة واملنح، تقّدم املؤسسة مستويات عالية من ختفيف أعباء 

 الديون.

بلدان. وازدادت االرتباطات السنوية باستمرار وبلغ  228وقد ساندت املؤسسة منذ تأسيسها أنشطة يف     

يف املائة من تلك االرتباطات  22مليار دوالر أمريكي يف السنوات الثالث األخرية، وتوجه حوايل  22متوسطها 

مليار دوالر  26.3، بلغت ارتباطات املؤسسة 0222يونيو/حزيران  32إىل أفريقيا. ويف السنة املالية املنتهية يف 

 74عملية جديدة . 032أمريكي مشلت أكثر من 

 ( :MIGA) الوكالة الدولية لضمان االستثمار رابعا:

تقدم تأمينًا ضد املخاطر السياسية وضمانات  ،2988انشات يف سنة (وهي عضو يف جمموعة البنك الدويل،

 لتعزيز االئتمان للمستثمرين واملقرضني لتسهيل االستثمار االجنيب املباشر يف االقتصادات الناشئة

وقد تركز اهتمام كبري يف السنوات األخرية على احلاجة إىل إزالة احلواجز اليت تعوق منو االستثمار األجنيب يف 

قد سنت العديد من البلدان قوانني جديدة لتشجيع االستثمار األجنيب ودخلت يف معاهدات البلدان النامية. و 

 .االستثمار الثنائية مع البلدان املصدرة لرأس املال هلذا الغرض

برز مفهوم توفري ضمانات مالية للمستثمرين األجانب ضد املخاطر غري التجارية يف البلدان النامية كوسيلة 

 .ثمار يف هذه البلدان ، وبالتايل حفز تدفقات االستثمار عليهملتحسني مناخ االست

وقد وضعت مجيع البلدان املتقدمة النمو تقريبا وبلدان نامية اثنني خططا رمسية لتوفري ضمانات ضد املخاطر غري 

ملؤسسة العربية االتجارية اليت تتحملها دوهلم من أجل االستثمار يف البلدان النامية. باإلضافة إىل ذلك ، تقدم 

 .75لضمان االستثمار ضمانات على أساس إقليمي

 (:ICSID) المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار خامسا:
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م 2966هي مؤسسة تابعة للبنك الدويل. تأسست عام  (ICSID املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ة

 .يفةاملستثمرين األجانب والبلدان املستض وهي تسعى إىل تسوية اخلالفات املتعلقة باالستثمار بني

مؤسسة تابعة للبنك الدوىل، تأسس  (ICSID) «إكسيد»ويعترب املركز الدوىل لتسوية املنازعات االستثمارية 

، ويسعى إىل تسوية اخلالفات املتعلقة باالستثمار بني املستثمرين األجانب والبلدان املستضيفة، وال 2966عام 

 العامل.يضم مجيع دول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 .الثالث:اإلصالح اإلقتصادي و المالي الفصل

 

 

ان الدول النامية يف مسريهتا حول التحول اىل االقتصاد الرأمسايل فإهنا جلات اىل طلب املساعدة من املؤسسات    

املالية الدولية واملتمثلة يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وذلك من اجل حتقيق ذلك، وذلك من خالل 

ثر صالح االقتصادي واملايل، من اجل التوضيح اكتبين جمموعة من الربامج االقتصادية واليت تندرج ضمن اال

 سنقوم بتقسيم هذا الفصل اىل املباحث التالية:

 

 المبحث االول: مدخل حول اإلصالح اإلقتصادي والمالي.

 في الدول النامية ةقتصاديصالحات اإلاإل المبحث الثاني:

 برامج اإلصالح االقتصادي: المبحث الثالث:
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 مدخل حول اإلصالح اإلقتصادي والمالي.المبحث االول: 

ان مصطلحي االصالح االقتصادي واالصالح املايل خمتلفان من حيث اجلانب الذي يتم فيه التغيري اما من    

ناحية تطبيقهما فهما يطبقان معا بالتوازي حيث ال ميكن تطبيق احدمها وامهال الثاين، ومن اجل تبيني ذلك 

 وجب علينا الوقوف عليهما .

 المطلب االول: تعريف االصالح االقتصادي:

يشري مصطلح اإلصالح يف صحيح اللغة العربية إىل جعل الشيء أكثر صالحا ،يقابل ذلك    

( أي التعديل يف اإلجتاه املرغوب فيه، ومن مث فان اإلصالح االقتصادي من The reformباإلنكليزية)

  76جتاه املرغوب فيه.صادي يف اإلالناحية اللغوية يعين تعديل مفردات النسق االقت

اإلصالح االقتصادي هو جمموع االجراءات اهلادفة إىل معاجلة االختالالت اهليكلية لالقتصاد الوطين. -

 .77وبنتيجة ذلك يتم االنتقال إىل نظام منفتح يقوم على أساس حترير السوق وتوسيع قاعدة التنمية

 مرونة ةودرج اإلنتاجية الطاقة رفع إىل اهلادفة واإلجراءات السياسات من جمموعة هو: اإلقتصادى اإلصالح -

 ومما إنتاجية. وأعلى كفاءة  أكثر تصبح حبيث الدولة مؤسسات هيكلة إعادة  اىل يهدف فهو وعليه االقتصاد.

 .78واملستهلكني املنتجني على وإجيايب فعال بشكل والطلب العرض مؤشرات مواكبة ذلك يعنيه

األقتصادي أيضا على إعادة التوازن واألستقرار األقتصادي يف األجل القصري  وينطوي مفهوم اإلصالح

واملتوسط من خالل إجراءات اإلصالح املايل والنقدي وتلك املتعلقة بأسعار الصرف والدخل، باإلضافة إىل 

دة اإعادة هيكلة الوحدات اإلنتاجية على املدى الطويل لغرض رفع كفاءة اإلنتاج وزيادته من أجل استع

 االقتصاد لقدرته على النمو.
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كما يرد املعىن العام لإلصالح األقتصادي كتعبري عن إعادة التوازن املستدام بني العرض والطلب داخليا 

وخارجيا من خالل جمموعة من التدابري املالية والنقدية وأسعار الصرف، إضافة إىل تسهيل اعتماد نظام 

السوق من أجل تشجيع النمو االقتصادي. ومن اجلدير بالذكر إن إقتصادي منفتح يقوم على قاعدة حترير 

مصطلح التصحيح أو اإلصالح االقتصادي يرد يف العديد من األدبيات باعتباره مرادفا للتكييف 

 ( .restructuring( أو " إعادة اهليكلة" )economic adjustmentاالقتصادي)

نتاج إجراء التغيريات الالزمة يف النفقات واملدخرات واإل ويشري مصطلح التكييف أو اإلصالح االقتصادي إىل"

للتوصل إىل وضع مقبول مليزان املدفوعات ميكن فيه متويل أي عجز يف احلساب اجلاري من خالل تدفقات 

 رأس املال املعتادة.

( التكييف أو اإلصالح اإلقتصادي بأنه" عملية إصالح Joachim Ahrensيعرف جويكم ايرنس )-

اإلقتصادية بإجتاه نظام السوق من أجل التغلب على مشاكل موازين املدفوعات، وحتجيم التضخم،  السياسة

 79وحتقيق الشروط الالزمة إلستمرار الزيادة يف دخل الفرد.

 المالي. باالصالح وعالقته المالى اإلصالح تعريف الثاني: المطلب

 تطبيقه ميكن ال لكننا املايل، اجلانب يف تطبيقها جيب اليت السياسات تلك هو املايل االصالح مصطلح ان   

 يتجزئان. ال شيئان فهما االقتصاية االصالحات مع ذلك يتزامن ان جيب بل مبفرده

 :المالى اإلصالح اوال:تعريف

 انه: على املايل االصالح يعرف   

 الدين ةوإدار  املاىل اإلنضباط وحتقيق العامة املالية أداء لتحسني هتدف لىتا اإلجراءات من جمموعة هى-

 فالغرض عليهو  للدولة، والنقدية املالية السياسات بني التكامل ضمان اىل هتدف كما  واخلارجى احمللى احلكومى

 اإلمجاىل، حمللىا الناتج اىل العام الدين نسبة ختفيض طريق عن املدفوعات وميزان املوازنة عجز ضبط هو منه
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 من للخروج الزمة  ضرورية أمور أهنا متفقني وكلنا وغريه الضريىب واإلصالح العملة سعر وحترير الدعم وترشيد

 80فيه. وضعنا الذى املظلم النفق

 .اإلصالح المصرفي جزء من سياسة اإلصالح االقتصاديثانيا:

 يف قتصادية للبلدان فإن معاجلته ال ميكن أن تكون إالمبا أن اإلصالح املصريف و املايل جزء من السياسة اال    

 81هذا اإلطار. 

 تشمل عملية االصالح املايل مجلة من اخلطوات االساسية واجلذرية اليت تصب باجتاهني رئيسني مها:كما 

 اصالح النفقات من خالل الرتشيد والسيطرة على حجم االنفاق العام. الجانب االول:-

 82 .فيشمل اصالح االيرادات وتعظيم جبايتها وابتكار وسائل جديدة لزيادهتا الجانب الثاني: -

ان إصالح قطاع املالية يشكل قوة دافعة إلحداث االصالح االقتصادي واالجتماعي كونه مطلبا اساسيا     

ة يف كوالزما لبناء جمتمع على اسس اقتصادية سليمة تركز على النشاط االقتصادي اخلاص ومنحه فرصة املشار 

 بناء اجملتمع.

االصالح املايل حيتاج اىل تقنية االنفاق من خالل فريق ذي كفاءة ودراية بكل ما خيص االنفاق مبعىن ان -

 يكون االنفاق بصورة تدرجيية حىت تبدأ نسبته بالتناقص التدرجيي.

م االفضل لذلك ايقصد بتقنية االنفاق العام استخدام االساليب احلديثة يف عملية ختصيصه حيث االستخد

التخصيص، وذلك يتم من خالل تتبع مسار النفقة منذ ختصيصها واعتمادها مرورا مبرحلة تنفيذها وخروجها 

من الذمة املالية للحكومة ومراقبة االثار النامجة عنها يف مجيع املراحل اليت متر هبا وصوال اىل اهلدف املنشود"، 

 لالنفاق. ة يف التوزيع النوعيمؤكدا ان "االصالح املايل يرتكز على اعاد
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ويف ظل هيكلة املوارد املالية وتعدد حاجاهتا التنموية وتنوعها ومع وجود خلل وقصور يف املوازنة العامة، فإن    

احلاجة اىل ترشيد االنفاق العام وحتقيق الكفاءة والفاعلية تتطلب استخدام التقنية املطلوبة لرفع كفاءة النفقة 

 تفعيل وتعظيم االيرادات العامة بشكل يضمن سالمة املركز املايل للحكومة.ومردودها، وكذلك 

االصالح املايل يهدف اىل حتسني أداء املالية العامة وحتقيق االنضباط املايل وإدارة الدين احلكومي  كما ان   

 احمللي واخلارجي، ويهدف كذلك اىل ضمان التكامل بني السياسة املالية والنقدية للدولة.

ان الغرض من اجراءات وتدابري االصالح املايل ضبط عجز املوازنة العامة وميزان املدفوعات عن طريق      

ختفيض نسبة الدين العام اىل الناتج احمللي مع اجراءات لالصالح الضرييب؛ لذا فإن التحسن يف االقتصاد 

 83الوطين ينتج عن تطبيق االصالحات املالية.

 االصالح االقتصادي:برامج  المطلب الثالث:

ان برامج االصالح االقتصادي هي تلك الربامج اليت طبقها كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف    

 الدول اليت حتتاج اىل انطالقة اقتصادية، فكل واحد منها خيتص بنوع من الربامج ولكن عملهما متكامل.

 وال:تعريف برامج االصالح االقتصادي:أ

 ج االصالح االقتصادي على اهنا:تعرف برام

متثل حزمة متكاملة من سياسات اصالح االقتصاد الكلي تنفذ يف املدى القصري واملتوسط والطويل، تتضمن -

تلك الربامج عدد من السياسات اليت تستهدف ادارة كل من جانيب الطلب الكلي والعرض الكلي هبدف 

ستقرار االقتصاد الكلي ودفع مقومات النمو االقتصادي فيما احتواء العجوزات الداخلية واخلارجية وحتقيق ا

 .84يعرف بسياسات العالج بالصدمة

إىل حزمة السياسات اليت تعىن بإدارة الطلب اإلمجايل حبيث يتوافق هذا الطلب مع إمجايل الناتج احمللي  تشري-

تني اإلقتصادي بني املؤسسوالتدفقات العادية للموارد اخلارجية، وقد توزعت متضمنات برامج اإلصالح 
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حيث نالت إجراءات املدى القصري إهتمام اإلدارة االقتصادية ، املذكورتني يف إطار املهام الوظيفية لكل منهما

لصندوق النقد الدويل واليت هتدف لتقدمي دعم سريع لتسوية العجز اخلارجي، ومكافحة التضخم الداخلي 

نامية. بينما كان إهتمام اإلدارة االقتصادية للبنك الدويل بإجراءات إلستعادة التوازن االقتصادي يف الدول ال

املدى الطويل واليت تستهدف خلق نظام للحوافز يساعد على إحداث تغيريات هيكلية يف اإلقتصاد القومي 

 85وبالتايل حتقيق النمو املستمر.

ل او ادي وسياسة التعديبرامج االصالح االقتصادي تتكون من سياسات التثبيت او االستقرار االقتص

التكييف اهليكلي، وعملية االصالح تكون مدعومة من قبل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وتتضمن 

 شقني اساسيني مها:

برامج التثبيت االقتصادي وخيتص به صندوق النقد الدويل حيث تكون قصرية االجل  الشق االول:-1

 التتجاوز ثالث سنوات.

نامج التعديل اهليكلي وهو من اختصاص البنك الدويل حيث تكون طويلة االجل تتجاوز بر  الشق الثاني:-1

 86الثالث سنوات.

 دور صندوق النقد والبنك الدوليين في برامج اإلصالح االقتصادي. ثانيا:

 تنصب جهود اإلصالح بشكل عام على هدفني رئيسني:   

كن من احتواء التضخم وحتسني وضع ميزان مبا مي استعادة التوازن الداخلي والخارجي لالقتصاد -1

املدفوعات لتوفري املوارد اليت جتعل البلد قادرا يف املستقبل على الوفاء بعبء ديونه املرتاكمة وبالتايل استعادة 

 جدارته االئتمانية.

 ،تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة لالقتصاد والسعي لتوسيع وانماء الطاقات اإلنتاجية للبلد-1

 87مبا يؤدي إىل حتقيق النمو االقتصادي الذايت وزيادة فرص العمل املنتج وحتسني مستويات املعيشة للسكان.
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 قتصاديه في الدول الناميةصالحات اإلاإل المبحث الثاني:

ان الدول النامية هي الدول اليت كانت والزالت حباجة اىل برامج االصالح االقتصادي وذلك ملساعدهتا على    

الوصول اىل معدالت منو اقتصادية مقبولة، وقد كثر االهتمام هبذه الربامج وذلك المهيتها وجناحها يف بعض 

 الدول.

 في الدول النامية: ةقتصاديصالحات اإلاإل واهداف  هميةأ المطلب االول:

شهدت الكثري من الدول النامية تطبيق االصالحات االقتصادية وذلك راجع حلاجتها الكبرية للتطور وحتقيق    

 قفزة نوعية يف اجلانب االقتصادي.

 في الدول الناميةة قتصاديصالحات اإلاوال: اهمية  اإل

 يشار هلا يف:من جوانب عديده كما  اإلصالحات اإلقتصاديةتتضح امهية   

 ةقتصاديفها اإلواهدا ةوالفكري ةهبا اليت تشرتك يف اجلواب الفلسفي ةصالحات اليت تأخذ الدول النامياإل-

ييق او اهناء دور قتصادي والسعي لتضاليت هتدف اىل آلية السوق حموراً مركزيا للنشاط اإل ةوالسياسي ةجتماعيواإل

 .ةوق العامليندماج يف السواإل ةجنبيستثمارات اإلاخلاص وجلذب اإل قتصادي واعطاء املبادرات للقطاعاإل ةالدول

صالح املذكور، تدخال مباشرا يف صياغة برامج اإل ةالدولي ةوالتمويلي ةفهو تدخل املؤسسات املالي واجلانب الثاين-

جيري  وال ،ةاجلديد فيه، ان هذا التدخل ميارس األن بشكل علين ومفضوح، ويناقش على مستويات عالي يءوالش

 88والكتمان، كما كان جيري يف الثمانينات والتسعينيات من القرن املاضي. ةبشكل من السري

 لالصالح األقتصادي في الدول النامية:هداف العامة األثانيا:

 يتمثل اهلدف الرئيسي يف:
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زان املدفوعات مياستعادة التوازن الداخلي واخلارجي لالقتصاد مبا ميكنه من احتواء التضخم وحتسني وضع -

 لتوفري املوارد اليت جتعل البلد قادرا يف املستقبل على الوفاء بعبء ديونه املرتاكمة، واستعادة جدارته االئتمانية.

حتسني كفاءة ختصيص املوارد املتاحة لالقتصاد والسعي لتوسيع وامناء الطاقات االنتاجية للبلد، مبا يؤدي اىل -

  وزيادة فرص العمل املنتج وحتسني املستوى املعيشي للسكان.حتقيق النمو االقتصادي الذايت

 باإلضافة اىل االهداف الفرعية التالية:

رفع معدالت النمو االقتصادي: من خالل تشجيع االستثمار احمللي واالجنيب وتطبيق سياسة اخلوصصة، -

 تصحيح اسعار السلع واخلدمات، التحول اىل سياسة االنتاج من اجل التصدير.

 االستثمار االمثل والتوزيع السليم للمواد االقتصادية والطاقات البشرية.-

 حتفيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية ملنتجات البلد يف االسواق اخلارجية.-

احلد من تدفق رؤوس االموال اىل اخلارج وجذب االستثمارات االجنبية اىل الداخل من خالل توفري املناخ -

 ئم.االستثماري املال

حتقيق التوازنات املرغوبة واملطلوبة يف االقتصاد الوطين بني االنتاج واالستهالك من جهة وبني االدخار واالستثمار -

 من جهة اخرى.

 التوزيع العادل للدخل القومي مبا يساهم يف حتسني املستوى املعيشي للمواطنني.-

 االقتصادي. اخراج البالد من طور الركود االقتصادي اىل طور االنتعاش-

 ختفيف عبء املديونية اخلارجية واحلد من ضغط الديون على االقتصاد الوطين.-

 تشجيع القطاع اخلاص وزيادة مشاركته يف االقتصاد الوطين هبدف زيادة االنتاج وتوفري فرص جديدة للعمالة.-

 تفكيك بعض مؤسسات القطاع العام وخصخصتها.-

 السيطرة على التضخم.-
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 القطاع املايل والنقدي واملصريف.حتسني اداء -

 89الصحة(. -التعليم -تطوير وتوسيع اخلدمات العامة )الرتبية-

 .وعوامل نجاحه مبررات انتهاج سياسات االصالح االقتصادي في الدول الناميةالمطلب الثاني:

ان الدول النامية عند انتهاجها طريقا لتطبيق االصالحات االقتصادية كان وراءه جمموعة من املربرات اليت    

سامهت يف اختاذ هذا القرار، كما ان لتطبيق هذه االصالحات جيب توفر جمموعة من العوامل واليت سنتطرق هلا 

 يف هذا العنصر.

 :ادي في الدول الناميةاوال: مبررات انتهاج سياسات االصالح االقتص

ميكننا تقسيم مربرات انتهاج سياسات االصالح االقتصادي يف الدول النامية اىل مربرات داخلية، ومربرات    

 90خارجية:

 المبررات الداخلية: -1

 تسعى الدول النامية لتحقيق اهدافها التنموية:     

 .النمو حتقيق-

 .املساواة وحماربة اجلوع والفقر -

 .د على الذاتاالعتما-

 محاية البيئة. -

 المبررات الخارجية:-1

 :تتمثل يف   

 .الضغوط اخلارجية اليت تعرتض الدول النامية من مديونية -

 الركود االقتصادي. -
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 عوامل نجاح سياسة االصالح االقتصادي: ثانيا:

 91تتمثل عوامل جناح سياسة االصالح االقتصادي يف:    

 برامج االصالحات االقتصادية.مدى النجاح يف تسويق -

 االرادة السياسية.-

 اختيار الوقت املناسب لتطبيق االصالحات.-

 ترتيب االصالحات والبدء باالصالحات اليت تكون نتائجها اجيابية.-

 طاقم من اخلرباء.-

 ضمان مصدر للتمويل.-

 االستفادة من التجارب االخرى.-

 مراعاة احمليط االقتصادي.-

 برامج اإلصالح االقتصادي: ثالث:المبحث ال

ان برامج االصالح االقتصادي تأخذ شكلني برنامج التثبيت االقتصادي او برنامج التعديل اهليكلي، ذلك     

 حسب االوضاع االقتصادية للدول املستهدفة فمنها من حيتاج تغيري بسيط ومنها من حيتاج تغيري هيكلي.

 Economic Stabilization Policies االقتصاديسياسات التثبيت  المطلب االول:

سياسة التثبيت ا االستقرار االقتصادي تتضمن عادة جمموعة من االجراءات اليت تستهدف حتقيق التوازن ما     

بني جانيب الطلب الكلي والعرض الكلي هبدف القضاء على االختالالت االقتصادية القائمة من خالل االجتاه 

لطلب الكلي مع التوجه حنو اعمال اليات السوق وذلك باستخدام كل من السياسات اىل خفض مستويات ا

 املالية والنقدية وسياسات سعر الصرف.

 :السياسة الماليةاوال:
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 تستهدف االصالحات اىل احتواء العجز يف املوازنة العامة من خالل:    

 .االجور ومزايا الضمان االجتماعيخفض وترشيد االنفاق اجلاري ورفع مستويات كفاءته عرب تقييد -

اعادة النظر يف خمتلف انواع النفقات التحويلية ال سيما نظم دعم السلع االستهالكية واخلدمية باجتاه حترير -

 اسعارها وتبين نظم اكثر فاعلية الستهداف الفقراء وتعزيز  دور شبكات االمان االجتماعي.

من خالل الرتكيز على مشروعات البنية االساسية وتشجيع مشاركة  الرأمسايلزيادة مستويات كفاءة االنفاق -

 92القطاع اخلاص يف تنفيذ املشروعات.

ختفيف الدعم وحترير األسعار من جانب الدولة وتركه لقوى العرض والطلب، وخاصة يف قطاعي الزراعة  -

سويق كميات اإلنتاج والت  والطاقة، ويتضمن ذلك إلغاء القيود على أسعار احلاصالت الزراعية والقيود على

الزراعي، كما يعين ذلك ختليص االسترياد من القيود وإلغاء الرقابة على النقد األجنيب، كذلك تقليص دور القطاع 

 ( .privatizationالعام وختليصه من القيود السعرية مع بيع بعض أجزائه إىل القطاع اخلاص )

 .93رييب، واحلد من اإلعفاءات الضريبيةتطوير السياسات الضريبية وتوسيع الوعاء الض -

 السياسات النقدية ثانيا:

اهلدف من السياسة النقدية االنكماشية هو التحكم يف معدل النمو النقدي للسيطرة على معدالت التضخم    

 من خالل ختفيض الطلب الكلي، ويتم ذلك من خالل:

 البنك املركزي.رفع معدالت الفائدة احلقيقية من خالل رفع سعر اخلصم لدى -

 فرض قيود على االئتمان الداخلي.-

 .94ختفيض االئتمان اخلارجي-

 سياسات سعر الصرف والسياسات التجارية:ثالثا:
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يعترب سعر الصرف احد االدوات اهلامة يف االصالح االقتصادي اذ يتم حترير سعر الصرف وتوحيده، حىت     

عوامل هبدف اعادة التوازن اخلارجي، اذ ان سعر الصرف بربط بني اللو ادى االمر اىل ختفيض قيمة العملة احمللية، 

الداخلية   واخلارجية، اما ادوات سياسة التجارة الدولية لتشجيع الصادرات وتقليص القيود الكمية على الواردات،  

ها، اي ري كذلك ازالة القيود واحلواجز غري اجلمركية، واصالح التعريفة اجلمركية والغاء ضرائب الصادرات وغ

تتلخص تلك االدوات يف خفض القيود على التجارة الدولية واعادة النظر يف هيكل احلماية احمللية، واصالح 

نظام سعر الصرف وسوق الصرف االجنيب بصفة مستمرة واصالح النظام واالطار املؤسسي اخلاص بالتجارة 

 95الدولية وحتريرها يف الدول املعنية.

 Structural Adjustment Policiesلتكييف الهيكلي سياسات ا الثاني: لبالمط

ان سياسة التكييف اهليكلي تسعى اىل حتقيق التوزيع االمثل للموارد االقتصادية مبا يساعد على زيادة     

مستويات العرض الكلي، يغلب على هذه السياسات الطابع القطاعي حيث توجه اىل زيادة مستويات الصادرات 

احلكومة يف االقتصاد لصاحل زيادة دور القطاع اخلاص هبدف دعم النمو االقتصادي يف االجلني واىل ترشيد دور 

املتوسط والطويل، وتتضمن هذه السياسات عدد من التدابري اليت تستهدف تعبئة املوارد احمللية عن طريق 

يص املوارد بني كفاءة ختصالسياسات املالية والنقدية واالنتمائية واصالح هيكل احلوافر االقتصادي، وحتسني  

القطاعني العام واخلاص. اضافة اىل حترير سعر صرف العملة احمللية وازالة القيود يف اسواق السلع واملنتجات وزيادة 

مستويات كفاءة اجلهاز االداري للدولة، والتوسيع يف منح احلوافز والتسهيالت للقطاع اخلاص ولالستثمار االجنيب 

 .96املباشر

 برامج التكييف االقتصادي: اهدافاوال:

 تتمثل اهداف برامج التكييف االقتصادي يف:   

 حتقيق النمو االقتصادي.-



67 

 

 ختفيض التضخم.-

 الوصول اىل توازن ميزان املدفوعات.-

 .97حتسني كفاءة استخدام املوارد االقتصادية- .

 سياسات التكييف الهيكلي.ثانيا:محاور 

اور العديد من املتضمنات االقتصادية، واليت ميكن حتديدها يف إطار احملوتعتمد سياسات التكييف اهليكلي    

 اآلتية:

 سياسات تحسين كفاءة تخصيص الموارد -1

تشمل جممل السياسات اهلادفة إىل زيادة املستوى اجلاري للناتج احمللي اإلمجايل من خالل حتسني كفاءة استخدام 

قة االستخدامات املتنافسة ، وتضم هذه اجملموعة اإلجراءات املتعلعوامل اإلنتاج املتاحة، وتوزيعها على خمتلف 

وإزالة تشوهات األسعار، وتقوية عوامل املنافسة االقتصادية، وتقليل عوامل اإلحتكار، وإصالح  بتحرير األسواق،

 النظام املايل املصريف.

 سياسات زيادة الطاقة اإلنتاجية-1

الطاقة اإلنتاجية يف األمد الطويل يف القطاع اخلاص وإضعاف  وتتضمن السياسات املصممة لرفع معدل منو

العوامل املعيقة لنشاط هذا القطاع عرب تسهيل حصوله على فرص االئتمان احمللي وتقليل الكلف غري اإلنتاجية 

،وترك األجور تتحدد على وفق آلية السوق وإحداث إصالحات هيكلية يف جمال التسعري والتسويق للمنتجات،  

تتضمن هذه السياسات عملية حتويل ملكية املشروعات العامة إىل القطاع اخلاص، وتشجيع القطاع العام كما 

 على حصر اهتمامه يف قطاع البىن االرتكازية لزيادة فاعلية االستثمارات اخلاصة.

 السياسات الموجهة لتحسين المنافسة الدولية: -1

وضع احلساب اجلاري مليزان املدفوعات، فمن خالل يهدف الصندوق من خالل هذه السياسات حتسني    
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حترير التجارة فإن أي زيادة يف الواردات ميكن أن يعوضها تزايد مقابل يف الصادرات واليت بدورها تشرتط التنويع 

 وحسن عملية الرتويج.

حترير التجارة، و  إن جوهر سياسات حتويل اإلنتاج حنو التصدير يضم يف جوانبه كل من إجراءات التحرير املايل   

ويلعب سعر الصرف دورا رئيسا يف جمال هاتني السياستني من حيث أن الصندوق يسعى إىل إجياد إدارة كفوءة 

ومرنة لسعر الصرف، واعتماد نظام مفتوح وشفاف وحمايد للتجارة واملدفوعات الدولية. وتستند حماور هذه 

ات القيود على الواردات من خالل ترشيد الئحة التعريف السياسة على إلغاء الضرائب على الصادرات، واحلد من

اجلمركية بغية بلوغ سعر موحد للتعريفة اجلمركية، وذلك بإزالة احلواجز غري اجلمركية، واعتماد قيود سعرية، والتوجه 

 حنو تقليص عدد السلع احملظور استريادها حىت يتم إلغاؤها.

بلد ن مينح البلد املدين قروضا أو تسهيالت مالية لقاء أن يصلح الومن سياق ما تقدم، يتبني إن بإمكان البنك أ

 98املدين أوضاعه الداخلية، وذلك بأن خيضع اقتصاده إىل وصفة صندوق النقد والبنك االصالحية.
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 .المنهج النقدي لميزان المدفوعات الفصل الرابع:

The Monetary Approach to the Balance of Payments. 

 

ان حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات يعترب غاية كل الدول ومسعى لصندوق النقد الدويل، وحيدث ذلك    

بدخول او خروج رؤوس االموال، وما يهمنا هو حتقيق التوازن النقدي يف ميزان املدفوعات والذي نقصد به 

قسيم هذا االملام هبذا اجلانب قمنا بتحتقيق التوازن باالعتماد على النقود وسعر الصرف يف العملة، ومن اجل 

 الفصل اىل املباحث التالية:

 ميزان المدفوعات.المبحث االول: مدخل الى 

 سعر الصرف. المبحث الثاني: مدخل الى

 المنهج النقدي لميزان المدفوعات.مدخل الى  المبحث الثالث:
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 المبحث االول: مدخل الى ميزان المدفوعات.

ا يعترب ميزان املدفوعات هو الوثيقة الرمسية اليت تسجل فيها مجيع املعامالت اليت تتم يف الدولة واليت تقوم هب    

الدولة حنو اخلارج يف مدة قدرها سنة واحدة، وجند يف اخر املدة ان هناك توازن او عدم توازن يف ميزان املدفوعات 

 د جمموعة من االجراءات اليت جيب القيام هبا لتحقيق التوازن.وذلك راجع الختالالت يف احد بنوده، كما توج

 ميزان المدفوعات.المطلب االول: ماهية 

ان ميزان املدفوعات يتكون من جمموعة من املكونات اليت تسجل فيها املعامالت اليت تقوم هبا الدولة، وكل    

مكون خيتص مبجموعة معامالت معينة، كما ان مليزان املدفوعات امهية كبرية، كما يتميز خبصائص متيزه عن غري 

 من املوازين.

 تعريف ميزان المدفوعات: اوال:

 هناك عدة تعاريف مليزان املدفوعات نذكر منها ما يلي:   

هو بيان احصائي يلخص املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني خالل فرتة معينة ويتالف من حساب السلع -

 99وحساب الدخل االويل، وحساب الدخل الثانوي واحلساب الرامسايل واحلساب املايل.

نسبة سجل يعتمد على القيد املزدوج، يتناول احصائيات فرتة زمنية معينة باليعرفه صندوق النقد الدويل بانه -

للتغريات يف مكونات او قيمة اصول اقتصاديات دولة ما، وذلك بسبب تعاملها مع بقية الدول االخرى او 

بسبب هجرة االفراد او التغريات يف قيمة او مكونات ما حتتفظ به ذهب نقدي او حقوق سحب خاصة 

 100والتزاماهتا جتاه بقية دول العامل. وحقوقها

هو سجل منظم او بيان حسايب شامل لكل املعامالت االقتصادية اليت تتم بني املقيمني يف الدولة واملقيمني -

 101يف الدول االخرى خالل فرتة زمنية عادة  ما تكون سنة.
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ني حكومات االقتصادية اليت تتم بهو سجل احملاسيب االساسي املنظم واملوجز الذي تدون فيه كافة املعامالت -

 102ومواطنني ومؤسسات حملية لبلد ما مع مثيالهتا لبلد اجنيب حالل فرتة زمنية معينة عادة تكون سنة واحدة.

يعرف من وجهة النظر االقتصادية بانه سجل منظم او بيان حسايب شامل لكل املعامالت االقتصادية اليت تتم -

 103يمني يف الدول االخرى خالل فرتة زمنية عادة ما تكون سنة.بني املقيمني يف دولة ما واملق

 104هو ملخص لبيان معامالت بلد معني مع بقية احناء العامل خالل سنة.-

 اقسام ميزان المدفوعات:ثانيا: 

 ينقسم ميزان املدفوعات من االقسام التالية:     

 The Current Account الحساب الجاري:-1

 صايف التحويالت بدون مقابل. ويشمل هذا احلساب على مجيع املبادالت من السلع واخلدمات     

احلساب اجلاري = صايف صادرات الدولة من السلع واخلدمات+صايف التحويالت بدون مقابل )من طرف 

 واحد(.

 والذي يتألف من:

ي انه ا خالل الفرتة حمل احلساب، أ: يتعلق بتجارة السلع أي الصادرات السلع ووارداهتالميزان التجاري-*

تسجل فيه التجارة املنظورة، أي صادرات وواردات السلع، تسجل الصادرات السلعية دائنة يف امليزان التجاري 

اما الواردات السلعية فتسجل يف اجلانب املدين حيث يرتتب عليها خروج نقد اجنيب، وحيقق امليزان التجاري 

ع اكرب من واردات السلع، وحيقق عجزا يف حالة العكس، وحيقق امليزان التجاري فائضا اذا كانت صادرات السل

 105توازنا اذا كانت صادرات السلع تساوي واردات السلع.

: تسجل فيه مجيع املعامالت اخلدمية، ويسمى حبساب او ميزان املعامالت غري املنظورة، ميزان الخدمات-*

ويسجل فيه صادرات وواردات اخلدمات، ومن امثلة صادرات اخلدمات: استخدام االجانب لشركة النقل واملالحة 
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ادرات سجل صالوطنية، وانفاق االجانب على السياحة يف الداخل فهي كلها استرياد خلدمات وطنية، وت

اخلدمات يف اجلانب الدائن يف ميزان التجارة غري املنظورة، اما  واردات اخلدمات فتسجل يف اجلانب املدين، 

ومن امثلة واردات اخلدمات مدفوعات لشركات النقل واملالحة االجنبية، ومدفوعات املواطنني لبالد اجنبية 

 106التعليم او البعثات الطالبية. ألغراض

مل االخر بدون اىل الدولة من العاالداخلة : وتتمثل يف التحويالت النقدية النقدية بدون مقابل التحويالت-*

والتحويالت النقدية اخلارجة من الدولة بدون مقابل سلعي او خدمي اىل  مقابل سلعي او خدمي، والتحويالت

 107العامل االخر.

 The Capital Account ) العمليات الراسمالية(حساب راس المال-1

 108:يدون يف هذا احلساب املعامالت الرامسالية بشكل عام واليت تصنف اىل    

وهي تدفقات مالية من البلد اىل بلدان اخرى او العكس واليت مدهتا  المعامالت المالية الطويلة االجل: -*

 تزيد عن السنة وتشمل ما يلي:

 طويل االجل(.االستثمار االجنيب املباشر )راس املال -

 القروض متوسطة وطويلة االجل.-

 اقساط سداد القروض.-

تتمثل يف رؤوس االموال احملمولة اىل او من اخلارج بقصد االستثمار : المعامالت المالية قصيرة  االجل-*

رية صقصري االجل ملدة تقل عن السنة، وتشمل التحويالت يف التغريات اليت تطرا على امجايل احلقوق املالية الق

االجل، اليت حيتفظ هبا املقيمون على االجانب، وعلى احلقوق املالية اليت حيتفظ هبا االجانب على املقيمني، 

 وتتمثل يف:

 العمالت.-
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 الودائع اجلارية-

 الودائع الجل .-

 اذونات اخلزينة .-

 االوراق التجارية قصرية االجل.-

 اعتمادات مصرفية.-

 كمبياالت.-

 من الذهب النقدي واالصول السائلة: الدوليةصافي االحتياطات -1

يدون يف هذا القسم  صايف التغريات يف االحتياطات الدولية السائلة لغرض اجراء التسوية احلسابية لصايف    

العجز او الفائض يف ميزان املدفوعات من الناحية االقتصادية، والذي هو النتيجة النهائية لرصيد احلساب اجلاري 

الرامسالية، والعجز يكون يف حالة اجلانب املدين للحسابني اكرب من اجلانب الدائن، والفائض يكون واملعامالت 

عندما حيدث العكس، وهذه الفقرة من ميزان املدفوعات تستخدم لتسوية  العجز او الفائض يف ميزان املدفوعات 

 من الناحية احملاسبية.بواسطة التحركات من عناصر االحتياطات الدولية ويصبح امليزان متوازنا 

 مكونات االحتياطات من الذهب النقدي واالصول السائلة:   

 رصيد الذهب النقدي السلطة النقدية.-

 العمالت االجنبية القابلة للتحويل.-

 حقوق السحب اخلاصة.-

دى البنوك لرصيد املعامالت االجنبية والودائع اجلارية اليت حتتفظ هبا السلطات النقدية وتقع حتت رقابتها -

 االجنبية.

 االصول الوطنية قصرية االجل اليت حتتفظ هبا السلطات االجنبية والبنوك االجنبية.-
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 ودائع حتتفظ هبا البنوك االجنبية لدى البنوك الوطنية.-

اصول اجنبية قصرية االجل متثل التزامات على احلكومات االجنبية ومواطنيها اجتاه الدولة وميكن التصرف به -

 نات اخلزينة، اوراق جتارية()اذو 

 109موارد صندوق النقد الدويل )مركز الذهب اخلاص يف الصندوق(.-

 حساب السهو والخطا.-3

يستخدم احلساب خللق التوازن احلسايب مليزان املدفوعات يف حالة وجود خلل أي عدم توازن بني القيدين،     

 اجلانب الكلية لكال اجلانبني يف امليزان ومكاهنا هو يف وتعادل قيمة حساب السهو او اخلطا هي الفرق بني القيمة

 .االقل سواء كان املدين او الدائن

حيدث اخلطا يف ميزان املدفوعات نتيجة العدد اهلائل من العمليات االقتصادية واملالية اخلارجية للدولة، او اخفاء 

قرة يف امليزان من او خطا يف تقدير نفس الف متعمد من قبل الدولة لبعض مشرتياهتا او مبيعاهتا كالعسكرية مثال،

اضافة اىل اخلطا يف تقييم السلع واخلدمات املتبادلة  110قبل  اجهزة اجلمارك ومراقبة التمويل يف البنك املركزي.

 .111نتيجة االختالف يف اسعار صرف العمالت

 :ميزان المدفوعاتخصائص ثالثا:

 يتميز ميزان املدفوعات باخلصائص التالية:   

يسجل مجيع املعامالت االقتصادية املتنوعة اليت تعرب حدود الدولة او املعامالت االقتصادية للبلد مع -2

 االجانب مثل: جتارة السلع واخلدمات وحركة راس املال والتحويالت من جانب واحد.

 ان املعامالت اليت تسجل فيه تكون بني املقيمني يف بلد حملي واملقيمني يف بلد اجنيب.-0

 .112الفرتة اليت يشملها هذا البيان االحصائي تكون سنة واحدة-3

 وظائف ميزان المدفوعات:رابعا: 
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 تتمثل يف الوظائف التالية:   

 يوفر املعلومات والبيانات للحكومة عن وضعها املايل على املستوى الدويل، وان كانت مدينة او دائنة.-2

واضعي السياسات االقتصادية على اختاذ القرارات املناسبة التعرف على وضع ميزان املدفوعات ملساعدة -0

 وال سيما يف جمال السياسة املالية والنقدية والتجارية اضافة اىل نظام املدفوعات.

ات تعترب البيانات الواردة فيه اداة للتقييم والتفسري العلمي لكثري من الظواهر االقتصادية املرتبطة باالقتصادي-3

 العاملية.

فرصة لتقييم اثار ختفيض قيمة العملة الوطنية، ومن مث بيان مدى اثر ذلك على الصادرات بالزيادة او  يوفر-4

 النقصان، وذلك من خالل النظر الستجابة امليزان التجاري لذلك.

هيكل املعامالت االقتصادية يف امليزان له دالالته اخلاصة اليت تعرب عن االحوال االقتصادية للدول، قوة -2

ف سعر الصرف، درجة تكيفه مع  التغريات اليت قد حتصل يف االقتصاد العاملي، مدى الوفاء بااللتزامات، وضع

 113هيكل الصادرات واالستثمارات...اخل.

 اهمية ميزان المدفوعات:خامسا: 

 تتجلى امهية ميزان املدفوعات فيما يلي:    

ة، وكذا عن االنتاجي والتصدير وقدرته التنافسي يوفر اداة حتليلية شاملة لالقتصاد املعين من حيث هيكله-2

الوضع املايل للدولة، ومن مث ميثل اداة مهمة للمساعدة يف صياغة السياسة االقتصادية املناسبة للبلد مبا يتفق 

 والتطورات احلاصلة يف وضعية امليزان.

ذلك مبا مالت االجنبية، و يعطي ميزان املدفوعات فكرة عن عرض العملة الوطنية والطلب عليها جتاه الع-0

 يسهم يف حتديد القيمة الفعلية لعملة الدولة يف سوق الصرف االجنيب.
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ميكن االعتماد علة امليزان باعتباره مؤشرا لكيفية استخدام سعر الصرف يف تعديل املعامالت االقتصادية -3

د ف من التضخم او الركو الدولية هبدف امتصاص الفائض او ازالة العجز، وذلك كأدوات للمنع او التخفي

 114الناجم عن اختالل ميزان املدفوعات.

 يعكس قوة االقتصاد الوطين للدولة: ان هيكل هذه املعامالت االقتصادية يعكس قوة االقتصاد الوطين.-4

 يساعد على ختطيط وتوجيه العالقات االقتصادية اخلارجية للدولة.-2

ت االقتصادية اليت  تربط الدولة مع العامل اخلارجي هي يقيس الوضع اخلارجي للدولة حيث ان املعامال-6

 115نتيجة اندماجه يف االقتصاد اخلارجي، وهي بذلك فهي تعكس الوضع اخلارجي للدولة.

 ميزان المدفوعات.االختالل في المطلب الثاني: 

حساب اجلاري لليتحقق توازن ميزان املدفوعات باملفهوم االقتصادي عندما يتساوى جمموع اجلانب الدائن    

 وحساب راس املال مع جمموع اجلانب املدين فيهما، ويقصد باختالل التوازن حاليت الفائض والعجز.

 اسباب االختالل في م م: اوال:

 116توجد أسباب عديدة تؤدي إىل حدوث هذا اخللل و لعل أمهها:   

 .لسعر صرف العملة احمللية  اخلاطئالتقييم  -2

 .املتعلقة باملؤشرات اهليكلية لإلقتصاد الوطينأسباب هيكلية  -0 

 تتعلق بالتقلبات االقتصادية اليت تصيب النظام االقتصادي الرأمسال الرخاء واالنكماش.أسباب دورية  -3

 .الظروف الطارئة  -4

 : أسباب أخرى    -2

من األسباب األخرى اليت قد ينشأ عنها اختالل يف ميزان املدفوعات كاخنفاض اإلنتاجية يف الدول النامية 

نتيجة قلة أدوات اإلنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية االقتصادية و االجتماعية يزداد فيها استريادها 
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البلدان  ها من سلع التنمية لفرتة طويلة و هتدف هدهمن اآلالت و التجهيزات الفنية و مستلزمات اإلنتاج و غري 

من هدا إىل رفع مستوى االستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من االدخار االختياري ، و يرتتب عن هدا 

التفاوت بني مستوى االستثمار و مستوى االدخار اجتاه حنو التضخم ، و هو اجتاه مزمن إذ أنه يزداد سنة بعد 

جة هلذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول املتطورة فإهنا تعاين عجزا دائما أو مزمنا يف ميزان سنة و نتي

 مقدما .  مدفوعاهتا و متول هذه الواردات بقروض طويلة األجل معقودة

 في ميزان المدفوعات: الختالل انواع اثانيا: 

 117تتمثل انواع االختالالت يف ميزان املدفوعات يف:   

 :) الوقتي( العجز المؤقت-1

يكون العجز مؤقتا اذا ارتبط ببعض الظروف االقتصادية قصرية االجل، مثال عجز ميزان املدفوعات يف الدول    

الصناعية بسبب االضرابات العمالية يف صناعات الصادرات، وايضا العجز الذي يظهر يف ميزان املدفوعات 

هر يظهر يف احلساب اجلاري، كما يظاحدى الدول الزراعية كنتيجة لتدهور حمصول تصديري هام وهذا العجز 

العجز املؤقت يف حساب راس املال اذا تسببت التغريات الواسعة يف اسعار الفائدة او يف الظروف السياسية اىل 

تدفقات ضخمة من رؤوس االموال قصرية االجل للخارج، ومن هنا ينشا عجز مؤقت يف حساب راس املال،  

 شوائية كتغري اذواق املستهلكني جتاه احد سلع التصدير اهلامة ورمباكما ينشا العجز املؤقت بسبب عوامل ع

 118بسبب تغريات االذواق احمللية يف زيادة الواردات بشكل مفاجئ.

 :اإلختالل العارض-0

وهو الذي ينجم عن حدث عارض اليتفق وطبيعة األمور وال يعرب عن القوى اإلقتصادية احلقيقية للدولة .ومثال 

 حيصل يف الدول الزراعية, نتيجة إصابة حمصول التصدير الرئيسي بآفة زراعية على سبيل املثال,ذلك العجز الذي 

مما يؤدي إىل وجود إختالل سالب يف امليزان التجاري بسبب إخنفاض املتحصالت من العمالت األجنبية, ومثلما 



78 

 

ومثال ذلك ما   إختالل إجيايبيؤدي احلدث العارض إىل إختالل سليب يف امليزان التجاري, فقد يؤدي أيضا إىل

قد حتدثه احلروب من زيادة يف الطلب على املواد األولية مما يؤدي إىل زيادة صادرات الدول املنتجة هلا وبالتايل 

 .حتقيق فائض يف امليزان التجاري قد يؤدي إىل إختالل إجيايب يف ميزان املدفوعات يف جمموعه

 :اإلختالل الموسمي -1

النوع من اإلختالل على املدة املأخوذة يف اإلعتبار عند النظر إىل ميزان املدفوعات. كلما كانت هذه يتوقف هذا 

املدة قصرية كلما كرب حجم إحتمال وجوده والعكس صحيح, ويظهر هذا اإلختالل بنوع خاص يف الدول اليت 

يف معامالهتا مع  ق لديها فائضيقوم النشاط اإلقتصادي فيها على الزراعة, ففي مواسم تصدير احملاصيل يتحق

 .اخلارج, أما يف آخر العام, فقد يتالشى هذا الفائض ورمبا يتحول إىل عجز

ومثل هذا النوع من اإلختالل ال يتطلب سياسة معينة ملواجهته إذ من احملتمل أن تتعادل اإلختالالت املومسية 

 .على مدار السنة

 :اإلختالل الدوري -3

الرأمسايل عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها على ميزان املدفوعات, فهو تارة حيقق فائضا جتتاح النظام 

وتارة أخرى حيقق عجزا.وهذا الفائض أو العجز يطلق عليه تعبري اإلختالل الدوري نسبة إىل الدورة االقتصادية 

 . ارجية.ومثل هذه التقلبات الدورية تنتقل من دولة أخرىمن خالل التجارة اخل

فالرواج الذي حيدث يف إحدى الدول من شأنه زيادة وارداهتا من الدول األخرى ومن شأن هذه الزيادات يف 

الواردات زيادة اإلنتاج والتوظيف يف الدول املنتجة هلذه السلع, مما ينعكس أثره على موازين مدفوعاهتا, وبالطبق 

 .فإن العكس حيدث يف حالة الكساد

 :تجاهياإلختالل اإل -2
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وهو اإلختالل الذي ظهر, يف امليزان التجاري بصفة خاصة, خالل إنتقال اإلقتصاد القومي من مرحلة التخلف 

إىل مرحلة النمو, يف حني تنعدم القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة.أما السبب يف زيادة الواردات, فهو 

 .تصاديتاجها الدولة لتكوين رأس املال الالزم للنمو اإلقالطلب املستمر على السلع الرأمسالية والوسيلة اليت حت

 :اإلختالل النقدي-6

يعترب التضخم احمللي يف الواقع أحد مصادر إختالل ميزان املدفوعات, فمن املعروف أن الزيادة يف الدخول النقدية 

ل من السلع وقد تقل يف دولة ما تولد, يف ظل ظروف معينة, طلبا متزايدا على الواردات يف هذه الدولة. بل

املتاحة لديها للتصدير, أضف إىل ذلك, أن إرتفاع مستوى األسعار داخليا يشجع قد يشجع على التحول إىل 

الواردات البديلة لإلنتاج احمللي حيث تكون أسعارها رخيصة نسبيا إذا ما قورنت بأسعار املنتجات احمللية ) وهذا 

ة اإلحالل بني الواردات واملنتجات الوطنية (. أيضا, فإن الطلب بطبيعة احلال يتوقف على مرونة على مرون

األجنيب على صادرات هذه الدولة, بسبب إرتفاع األسعار فيها, قد يتحول إىل الدولة املنافسة ومن شأن كل 

 .هذا أن يؤدي إىل عجز ميزان املدفوعات

 :اإلختالل الهيكلي-7

يف ظروف الطلب أو العرض, مما يؤثر يف هيكل اإلقتصاد  هو ذلك اإلختالل الذي يكون مصدره تغري أساسي

 :القومي ويف توزيع املواد بني قطاعاته املختلفة, وهو يرجع إىل أحد أو بعض العوامل التالية

 .نسبيا حمل عنصر آخر نادر نسبيا مما يؤدي إيل إخنفاض تكلفة اإلنتاج ومن مث إىل زيادة إمكانية التصدير-

ي ململوكة للدولة باخلارج. وذلك بسبب إستثماراهتا الدولية, وهو مايؤدي إىل تغيري العائد الذالتغري يف األصول ا-

 .حتصل عليه من هذه اإلستثمارات

حتسن مستوى املعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن ترتفع قوهتا اإلنتاجبة بنفس الدرجة. وهذا قد يؤدي إىل -

 .درة الدولة على التصديرزيادة الطلب على الواردات بدرجة تفوق ق
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ومثل هذا النوع من اإلختالل ) اإلختالل اهليكلي ( ال يصلح لعالجه تغيري سعر الصرف و ال تغيري سياسة 

اإلنفاق أو السياسة األسعار, مثل اإلختالل النقدي أو الدوري, وإمنا يلزمه اإلرتقاء بالفن اإلنتاجي والتنظيمي 

ع اخل, وكذا اإلجتاه حنو فروع اإلنتاج اجلديدة. كما يلزم أيضا إعادة توزيحىت ختتلف تكاليف اإلنتاج يف الد

املوارد على القطاعات املختلفة املكونة لإلقتصاد القومي, وجتديد شامل للطاقات اإلنتاجية تدعيما لقدرة الدولة 

 .التنافسية

 طرق معالجة االختالل في ميزان المدفوعات:ثالثا: 

ميزان مدفوعات الدولة ما تعترب من اهم املؤشرات االقتصادية خطورة على االقتصادية ان وجود اختالل يف     

الوطين فيما يتعلق مبركز تلك الدولة يف املعامالت االقتصادية السيما يف حالة حدوث عجز يف ميزان مدفوعات 

 الدولة، وملعاجلة االختالل يف ميزان املدفوعات هناك طريقتني:

 التصحيح عن طريق الية السوق:  الطريقة االولى:-1

  ترتبط بنظام النقد الدويل وتكون كما يلي:   

عن طريق استخدام سياسات نقدية ومالية توسعية او انكماشية، للتأثري على تعديل السعر والدخل: -أ

املنتجة حمليا، من قبل منتجات توردها دول اخرى جلعل الصادرات ارخص )اغلى(  اسعار السلع واخلدمات 

 119نسبيا والواردات ارخص )اغلى( نسبيا مقاسه بالعملة االجنبية.

: ويرى ان العودة اىل التوازن يف ميزان املدفوعات امنا تتم بفعل تغريات االسعار، وهو التصور الكالسيكي-

 يعكس نظرية مكية النقود وقانون ساي بالنسبة لعناصر االنتاج ونظرية النفقات النسبية.

لقد ظلت الفكرة القائلة بان النظام االقتصادي يتكيف للضغوط اليت ميارسها عليه  التصور الكينزية:-

 اختالف التوازن يف ميزان املدفوعات بطريقة يسرتد معها التوازن التلقائي.

 تعديل اسعار الصرف:-ب
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لعملة باوتشمل ختفيض قيمة العملة اخلارجية، جلعل اسعار الصادرات او الواردات ارخص )اغلى( قياسا 

اىل  2.62االجنيب، على سبيل املثال، اذا اخنفض سعر صرف اجلنيه االسرتليين قياسا بالدوالر االمريكي من 

فان ذلك يسمح للمنتج الربيطاين، ان ينخفض اسعار صادراته بنفس النسبة وزيادة قدرهتا التنافسية يف  2.42

 السوق االمريكية.

 :ةالعام ةتدخل السلطات الحكوميالتصحيح عن طريق  الطريقة الثانية:-1

ميزان  هبدف معاجلة اخللل احلاصل يفة مباشر  ةبصور  ةترتبط غالبا بتدخل السلطات العام ةوهي عملي     

ملدفوعات، عادة التوازن مليزان اقوى السوق مداها، إل ةاملعني ةيف الدول ةاملدفوعات، "أو التدع السلطات احلكومي

ة تثبيت يتعارض مع سياس بتغريات يف مستويات األسعار والدخل القومي، وهو ماملا يعنيه هذا من السماح 

عنه من ة جتماعية النامجواإل ةقتصاديوللحد من اآلثار اإلة، األسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العمال

 ت:جراءات لعالج اختالل امليزان،  وهناك اجراءاستخدام مجلة من اإلإناحية اخرى، ومت ذلك ب

 : ومثلها:قتصاد الوطنيتتخذ داخل اإل-أ

 امليزان. يف حالة حصول عجز يف ةلألجانب للحصول على العمالت األجنبي ةبيع األسهم والسندات احمللي -

 لألجانب للحصول على النقد األجنيب. ةبيع العقارات احمللي -

( او Quotasللضغط على األستريادات مثل نظام احلصص ) ةالتجاريه املختلف ةاستخدام ادوات السياس-

ميزان  ، اضافة اىل تشجيع الصادرات من اجل حتقيق التواز يفCustom Dutiesة مركيالرسوم اجل

 املدفوعات.

 لدى البلد املعين يف تصحيح اخللل يف امليزان.  ةاملتاح ةاستخدام الذهب واألحتياطيات الدولي -

 ، ومنها :تصاد الوطنياجراءات خارج األق -ب
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 ةاألجنبي ةمثل: صندوق النقد الدويل او البنك البنوك املركزي ةمن املصادر املختلف ةاللجوء اىل القروض اخلارجي -

 ... اخل.ةاو اسواق املال الدولي

 بيع جزء من األحتياطي الذهيب للخارج.  -

للحصول  ملواطين تلك األقطار ةيف املؤسسات األجنبي ةبيع األسهم والسندات اليت متلكها السلطات العام-

 120على النقد األجنيب.

 :ميزان المدفوعاتطريقة التسجيل في المطلب الثالث: 

سجيل العمليات يف ميزان املدفوعات مرتني حسب القيد املزدوج ومها الدائن واملدين، وذلك مع احرتام     

 121القواعد التالية:

 المدين:بالنسبة للجانب  وال:أ

 ( ويشمل:-ويأخذ االشارة السالبة )  

 الواردات من السلع واخلدمات.-2

 التحويالت اخلارجية )من طرف واحد( واهلدايا واملنح واملساعدات املقدمة اىل االجانب.-0

 رؤوس االموال )الطويلة االجل والقصرية االجل( للخارج.-3

 بالنسبة للجانب الدائن:ثانيا:

 ويأخذ االشارة املوجبة )+( ويشمل: 

 الصادرات من السلع واخلدمات.-2

 التحويالت الداخلة  )من طرف واحد( واهلدايا واملنح واملساعدات املقدمة من االجانب.-0

 قصرية االجل( القادمة من اخلارج.رؤوس االموال )الطويلة االجل وال-3

 122امثلة على عملية التسجيل: ثالثا:
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وحدة نقدية وان قيمة هذه السلع قد سدد عن طريق  24444قامت دولة باستيراد سلع بقيمة -1

 حالة: 

ميثل استرياد السلع يف هذه احلالة مقبوضات تسحب يف اجلانب املدين من حساب التجارة السلعية بينما 

اب راس ت النقدية )حسيسجل املبلغ املدفوعات مقابل هذه الواردات يف اجلانب الدائن من حساب املدفوعا

 املال(.

 دائن مدين البيان

  22222 سلع

 22222  حساب راس املال

 

نقدية وان قيمة هذه السلع تم التسديد عن طريق وحدة  14444قامت دولة بتصدير سلع بقيمة -1

 .شيك

 دائن مدين البيان

 14444  سلع

  14444 حساب راس املال

 

وحدة نقدية وتم دفع  14444لصالح مستوردين محليين بمبلغ قدمت شركة تامين اجنبية خدمات -1

 مبلغ التامين للشركة االجنبية بحوالة.

 

 دائن مدين البيان
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  14444 خدمات

 14444  حساب راس املال

 

وحدة نقدية ودفع المبلغ  14444قيام شركة نقل محلية بنقل منتجات لحساب دول اخرى مقابل -3

 نقدا.

 دائن مدين البيان

 14444  خدمات

  14444 حساب راس املال

 

وحدة نقدية، وقد تم  64444اشترى مقيمين من دولة اخرى اسهم تعود لشركات محلية بمبلغ قدره -2

 تسديد قيمة هذه االسهم لتلك الشركات بموجب شيكات مصرفية.

 دائن مدين البيان

 64444  حساب راس املال

  64444 حساب راس املال

وحدة من دولة اخرى، وتم دفع قيمتها بشيك  34444مقيمين في دولة ما سندات بقيمة اشترى -6

 الى احدى المؤسسات المالية الحكومية االجنبية التي باعت هذه السندات.

 دائن مدين البيان

  34444 حساب راس املال
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 34444  حساب راس املال

نقدية وقد تم دفع مبلغ المساعدات وحدة  5444منحت الدولة مساعدات لدولة اخرى بقيمة -5

 بشكل عيني ممثلة في سلع غذائية بدون مقابل.

 دائن مدين البيان

 7222  سلع

حساب حتويالت من جانب 

 واحد

7222  

 وحدة نقدية. 14444تم استالم مساعدات سلعية بشكل منح الى دولة من جهات اجنبية بقيمة -8

 دائن مدين البيان

  02222 سلع

حتويالت من جانب حساب 

 واحد

 02222 

 ميزان المدفوعات االجمالي:

 الرصيد المتراكم دائن مدين اسم الحساب

 مدين دائن رقم المعاملة المبلغ رقم المعاملة المبلغ

 24444 السلع

14444 

(1) 

(8) 

14444 

54444 

(1) 

(5) 

14444  

  14444 (3) 14444 (1) 14444 الخدمات
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حساب 

التحويالت من 

 جانب واحد.

54444 (5) 14444 (8)  24444 

حساب راس 

 المال

34444 

14444 

14444 

64444 

 

(6) 

(1) 

(3) 

(2) 

64444 

24444 

14444 

34444 

 

(2) 

(1) 

(1) 

(6) 

 

  

 

14444 

 

 

14444 الرصيد

4 

 144444    

 .26ه، ص 2409هاين عرب، املساعد يف املالية الدولية، املصدر:
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 الى سعر الصرف.المبحث الثاني: مدخل 

يعترب سعر الصرف شيء مهم ألننا من خالله ميكننا معرفة قيمة العملة احمللية باملقارنة مع باقي العمالت    

 .العاملية، فهو يعترب كمعيار يستخدم يف عمليات البيع والشراء يف السوق العاملية

 ماهية سعر الصرف: المطلب االول:

من عملة ما وما يقابلها من وحدات من عملة اخر، ويوجد عدة انواع ان سعر الصرف يعرب عن الوحدات    

 لسعر الصرف منها االمسي، احلقيقي...اخل، اضافة اىل التطرق اىل اهم النظريات املفسرة لسعر الصرف.

 تعريف سعر الصرف:اوال: 

 هناك عدة تعاريف لسعر الصرف نذكر منها:

ة الوحدة ، وبالتحديد فهو قيمبأخرىيعرف سعر الصرف االجنيب بانه السعر الذي يتم به مبادلة عملة  -

 123دج. 22دوالر  يقابل  2الواحدة من العملة االجنبية مقدرة بوحدات العملة الوطنية، 

دد وحدات هو عهو عدد وحدات العملة الوطنية اليت يستلزم دفعها لشراء وحدة واحدة من العملة االجنبية او -

 124العملة االجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة الوطنية.

النسيب لعملة نقدية مقارنة بعملة أخرى، وهو عدد الوحدات من عملة نقدية أجنبية اليت ميكن  هو السعر-

 125احلصول عليها مقابل وحدة من العملة الوطنية.

 126بداللة وحدات من العملة احمللية.سعر الصرف هو سعر وحدة من العملة االجنبية -

سعر الصرف هو قيمة عملة بداللة عملة اخرى، او هو عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها -

للحصول على وحدة من العملة االجنبية، او العكس اي عدد الوحدات من العملة االجنبية الالزمة للحصول 

 127على وحدة واحدة من العملة الوطنية.
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( حروف ، حيث احلرفني األولني يدالن على اسم البلد 23اإلشارة إىل أن سعر الصرف يكتب بثالث )مع 

 أما حسابيا فيكتب بأربع. USD : بينما يدل احلرف األول على اسم العملة مثل

ين أرقام بعد الفاصلة، حيث الرقمني األوليني يدالن على صورة العملة اجتاه العمالت األخرى والرقمني األخري 

 يدالن على تطور العملة من حلظة ألخرى كمقارنة بعملة رئيسية أخرى.

 أنواع سعر الصرف: ثانيا:

  هناك أربعة أنواع خمتلفة له يتمتع كل منها باستخدام خاص به، نوضحه لكم تالًيا :

: يعتمد هذا النوع على الطلب والعرض على عملة دولة ما يف سوق الصرف يف فرتة سعر الصرف االسمي-*

ينقسم اىل قسمني و زمنّية وجيزة، ويتقّلب سعر الصرف من فرتة ألخرى وفقًا ملستويات العرض والطلب عليه، 

)املعمول به يف  يسعر الصرف االمسي الرمسي )املعمول به يف املبادالت الرمسية(، وسعر الصرف االمسي غري الرمس

  املبادالت التجارية غري الرمسية(.

 سعر الصرف الموازي-*

يعين بشكل أساسي سعر الصرف الذي يتم االعرتاف به يف االسواق املوازية ومتاجر الصرافة، وهو ما قد خيتلف 

 128 عن سعر الصرف االمسي املتواجد يف البنوك.

ع الصرف يف هذا النوع من أنواع سعر الصرف إىل أن السل: يشري ارتفاع مؤشر سعر سعر الصرف الحقيقي-*

املصدرة تعاين من ضعف القدرة التنافسية بالنسبة لألسعار، إال أّن اخنفاض هذا املؤشر يشري إىل دور إجيايّب يف 

 زيادة قدرة السلع املصدرة على التنافسّية، وبالتايل يرتفع معدل الصادرات.

ر التغرّي الذي طرأ على سعر صرف عملة معّينة باملقارنة مع عمالت دول هو مقدا سعر الصرف الفعلّي:-* 

أخرى خالل مدة زمنّية معّينة، وينتج عن ذلك تساوي مؤشر سعر الصرف الفعلي مع أسعار صرف الوحدات 
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 تالثنائّية، ويشري إىل مدى التغرّيات اإلجيابية اليت شهدهتا عملة بلد ما وسط تغريات سعر الصرف مع العمال

 يف الدول األخرى.

 يكشف هذا النوع عن متوّسط التغريات اليت شهدهتا أسعار صرف العمالت سعر الصرف الفعلّي الحقيقي:-* 

الثنائّية، ويكون له داللة ذات أمهّية بالغة تكشف عن مدى قدرة البلد على التنافسّية يف حميط تنافسّي خارجّي. 

129 

 130: ةاضافة اىل انواع سعر الصرف التالي    

 سعر الصرف العاجل او الفوري:-1

يكون لدينا سعر الصرف العاجل اذا كانت عملية تسليم واالستالم العمالت حلظة ابرام العقد، مطبقني سعر 

 الصرف السائد.

 ويتغري سعر الصرف العاجل بشكل مستمر خالل يوم واحد تبعا لعرض العمالت والطلب عليها.

 سعر الصرف االجل:-1

ويكون اذا كانت عملة الصرف تسليم واستالم العمالت يتم بعد فرتة معينة من تاريخ ابرام العقد، بالتايل فان  

 بيع وشراء العمالت االجنبية يتم وفقا لسعر اجل.

اال ان سعر الصرف االجل حيمل او يعرض طريف التعاقد اىل اخطار تقلبات الصرف وهلذا تستعمله الشركات 

طة يف اجملال التجاري لتفادي اخطار تقلب الصرف يف املستقبل  وهو يستعمل يف التجارة ونقل االجنبية الناش

 راس املال.

ويستعمله املضاربون يف االستفادة من فارق السعر الذي ارتفع يف املستقبل وقد يتحملون خسائر اذا كان 

 العكس.

 طى كما يلي:وحبسب سعر الصرف االجل على اساس سعر العاجل او السائد وهو يع
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 سعر الصرف االجل= سعر الصرف السائد+ تكلفة فرتة االنتظار.

وحيسب مثن تاجيل التسليم او تكلفة فرتة االنتظار على اساس اسعار الفائدة على العمالت بني السوق الوطين 

 وسوق الصرف الدويل قصري االجل.

 ويعطى بالعالقة:

Re=(ipn-icc).(t/36000)/1+icc( t/3600) 

 

Re :.مثن التاجيل 

Ipn.معدل الفائدة على االقراض يف السوق الوطين ملا بني البنوك : 

Icc.معدل الفائدة على االقراض يف السوق الدويل القصري االجل : 

T.اجل االستالم : 

 العالقة بين سعر الصرف االني واالجل:-1

 131ة:تنتج ثالثة حاالت ممكنيعتمد حساب اسعار الصرف اآلجلة على اسعار الصرف االنية، حيث ميكن ان 

اما ان يكون سعر الصرف االجل اكرب من السعر االين، ويسمى الفرق بينهما عالوة، وحتسب: سعر الصرف -

 االجل= سعر الصرف االين+ العالوة.

اما ان يكون سعر الصرف االجل اقل من السعر االين، ويسمى الفرق بينهما خصما ، وحتسب: سعر الصرف -

 اخلصم.-صرف االيناالجل= سعر ال

 اما ان يكون سعر الصرف االجل يساوي السعر االين.-

 طرق تسعير العملة:ثالثا:

 132هنالك طريقتني تستعمالن لتسعري العمالت ومها:   
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 :او التسمية االروبية (:Direct quoteالتسعير المباشر ) -1

وتقضي ابراز عدد الوحدات من العملة االجنبية اليت جيب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة      

 2الوطنية، ومن اشهر العمالت اليت تسعر هبذه الطريقة " اجلنيه االسرتليين"، والعملة االروبية املوحدة " اليورو"، 

 دوالر امريكي. 2.2202جنيه اسرتليين = 

 :( او " التسمية االمريكية"Indirect quoteشر ) التسعير غير المبا-1

وتقتضي ابراز عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها مقابل احلصول على وحدة واحدة من العملة     

 دينار جزائري. 222.2630دوالر امريكي =  2االجنبية، ومثال ذلك: 

 :أنواع صرف العمالترابعا:

 133وميكن االعتماد على أحد أنواع الصرف الشائعة االستخدام حالياً، وهي:    

ويسّمى أيضاً بالصرف اآليل إذ ميكن للمستخدم أن يستلم القيمة املالّية للعملة بعد صرافتها  الصرف نقدًا: -*

سعرها يف حلظة ل مباشرة فور توقيع عقد الصرف مع جهة اليت تتوىل مسؤولّية الصرافة، ويتم تصريف العملة وفقاً 

توقيع العقد، وجيب التنويه إىل أّن العمالت تتغري سعر صرفها أكثر من مرة خالل اليوم باالعتماد على عملييت 

 العرض والطلب عليها. 

وهي صرف العملة املستخدمة يف دولة بناًء على طلب شخص ما أو شركة يف تاريخ معنّي  الصرف اآللي:-*

ك تخدم وجهة الصرافة على أن يتم تطبيق سعر الصرف يف حلظة توقيع العقد، وذلبعد توقيع العقد بني املس

 لتجّنب األخطار اليت قد تتعّرض هلا أسعار العمالت. 

 خامسا: النظريات المفسرة لسعر الصرف 

حتاول الكثري من النظريات االقتصادية تفسر اختالف أسعار الصرف بني الدول، وأهم هذه النظريات ما    

 يلي:
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 الشرائية: نظرية تعادل القدرة-1

أول من صاغ هذه النظرية هو ريكاردو، مث قام بتطويرها االقتصادي السويدي غوستلف كاسل يف أوائل 

العشرينات من القرن العشرين، وتنطلق الفكرة األساسية هلذه النظرية من كون أن القيمة التوازنية للعملة يف املدى 

ر احمللية واألسعار اخلارجية، مبعىن أن سعر الصرف لعملة ما يتحدد على أساس الطويل تتحدد بالنسبة لألسعا

ما ميكن أن تشرتيه هذه العملة من الداخل واخلارج، ومن هنا فإن تكلفة شراء سلع ما على سبيل املثال يف 

 d إذا كانت دولة هالواليات املتحدة األمرييكية البد أن تكون مساوية لتكلفة شرائها يف بريطانيا، وهذا يعين أن

تسعى إىل رفع وارداهتا من منتجات  d فإن الدولة e تعرف معدل تضخم أعلى من ذلك السائد يف الدولة

وهذا ما يؤدي  d ألن األسعار هناك تكون أقل ارتفاعا، ومن نتيجة ذلك ظهور عجز جتاري للدولة e الدولة

وقد مت اختيار هذه النظرية ، حتقيق قيمة تعادل جديدةو  e إىل اجتاهها حنو ختفيض عملتها مقارنة بعملة الدولة

ألهنا ذات داللة يف املدى الطويل أكثر منها يف املدى القصري، كما أن العمالت األقل أمهية يف حركة رؤوس 

 .األموال الدولية أقل استجابة لنظرية القدرة الشرائية

 إال أهنا تطرح بعض القضايا العالقة منها:

قياس التضخم حسب نوع األسعار املعتربة، إما أسعار استهالك أو أسعار انتاج أو، أسعار اختالف أساليب -

 الصادرات والواردات...إخل

 هذه النظرية التتعلق إال مبيزان العمليات اجلارية وليس بكامل ميزان املدفوعات-

ظمة اإلحصائية تطور األنتعتقد هذه النظرية أنه ميكننا تقدير معدل التضخم يف كل ابلدان، بغض النظر عن 

 واإلعالمية

هناك مشكل يف متييز املتغري التابع املستقل، ذلك أن النظرية تفرض يف مستوى األسعار متغري مستقل، وسعر -

 الصرف هو املتغري التابع
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 :ويتوقف جناح تعادل القدرة الشرائية على

 ة األسعار.سيادة حرية التجارة الدولية، ذلك أن وجود القيود من شأنه تسوي-

 134 سيادة حرة حتويل النقود من دولة إىل أخرى ودم إخضاع ذلك لنظم املراقبة.-

من هذا املنطلق جاءت نظرية تكافؤ القوى الشرائية لتؤكد على أن العملة الواحدة يكون هلا نفس القوة 

ة عن النسبة بني ر الشرائية يف مجيع دول العامل، وعليه فان سعر الصرف االمسي بني عمليت دولتني هو عبا

 املستويات العامة لألسعار يف كال البلدين، أي:

 حيث أن:

 :e  ،سعر الصرف على عدم التأكيدpية،  * حملل: املستوى العام لألسعار اP: .املستوى العام لألسعار األجنبية 

املدى  لىعورغم فعالية هذه النظرية يف إعطاء تفسري صحيح إىل حد كبري لتحركات أسعار الصرف خصوصا  

 الطويل إال أهنا عانت من انتقادات أكدت وجود قصور يف مصداقية تفسريها أمهها:

هنالك العديد من السلع واخلدمات ختتلف أسعارها بني االقتصاديات العاملية لكنها ال ختضع للتجارة الدولية  -

ف يف أسعار بعض  بقاء اختالوبالتايل لن تكون حمل عملية حتكيم تسمح بتطابق أسعارها كنتيجة لذلك ومن مث

املنتجات نفسها بني الدول، ومن مث ختتلف سلة السلع واخلادمات اليت تشرتيها العملة الواحدة من دولة ألخرى 

 نظرا الختالف األسعار وعدم تطابقها.

االختالف  ءعدم بروز العديد من السلع واخلدمات القابلة للمتاجرة دوليا كبدائل تامة مما يزيد من احتمال بقا -

يف أسعار السلعة أو اخلدمة الواحدة بني الدول، فعلى سبيل املثال يفضل بعض املستهلكني اجلنب االيطايل يف 

حني يفضل آخرون اجلنب الفرنسي، ومن مث ورغم وجود اختالف بني سعري اجلنب يف كلتا الدولتني، لن يكون 

نتج، تمون للسعر بقدر ما يهتمون بنوعية وجودة املهنالك وجود لعملية التحكيم حبكم أن املستهلكني ال يه
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ومن مث فإن كمية اجلنب الذي تشرتيه العملة يف فرنسا لن تكون هي نفس الكمية اليت تشرتيها العملة يف إيطاليا 

 حبكم اختالف سعره يف كال البلدين.

ديد سعر املنتج ليت تدخل يف حتعدم األخذ بعني االعتبار لتكاليف النقل واملعامالت وحىت الرسوم اجلمركية ا -

املتاجر به دوليا، مما يعين عدم تطابق سعر املنتوج بني بلدين باعتبار سعر الصرف بينهما وبقاء االختالف يف 

 .أسعار املنتج الواحد واردة بين الدول

  وعموما تربز أربعة عوامل تؤثر بشكل رئيسي على مستويات أسعار الصرف على املدى الطويل هي:

 عند ارتفاع مستويات األسعار احمللية نسبة إىل مستويات األسعار األجنبية اليت مستويات األسعار النسبية: -

تبقى مستقرة، فان ذلك يعين تراجع طلب األجانب على السلع احمللية مما يعين تراجع الطلب على العملة احمللية 

األسعار  حمللية ثابتة مقابل ارتفاع مستوياتواخنفاض سعر صرفها، والعكس يف حال بقاء مستويات األسعار ا

األجنبية، فذلك يعين تزايد طلب األجانب على السلع احمللية ومن مث زيادة طلب العملة احمللية مبا يؤدي الرتفاع 

 سعر صرفها.

 تؤثر احلواجز التجارية كالرسوم اجلمركية والضرائب وأنظمة احلصص على مستويات أسعار الحواجز التجارية: -

الصرف من حيث أهنا حتد من الطلب على الواردات ومن مث تدفع إىل تراجع عرض العملة احمللية مبا يساهم يف 

 رفع مستوى سعر صرفها.

تؤثر تفضيالت املستهلكني على مستويات سعر الصرف من خالل الدور الذي  تفضيالت المستهلكين: -

بية مقارنة ت. فتفضيل املستهلكني احملليني للسلع األجنتلعبه يف اجتاه وحجم التجارة الدولية صادرات وواردا

 بالسلع احمللية رغم ارتفاع أسعارها يزيد من عرض العملة احمللية مبا يساهم يف تراجع مستوى سعر صرفها.
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ع يساهم ارتفاع مستوى اإلنتاجية يف اقتصاد دولة ما مقارنة مبستوياهتا يف اخلارج إىل دف مستويات اإلنتاجية: -

ة سعار احمللية لالخنفاض مبا يساهم يف تزايد الطلب األجنيب على السلع احمللية وبالتايل ارتفاع سعر صرف العملياأل

 .احمللية

 نظرية تعادل أسعار الفائدة-1

تعمل نظرية تعادل أسعار الفائدة على تفسري تغريات أسعار الصرف على املدى القصري من خالل الرتكيز 

األموال اليت حتددها أسعار الفائدة حمليا ودوليا. إذ أنه ونتيجة للحجم الكبري للمعامالت على تدفقات رؤوس 

املتعلقة باألصول املالية والذي يتجاوز بشكل كبري جدا معامالت التجارة الدولية، فإن تغريات سعر الصرف اليت 

ف العمالت الية املقومة مبختلتتم يوميا من مستوى آلخر تفسرها ديناميكية العرض والطلب على األصول امل

 األجنبية واليت حتركها املستويات املختلفة ألسعار الفائدة بني االقتصاديات العاملية.

كما أنه حسب هذه النظرية ال ميكن للمستثمرين احلصول على معدالت مردودية مرتفعة يف اخلارج عن تلك 

ر الصرف اآلين الفائدة يتم التعويض بالفارق بني سعاملمكن حتقيقها يف السوق احمللي، ألن الفرق بني معدالت 

 وسعر الصرف اآلجل، وميكن أن تتم العمليات على النحو التايل:

يف أسواقهم احمللية ملدة سنة مثال، وحيصلون يف هناية التوظيف على  Mميكن للمستثمرين توظيف أمواهلم 

)d(1+iM  حيث(di  جيب أن يكون هذا املبلغ مساويا حسب هذه النظرية للمبلغ احملصل )معدل الفائدة

عليه عند حتويل األموال إىل عمالت صعبة أجنبية بسعر الصرف اآلين )نقدا( وتوظيفها يف األسواق األجنبية 

ن أن نعرب ية، وميكوإعادة بيعها ألجل بشكل ميكن من احلصول جمددا على مبلغ من العملة احملل eiمبعدل فائدة 

 عن ذلك رياضيا.

CT)e( 1+i 
CC

M) = DM(1+I  (........2    ) 

 حيث أن: 
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CC .)سعر الصرف اآلين )نقدا :                                                                

CT.سعر الصرف اآلجل :                                                                         

ei.معدل الفائدة اخلارجي االمسي :                                                             

di .معدل الفائدة الداخلي االمسي :                                                                

 ( تؤدي إىل أن:2املعادلة )  

e

d

i

i

CC

CT






1

1(........0) 

 ( وحنصل على:0( من طريف املعادلة )2نطرح )

 

 

 وميكننا كتابة املعادلة كما يلي:

ed ii
CC

CCCT



 

 تسمح هذه  النظرية بربط األسواق النقدية الوطنية بأسواق الصرف.

 نظرية كفاءة السوق:-1

تعاملني أن كل امل السوق الكفء هو ذلك السوق الذي تعكس فيه األسعار كل املعلومات املتاحة وهذا بفرض

يف السوق ميكن وصوهلم إىل معلومات، سواء تعلق األمر باملعلومات االقتصادية احلالية أو املاضية، مثل إعالن 

 عجز أو فائض ميزان املدفوعات، العجز التوازين، معدل التضخم...إخل

 ويف السوق الكفء جند أن:

 الصرف اآلنية واآلجلة كل املعلومات اجلديدة جتد تأثريها اآلين على أسعار-

1
1

1
1 






e

d

i

i

CC

CT
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 تكاليف املعامالت ضعيفة-

 تغريات أسعار الصرف عشوائية.-

 وهذا يؤدي إىل النتائج التالية:

 ال ميكن ألي مضارب ظان حيقق باستمرار مكاسب.-

 التسعرية اآلجلة ميكن اعتبارها كمؤشر من دون مضاربة على السعر اآلين املستقبلي)نقدا-

اليوم خبصوص ما إذا كانت أسواق الصرف احلالة كفئة نسبيا، وهذا ما أدى إىل القيام إال أن هناك جداال قائما 

(  2976-2972بعدة اعتبارات إلثبات ذلك، أظهر بعضها )مثل اختبارات جيدي وديفي على التوايل يف 

( 2989، ودراسات كريين وماك دوالند يف 2986كفاءة السوق، يف حني أن البعض اآلخر)دراسات هانت 

كيد عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا يف الوقت الذي سيعتقد فيه املمارسون أن هناك عدم كفاءة نسبية يف تأ

 135 أسواق الصرف.

 نظرية األرصدة:-3

تقوم هذه النظرية على اعتبار أن قيمة العملة اخلارجية تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان  

املدفوعات من تغري وليس على أساس كمية النقود وسرعة تداوها. وبالتايل فإذا حقق ميزان املدفوعات لدولة ما 

دث العكس ارتفاع قيمتها اخلارجية، وحي فائضا فإن ذلك يعين زيادة الطلب على العملة الوطنية وهذا يؤدي إىل

عند حدوث عجز يف ميزان املدفوعات الذي يدل على زيادة العرض من العملة الوطنية وبالتايل اخنفاض قيمتها 

 اخلارجية.

يستدل البعض على صحة هذه النظرية من خالل جتربة أملانيا مع املارك خالل احلرب العاملية األوىل، حيث أنه 

متها املعتربة يف كمية النقود املتداولة وسرعة تداوهلا وارتفاعها فإن العملة األملانية مل تتأثر ومل تعرف قي رغم الزيادة

اخلارجية لالخنفاض والسبب يف ذلك هو تعادل جانب ميزان املدفوعات الذي مل يسمح هلا بزيادة وارداهتا عن 
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ة ن يف ميزان املدفوعات يؤثر على القيمة اخلارجيصادراهتا، أو بعبارة أخرى مل يكن هناك رصيد دائن أو مدي

 .للعملة

 ترتكز هذه النظرية على األسس التالية:

 يعترب وضع ميزان املدفوعات العامل احلاسم يف حتديد سعر صرف العملة الوطنية.  -

 يتحدد سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب.  -

 تابع. ميزان املدفوعات متغري مستقل وسعر الصرف متغري -

لكن ورغم دور هذه النظرية يف تفسري سعر الصرف إال أنه يؤخذ عليها أهنا توجد عالقة تأثري متبادلة بني ميزان 

والواردات بشكل مباشر يف سعر صرف العملة،  املدفوعات وسعر الصرف من خالل تأثري كل من الصادرات

 الصادرات والواردات.وكذلك تغيري القيمة اخلارجية للعملة يؤثر بشكل واضح يف 

 اهمية سعر الصرف::سادسا

 تتمثل امهية سعر الصرف يف:    

يعترب سعر الصرف مهزة وصل تسمح باالنتقال من العملة الوطنية اىل العملة الدولية، مما يسهم يف تسهيل -

 عمليات التجارة الدولية، والربط بني اسعار السلع احمللية واسعارها العاملية.

-حتديد سعر صرف العملة وتقلباته ومستواه يؤثر يف االقتصاد الكلي يف خمتلف جوانبه )االستثماران طريقة -

التضخم...اخل(، وهذا ما يوضح االمهية الكبرية اليت اولتها النظرية االقتصادية -الطلب على النقود-االستهالك

 لتحليل هذا املتغري.

سية والتجارية للبلدان، كما انه اداة مهمة لتحسني التناف سعر احد ادوات الضبط االقتصادي للسياسة النقدية-

 136اخلارجية للبل واكتساب مزايا تنافسية يف التصدير عرب استخدام سياسة ختفيض قيمة العملة.

 :أهداف سعر الصرف :سابعا
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 137تتمثل اهداف سعر الصرف يف:   

 يساهم سعر الصرف يف منع التضخم ومقاومته. -

 ر.يف ختصيص املوارد وتسخريها لالستفادة منها من خالل حتويلها إىل سلع دولية قابلة للتصدييلعب دوراً هاماً  -

 يساعد يف توزيع الدخل بني الطبقات احمللّية.  -

 حيّفز الصناعات احمللية وينّميها.-

 العوامل املؤثّرة يف سعر الصرف املستوى النسيّب لألسعار. -

 ة املفروضة على السلع املستوردة أو الصادرة. نسبة الضرائب والتعريفات اجلمركيّ  -

 ارتفاع مستوى الطلب على السلع األجنبّية واخنفاضه على السلع احمللّية.-

 .رفع مستويات اإلنتاجّية، وبالتايل زيادة الطلب على السلع احمللية -

 تحديد سعر الصرف االجنبي وسياسات سعر الصرف. المطلب الثاني:

ان لتحديد سعر الصرف جمموعة من العوامل جيب اخذها بعني االعتبار وذلك تفادي خماطر سعر الصرف،    

كما ان الدولة من اجل احملافظة على توازن سعر صرف عملتها تلجا اىل جمموعة من االجراءات، اليت سنتطرق 

 اليها فيما يلي:

 العوامل المؤثرة في سعر الصرفاوال: 

 :صرف بالعديد من العوامل نذكر منهايتأثر سعر ال    

 ارتفاع مستوى الطلب على السلع األجنبية مقابل اخنفاضه على السلع احمللية؛-

 رفع مستوى اإلنتاجية، مما يؤدي إىل زيادة الطلب على السلع احمللية؛-

 املستوى النسيب لألسعار؛-

 والواردات؛نسبة الضرائب والتعريفات اجلمركية املفروضة على الصادرات -



100 

 

 138 .حجم الصادرات والواردات-

 ظروف السوق.-

 خربة املتعاملني واوضاعهم.-

 الكميات املتعامل هبا ودرجة السيولة املطلوبة.-

 مدى احلاجة للعملة املطلوبة ومدى التنوع يف العمليات.-

 139التغريات يف االسواق املالية واالسواق االخرى غري سوق العمالت.-

 سعر الصرف االجنبي: ثانيا: طرق تحديد

 ان لتحديد سعر الصرف اخلاص باي عملة نطبق:    

يتحدد سعر الصرف للعملة احمللية مقابل العملة االجنبية نتيجة تفاعل قوى  نظام سعر الصرف الحر:-2

 ىالعرض والطلب من العملة الوطنية والعملة االجنبية، فالطلب احمللي على العملة االجنبية مشتق من الطلب عل

السلع واخلدمات واالصول املالية االجنبية يف حني ان عرض الصرف االجنيب مشتق من الطلب االجنيب على 

 140السلع واخلدمات واالصول املالية احمللية.
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 .06ه، ص 2409هاين عرب، املساعد يف املالية الدولية،  المصدر:

 مزايا سعر الصرف الحر:-

 تتمثل مزايا سعر الصرف احلر يف:   

 التكيف التلقائي حنو االختالف يف اسعار الصرف والناجتة عن االختالفات يف ميزان املدفوعات.-*

 عدم حاجة الدولة لالحتفاظ بأرصدة من العملة االجنبية للمحافظة على سعر صرف توازين للعملة الوطنية.-*

 عيوب سعر الصرف الحر:

يعاب على هذا النظام التقلبات الكبرية يف اسعار الصرف واليت قد حتصل خالل فرتة زمنية قصرية جدا مما    

 141يعرض املصدرين واملستوردين ملخاطر هذه التقلبات.

 نظام سعر الصرف الثابت:-1

قتصادية للقطاع وفقا هلذا النظام تقوم السلطات النقدية بتحديد سعر الصرف الرمسي على اساس الظروف اال    

 اخلارجي وحجم احتياطات الدولة من العمالت االجنبية.

 مزايا سعر الصرف الثابت: 

 عدم تقلب سعر الصرف وبالتايل ثبات حجم التجارة الوطنية. 

 عيوب سعر الصرف الثابت:

 حمللية.اضرورة احتفاظ الدولة باحتياطات من العملة االجنبية للمحافظة على سعر الصرف الرمسي للعملة  

 نظام سعر الصرف وفق نظام المرونة المقيدة:-1

وفق هذا النظام يتم تثبيت سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية مع السماح هلا بالتذبذب    

يف كال االجتاهني وبالتايل فان هذا النظام ألسعار الصرف  % 0.2اخنفاضا او ارتفاعا حبدود معينة ال تتجاوز 

يأخذ مزايا النظامني السابقني فهو نظام ألسعار الصرف يتوسط نظام سعر الصرف احلر وسعر الصرف الثابت، 
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فهو ال ميتاز باجلمود كما يف نظام اسعار الصرف الثابتة وايضا ال يسمح لسعر الصرف بالتذبذب بشكل كبري 

 142اىل عدم استقرار حجم التجارة الوطنية. مما يؤدي

 والمخاطر المرتبطة بأسعار الصرف: ثالثا: أدوات سعر الصرف تعديل سعر صرف العملة

  .أدوات سعر الصرف تعديل سعر صرف العملة-1

 143 تتمثل ادوات سعر الصرف فيما يلي:   

 استخدام احتياطات الصرف. -أ

 استخدام سعر الفائدة. -ب

 مراقبة الصرف.  -ج

 إقامة سعر صرف متعدد. -د

 المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف:-1

 144 تتمثل املخاطر املرتبطة بأسعار الصرف يف ما يلي:   

  خطر السيولة: –أ 

يتمثل هذا اخلطر يف عدم التمكن من إجراء عمليات يف سوق الصرف, أو إجرائها مع التعرض لنقص يف     

( عند شراء أو بيع العمالت, و هذا اخلطر ليس هاما يف األوقات العادية , لكن  Moins value القيمة )

قد حيصل أن خيتفي سوق عملة صعبة فوريا أو هنائيا , على اثر أزمة السياسة أو على اثر الوضع قيد التطبيق 

 لضوابط إدارية تؤثر على سوق الصرف و على السوق النقدية الدولية للعملة املذكورة .

أن هذا اخلطر ال يطال إال على العمالت القليلة املتداولة يف السوق اإلقليمية, يف حني أن هذا اخلطر يبقى     

 ضعيفا ) هامشيا( بالنسبة لكافة العمالت القابلة للتحويل املستخدمة يف التجارة الدولية, و يظهر خطر السيولة.

 ( contre partie ) خطر الطرف المقابل -ب
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خطر الطرف املقابل يف خطر التسليم, خطر القرض األول هو كناية عن خطر إفالس الطرف املقابل  يتضمن   

 يوم استحقاق العملية, أما الثاين فهو كناية عن خطر إفالس الطرف املقابل قبل استحقاق العملية.

ل فيتعرضون خلطر وق ألجال يتعرض وكالء الصريفة يف السوق الفورية إال خلطر التسليم, أما املتعاملون يف الس

 التسليم و خطر القرض.

خطر التسليم هو أكثر أمهية من خطر القرض, ألنه يؤدي إىل خسارة كلية ملبلغ العملية يف حني انه عندما يظهر 

الذي  فوكيل الصرف يتعرض خلطر تغري سعر الصرف  خطر القرض يعمد املتعامل إىل إعادة تشكيل وضعيته،

 خسارة كل العملية. هو دائما أدىن من خطر

 القيود المفروضة على وكالء الصيرفة: -ج

هتدف هذه القيود اىل هدف عام يتمثل يف تأطري و ضبط نشاط وكالء الصريفة من اجل جتنب اخذ هؤالء    

لوضعيات صرف هتدد املصرف, يف قابليته لالستمرار يف نشاطه إزاء تطور غري موات يف سعر الصرف او خطر 

 طر الطرف املقابل.السيولة أو خ

 Position يتعلق مببلغ الوضعية يف هناية يوم العمل يعرف بوضعية العالوة :يوجد احلد األول بالدرجة األولى-

de report   أو Position overnight,  هذه الوضعية جيب أن ال تكون على سبيل املثال اكرب من

 ماليني دوالر. 22

وم العمل, يتعلق باحلد األقصى ملبلغ الوضعية اليت ميكن الوصول إليها خالل ي :هناك احلد الثاين بالدرجة الثانية-

فعلى سبيل املثال يستحيل أن تكون الوضعية الصافية   Position in traday و هذه الوضعية تسمى

( أو الوضعية الصافية البائعة ) اليت تعرف   Position langue الشارية ) اليت تعرف بالوضعية الطويلة

 مليون دوالر 22( اكرب من   Position courte ou découverte الوضعية القصريةب



104 

 

تفرض هذه احلدود أيضا على وكيل صريفة فردي و/أو على جمموع املواقع )األقسام( يف ردهة سوق الصرف, 

 هذه احلدود تتعلق بوضعية املصرف بكافة العمالت جمتمعة

ثال, باألطراف املقابلة للمصرف يف سوق الصرف, على سبيل امل , توجد حدود فيما يتعلقبالدرجة الثالثة -

مليون دوالر هذه  222, فيما يتجاوز مبلغ Betta يستحيل أن يكون لوكيل الصريفة كطرف مقابل: الشركة

ما وهناك ثالثة عوامل تدخل يف حتديد املبلغ املشار إليه في احلدود املذكورة هي خاصة بكل مصرف على حدة, 

 :تقدم وهي

 درجة نفور مسؤويل املصرف من اخلطر. -

 مدى الطابع اهلجومي للسياسة التجارية للمصرف.-

 املبلغ األقصى من اخلسائر الذي ميكن أن يتحمله املصرف.-

 رابعا: سياسات الصرف:

تعد سياسة اسعار الصرف من ضمن السياسات املتعددة اليت تلجا اليها السلطات النقدية ببلدان العامل     

دف ادارة االقتصاد ، وحتقيق منو اقتصادي جيد والبحث عن التوازن اخلارجي والتحكم يف التضخم، واحلد هب

 من اخللل يف توازنات االقتصاد ،وتتمثل سياسات سعر الصرف يف:

 سياسة تخفيض قيمة العملة:-1

ان ختفيض قيمة العملة هي عملية ذات طابع تقين حمدد من طرف السلطات النقدية وتكمن يف التقليل     

املعتمد يف قيمة العملة الوطنية )انقاص القيمة الرمسية لسعر الصرف(، ومبعىن اخر تغيري تعريف العملة وذلك 

بة زيادة سعر الصرف فيض العملة هو مبثابتخفيضه بالنسبة لقاعدة الذهب وبالتايل لكل العمالت االجنبية فتخ

 .وهذا يعين رفع سعر العملة املنخفضة بالنسبة للعمالت االجنبية

 اسباب اليت تؤدي اىل ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية تتمثل يف:
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قيادية يف اطار لاالرتباط بكتلة نقدية معينة مثل منطقة الدوالر وذلك الن اي تغيري يف القيمة اخلارجية للعملة ا-أ

 املنطقة النقدية ينعكس على القيم اخلارجية لبقية العمالت.

 معاجلة العجز يف ميزان املدفوعات.-ب

اجياد العالقة الواقعية للعملة الوطنية مع العمالت االجنبية واذا كان ميزان املدفوعات يشكل عامال خارجيا -ج

سببا  قة الواقعية بني العملة الوطنية وبقية العمالت تشكلعن طريق ختفيض القيمة اخلارجية، فان اقامة العال

داخليا للقيام بعملية التخفيض فبعد املالحظة لدراستنا لسعر الصرف ان احدى واجباته تتلخص باجياد العالقة 

الواقعية بني اسعار العمالت مبعىن ان املواطن يستطيع شراء بضائع وخدمات يف البلد االخر مساوية لكمية 

  ية البضائع واخلدمات اليت ميكن له ان يشرتيها يف بلده بعد حتويل عملته احمللية اىل عملة اجنبية.ونوع

 145تنشيط القطاعات التصديرية وبقية القطاعات اليت تعتمد عليها الدولة.-د

 شروط تخفيض قيمة العملة المحلية:-

 146 تتمثل شروط ختفيض قيمة العملة احمللية يف:

 االنتاج احمللي من السلع واخلدمات القابلة للتصدير .درجة مرونة -ا

 درجة مرونة الطلب الداخلي على السلع واخلدمات املستوردة.-ب

 عدم قيام الدول املنافسة بتخفيض قيمة عملتها او ما يسمى املعاملة باملثل.-ج

 للتصدير.استجابة السلع املصدرة ملواصفات اجلودة واملعايري الصحية واالمنية الضرورية -د

 سياسة الرقابة على الصرف:-1

ان الرقابة على الصرف هي اجراء تتخذ الدولة من اجل رفع سعر عملتها واحملافظة على قيمته يف اسواق    

الصرف يتم ذلك بان تقرر الدولة سعرا معينا لعملتها مث تقوم بوضع نظام كامل ملراقبة هذا السعر حىت ال ينخفض 

 اهلامش املسموح به.او يرتفع اال يف حدود 
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كان اهلدف من هذه السياسة يف بداية ظهورها هو احلد من خروج رؤوس االموال اىل اخلارج مث اصبحت وسيلة    

للمحافظة على سعر الصرف الرمسي للعملة من اجل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، وجتا السلطة اىل فرض 

ارج اكثر ز يف ميزانيتها اخلارجي والذي يعين ان املدفوعات اىل اخلالرقابة على سعر صرفتها جتنبا للحد من العج

 من االيرادات.

  الغرض من الرقابة على الصرف يتمثل يف:

احملافظة على العملة فوق املستوى السائد وفق ظروف العرض والطلب حيث تقوم الدول على تثبيت القيمة -أ

 وى السوق.اخلارجية للعملة عند مستوى اعلى من الذي حتدده ق

التغلب على النقص الذي تعانيه الدولة يف االرصدة االجنبية من عمالت وذهب وحماولة احلد من الطلب -ب

عليها وكذلك من هروب رؤوس االموال حيث ان تصدير الذهب ورؤوس االموال ال ميكن ان يتم بدون ترخيص 

 من سلطات الرقابة على الصرف.

 ب االسعار يضر باالقتصاد من خالل تضرر الصناعة والتجارة.استقرار اسعار الصرف حيث ان تقل-ج

 محاية الصناعات احمللية واحلد من استرياد السلع غري الضرورية.-د

رفع االسعار الداخلية النعاش الصناعات اهلامة ومواجهة الكساد وهذا عن طريق اتباع نظام الرقابة على -ه

 147الصادرات والتقليل من الواردات.الصرف للمحافظة على قيمة منخفضة هبدف تشجيع 

 سوق الصرف االجنبي:مدخل ل المطلب الثالث:

سوق الصرف هو مكان التقاء عارضي العمالت االجنبية وطالبيها اال انه يتميز بعدم وجود قوانني حتكمه، عدم 

 وق الصرف حسب اوقات املعامالت، سوجود حيز جغرايف حمدد، وليس له وقت معني، وخيتلف 

 مفهوم سوق الصرف: اوال:

 تعريف سوق الصرف:-1
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 هناك عدة تعاريف لسوق الصرف منها:    

ميثل سوق الصرف االجنيب يف املكان الذي يتم من خالله حتويل العمالت بعضها اىل بعض، اي انه السوق -  

 148ايل تباع فيه وتشرتى منه العمالت الوطنية للدول املختلفة .

ا،  العمالت مقابل بعضها البعض بيعا وشراءا ويتقابل طلب كل عملة مع عرضه هو املكان الذي تتم فيه تبادل-

 149كما انه ليس للسوق مكان جغرايف بل ميكن القول ان ابعاده املكانية اصبحت متثل كل احناء الكرة االرضية.

كان غري ملسوق الصرف االجنيب هو املكان الذي تلتقي فيه العروض والطلبات على العمالت االجنبية، وهذا ا-

حمدد فهو عبارة عن شبكة تربط بني وكالء الصرف، الذين هم عادة البنوك واملؤسسات املالية االخرى، باستخدام 

وسائل االتصال املتاحة كاهلاتف واجهزة احلاسوب املربوطة باألنرتنت، واالرضيات االلكرتونية، اضافة اىل اللقاء 

 150عات خمصصة ملعامالت الصرف االجنيب بالبورصة.احلقيقي الذي يتم بني وكالء الصرف داخل قا

 انواع سوق الصرف:-1

 يوجد نوعني من سوق الصرف:   

 سوق الصرف االني:-أ

 وهو السوق الذي يتم فيه بيع وشراء العملة االجنبية وفقا لسعر عاجل، ويتم التسليم واالستالم يف احلال.   

وهو سوق خمصص للتعامالت االنية )الفورية( بالعمالت االجنبية واليت يقصد هبا اتفاق طرفني على تبادل ، 151

 عملتني بسعر الصرف السائد حلظة القيام بالعملية، على ان تكون عملية 

ت الالتسليم والتسلم فورا او خالل يومي عمل على االكثر، ويطلق على اسعار الصرف اليت تتم هبا هذه التعام

 152بأسعار الصرف االنية.

 :سوق الصرف االجل-ب

  وهو السوق الذي يتم فيه بيع وشراء العملة االجنبية وفقا لسعر اجل، ويتم التسليم واالستالم بعد فرتة.
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وهو السوق الذي يتم فيه عمليتني الجل مستقبلي اي ليس فوريا او عاجال، وتعرف عملية الصرف االجلة ان 

البنوك وطرف اخر الستبدال عملة مقابل عملة اخرى يف تاريخ مستقبلي على اساس سعر  يعقد اتفاق بني احد

 الصرف اجل يتفق عليه الطرفني ويتم حتديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العمليتني موضوع التعامل يف نفس

بة للعملة احمللية ى شرائها بالنستاريخ ابرام العقد، فاذا كان توقع ارتفاع سعر العملة االجنبية املراد التعاقد عل

تضاف عالوة اىل السعر احلاضر وعلى العكس جيرى خصم من السعر احلاضر اذا كان من املتوقع مستقبال 

 اخنفاض قيمة العملة االجنبية بالنسبة للعملة احمللية، وطريقة حساب اخلصم تكون كما يلي:

 .السعر االجل/السعر العاجل-* السعر العاجل222اخلصم= 

 153هي سنة كاملة. التأجيلوذلك باعتبار ان مدة 

 خصائص سوق الصرف االجنبي:-1

 154يتميز سوق الصرف االجنيب باخلصائص التالية:   

تتميز سوق العمالت االجنبية بالسيولة الشديدة، فالصفقات كبرية وتنفذ بكثرة، حيث تقدر متوسط حجم -أ

 .0223مليار دوالر يف افريل  2322 املعامالت اليومية يف سوق العمالت االجنبية بـ

رغم االنتشار املتزايد ألسواق العمالت االجنبية يف كل احناء العامل، فان اغلب الصفقات تتم يف مخس -ب

 4.2، هونغ كونغ % 2.6، طوكيو  % 2.7، سنغافورة  % 29نيويورك  % 42عواصم هي: لندن بنسبة 

%. 

 من صفقات العمالت االجنبية يف العامل. % 62يستحوذ سوقا لندن ونيويورك على نسبة-ج

من صفقات العمالت االجنبية اليومية بني وكالء الصرف  % 39تركيز السوق، حيث حيدث ما يعادل -د

من املعامالت ختص العمالء غري املاليني، اما اجلزء الباقي من املعامالت وهي النسبة االكرب   % 9للبنوك، وحنو 
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اخرى خبالف مساسرة البنوك، مثل صناديق التحوط، واملستثمرين  ، فيشمل مؤسسات مالية% 23

 التأسيسيني....

تعد اسواق الصرف اسواقا دائمة العمل، حيث تعقد الصفقات يف كل ساعات النهار واللي، وهذا راجع اىل -ه

وعمليات  ةاختالف توقيت افتتاح هذه االسواق يف خمتلف مناطق العامل، اضافة اىل ان وسائل االتصال احلديث

وق يف سالتدويل قد سهلت كثريا من دمج خمتلف االسواق املالية العاملية، وهذا ما جعل من سوق الصرف اكرب 

 العامل بفضل الصفقات اهلائلة اليت تعقد يوميا فيه.

يتداول يف سوق الصرف جمموعة خمتلفة من العمالت االجنبية، يستحوذ فيها الدوالر االمريكي على احلصة -و

 % 32، يليه بعد ذلك عملة اليورو بنسب تفوق % 82كرب حيث يسجل يف املتوسط اليومي نسب تفوق اال 

 .% 02، مث الني الياباين بنسب تتعدى 

 وظائف سوق الصرف االجنبي:-3

ان وظيفة سوق الصرف االجنيب ال تقتصر على جمرد حتديد اسعار الصرف وامنا تشمل وظائف اخرى تتمثل    

 155يف:

 االموال او القوة الشرائية بين الدول:تحويل -أ

فالوظيفة االساسية ألسواق الصرف االجنيب هي حتويل االموال او القوة الشرائية من عملة اىل اخرى من دولة    

اىل اخرى، ويتم عادة هذا التحويل عن طريق التحويل التلغرايف، الذي هو عبارة عن شيك يرسل بالربق بدال 

قدر  يصدر احد البنوك احمللية تعليماته اىل بنكه املراسل يف مركز نقدي اجنيب بان يدفع من الربيد، فعن طريقه

 معني من العملة احمللية السائدة هناك اىل شخص او منشاة او حساب.
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، ويتم ذلك عن طريق قيام احد البنوك مبنح ائتمان تقديم االئتمان الالزم لتمويل التجارة الخارجية:-ب

فعندما يقوم البنك بفتح اعتمادات بالعمالت االجنبية اكثر من حجم الودائع لديه من هذه العمالت، فانه 

 يكون قد منح ائتمانا لتمويل التجارة اخلارجية.

جتنب الصرف  تثمرين علىحيث يقوم سوق الصرف االجنيب مبساعدة املس تغطية مخاطر الصرف االجنبي:-ج

 االجنيب، والقيام بعمليات التغطية.

ت التصدير تشمل عملياتوفير التسهيالت لتجنب المخاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار الصرف: -د

واالسترياد عادة مدد االنتظار، وادىن تغري يف سعر الصرف سيعرض املصدرين واملستوردين اىل خسارات، وسوق 

 156 تؤمن جهازا حلماية املصدرين واملستوردين من خسارات ممكنة نتيجة تقلبات سعر الصرف.الصرف االجنيب 

 العمالء في اسواق العمالت االجنبية:-2

 157يتمثلون يف:   

 البنوك واملؤسسات املالية خارج السوق تقوم بدور الوسيط.-أ

 البنوك واملؤسسات املالية داخل  السوق تقوم بالتعامل بالعمالت. -ب

 املؤسسات غري املالية.-ج

 البنوك املركزية.-د

 االفراد.-ه

 الهدف من سوق الصرف و اوضاع المتعاملين في سوق الصرف. ثانيا:

 الهدف من سوق الصرف:-1

 158يتمثل اهلدف من وجود سوق الصرف االجنيب يف:
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ستخدمة يف العمالت املتسهيل املعامالت التجارية واملالية الدولية وذلك بتحديدها ألسعار صرف خمتلفة -

 عمليات التسوية هلذه املعامالت.

توفري امكانية التحوط ضد خطر تقلبات اسعار الصرف بواسطة املنتجات املالية املخصصة هلذا الغرض مثل -

 العقود اآلجلة واخليارات وعمليات املقايضة.

عملية شراء عملة  ربة باهنا عبارةتوفري فرص للمضاربة واملراجحة على العمالت لتحقيق مكاسب، وتعرف املضا-

بغرض بيعها الحقا بسعر اعلى وحتقيق مكاسب، اما املراجحة )التحكيم( فهو عبارة عن شراء عملة من مساحة 

 بسعر اقل وبيعها يف مساحة اخرى بسعر اعلى يف نفس الوقت.

 اوضاع المتعاملين في سوق الصرف:-1

الت خطورة، وذلك بسبب اختالف اسعار العمالت من وقت يعترب التعامل يف سوق الصرف من اكثر التعام

 159، وللمتعاملني يف السوق احد االوضاع التالية:ألخر

: تكون مشرتيات ومبيعات املتعامل من اية عملة يف هناية   Squared Positionالوضع المتوازن  -*

 كل يوم عمل متساوية.

عندما يكون ما مت شراؤه من عملة معينة اكثر مما مت بيعه من  : Position Long الوضع الطويل-*

 نفس العملة.

يكون ما مت بيعه من عملة معينة اكثر مما مت شراؤه من نفس  :  Short Positionالوضع القصير -*

 العملة.
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 المنهج النقدي لميزان المدفوعات.مدخل الى  المبحث الثالث:

يعترب توازن ميزان املدفوعات من االمور اليت تسعى الدول اىل حتقيقها، فهي تعمل جاهدة لذلك، ويعترب سعر    

 الصرف من االمور اليت ميكنها حتقيق هذا التوازن وذلك من خالل املنهج النقدي .

 المدخل النقدي الى توازن ميزان المدفوعات. المطلب االول:

اهتماما كبريا بدور النقود واالصول املالية وميزان املدفوعات، ولعل اقتصادي مدرسة لقد ابدى االقتصاديون    

ن ان ، لقد اعتقد هؤالء االقتصاديو شيكاغو وصندوق النقد الدويل ومدرسة لندن هم اكثر اهتماما هبذا اجلانب

 .160قودى النميزان املدفوعات هو يف االصل ظاهر نقدية جيب فهمها من خالل حتليل العرض والطلب عل

بشكل عام يفرتض املدخل النقدي ان عجز ميزان املدفوعات مرده وجود اختالل نقدي داخلي ناجم عن كون 

 161املعروض النقدي يفوق الطلب النقدي.

 عرض النقود:اوال:

 يعرب عن عرض النقود يف دولة ما باملعادلة التالية:

Ms=a(BR+C)=a(DR+IR)…………………….(1). 

 حبيث:

Ms هي عرض النقود:  Money Supply. 

BR: .احتياطي املصارف التجارية 

C: .النقود احلاضرة )النقدية( اليت حيتفظ هبا االفراد 

A: .املضاعف النقدي 
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DR:.االحتياطي احمللي  

IR:.االحتياطي الدويل  

 

يضم النقود احلاضرة لدى االفراد خارج  1M، حيث ان M2M,1سنركز يف عرض النقود على 

 1Mفهي تضم  2Mالودائع حتت الطلب يف املصارف التجارية، اما  املصارف التجارية + الشيكات السياحية+

يف املصارف التجارية، اما املضاعف النقدي فيظهر عملية التوسع يف الودائع حتت  ألجل+ الودائع االدخارية 

 الطلب يف املصارف التجارية.

تسمى القاعدة النقدية، وهي متثل جمموع االحتياطي الذي حتتفظ  (BR+C)( فان  2بالنظر اىل املعادلة )   

خلصوم التجارية، وتظهر القاعدة النقدية يف جهة ابه املصارف التجارية والنقود احلاضرة )الكاش( خارج املصارف 

من ميزانية املصرف املركزي الن النقود احلاضرة يصدرها املصرف املركزي، وتعترب دينا عليه، وميثل احتياطي 

املصارف التجارية املودعة لدى املصرف املركزي مطاليب عليه، فان زيادة يف اصول املصرف املركزي او موجوداته 

 ادة املطلوبات او اخلصوم وبالتايل تسمح بزيادة عرض النقود.تسمح بزي

( القروض اليت مينحها املصرف املركزي 2تتكون موجودات املصرف املركزي املهمة لنا يف هذا العرض من املعادلة )

ي ( االحتياط0اىل املصارف التجارية، والسندات احلكومية اليت ميلكها املركزي وتسمى االحتياطي احمللي، )

الدويل، ويتكون من العمالت االجنبية واالصول االخرى املقبولة دوليا، ومن املهم ان نفهم العالقة بني هذه 

 االصول ) االحتياطي الدويل واحمللي( وبني عرض النقود فلو فرضنا ان املصرف

ية ويزداد االئتمان لاملركزي قد اشرتى سندات حكومية، ومن معرفتنا يف مبادئ النقود واملصارف تزداد االصول احمل

احمللي نتيجة لشراء هذه السندات من خالل عمليات السوق املفتوحة، وهذا االجراء سيزيد من احتياطي املصارف 
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التجارية وسيؤدي اىل اعطاء قروض جديدة، ونتيجة لذلك سيزداد عرض النقود من خالل املضاعف النقدي، 

لة اجنبية من احد املصدرين فان هذا سيزيد من عرض النقود، اضافة اىل ذلك، اذا اشرتى املصرف املركزي عم

ملية التجارية ومن مث تبدا عالن املصدر سيودع الشيك الذي استلمه من املصرف املركزي يف احد املصارف 

التوسع يف عرض النقود من خالل املضاعف النقدي، اذا الزيادات يف احتياطي املصرف املركزي تؤدي اىل التوسع 

 162النقود. يف عرض

 الطلب على النقود:ثانيا:

هو الرغبة يف االحتفاظ بالثروة على شكل ارصدة نقدية مكونة من ودائع حتت الطلب يف املصارف التجارية او 

 من نقود حاضرة، وميكننا التعبري عن الطلب على النقود باملعادلة التالية:

L=f(Y, P, i, W, E(p),O)……………………2 

 حبيث:

Y احلقيقي يف االقتصاد.: مستوى الدخل 

P.مستوى االسعار : 

Iسعر الفائدة : 

W.مستوى الثروة احلقيقي : 

E(p) :.نسبة التغري املتوقع يف مستوى االسعار 

O :.املتغريات االخرى اليت تؤثر على االرصدة النقدية اليت يرغب االفراد االحتفاظ هبا 

 على النقود.تحليل العالقة بين كل من المتغيرات المستقلة والطلب 

التبادل، فعندما يزداد دخل الفرد  ألغراضتكون طردية وتعكس الطلب على النقود   Y,Lان العالقة بني -

ستزداد مصروفاته على االستهالك ولذا فان كمية النقود اليت سيحتفظ هبا ستزداد لتمويل هذه املبادالت االضافية، 
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نقدية  بأرصدةية الن االفراد اجملتمع سيحتاجون اىل االحتفاظ طرد P ,Lبني ومن املتوقع ايضا ان تكون العالقة 

 اكرب لشراء نفس الكمية من السلع واخلدمات عندما يرتفع السعر.

اما تأثري سعر الفائدة يف الطلب على النقود فهو سليب، الن االرتفاع يف سعر الفائدة سيدفع افراد اجملتمع اىل -

ا ان اخرى اصبحت مغرية، كم بأصولاالحتفاظ بكمية اقل من االرصدة النقدية واىل االحتفاظ جبزء اكرب 

ة الفرصة رب من االرصدة النقدية الن تكلفاالخنفاض يف سعر الفائدة سيشجع االفراد على االحتفاظ بكمية اك

خفض النقدية سرتتفع عندما يرتفع عندما يرتفع سعر الفائدة وستنخفض عندما ين باألرصدةالبديلة لالحتفاظ  

 أسعاربسعر الفائدة، وهناك سبب اخر لوجود عالقة عكسية بني سعر الفائدة والطلب على النقود، ويتعلق 

 لعالقة بينهما سلبية.الفائدة واسعار السندات فا

اما بالنسبة للثروة فالزيادة فيها تدفع االفراد اىل االحتفاظ بكميات اكثر من االصول مبا فيها االرصدة النقدية، -

لذلك من املتوقع ان تكون العالقة بني الثروة والطلب على النقود طردية، وفيما خيص معدل التضخم املتوقع 

E(p) الرصدة اطلب على النقود عكسية، الن االرتفاع يف االسعار سيقلل من قيمة فان العالقة بينه وبني ال

 النقدية مما يدفع االفراد اىل احالل اصول غري نقدية مكان االرصدة النقدية.

( بعض النواحي املؤسسية يف االقتصاد، كعدد املرات يف السنة اليت يستلم فيها oتعكس التغريات املمثلة ب ) -

فاذا كانت دفعات الدخل اسبوعية فان الطلب على االرصدة النقدية سيكون اقل مقارنة بدفعات  االفراد دخوهلم،

 163الدخل الشهرية، كذلك فان استخدام بطاقات االئتمان بكثرة ويقلل الطلب على االرصدة النقدية.
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 التوازن النقدي وميزان المدفوعات:المطلب الثاني: 

يتساوى عرض النقود مع الطلب على النقود، وهذا يعين ان التوازن حيدث  حيدث التوازن يف سوق النقود عندما

 (، اي:0( مع )2عندما تتساوى )

Ms=L…………………………………………..(4). 

 او:

 

a(BR+C)=a(DR+IR)= f(Y, P, i, W, E(p),O)………….(5). 

Ms=kpy……………………………………………….(6). 

كمية ثابتة وتشمل كل املتغريات االخرى، اي ان الطلب على   k متثل الطلب على النقود وان  kpy حيث ان

 النقود يعتمد بشكل رئيسي على مستوى االسعار ومستوى الدخل احلقيقي.

ميكننا استخدام العالقة بني العرض والطلب على النقود لشرح العجز والفائض يف ميزان املدفوعات، نفرض ان 

زن نقدي وان املصرف املركزي زاد عرض  النقود من خالل شراء سعر الصرف الثابت ونبدا بافرتاض وجود توا

ومبا ان السوق النقدي كان  DRسندات حكومية من السوق املفتوحة، نتيجة لذلك سيزداد االحتياطي احمللي 

 BRيف حالة توازن فان هذه السياسة التوسعية يف عرض النقود ستؤدي اىل زيادة الحقة يف احتياطي املصارف 

 Lعن الطلب  Msاي انه حدث فائض يف عرض النقود، وعندما يزيد عرض النقود  Cود احلاضرة ويف النق

فان االرصدة النقدية اليت حيتفظ هبا االفراد ستزيد عن الكمية من االرصدة اليت يرغب االفراد يف االحتفاظ هبا، 

 164فعندما حيدث هذا سيحاول االفراد ختفيض ارصدهتم النقدية مما يرتك تاثريات مهمة على ميزان املدفوعات.

 الحساب الجاري:-
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ان االفراد سينفقون كميات اكرب من النقود على السلع واخلدمات، ان وجود فائض يف االرصدة النقدية يعين 

 كما سيؤدي اىل زيادة يف   Pوهذا سريفع مستوى االسعار 

اذا مل يكن االقتصاد يف حالة تشغيل كامل، واذا ادخر اجملتمع جزءا من الدخل  Yالدخل احلقيقي 

 سريتفع. Wاجلديد فان مستوى الثروة 

سيؤدي اىل زيادة الواردات الن السلع احمللية اصبحت مكلفة اكثر من االجنبية،   Pان ارتفاع االسعار 

تشجع االفراد على زيادة  Yكما ان االرتفاع يف االسعار احمللية سيقلل من الصادرات، كما ان الزيادة يف الدخل 

عجز يف دي اىل ان تؤ  االنفاق مبا يف ذلك على املستوردات، اذا يولد الفائض يف عرض النقود ضغوطا من شاهنا

 165 ميزان احلساب اجلاري.

 :حساب راس المال-

ان وجود فائض يف االرصدة النقدية له ايضا تاثري على حساب راس املال اخلاص يف ميزان املدفوعات،  

ومبا انه يوجد بديل لالحتفاظ باالرصدة النقدية كاصول مالية اخرى فان االفراد رمبا يستخدمون جزءا من 

 ه اسعارها االرصدة النقدية لشراء هذه االصول املالية، وشراء هذه االصول يرفع بدور 

وخيفض اسعار الفائدة ونفس الوقت سيشمل شراء هذه االصول اصوال مالية اجنبية، ونتيجة كل ذلك سيحدث 

 166تدفق رامسايل اىل الدول االخرى مسببا عجزا يف حساب راس املال اخلاص.

 العجز في ميزان المدفوعات:-

على اعتبار ان الفائض يف االرصدة النقدية قد تسبب يف حدوث عجز يف احلسابني اجلاري وحساب راس املال 

اخلاص، فان هذا بدوره سيؤدي اىل عجز يف ميزان املدفوعات، اي سيكون يف وضع مدين وبالتايل سيكون 

يف تسوية  IRياطي الدويل حساب التسوية دائنا بالضرورة، يعين ذلك ان السلطات النقدية ستستخدم االحت
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هذا العجز، لذلك سيتجه لالخنفاض ، ومبا ان العجز احلاصل كان نتيجة لزيادة عرض النقود نستنتج ان السياسة 

 املناسبة الهناء العجز هي اهناء التوسع يف عرض النقود.

ويف  Y ,p,wولكن هذا االجراء غري ضروري، النه كما راينا فالزيادة يف عرض النقود هي السبب يف ارتفاع 

 اليت بدورها زادت الطلب على النقود، وهذه النقطة  iاخنفاض 

مهمة ألهنا تعين ان الزيادة يف عرض النقود يف البداية ستقابل بارتفاع يف الطلب على النقود، حىت لو مل يتخذ 

اي اجراء، ولذلك فتأثريها سينتهي، كما انه جيب ان نتذكر ان عرض النقود سينخفض الن العجز يف ميزان 

لع السنتيجة الطلب الزائد على العمالت االجنبية ألغراض شراء  IRاملدفوعات سيقلل االحتياطات الدولية 

النقود، اذا  دي اىل اخنفاض يف عرضواخلدمات االجنبية واالصول، وبالطبع، فان نقصان االحتياطي الدويل سيؤ 

يف النتيجة، الزيادة يف عرض النقود ستولد قوى من شاهنا ان تعمل اليا على اهناء الزيادة وعندما ختتفي هذه 

 167.الزيادة سيعود ميزان املدفوعات اىل التوازن مرة اخرى

 :E(p)معدل التضخم المتوقع -

قلل توقعات بان االسعار سرتتفع فان هذه التوقعات ستاذا تولدت نتيجة للتوسع يف عرض النقود 

الطلب على النقود، واالخنفاض يف الطلب على النقود سيزيد من الفائض يف عرض النقود، واالخنفاض يف الطلب 

على النقود سيزيد من الفائض يف عرض النقود، اذا ومع بقاء باقي العوامل االخرى على حاهلا فان وجود توقعات 

 يزيد من العجز يف ميزان املدفوعات، وميكننا ايراد لعض املالحظات االخرى يف هذا الشأن:تضخمية س

يعمل الفائض يف الطلب على النقود بعكس العملية االوىل عندما يزداد عرض النقود، فاذا بدانا من نقطة -

دون انفسهم اجملتمع جيتوازن وحدث فائض يف الطلب على النقود من خالل ختفيض عرض النقود فان افراد 

حمتفظني بأرصدة نقدية اقل مما يرغبون، ولذلك سيستعيدون ارصدهتم النقدية من خالل ختفيض مصروفاهتم على 

تيجة ن السلع واخلدمات، وهذا يعين اخنفاضا يف طلبهم يف طلبهم على الواردات، كما ان الدخل سيخفض
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ض ان االسعار قابلة لالخنفاض(، ، وعندما تنخف الخنفاض مصروفاهتم وكذلك ستنخفض االسعار )بافرتاض

 االسعار ستزداد الصادرات وتقل الواردات، وهبذه الطريقة سيحقق ميزان احلساب اجلاري فائضا.

، ألجانبلاضافة اىل ذلك ميكن زيادة االرصدة النقدية من خالل بيع االصول املالية اليت حيتفظ هبا االفراد حمليا -

فائض يف حساب راس املال اخلاص، ويف النهاية سيزداد االحتياطي الدويل وسيزداد  وبناءا على ذلك سيحث

عرض النقود، اذا فاملدخل النقدي اىل ميزان املدفوعات يف ظل سعر صرف ثابت كما عرضناه يعمل بشكل ايل 

ق النقدي واي سو ملواجهة اية اختالالت يف التوازن النقدي، واذا مسح لالختالل ان يتم فان عدم التوازن يف ال

 168عجز او فائض  يف ميزان املدفوعات سيختفي يف املدى الطويل.

، 2242لعدد احلوار املتمدن االتمويل الدويل واملعوقات يف القطاع املصريف العراقي اسباب ومعاجلات، ضياء رحيم حمسن، 1 
 على املوقع االلكرتوين:، 22/2/0226

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=500368  :8/22/0202تاريخ االطالع. 
 .06كلية االقتصاد، صهزاع مفلح، التمويل الدويل، منشورات جامعة حلب  2 

 .4، ص0229كرب عمر حمي الدين اجلباري، التمويل الدويل، االكادميية العربية املفتوحة يف دمنارك، 3 

م.م. عمار عبد اهلادي شالل، التمويل الدويل والعمليات االقرتاضية للصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجتماعي للفرتة 4 
 .293، ص0222، 7العدد  4للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد (، جملة االنبار 2974-0229)

 .293، صمرجع سبق ذكرهم.م. عمار عبد اهلادي شالل، 5 

 .3ه، ص2409هاين عرب، املساعد يف املالية الدولية، 6 
 مرجع سبق ذكره.ضياء رحيم حمسن، 7 
ة كلية أثريها على التنمية االقتصادية يف اجلزائر، جملحمفوظ جبار، سامية عمر عبدة، التدفقات الدولية لرؤوس االموال وت8 
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