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  :مقدمةال
تصادیة الدولیة المرتبط بتوفیر یقصد بالمالیة الدولیة التمویل الدولي وهو الجانب الثاني من العالقات االق     

وانتقال رؤوس األموال دولیا وبذلك فان المالیة الدولیة تهتم بجمیع ما ینبثق عن التبادل الدولي من تسویة 
       مدفوعات الصادرات والواردات وتدفق رؤوس األموال في شكل قروض أو استثمارات من الدول المتقدمة 

ومن الدول النامیة إلى  ،راد إلى الدول النامیة بقصد تمویل مشروعات التنمیةأو المنظمات الدولیة أو من األف
الدول المتقدمة تسدیدا للقروض المستعملة وفوائدها أو تحویال ألرباح االستثمارات أو توظیفا إلدخارات مواطني 

        السائدة في العالمإلى جانب االلتزامات المالیة على البلدان المترتبة على األوضاع السیاسیة  ،هذه الدول
  . ...)كالتعویضات المالیة  (

من خالل  ،تلعب دورا مهما في توفیر السیولة الدولیة المطلوبة لتنشیط التجارة الدولیة المالیة الدولیةكما أن    
دل وعلیه فإن أي قصور أو انخفاض في مستوى تمویل التبا ،تمویل حركة التجارة الدولیة السلعیة أو الخدمیة 

وفي حالة كان القطاع الخارجي لدولة ما بمثابة  ،التجاري یقود إلى انكماش العالقات االقتصادیة بین الدول 
القطاع المحرك للنمو فان انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سیؤثر على معدالت النمو في هذه الدولة  

جه للتصدیر والسلع المطلوب استیرادها من الخارج نتیجة ظهور العدید من المشاكل المرتبطة بحجم اإلنتاج المو 
بشكل  المالیة الدولیة ومن جهة أخرى تبرز أهمیة ،هذا من جهة . سواء ألغراض االستثمار أو لالستهالك

واضح في تمویل النشاطات االقتصادیة عن طریق تدفقات رؤوس األموال في صورة قروض أو استثمارات 
شاطات بدون توفیر التمویل لهذه النشاطات وال استمرارها وال توسعها الن ذلك بحیث ال یمكن القیام بهذه الن

إضافة إلى تجدید وتحدیث رأس المال المستخدم  ،وتوسیع المشروعات القائمة،یقتضي إقامة مشروعات جدیدة 
  .في هذه المشروعات من أجل القیام بالنشاطات االقتصادیة

  :في المحاضرات التالیة الدولیة لیةالما موضوعات نستعرضس األساس هذا وعلى

ن أي متغیر دولي أنها شأالدولیة ش رؤوس األموال حركةن أل النظام النقدي الدوليحول  :المحاضرة األولى
 .وتحاول أن تتسق مع هذا النظام تعمل النظام النقدي الدوليهي جزء من آلیة ف

تلعب المالیة الدولیة دورا مهما في  بحیث،وسوق الصرف  أسعار الصرف ،الصرف تتناول المحاضرة الثانیة
توفیر السیولة الدولیة لتمویل حركة التجارة الدولیة السلعیة أو الخدمیة التي تتطلب استخدام مختلف العمالت 

 في التي تتم بیع وشراء العمالت األجنبیةأي  العمالت إلى تحویلیؤدي  مام ،األجنبیة للتعامل بها في ذلك
  .أسعار الصرفحسب  يلصرف األجنباسوق 

سواء القصیرة أو الطویلة األجل هي  الدولیة رؤوس األموال حركةن أل میزان المدفوعات حول :المحاضرة الثالثة
  .میزان المدفوعات بنود فاعلة في آلیة التوازن في
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اب التي تطورها واألسب ،أشكالهاتوضیح من حیث  التدفقات المالیة الدولیة عرض لمختلف :المحاضرة الرابعة
  .تؤدي إلى تدفقها 

یقدم قروضا الذي  صندوق النقد الدوليتتمثل في كل من   المؤسسات المالیة الدولیة :المحاضرة الخامسة
طویل األجل  التمویل الذي یمنح البنك الدوليوللبلدان التي تواجه مشاكل في میزان المدفوعات قصیرة األجل 

  ولكن ال نقدمها بل تبقى كبحث للطلبة  .االقتصادیة بهدف مساعدة الدول النامیة على التنمیة
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 النظام النقدي الدولي: المحاضرة األولى
  

  :مفهوم النظام النقدي - أوال 
   :تعریف النظام النقدي - 1

ا كل دولة تتباین األنظمة النقدیة من دولة إلى أخرى تبعا لطبیعة التطورات االقتصادیة واالجتماعیة التي مرت به
مجموعة القواعد واإلجراءات "یمكن تعریف النظام النقدي على أنهوالتي بموجبها تشكل نظامها النقدي، بحیث 

باإلضافة إلى سحب العملة النقدیة من التداول ، وتحدید وحدة  ،النقود  وصك إصدارعملیة تم تحكم التي 
  ".التعامل النقدي

   :مكونات النظام النقدي -2
  : ثالث دعامات تشكل مكوناته أو عناصره األساسیة ، وهي  قديلنظام النل

  .المستخدمة في التبادل، والتي تمثل عرض النقود أنواعهابمختلف : دو النق -
  .لوظائفها المختلفة بكل كفاءة وفعالیة المنظمة ألداء النقودالتشریعات القواعد والتنظیمات و  -
أو سحبها وهي بذلك تتمثل في البنك  ر النقود وتحدید كمیتهاتكون مسؤولة عن إصدا:النقدیة المؤسسات  -

  .المركزي و البنوك التجاریة

  :بالخصائص اآلتیة صف النظام النقدي الجیدیت :صفات النظام النقدي الجید -3

  .بحیث من الصعوبة تحقیق ذلك والمحافظة علیه :استقرار القوة الشرائیة للوحدة النقدیة -

تنتج عن الثقة في السلطة النقدیة التي أصدرت النقود، ومن قوة : في النقود المتداولة ثقة أفراد المجتمع -
  . القانون الذي یلزم أفراد المجتمع استخدام النقود المصدرة في معامالتهم

  .وهذا یعني قبول هذه العمالت في األسواق الخارجیة: قابلیة تحویل النقود المحلیة إلى عمالت أجنبیة -

إمكانیة اإلدارة أو التحكم في الكمیات المعروضة  یقصد بها: لسلطة النقدیة في إدارة الكتلة النقدیةكفاءة ا -
القدرة على التوسع واالنكماش حسب احتیاجات ، و من النقد من خالل السلطة النقدیة المتمثلة في البنك المركزي

  .االقتصاد

القدرة على تحویل أي نوع یقصد بها :  دون خسائرتحویل النقود المتداولة من نوع إلى آخر سهولة ویسر  -
  .من النقود إلى نوع آخر دون أن تفقد أي جزء من قوتها الشرائیة نتیجة التحویل
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   :الدولي ينظام النقدال - ثانیا
  :مفهوم النظام النقدي الدولي  -1

  :لنظام النقدي الدولي وفیما یلي البعض منهاتعاریف القد تعددت      
عة من القواعد واآللیات المرتبطة بتنظیم األوضاع النقدیة لمختلف دول العالم بما یكفل تمویل حركة هو مجمو "

دولیة دون أن یترتب التجارة الدولیة المتعددة اإلطراف ونموها بصورة جیدة  واستقرار في العالقات االقتصادیة ال
  .اضطرابات اقتصادیة عن ذلك حدوث 

  :یه جملة من العناصر ومن أبرزها نذكر ما یليوكأي نظام یجب أن تتوفر ف  
وجود مؤسسات تنظیمیة تتولى إدارة وتوجیه عمل هذا النظام ، بحیث یساعد صندوق النقد الدولي على  -  

  .تسهیل عمل هذا النظام
فیة توفیر آلیة یتم من خاللها تسییر عمل هذا النظام وتتمثل في اإلجراءات التي یمكن أن تتخذ لتحقیق الكی  -

  .التي یعمل بها وتیسر هذا العمل
     وجود وسائل یتم من خاللها عمل النظام، ویمكن أن تتمثل في وسائل تسویة المبادالت الدولیة كالذهب  -

و العمالت األجنبیة وحقوق السحب الخاصة وغیرها من األشكال المقبولة كوسائل لتسویة المبادالت والمعامالت  
    .على النطاق الدولي

  .توفیر إجراءات یتم من خاللها تسییر التدفقات النقدیة لتسهیل المبادالت الدولیة وتسویتها وتطورها واستقرارها -
  
  :تطور النظام النقدي الدولي  -2

وبدایة  19لقد عرف العالم ثالثة نظم نقدیة مختلفة وتشمل تلك النظم قاعدة الذهب الذي كان خالل نهایة القرن 
نظام بریتون وودز الذي استمر من نهایة الحرب العالمیة الثانیة حتى بدایة السبعینات والنظام القرن العشرین و 

  .األخیر هو نظام التعویم الذي ساد منذ تلك الفترة إلى اآلن

  :قاعدة الذهب  -2-1
لحرب كانت معظم الدول الصناعیة وشركائها في التجارة الخارجیة خالل القرن التاسع عشر حتى اندالع ا    

  Gold Standard)(من التعاون الدولي المزدهر عندما كانت تسود قاعدة الذهب جوالعالمیة األولى تسیر في 
سكریة في مستعمراتها التابعة وكانت بریطانیا آنذاك المركز األول لالقتصاد العالمي لما لها من قوة اقتصادیة وع

المعدن الواحد وهو الذهب لوفرة احتیاطاتها منه ورصیدها كانت بریطانیا الدولة األولى التي اتبعت نظام ( لها
مما جعل العملة البریطانیة أي الجنیه اإلسترلیني العملة القابلة للصرف ذهبًا والمقبول ،  )الكبیر من هذا المعدن

ذهب معینًا من ال ااعتمدت وزن عندمابتطبیق قاعدة الذهب بریطانیا بدأت  هكذافي تسویة المعامالت الدولیة و 
 ألمانیاانتشر النظام النقدي الذهبي لیشمل عددا من الدول مثل  1870وفي عام لیمثل الوحدة النقدیة األساسیة،

اتخذت جمیع الدول بهذا النظام باستثناء الصین والمكسیك اللتان  1900ثم في عام وفرنسا والوالیات المتحدة 
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  1914النقد الدولي على هذا الحال حتى عام ، واستمر نظام ) Silver Standar (فضلتا قاعدة الفضة 
   .اندالع الحرب العالمیة األولى ، فتوقف العمل بقاعدة الذهبحیث 

هذه القاعدة لم  أنمعین من الذهب ،كما ) وزن (كل وحدة نقدیة ترتبط بقیمة محتوى فإن  وفي ظل قاعدة الذهب
نماشكال واحدا خالل تطور مسیرة النظام النقدي،  تأخذ   :تخذ نظام قاعدة الذهب ثالثة أشكال تكمن في ا وإ

حیث  ،هي الصورة األصلیة لنظام الذهبقاعدة المسكوكات الذهبیة : قاعدة المسكوكات الذهبیة  -2-1-1
بمبدأ حریة السك وسبك  هذه الصورة تمیزتكان یتم التداول أساسا بقطع ذهبیة في السوق الداخلیة والخارجیة، و 

الذهب السلعي تحویله إلى ذهب نقدي في شكل عمالت وقطع ذهبیة تستخدم في  ، إذ یمكن لحاملالذهب
هذا وقد كانت الحكومات تحتكر .الذي حددته السلطات النقدیة لوحدة النقد المتداولة التداول النقدي طبقا للوزن

ا، حیث كانت عملیة السك والسبك وبالتالي تتحمل كافة التكالیف لتضمن المحافظة على قیمة العملة ومحتواه
  .  قیمة القطع الذهبیة كنقد تتساوى مع قیمتها كسلعة

إصدار اضطرت الدول المتحاربة إلى  الحرب العالمیة األولى، نتیجة لقیام: قاعدة السبائك الذهبیة  -2-1-2
ل تلزم نقود إلزامیة لتمویل نفقات الحرب، وأصبحت السلطات النقدیة ال تكفل حریة سك وتداول النقود الذهبیة، ب

فالمسكوكات  بنك اإلصدار باالحتفاظ بكمیة من الذهب في خزائنه تعادل كمیة النقود في المجتمع أو جزء منها
التي یمكن تحویلها إلى سبائك ذهبیة إذا جاوزت قیمة النقود وعوضت بالنقود الورقیة  لم تعد تتداولالذهبیة 

 من الدول وفلتخ نتیجة ویسبك بحریة تامة ، لم یعد یسكأیضا الذهب و ،  المطلوب تحویلها حدا معینا
 خالل من الذهبیة االحتیاطات من ملكیتها إلى استنزاف یؤدى لذي سوفاالذهبیة  المسكوكات بنظام االستمرار

الذهب  معدن من المختلفة الدول موارد قصور أخرىومن جهة ، هذا من جهة  مسكوكات إلى القیام بتحویلها
قائمة كما في  ت، إال أن حریة تصدیر واستیراد الذهب ظللحرب العالمیة األولىا بسبب ظروفصعوبة نقله ل

  . قاعدة المسكوكات الذهبیة

 لبلد النقدیة الوحدة تتحدد قیمة ال الذهب، بحیث تمثل آخر صورة لقاعدة :الذهببقاعدة الصرف   -2-1-3
نما مباشرة أساس الذهب على معین  النقدیة لذلك البلد خالل ارتباط الوحدة مباشرة ومن غیر بطریقة ترتبط به وإ
ویعني ذلك ربط العملة الوطنیة غیر القابلة . الذهب على قاعدة أخرى تسیر عملة قویة لدولة مع ثابتة بنسبة

لكن  ،ذهب أي صرف غیر مباشر للعملة الوطنیة بالذهب إلىیمكن تحویلها  أجنبیةذهب بعملة  إلىللتحویل 
  .دة القابلة للتحویل إلى ذهب وكذا بالنسبة إلى الجنیه اإلسترلیني في فترة ما بین الحربینكان الدوالر العملة الوحی

 : في قاعدة الذهب انهیار إلى أدت التي األسباب أهم تحدید ویمكن
 اإلنفاقبسبب توسع التجارة الخارجیة وتنامي  ،الذهب للزیادة في كمیات العالمي اتجنعدم مواكبة الزیادة في ال -أ

 .الحرب العالمیة األولىمخلفات  بعد
 دون غطاء ذهبي كافي للعملة اإلصدارالتوسع الشدید في  -ب
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وفرنسا على  المتحدة األمریكیة الالعدالة في توزیع الذهب على البلدان، بحیث تستحوذ كل من الوالیات -ج
 . 1921من كمیات الذهب العالمي في سنة  3/5
 جمركیة قیود لحمایة بفرض وبریطانیا وفرنسا المتحدة األمریكیة الوالیات فالحد من التجارة الخارجیة من طر  -د

 . في حریة مبادلته الذهب قاعدة انهارت أهم دعامات هذابو  وضریبیة،
أدى في عمومه إلى رفع األسعار واألجور دون زیادة الغطاء  ينقاب ضغطظهور شركات احتكاریة كبیرة و  -ه

 . الذهبي وانهارت قاعدة الذهب
 الجنیه تحویل قابلیة بإلغاء الذهب قاعدة انهیار انجلترا أعلنت بعدما وبانهیار هذا النظام في الثالثینات،

لتدمر  1939عام  الحرب العالمیة الثانیة ثم جاءت الدول، بقیة وتبعها 1931 عام في الذهب إلى اإلسترلیني
 1944ة للبلدان المتحالفة یسارعون في عام العدید من االقتصادیات،مما جعل المسؤولین عن السیاسة النقدی

والحرب العالمیة الثانیة لم تكد بعد تنتهي، بإعداد نظام نقدي دولي یساعد في إعادة إعمار اقتصادیات الدول 
  .المتحاربة ویساهم في نمو التجارة الدولیة

  :نظام بریتون وودز -2-2
لمیة األولى والثانیة قد تمیزت بعدم االستقرار النقدي إن كون فترة ما بین الحرب العا  : نظام بریتون وودز -

دولة یسارعون إلى عقد 44 وبأزمات نقدیة كانت مضرة بالنمو االقتصادي وبالتجارة العالمیة قد جعلت ممثلي 
وقد قدم إلى المؤتمر مشروعین . والحرب العالمیة الثانیة لم تكد بعد تنتهي   1944مؤتمر بریتون وودز عام 

نجلیزي یدعمه االقتصادي اللورد كینز ویتضمن إیجاد مؤسسة نقدیة دولیة تتمتع بسلطة إصدار النقود األول ا
       للدول األعضاء ، كما تكون لها سلطة التحكم في اقتصادیات الدول األعضاء ونظامها ذات طابع دولي 

و تكالیفه و ال على االحتیاطي   ویجب أن تتحدد كمیة النقد الدولي العالمي ال على أساس إنتاج الذهب هي 
نما على أساس حجم التجارة الدولیة   )ذلك أن بریطانیا كانت تلعب دورا كبیرا في التجارة الدولیة(الموجود منه، وإ

و بالتالي   كما اقترح فرض عقوبات على الدول األعضاء التي تحقق فوائض أو عجوزات في موازین مدفوعاتها
، أما المشروع  ع عن مصلحة بریطانیا، و یحاول أن یعید مركز االقتصاد البریطانيفان هذا المشروع كان یداف

ویحبذ العودة إلى نظام قاعدة الذهب مع بعض اإلصالحات ) مشروع هاري هوایت(الثاني فهو كما نعلم أمریكي 
لدولي خالل مؤسسة نقدیة دولیة تعمل على تفادي تكرار لمشاكل التي عرفها النظام النقدي ا إنشاءوكذلك 

الدول األعضاء المشتركة   عمالتقد اقترح لذلك تكوین صندوق دولي لتثبیت قیمة ثالثینات القرن العشرین ،و 
لحصة ألي دولة في راسمال الصندوق وقوتها التصویتیة في إدارة أن یكون حجم ا" هاري وایت"فیه،كما اقترح 

شؤونه على أساس حجم ما في حوزة الدولة من ذهب و نقد أجنبي و حجم دخلها القومي، ومدى تقلبات میزان 
التي كانت تملك آنذاك أكبر كمیة من  مدفوعاتها، وهو بهذا كان یعبّر عن مصلحة الوالیات المتحدة األمریكیة

  .ب العالمي وتحقق أعلى دخل في العالمالذه
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فیمكن أن نعتبر االتفاقات التي تم التوصل إلیها من قبل ممثلي الدول الحاضرة في المؤتمر بمثابة التوفیق إلى 
حد ما بین المشروعین المذكورین بحیث خرجت هذه االتفاقیة بإنشاء صندوق النقد الدولي وكذلك األحكام 

  .النقدي الدولي الجدید المنشأة والمنظمة للنظام
على كل بلد منخرط في النظام النقدي الدولي أن یحدد السعر التعادلي لعملته بوزن معین من الذهب الصافي  -

غ  28.349= لألوقیة $  35( أو بالرجوع إلى الدوالر األمریكي باعتباره قابال للتحویل إلى ذهب بكل حریة 
المركزي على ثبات سعر الصرف و ال یسمح له بالتذبذب إال في و أن یحافظ من خالل تدخل البنك ) ذهب 

هذا یعني أن النظام النقدي الدولي الذي تمخضت عنه اتفاقیة %  1±حدود منصوص علیها وهي عبارة عن 
 .بروتون وودز هو نظام أسعار صرف ثابتة 

به و ذلك بمجرد إشعار صندوق  یمكن ألي بلد أن یقوم%  10إن التغییر في قیمة العملة إذا كان ال یتجاوز  -
فإذن ال یمكن إال % 10تتجاوز )  خاصة التخفیض ( أما في حالة ما إذا كانت عملیة التغییر . النقد الدولي 

  .بموافقة الصندوق 
عندما یتعرض میزان المدفوعات لبلد معین عضو في الصندوق إلى اختالل فإنه یستطیع اللجوء إلى هذا  -

و نظرا لالحتیاطي الهام الذي یتوفر علیه من ذهب و عمالت فإنه من الناحیة . دته األخیر و یطلب مساع
  المبدئیة سیجد المساعدة الالزمة التي من شأنها أن تمكنه من إعادة التوازن إلى میزان المدفوعات 

الر ذهبا أو بالدو %   25یتكون هذا االحتیاطي من الحصص المكتتب فیها بحیث تتشكل حصة كل بلد من  -
الباقیة بعملتها الوطنیة مقومة بالدوالر على أن تحتفظ الدول بالعمالت الوطنیة في بنوكها %  75وتدفع 

  .المركزیة لكن تبقى دائما تحت تصرف الصندوق 

إذن في ظل هذا النظام كان الدوالر العملة الدولیة والعملة الثانیة بعد الذهب إال أن هذا النظام شهد مع بدایة 
 : بدایة االضطرابات لعدة أسباب أهمها توسع أمریكا في إنفاق مبالغ ضخمة في الخارج من خالل الستینات

 . اإلنفاق العسكري الهائل في شتى مناطق العالم خاصة في تمویل الحرب الفیتنامیة -
 .المقدمة لبعض االقطار األمریكیةالمساعدات  -
 .ل الشركات متعددة الجنسیاتتوسع أمریكا في االستثمارات األجنبیة في الخارج من خال -

مقارنة  الوالیات المتحدة األمریكیةأدى إلى زیادة حجم األرصدة من الدوالرات لدى الدول والبنوك خارج مما 
وبدأت الرغبة في .وبذلك تولدت أزمة الثقة في الدوالراألمریكیة، مع حجم احتیاطاتها من الذهب لدى الخزینة 

األمر الذي . الوالیات المتحدة األمریكیة على التحویل د یوم  خوفا من عدم قدرة تحویله إلى ذهب تتوسع یوما بع
ملیون أوقیة في  296إلى  1950ملیون أوقیة عام  651انخفاض كبیر في أرصدتها الذهبیة من أدى إلى 

ع الذهب ویذكر أن البنك المركزي األلماني كان بحوزته آنذاك من الدوالرات ما یكفي استبدالها بجمی .1968
  .المخزون لدى الوالیات المتحدة األمریكیة

توسعت حركة النقود سعیا وراء المضاربة التي ركزت خاصة على سعر صرف و فتولد الضغط على الدوالر 
مما أدى إلى حدوث تحویالت كثیفة من الدوالر األمریكي إلى العمالت القویة كالمارك المارك بالنسبة للدوالر،
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وفي یوم واحد تم تحویل ملیار دوالر إلى ماركات ألمانیة  1971، ففي شهر ماي من سنة اباناأللماني والین الی
ولمواجهة هذه الحركة والموجة اضطرت . وفي الیوم التالي تم تحویل ملیار أخر خالل الساعة األولى من العمل

  .ألمانیا غلق سوق الصرف في ذلك الیوم 
انهیار قاعدة وبالتالي ي نیكسون إیقاف عملیة تحویل الدوالر إلى ذهب ولتفادي عواقب أوخم قرر الرئیس األمریك

  :إلى جانب هذا السبب في انهیار نظام بریتون وودز هناك أسباب أخرى ساهمت في ذلك وهي الدوالر، حیث 

استمرار الدول التي حققت فائض في میزان مدفوعاتها تراكم االحتیاطات لدیها ولم تحاول تعدیل أسعار  -
  . ف عمالتهاصر 
  .عدم تساوي معدالت اإلنتاج والتجارة وحركة رؤوس األموال مع نمو الذهب  -
لم یتماشى مع الحركة الهائلة لرؤوس األموال من اجل %  1±الهامش الذي حدده صندوق النقد الدولي ب -

لى أسعار الصرف المضاربة وال شك في أن الحركة التي تبلغ مئات المالیین من الدوالرات یومیا أن تؤثر ع
 . الثابتة

الوالیات المتحدة األمریكیة،  (الدول العشرة  میزان المدفوعات األمریكي، عقدت استمرار وتزاید عجز ومع       
بواشنطن  1971اجتماع في دیسمبر  )الیابان، انجلترا، فرنسا، ألمانیا، كندا، ایطالیا، هولندا، السوید وبلجیكا

  :، ومن أهم بنودها "اتفاقیة سمیثونیان"باسم واتفقت على ترتیبات عرفت 
%  7,89  إلغاء الوالیات المتحدة ضریبة الواردات وأن تقوم بتخفیض سعر صرف الدوالر األمریكي بنسبة  -

دوالر، وعرف هذا  38دوالر إلى  35بالنسبة للذهب ، وهذا یعني أن سعر صرف الدوالر األمریكي ارتفع من
  .ركزي السعر الجدید بالسعر الم

إن تخفیض سعر صرف الدوالر هو في المقابل ارتفاع أسعار صرف العمالت المقومة بالدوالر األمریكي  -
أسعار  تحدید،وهذا یعني أن الوالیات المتحدة استطاعت بذلك أن ترفع أسعار صرف تلك العمالت وبالتالي 

 % 2,25الى % 1والر األمریكي من صرف جدیدة للعمالت بالنسبة للدوالر مع وضع هوامش جدیدة لتقلب الد
  .عدم تحویل الدوالر األمریكيو 

بدأ السیل من التدفقات النقدیة لرؤوس  1973لم تدم فترة طویلة ، ففي فیفري " اتفاقیة سمیثونیان"إال أن 
الق األموال طویلة األجل إلى القارة األوربیة وبشكل خاص إلى ألمانیا والیابان ،األمر الذي استدعى عملیا إغ

جمیع بورصات العملة في مختلف البلدان الرأسمالیة ،ومن جهة ثانیة واصل میزان المدفوعات األمریكي عجزه  
 % 10واضطرت الوالیات المتحدة األمریكیة في نفس الشهر أن تجري التخفیض الثاني في قیمة الدوالر بنسبة 

   .أوقیةلل دوالر 42,222     دوالر إلى 38سعر صرف الدوالر األمریكي من  لیرتفع
كانت بمثابة فقدان الدوالر األمریكي لمكانته كعملة ارتكازیة % 10إن عملیة تخفیض قیمة الدوالر بنسبة 

الدوالر : قررت السلطات النقدیة في الدول الصناعیة األساسیة تعویم عمالتها إما مستقلة مثل 1973وفي مارس
: اللیرة االیطالیة، الدوالر الكندي والفرنك السویسري أو مجتمعة مثل األمریكي، الجنیه اإلسترلیني، الین الیاباني،
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وبالتالي تخلي الدول األوروبیة المارك األلماني، الفرنك الفرنسي وعمالت ستة دول في وسط أوروبا وشمالها  
وتكون بذلك  .والیابان عن التزامها بالتدخل في أسواق الصرف األجنبي لتدعیم الدوالر والسماح بتعویم عمالتها

  وعوضته بنظام الصرف العائم قد هجرت نظام استقرار أسعار الصرف

     :نظام تعویم العمالت -3
هي اإلقرار القانوني ، 1978طبقت عملیا ابتداء من افریل التي و  1976قد كانت اتفاقیة جامایكا سنة ل

حسب ما .الحقیقیة لنظام بریتون وودزلنظام الصرف العائم والتخلي عن الذهب كمعیار نقدي والنهایة الشرعیة و 
  :أتى به مضمون االتفاقیة

   أسعار الصرف ( إعطاء للبلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي حریة اختیار ما تشاء من نظم الصرف
 ).ثابتة أو عائمة أو مسألة الدمج بینهما 

 إلغاء السعر الرسمي للذهب ، ونزع الصفة النقدیة عنه.  
لكل دولة حریة اختیار نظام  تركتو قیة جمایكا قد أنهت دور الذهب في النظام النقدي العالمي بذلك تكون اتفاو 

  :ما بین الصرف األجنبي المناسب لها
 ویكون عندما ال یتدخل البنك المركزي مطلقا في أسواق الصرف لمساندة سعر صرف العملة  :التعویم النقي-

 .الوطنیة عند مستوى معین
 .عندما یتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في السعر من أن تتجاوز حدا معینا  :نقيالتعویم غیر ال-
 ةو هو عندما ال یرتبط سعر صرف العملة الوطنیة في ارتفاعه وانخفاضه بأسعار صرف أی :التعویم المستقل -

 .عملة أو عمالت أخرى
النسبة لما یحدث من تغیرات في أسعار عندما تشترك مجموعة معینة من العمالت معا ب  :التعویم المشترك-

  .صرفها فترتفع هذه األسعار سویا أو تنخفض سویا

  :األوروبيالنظام النقدي  - ثالثا
على الرغم من ذلك ولكن  فكرة تكوین وحدة نقدیة واقتصادیة ظهرت منذ الخمسینات من القرن الماضي، نإ

یدعو  الذي بسبب وجود نظام بریتون وودز العالمي نظام نقدي منفصل داخل أوروبا إلنشاء لم تكن هناك عزیمة
وبتدهور وضع الدوالر كعملة االحتیاط الدولیة ثم وقف تحویله إلى ذهب وبعد .  تثبیت أسعار الصرف إلى

وخالل سعیها لوضع نظام نقدي فعال  ،ظهرت الحاجة إلى إصدار وحدة نقدیة أروبیة مستقلة  انهیار هذا النظام
  :مراحل التالیةمر هذا النظام بال

 األمریكي میزان المدفوعات في العجز وازدیاد وودز بریتون بانهیار نظام :نظام الثعبان النقدي -1
 ألمانیا  فرنسا: أوروبیة وهي  دول ست عقدت ، األمریكي صرف الدوالر أسعارالمتتالیة في  واالنخفاضات

اجتماعا بغرض االتفاق  1972أفریل سنة  10ي لكسمبورغ وهولندا بمدینة بازل السویسریة ف ،ایطالیا، بلجیكا 
 % 2,25 إلىعضها البعض تجاه بعة األوروبیة اجملا دولأسعار صرف عمالت قلب هامش تتخفیض على 
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تم اإلبقاء على الهامش المقرر لتقلبات أسعار صرف عمالتها مقابل  ، كماارتفاعا و انخفاضا كحد أقصى
  .سامثونیانوفق اتفاق  % 4,5في حدود  لدوالر وهوا

 صرف أسعار وتقلبات البعض بعضها اتجاه األوروبیة الدول عمالت صرف أسعار في التقلبات على أطلق     
  :مثلما یوضحه الشكل التالي ، "النفق داخل األوروبي النقدي الثعبان" اسم الدوالر اتجاه العمالت هذه

  
 تماما الحدود المتفق علیها تكون مشابهة ضمن صعودا وهبوطاأسعار صرف العمالت األوروبیة  اتحركتن إ

أما العمالت ). على ظهر الثعبان(لحركة الثعبان داخل النفق، حیث تقع العمالت القویة أعلى هامش التقلب 
العمالت كبیرا كان لهذه وكلما كان الفارق بین أسعار الصرف ). على بطن الثعبان(الضعیفة أدنى هامش التقلب 

اقتربت العمالت من بعضها البعض ویلتصق ظهر  كلمال العكس یكون الثعبان رفیعا الثعبان سمیكا وفي حا
  .صرف العمالت بالدوالر هي نفسها أسعار التعادل أسعارعندما تكون الثعبان ببطنه 
فإن على السلطات النقدیة التدخل بائعة أو مشتریة للعمالت في أسواق  صرف العمالت أسعاروللحفاظ على 

   :حیث ،الصرف
 .لعمالت األوروبیةاالبقاء داخل جسم الثعبان باستخدام  -
  بقاء الثعبان داخل النفق باستخدام الدوالر -

ولقد انضمت بعض العمالت األوروبیة إلى نظام الثعبان داخل النفق كالجنیه اإلسترلیني والجنیه        
 1972جوان  23هذا التنظیم في  تركتا وایرلندا انجلتراإال أن . 1972ماي  1في  الدانمركیة ةاالیرلندي والكرون

 10لتبني نظام الثعبان النقدي مرة أخرى في  تعاد ةاألخیر  ه،وهذ 1972 جوان 27في  الدانمركلحقت بهما و 
إیطالیا من هذا التنظیم بسبب عدم القدرة على إبقاء سعر  انسحبت 1973فیفري  13وفي . 1972أكتوبر 

  .عبان داخل النفقلثالضیقة لالهوامش  داخلصرف اللیرة 
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 ألمانیا  فرنسا، : وهي ست دول من الجماعة األوربیة قررت السلطات النقدیة في عندما1973وفي فیفري 
وبالتالي إعفاء بنوكها المركزیة من التزامها  ، مجتمعةتعویم عمالتها  وهولنداالدانمرك  بلجیكا، ،لوكسمبورغ

 2,25دوالر وذلك بعدم السماح لسعره باالنخفاض عن نسبة بالتدخل في أسواق الصرف األجنبي لتدعیم سعر ال
ولكن ستستمر هذه الدول في اإلبقاء على هامش التقلب المسموح به بین أسعار صرف عمالتها عند نسبة  ، %

معنى هذا أن النفق قد زال وبقي الثعبان الذي انضمت إلیه كل من السوید والنرویج  .كحد أقصى  % 2,25
ایرلندا وایطالیا فقد استمرت في تعویم ،وهي انجلترا دول الجماعة األوربیة أما باقي ، 1973مارس  14في 

  . عمالتها بصفة مستقلة أي أنها استمرت خارج تنظیم الثعبان
حیث  العمالت األوروبیةبعض أسعار صرف طویال نظرا لتدهور  نظام الثعبان النقديلم یستمر العمل ب      

مما أدى إلى تعویمها وخروجها ،كما أعید تقییم الجیلدر الهولندي مرتین ،ماني أربع مراتأعید تقییم المارك األل
لیدعم سیر العمالت داخل  1972من النفق بالرغم من إنشاء صندوق أوروبي للتعاون النقدي في أكتوبر 

على قیم  ومن جهة أخرى أدى عدم استقرار الدوالر إلى فشل هذا النظام في الحفاظ،هذا من جهة ،النفق
یتخلوا  1973العمالت األوروبیة الشيء الذي جعل وزراء المالیة للدول األوروبیة في اجتماعهم ببروكسل سنة 

وینشئوا  لثعبان داخل النفق،لینهار نظام ا ،عن الدوالر األمریكي ویقروا تغیرات العمالت األوروبیة فیما بینها 
  ."بالنظام النقدي األوروبي"بدله نظام أخر سمي 

الذي نظرا لفشل نظام الثعبان النقدي تم استحداث النظام النقدي األوروبي  :النظام النقدي األوروبي -2
 :من  هذا النظامویتكون . 1979دخل حیز التطبیق في منتصف مارس 

التي بدا استخدامها في  ،" "ECU" European Currency Unitاالیكو"تدعى :وحدة النقد األوروبیة - أ
سلة من األوزان النسبیة لعمالت الدول األعضاء في الجماعة ویتحدد وحدة حسابیة تتكون من هي و  1979عام

الدخل القومي والتجارة الخارجیة لكل دولة ویتم تغییر األوزان النسبیة للعمالت دوریا كل  على أساسهذا الوزن 
 % 20األعضاء، بإیداع نسبة قدرها المركزیة للدول  البنوكویقابل إصدار وحدة النقد األوروبیة قیام  .سنوات 5

 .من أرصدتها من الدوالر لدى صندوق التعاون النقدي األوروبي % 20من احتیاطیاتها من الذهب، وكذلك 

وهو  مركزيأحدهما  سعرین ،عمالت الدول األعضاء یكون لكل عملة من  :جدول أسعار التكافؤ -ب
 % 2,25، ویسمح للعمالت بالتذبذب في حدود "ECUاالیكو" الذي یحدد عالقة كل عملة بوحدة النقد األوروبیة

صعودا  % 6    تذبذب في حدودبالسمح لها  التيصعودا وهبوطا من هذا السعر، باستثناء اللیرة اإلیطالیة 
عمالت الدول  العالقة بین كل عملة وبحدد تالذي ی محوري الثاني فهو أما السعر.  1990 جانفيوهبوطا حتى 

   .رىاألخ األعضاء
بحیث إذا تم تحدید سعر مركزي لكل عمالت الدول األعضاء أي سعر صرف كل عملة مقابل االیكو 

حسب الجدول المبسط  ،استنادا إلى تلك األسعار المركزیة )أسعار محوریة(فانه یتم حساب أسعار مركزیة ثنائیة 
  :التالي
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  1990األسعار المركزیة الثنائیة لبعض العمالت األوروبیة في فیفري 
  المارك االلماني  الفرنك الفرنسي  الجیلدر الهولندي  الفرنك البلجیكي  الدولة
  0.04779  0.16259  0.05393  42.6263  بلجیكا

  0.88630  3.01489  2.29886  18.5424  هولندا

  0.29397  930826.  0.33169  6.1503  فرنسا

  2,03748  3.40166  1.12828  20.9211  المانیا

وكان  42.6263مقابل اإلیكو هو  لبلجیكياأنه إذا كان السعر المركزي للفرنك من خالل الجدول یتضح 
ابل مق لبلجیكياللفرنك  الثنائي السعر المركزي اذن ، 2,03748السعر المركزي للمارك األلماني مقابل اإلیكو هو 

مكن وبنفس الطریقة ی  2,03748على  42.6263حاصل قسمة  ناتج عن 20.9211 المارك األلماني هو
 .الحصول على السعر المركزي الثنائي لعملة أي بلد مقابل عمالت الدول األخرى

باإلضافة إلى نقطتي التدخل فانه قد وضع مؤشر یعطي إنذارا مبكر ألي دولة إذا  :مؤشر االنحراف –ج 
ر بمؤش" ویطلق على هذا المؤشر ،ما تغیر سعر صرفها في اتجاه مغایر للسعر لمركزي مقوما باالیكو 

من الحد  %75حیث یعمل عندما یختلف سعر الصرف الواقعي للعملة عن السعر المركزي بنسبة  ،"االنحراف
فهو یسمح بتدخل الدولة لتصحیح انحراف . األقصى المسموح به للتقلب عن األسعار المركزیة الثنائیة للعملة

  .مقابل االیكو % x 2,25 % = 1,6875 %75عملتها إذا ما تقلبت عن 

المتبادلة بین البنوك المركزیة في الدول  ئتمانیةالتسهیالت افیما یخص ال :ئتمانیةاال تسهیالت لا-د
  :األعضاء التي تستخدمها للتدخل في أسواق الصرف للحفاظ على قیمتها نجد ثالثة أنواع هي

كن أن یمتد ویم ،ایة الشهر نه یوم وتبدأ من 45 تهامد :تسهیالت ائتمانیة قصیرة األجل  -النوع األول 
   ثالثة شهور أخرى إضافیة بموافقة البنوك المركزیة الدائنة أو إلىثالثة شهور  إلى أجل هذا االئتمان

تمنح لغرض مواجهة العجز المؤقت في میزان المدفوعات  :المساندة النقدیة القصیرة األجل -النوع الثاني
   عة أشهرتس غایة ثالثة أشهر ویمكن أن یمتد إلى ومدته، غیر المنتظر

شروط متعلقة بالسیاسة مقابل هذه التسهیالت  تمنح :األجل ةمتوسط ةاالئتمانی تالتسهیال - النوع الثالث
  .بین عامین وخمسة أعوام ما  ومدته. التسهیل طلبلدولة التي تلاالقتصادیة 

تعرضت عمالت أحدى عشرة دولة أوروبیة  1992في أوت  :النظام النقدي األوروبي ةأزم -ه
على توسیع هامش تقلبات أسعار  1993في أوت  وطات مختلفة أي تخفیضات متتالیة وبالتالي تم االتفاقلضغ

  . صعودا وهبوطا  % 15 إلى % 2,25الصرف من 
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  :إلى األسباب التالیة النظام النقدي األوروبيوترجع نكسة 
وعلى حركة  األوضاع االقتصادیة  حالة الركود العام التي أصابت االقتصاد العالمي، والتي أدت إلى تدهور -

   أسعار صرف العمالت األوروبیة وبعد ذلكالتجارة العالمیة، ومعدالت النمو االقتصادي، 
النشاط الزائد لعملیات المضاربة في أسواق المال الدولیة على عمالت دول اإلتحاد األوروبي سعیا وراء  - 

  .الربح
النقدیة من و الجدول الزمني النتقال سلطة التحكم في السیاسة المالیة دول االتحاد األوروبي ببعض عدم اقتناع  -

   .األوروبیةالسلطات الوطنیة إلى المفوضیة األوروبیة وكذلك وجود تخوف من التأثیر على السلطة الوطنیة للدول 
األدنى  عدم قدرة بعض الدول األعضاء على تحمل اآلثار السلبیة النخفاض قیمة عملتها إلى أقل من الحد -

یطالیا عام  وانتهى  1992لهوامش التذبذب داخل نظام النقد األوروبي وهو ما حدث مع كل من بریطانیا وإ
  .بخروجهما من النظام النقدي األوروبي

 تهاتفاوت كبیر بین مؤشرا أدى إلى ظهورفي األداء االقتصادي للدول األعضاء  تقاربوجود عدم  - 
موازنة سعر الفائدة، وبالتالي یكون هناك تناقض بین أهداف السیاسة االقتصادیة مثل التضخم وعجز ال

جعل هناك حتمیة إلحداث یصعوبة في التنسیق بین هذه السیاسات، وهو ما و االقتصادیة في الدول األعضاء 
   . نوع من التقارب في األداء االقتصادي

وحدة النقدیة األوروبیة، خاصة ما عدم الوضوح في تعریف بعض المعاییر المحددة، كشروط االنضمام لل -
   . یتعلق بتعریف دین القطاع العام، وذلك بسبب اختالل هیكل ومفهوم القطاع من دولة إلى أخرى

األموال عدة  أدت إزالة الحواجز أمام انتقال رؤوس األموال وتحریر األسواق المالیة إلى تضاعف حركة رؤوس -
حیث قام المستثمرون  ،ق أسعار الفائدة للمضاربة بالعمالتمما جعل المستثمرین یستغلون فرو  ،مرات 

والشراء باللیرة االیطالیة والكرونة السویدیة ذاتي سعر  ،باالقتراض بالمارك األلماني بسعر الفائدة المنخفض 
 .الفائدة المرتفع محققین بذلك أرباحا مما أدى إلى اضطراب في األسواق المالیة

بالمدینة الهولندیة تم التوقیع علیها  التي ماستریخت معاهدة :قدیة األوروبیة الفعلیةالتوجه نحو الوحدة الن – 3
 إیطالیا، البرتغال إسبانیا، ألمانیا، فرنسا، : وهي دولة 12 من طرف 1991في دیسمبر ماستریخت
  1992یفري ف وتمت المصادقة علیها في وهولندا بریطانیا،الدانمرك  ،الیونان ،أیرلندا بلجیكا، ،لوكسمبورغ

حیث حددت  ،تعتبر محطة رئیسیة في التاریخ االقتصادي األوروبي والدولي  ،1993لتدخل حیز التنفیذ في 
 :عبر المراحل التالیة الوحدة النقدیة األوروبیةهذه االتفاقیة خریطة الطریق إلى 

ك رؤوس األموال بین الدول بإلغاء الحواجز الجمركیة وتحریر تحر  ،إقامة أوروبا الموحدة  :المرحلة األولى 
وتشمل هذه المؤشرات خاصة  ،مع التزام كل دولة بتقدیم برنامج لتقریب مؤشراتها االقتصادیة والنقدیة  ،الموقعة
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وتمتد هذه المرحلة إلى غایة  ،أسعار الصرف وأسعار الفائدة ،العجز في الموازنات العامة  ،معدل التضخم 
  .1993نهایة سنة 

واإلعالن عن قائمة الدول  ،تعتبر مرحلة انتقالیة یتم فیها التجسید الفعلي لشروط التقارب : الثانیةالمرحلة 
  :یلي فیما والمتمثلةوالتي تكون قد التزمت بمعاییر التقارب  ،المرشحة للدخول في االتحاد

 .يالمحلي اإلجمال الناتج من % 3عن  المیزانیة عجز یتجاوز ال أن یجب :معیار الموازنة العامة -
 التضخم تمعدال متوسط من % 1,5 عن ءاألعضا الدول في التضخم معدل یتجاوز ال أن :التضخممعیار  -
 . اإلتحاد دولمن  اقتصادیات  ثالث فضلأ في
أال یتجاوز إجمالي الدیون الحكومیة المستحقة للدولة التي ترید االنضمام : معیار الدین العام أو الحكومي -

 .ي اإلجماليالمحل الناتجمن  % 60عن 
 % 2قبل االنضمام عن  كاملة سنةخالل  األجل طویل الفائدة معدل یتجاوز ال أن :معیار أسعار الفائدة -

  . ااستقرار  األسعارالتي تتمتع بأكثر  اإلتحادمن  دول ثالث في الفائدة معدل متوسط على
رك في آلیة ضبط سعر مؤهلة لالنضمام إلى التحاد أن تشا دولةینبغي على كل  :معیار سعر الصرف -

مع العلم أن الهوامش (الصرف مع استقرار سعر عملتها ضمن الهوامش المحددة أو الحدود المسموح بها 
 .لمدة ال تقل عن سنتین قبل االنضمام )%2,25بعدما كانت  1993ابتدءا من  %15أصبحت 

تسمیة العملة في دیسمبر حیث شهدت إعادة  ، 1999إلى جانفي  1994وقد امتدت هذه المرحلة من جانفي 
في جوان  كما تم إنشاء البنك المركزي األوروبي ،لتصبح العملة األوروبیة الموحدة باألورو بدل االیكو 1995
1998 .  

ورو، التي ستنظم لال الدول األعضاء ضبطتم خالل هذه المرحلة   1999 جانفي ابتدأت في :ةلثالثاالمرحلة 
 بلجیكا، ،لوكسمبورغ إیطالیا ، البرتغال إسبانیا، ألمانیا، فرنسا، :النضمامالتي استكملت شروط ا دولة 11وهي

وبدا في التعامل باالورو كعملة بنكیة إلى غایة       ، 2001ثم الیونان في  هولنداالنمسا و  ،فنلندة  ،أیرلندا
ازاة مع بقیة العمالت وهذا بالمو  أین بدا التداول الرسمي لالورو أي االستعمال العام لالورو 2002جانفي  1

فبعد هذا التاریخ أصبح االورو العملة الرسمیة في الدول األعضاء . 2002جوان  30األوروبیة األخرى حتى 
  .بدال من العمالت المحلیة التي سحبت كلیا

تال انضمام الیونان إلى منطقة االورو إقبال مجموعة من دول االتحاد األوروبي للعمل على تحقیق معاییر 
ومن بین الدول التي حققت هذه المعاییر ولحقت  ،قارب التي تعد من ابرز شروط القبول في منطقة االوروالت

 2008جانفي  01قبرص ومالطا في  ، 2007جانفي  01سلوفینیا في  :بمجموعة االورو نجد  انضمام
لیتوانیا في و  2014جانفي   01التفیا في ، 2011جانفي  01استونیا في  ، 2009جانفي  01سلوفاكیا في 

 . 2015جانفي  01
  .دولة مكونة لالتحاد األوروبي 28دولة من أصل  19وبهذا یصل عدد دول منطقة االورو 
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  سعر الصرف : ةنیالثا اضرةالمح
  :الصرف - أوال

الجنیه اإلسترلیني، الدوالر  :یقصد بالصرف األجنبي العمالت األجنبیة مثل :ماهیة الصرف -1
روبي، أما عملیة الصرف فهي عملیة تبدیل عملة دولة بعملة دولة أخرى أي و اال اني، الیورواألمریكي الین الیاب

 .عملیة التحویل فیما بین العمالت

   :نجد تتقضي إلى تحویل العمال من األسباب التي :األسباب التي تدعو إلى تحویل العمالت -2
د في الدول المختلفة إلى ظهور الصادرات یؤدي التعامل التجاري بین األفرا :المعامالت التجاریة -2-1

والواردات من السلع المختلفة بالنسبة لكل دولة وعندما یقوم المصدرون بتصدیر سلعهم إلى الخارج یصبح لهم 
حق المطالبة بعمالت أجنبیة بقیمة هذه المبیعات وهم ال یسعون للحصول على العمالت األجنبیة في حد ذاتها 

نما إلى عملة وطنیة  كذلك الحال بالنسبة . بعد تحویلها في سوق الصرف على  أساس سعر الصرف السائدوإ
للمستوردین الذین ال یملكون إال العمالت الوطنیة یسعون إلى الحصول على العمالت األجنبیة لیتمكنوا من شراء 

  .ةالسلع من الخارج، ولذلك ینشا سوق للصرف األجنبي للتعامل في بیع وشراء العمالت األجنبی

یؤدي قیام االستثمارات األجنبیة في بلد ما إلى زیادة الطلب على عملة هذا البلد : االستثمارات األجنبیة -2-2
من أجل اإلنفاق االستثماري بها ، كذلك یؤدي بیع هذه االستثمارات داخل هذا البلد إلى زیادة في الطلب على 

  .لدالعمالت األجنبیة وهو في نفس الوقت عرض عملة هذا الب

تتحول األموال من دولة إلى أخرى وذلك بدفع قیمة الدیون وفوائد السندات وأرباح : دفع الفوائد واألرباح -2-3
  .حسب االتفاق بین الدائن في الدولة والمدین في دولة اخرى األسهم

فة وفي هذه كثیرا ما تقدم إحدى الدول الغنیة مساعدات مالیة لبعض الدول المختل: المساعدات األجنبیة -2-4
  .الحالة تحول عملة الدولة األولى إلى عملة الدولة الثانیة

یستلزم السفر واإلقامة في دولة أجنبیة الحصول على العملة األجنبیة لإلنفاق  :نفقات السفر والسیاحة -2-5
  .في هذه الدولة

أجنبیة كاإلنفاق  هناك أسباب أخرى تقتضي التحویل من عملة وطنیة إلى عملة أخرى: أسباب أخرى  -2-6
على مستلزمات الشحن والنقل والتأمین وغیر ذلك من الخدمات التي یجب أن تدفع بالعمالت األجنبیة، كذلك 
فان نفقات تعلیم المبعوثین من الطالب إلى دولة أجنبیة یجب أن تأخذ بعین االعتبار أیضا ، إلى جانب نفقات 

  .وما إلى ذلك الجیوش المتحالفة التي تقیم في دولة أجنبیة، 
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        العمالت األجنبیة عبارة عن العملیات التي یقصد بها الحصول على هي :عملیات الصرف -3
غیر أن  ،وهي تتخذ صورة البیع أو الشراء فورا وهذا ما یسمى بالصرف العاجل أو نقدا ،أو التخلص منها 

   :وبالتالي فان ،ندئذ  آجالهناك عملیات أخرى بحیث یتم البیع أو الشراء ألجل ویسمى الصرف ع

مطبقین سعر ) عقد الصرف(إذا كان تسلیم واستالم العمالت یتمان لحظة إبرام العقد  یتم: الصرف نقدا  -
ساعة من لحظة  48الصرف السائد لحظة إبرام العقد أیضا وفي الحقیقة فان فترة الصرف نقدا تمتد إلى غایة 

 .إبرام العقد
ن تسلیم واستالم العمالت یتمان بعد فترة معینة من تاریخ إبرام العقد مطبقین إذا كا یتم: الصرف ألجل -

سعرا للصرف یحسب بناءا على سعر الصرف السائد أو اآلني أو العاجل ونكون بصدد عملیة الصرف ألجل إذا 
 .ساعة من تاریخ إبرام العقد 48كان تنفیذ العملیة یتم بعد 

لشركات العاملة في التجارة الخارجیة لتفادي األخطار الناجمة وتستعمل عملیة الصرف ألجل من طرف ا
عن التقلبات المحتملة وغیر المتوقعة في أسعار الصرف للعمالت كما أنها تستعمل من طرف المضاربون حینما 

م یتوقعون مستقبال ارتفاع سعر العملة التي یشترونها وبطبیعة الحال فإنهم سیتحملون خسائر إذا لم تكن توقعاته
  .هذه صائبة

  .وتتم هذه العملیات والتحویالت في سوق الصرف      
  

  :سوق الصرف  - ثانیا
هو المكان الذي یتم فیه تبادل العمالت المختلفة ، ولكن هذا المكان لیس  :تعریف سوق الصرف -1

نما یقصد به شبكة العالقات الموجودة بین وكالء الصرف في كل البنوك المنتشرة  محدودا بحیز جغرافي ، وإ
عبر مختلف أنحاء العالم باإلضافة طبعا إلى اللقاءات الفعلیة بین وكالء الصرف قي غرفة خاصة بالصرف 

 .موجودة على مستوى البورصة

    الطلب  أو خدمة بتفاعل سلعة مثل أيیتحدد سعر الصرف  في هذا السوق :سوق الصرف میكانیزمات -2
  .و العرض

الصرف األجنبي یعتمد على حجم المعامالت االقتصادیة الطلب على  إن :الصرف األجنبي على  الطلب  -  أ
الطلب وبالتالي فان المعامالت التي تزید من  ،الدولیة في البنود المدینة أو الجانب المدین في میزان المدفوعات

 واردات السلع :مثل  ،ارجیةـــــة في األسواق الخـــــــالوطنی لعملةاعرض مالت األجنبیة فهي تزید من ـــــــــــالععلى 
 ، إرسال السواح والطلبة للخارج)سواء تحویالت المهاجرین أو أرباح الشركات( والخدمات ، التحویالت للخارج

 .إقامة استثمارات أجنبیة في الخارج
زیادة ال بمعنى. حسب قانون الطلب ،كما أن الكمیة المطلوبة من الصرف األجنبي تتغیر عكسیا مع سعرها    
  .العملة مقارنة بالعمالت األخرى هذه الطلب على عملة یؤدي إلى ارتفاع قیمةفي 
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الصرف األجنبي یعتمد على حجم المعامالت االقتصادیة الدولیة التي  عرض إن :الصرف األجنبيعرض  -ب
ومنه فان  ،یترتب علیها إیرادات إلى الدولة ومصدرها البنود الدائنة أو الجانب الدائن في میزان المدفوعات

الوطنیة في  لعملةا العمالت األجنبیة فهي تزید من الطلب األجنبي على المعامالت التي تزید من عرض
الصادرات من السلع والخدمات ، التحویالت للداخل، قدوم السواح والطلبة من : مثل ،األسواق الخارجیة

  .إقامة استثمارات أجنبیة في الداخلالخارج،
  .الصرف األجنبي مع سعرتتناسب طردیا ة من الصرف األجنبي عروضكما أن الكمیة الم

ذا  العمالت ،بالنسبة لغیرها من العملة  هذه قیمة دولة ما ازدادت الطلب على عملةوبالتالي كلما ازداد  وإ
ن عرض عملة و و . العملة تلك یؤدي إلى انخفاض قیمة قل الطلب علیها بالنسبة لعرضها فان ذلك الطلب إ

نما لتسویة المعامالت  ،لذاته  ال یتم علیها إذن قیمة العملة تتحدد بقوى العرض . االقتصادیة الدولیةوإ
نما یتحدد أیضا بدور كل  ،والطلب إال أن سعر الصرف ال یتوقف دائما على ظروف العرض والطلب فقط وإ

  .من السلطات النقدیة والمتعاملین في سوق الصرف األجنبي

   :نجد سوق الصرفأهم المتدخلین في  :المتعاملین في سوق الصرف -3
یتدخل هذا البنك للقیام بعملیات السوق المفتوحة على العمالت األجنبیة من جهة، ومن  :البنك المركزي -3-1

یكون هذا التدخل من  بنك الدولة، بخصوص المعامالت في العملة ، باعتباره ةتنفیذ أوامر الحكومبجهة أخرى 
ألنه یعتبر مسؤوال  األخرىدة من أجل حمایة مركز العملة المحلیة أو بعض العمالت قبل البنك المركزي في العا

  :سوق الصرف بواسطة نقطتین هما البنك المركزي فيو یتدخل  .عن صرف سعر العملة
 بحیث لما یكون  ،علما أن سعر الفائدة هو الدافع لكل حركات رؤوس األموال :تحریك أسعار الفائدة

یشجع على االحتفاظ بالعملة الوطنیة وأیضا على دخول رؤوس األموال والعكس  سعر الفائدة مرتفع
 .صحیح

 لتجنب انخفاض قیمة العملة أو ارتفاعها یشتري البنك المركزي :من الصرف ياستخدام االحتیاط    
 .أو یبیع العملة في السوق مقابل عمالت أجنبیة لیضمن بذلك توازن السوق

تتدخل في السوق لتنفیذ أوامر زبائنها ولحسابها الخاص، فأعوان الصرف  حیث :البنوك التجاریة -3-2
       العاملون في البنوك یجمعون أوامر الزبائن، یقومون بالمقاصات ویحولون إلى السوق الفائض من عرض

أو طلب العمالت الصعبة ویتوفرون على أجهزة إعالم آلي تتضمن آخر األسعار المطبقة بین البنوك في 
لف الساحات المالیة العالمیة، ومهمة أعوان الصرف هي معالجة األوامر قصد تمكینها من الحصول على مخت

  .أفضل سعر وتحقیق مكاسب لصالح بنوكهم

یعتبر سماسرة الصرف وسطاء نشیطین یقومون بتجمیع أوامر الشراء أو البیع للعمالت  :السماسرة -3-3
عطاء المعلومات عن  االتصالن، ویقومون بضمان الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملین آخری بین البنوك وإ

  .التسعیرة المعمول بها في البیع والشراء بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أو المشتریة لهذه العمالت
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صنادیق التامین  ،هذه المؤسسات عدیدة منها صنادیق التخطیط :المؤسسات المالیة غیر المصرفیة  -3-4
ألجل بالمضاربة على العمالت أكثر  سوق الصرففي د والتعاضدیات وغالبا ما تتدخل هذه المؤسسات والتقاع

  .من تدخلها لالستثمار واالكتفاء بخدمة زبائنها في إطار محافظها المالیة

  :أسعار الصرف - ثالثا
 :ماهیة أسعار الصرف -1
وال یوجد اتفاق عام بین الدول أخرى،هو عبارة عن نسبة مبادلة عملة بعملة  :تعریف سعر الصرف -1-1

تحدید وحدة القیاس في هذه العالقات التقابلیة بین المختلفة في كیفیة النظر إلى سوق الصرف األجنبي و 
  .العمالت المختلفة

  :وفي الواقع هناك طریقتان لتسعیر العمالت وهما 
الوطنیة مقابل  من العملة عدد الوحداتبدفع بما فیها الجزائر تقوم أغلب الدول : التسعیر غیر المباشر - أ

  :مثال وحدة واحدة من العملة األجنبیة،الحصول على 
 1$=108.00 DA                                                                                    

لتنازل عن عدد ترى أن سعر الصرف هو اأهمها بریطانیا التي دول قلة من الهناك : التسعیر المباشر -  ب
فیقاس الجنیه اإلسترلیني في  وحدة واحدة من العملة الوطنیة ،الحصول على  من الوحدات األجنبیة مقابل

 :المركز المالي في لندن كما یلي
                                                       €2.33 = £                       1 

 .ن، ولكن جرى العرف على األخذ بالطریقة األولىوأنه ال اختالف بین الطریقتی

یمثل سعر الشراء عدد الوحدات من العملة الوطنیة التي یدفعها البنك لشراء  :سعر الشراء وسعر البیع -1-2
وحدة واحدة من العملة األجنبیة بینما سعر البیع هو عدد الوحدات من العملة الوطنیة التي یطلبها البنك لبیع 

 .من العملة األجنبیة ویكون سعر البیع دوما أكبر من سعر الشراء ویمثل الفرق بینهما هامش البنكوحدة واحدة 

  DA 108.00=$1:             سعر شراء الدوالر                    :مثــــــال
  DA 109.08=$1          :     سعر بیع الدوالر                     

  سعر الشراء –البیع سعر = هامش البنك           
  DA 1.08  =   108-109.08یمثل  هامش البنك          

عند تبادل العمالت في مركز مالي معین، قد یكون سعر عملتین مقابل بعضهما  :األسعار المتقاطعة -1-3
ثالثة  البعض غیر متوفر، ولضرورة التبادل یجب تحدید سعر تبادلها، ویتم ذلك بناء على عالقة العملتین بعملة

إذ انطالقا من سعر العمالت في المراكز المالیة  ،وتسمى األسعار المحسوبة بهذه الطریقة باألسعار المتقاطعة
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ویسمى سعر الصرف في هذه الحاالت  بسعر الصرف  ،یمكننا أن نحسب سعر أي عملة بداللة عملة أخرى
  .هاتین العملتین بعملة ثالثة مشتركةالمشتق ألنه تم إیجاد سعر عملة مقابل عملة أخرى من خالل عالقة 

                                                                                   DA 108=$1:مثـــــــــــال
           1€=110 DA                                                         

سعر صرف الدوالر أو  سعر صرف األورو مقابل الدوالر األمریكيیمكننا انطالقا من هذه المعطیات حساب 
  :األمریكي مقابل األورو كما یلي

   €0.98=$1إذن   110/108=0.98                                       
  $1.01=€1إذن   108/110=1.01أو                                      

معدل یحدده ±   أو الجاري على أساس سعر الصرف العاجلیمكن تحدیده  :سعر الصرف اآلجل -1-4
 مع األخذ بعین االعتبار ، الدائنة والمدینة الذي یحسب من خالل الفرق في معدالت الفائدة الجهاز المصرفي

 .المدة

  الدائنة والمدینة الفرق في معدالت الفائدة ± سعر الصرف العاجل=  اآلجلسعر الصرف           

   أشهر ، مع العلم أن سعر الصرف العاجل 3بعد  األورومقابل  لدوالرلآجل  شراءهناك فترض أن ن :مثــــال
  .€0.98=$1 : هو

 ما هو سعر الصرف اآلجل؟ف
  :تشمل الخطوات التالیة: العملیة
 .دائن أشهر بمعدل فائدة 3األورو لمدة باالقتراض  -
 .شراء الدوالر باألورو  -
 .مدین هر بمعدل فائدةأش 3إقراض هذه الدوالرات لمدة  -

 .وتتم هذه العملیات الثالثة في نفس الیوم
ذا افترضنا أن معدالت الفائدة كما یلي   :وإ

  إقراض للبنك  معدالت الفائدة
  )مدین فائدةالمعدل (

  اقتراض من البنك
  )دائن فائدةالمعدل (

  t=7.25 t=7.38  بالنسبة للدوالر
  t=8.25  t=8.35  بالنسبة لألورو

  
 .أشهر 3لمدة  =t1 8.35 % راض باألور یكون بمعدلاالقتإذن 

  .أشهر أیضا 3لمدة    =7.25t2 % اإلقراض بالدوالر یكون بمعدلو 
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풕ퟐ):عبارة عن الفارق  ومنه 풕ퟏ)풙ퟗퟎ
ퟏퟎퟎ퐱ퟑퟔퟎ

  

 ퟎ. ퟎퟎퟐퟕퟓ = ퟗퟗ
ퟑퟔퟎퟎퟎ

= ×(ퟕ.ퟐퟓ	ퟗퟎ	یوم ퟖ.ퟑퟓ)
ퟑퟔퟎ×ퟏퟎퟎ

 

  €0.98275=$1 إذن   0.98275 = 0.00275 +  0.98 =رف اآلجل سعر الص وبالتالي

  :مالحظة
  .عندما یكون معدل االقتراض باألورو أكبر من معدل اإلقراض بالدوالر یؤدي إلى زیادة سعر الصرف

إن سعر عملة معینة مقارنة بعملة أخرى تتغیر  :اختالف أسعار العمالت في مختلف المراكز المالیة -1-5
في الیوم وفي مختلف المراكز المالیة الدولیة، وقد یؤدي هذا التغیر إلى ظهور أسعار مختلفة  بشكل مستمر

لعملة ما مقارنة بعملة أخرى في مراكز مالیة مختلفة، إن هذا االختالف في األسعار یدفع وكالء الصرف إلى 
  .اكز المالیةما بین األسعار في مختلف المر  أو بعملیات المضاربة القیام بعملیات التحكیم

عادة البیع في المركز  :التحكیم - أ یكون عند المبادرة بالشراء في المركز المالي حیث سعر العملة منخفض وإ
ذا كانت األسعار هي نفسها في مركزین مالیین فال معنى لعملیة التحكیم، وفي  المالي حیث سعر العملة مرتفع وإ

   :تبادل العمالت ویمكن اختصار هذه األنواع فیما یليالحقیقة توجد عدة أنواع للتحكیم فیما یتعلق ب
وهي تلك العملیات التي تنجم عن المقارنة بین سعر عملة معینة بداللة عملة  :عملیات التحكیم المباشر -

  .أخرى في مركزین مالیین مختلفین
تكون إحدى هذه یكون هذا النوع عندما تكون هناك ثالث عمالت حیث ال  :عملیات التحكیم غیر المباشر -

  .العمالت مسعرة مباشرة بداللة إحدى العملتین األخر تین ولكنها مسعرة بداللة العملة الثالثة
ینشأ هذا النوع من التحكیم عندما یكون هناك فرق في معدالت الفائدة  :عملیات التحكیم على معدالت الفائدة -

  .على عملة معینة في مركزین مالیین مختلفین

  الصرف راسعأ مستوى على تذبذباتال من محاولة االستفادة إلى المضاربة عملیة تهدف :المضاربة -ب
فجائیة من التقلبات الحاصلة  احبر أ تحقیق  یتوقع أنه طالما الصرف سوق في مفتوح وضعفي  یكون فالمضارب

فهو  ،ریبالق المستقبل في عرتففعندما یتوقع المضارب أن سعر صرف عملة معینة سوف ی ،الصرف سوقفي 
في السوق اآلجلة  العملةفهو في هذه الحالة سیقوم ببیع  ،قیمتها انخفاض یتوقعوبالعكس حینما  ،یقوم بشرائها

  .وعندما ال تتحقق توقعات المضاربین فهم یتحملون خسائر فجائیة ،مستقباللغرض التسلیم 

  :عادة ما یتم التمییز ما بین :الصرف سعرأنواع  -2

وبالتالي یعبر  ،المعلن من قبل الجهاز المصرفي بشكل یومي سعر الصرفیمثل  :سميسعر الصرف اال - أ
فهو عبارة عن مقیاس لقیمة العملة التي یمكن مبادلتها بقیمة عملة بلد  ،سعر الصرفعن الوجه النقدي ل
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سعر هو إذن  ،ویتم تحدیده لعملة ما تبعا للطلب والعرض علیهما في سوق الصرف في لحظة زمنیة معینة،آخر
من الشرائیة  تهاقو ال یأخذ بعین االعتبار  أي سعر العملة الجاري والذي ،بداللة العملة المحلیةاألجنبیة العملة 

  :وینقسم الى ،السلع والخدمات ما بین البلدین 

 أي المعمول به فیما یخص المبادالت التجاریة الرسمیة  :سعر صرف رسمي. 
  به في األسواق الموازیة وهو السعر المعمول :سعر صرف موازي.  

  .وهذا یعني إمكانیة وجود أكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد

یعبر عن عدد الوحدات من السلع المحلیة الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع  :سعر الصرف الحقیقي  -ب
 الدولة قدرةت الوطنیة ویالحظ وجود عالقة عكسیة بین للمنتجااألجنبیة ،وبالتالي فهو یقیس القدرة التنافسیة 

عدد أي انخفضت  سعر الصرف الحقیقيفكلما ارتفع . للعملة المحلیة  سعر الصرف الحقیقيومستوى  التنافسیة
سعر الصرف ف ،والعكس صحیح  ،الوحدات من السلع المحلیة الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع األجنبیة

معدال بمؤشرات األسعار النسبیة وكلما كان سعر الصرف الحقیقي قریب  سعر صرف اسمي ما هو إال الحقیقي
وتعدیل سعر الصرف االسمي بمعدالت التضخم . كلما كان معدل التضخم منخفض ،سمياالصرف السعر من 

مات أي العدد الحقیقي من السلع والخد،ینتج عنه مؤشر حقیقي على القوة الشرائیة ألسعار صرف العمالت 
  .األجنبیة الممكن شراؤها بوحدة واحدة من النقد المحلي

یعبر عن المؤشر الذي یقیس متوسط التغیر في سعر صرف العملة ما بالنسبة لعدة  :سعر الصرف الفعلي  - ج
وهو یدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة أو لسلة  ،عمالت أخرى في فترة زمنیة ما 

  .األخرىمن العمالت 

  :توجد عدة نظریات خاصة بتحدید أسعار الصرف وسنناقش أهمها في :نظریات تحدید أسعار الصرف -3

تتلخص النظریة الكمیة في أن الزیادة في كمیة النقود تؤدي إلى ارتفاع األسعار المحلیة  :النظریة الكمیة -3-1
كما یتبین لرعایا ) نقص في الصادرات(فتتوقف بعض الدول عن شراء بعض السلع والخدمات من هذه الدولة 

عمالت  شراءهذه الدولة أن أسعار السلع والخدمات األجنبیة أصبحت أقل من أسعارها الداخلیة فیقبلون على 
 .مما یؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف العمالت مقابل العملة الوطنیةمن اجل تسدید الواردات الدول األجنبیة 

صحاب هذه النظریة أن القیمة الخارجیة للعملة تتحدد على أساس ما یطرأ على یرى أ :نظریة األرصدة -3-2
أرصدة موازین المدفوعات من تغییر ولیس على أساس كمیة النقود وسرعة تداولها، فإذا فرضنا الرصید موجب 

المیزان العكس فهذا یعني زیادة الطلب على العملة الوطنیة مما یؤدي إلى ارتفاع قیمتها الخارجیة، أما إذا كان 
   .فهذا یدل على زیادة العرض من العملة الوطنیة وعلى انخفاض قیمتها الخارجیة
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إن رفع سعر الخصم في بلد ما یؤدي إلى زیادة القیمة الخارجیة لعملة ذلك البلد  :نظریة سعر الخصم -3-3
األموال األجنبیة وبذلك  وذلك ألن رفع السعر الخصم یؤدي إلى زیادة في سعر الفائدة فتعمل على جذب رؤوس
سعر ذلك فان انخفاض  یزداد طلب األجانب على عملة ذلك البلد مما یؤدي إلى ارتفاع في سعر صرفها وعكس

إلى زیادة في عرض ذلك یؤدي إلى المناطق ذات سعر الفائدة المرتفع فرؤوس األموال  نزوحالخصم یؤدي إلى 
  .العملة فتنخفض القیمة الخارجیة للعملة

السویدي كوستاف كاسل عندما قال أن  ترجع هذه النظریة إلى االقتصادي :نظریة تعادل القوى الشرائیة -3-4
القیمة الخارجیة لعملة دولة معینة تتوقف على المقدرة الشرائیة لتلك العملة في السوق المحلیة بالنسبة لمقدرتها 

الوطنیة إلى قدر من العملة األجنبیة فإنه یسمح  أي أنه إذا ما تم تحویل قدر من العملة ،في األسواق الخارجیة
بشراء نفس القدر من السلع والخدمات في الدولتین ،بمعنى آخر أن القدرة الشرائیة مقدرة بوحدات من العملتین 

  .تسمح بشراء نفس العدد من وحدات السلع في البلدین

یة لعملة الدولة تتحدد على أساس كفایة تتلخص هذه النظریة في أن القیمة الخارج :النظریة اإلنتاجیة -3-5
یتضمنه ا بما في ذلك زیادة إنتاجیة الفرد، ومن ثم مستوى معیشته، بم اإلنتاجیةوزیادة  ومقدرة جهازها اإلنتاجي، 

وهذا الواردات  وزیادةالذي یؤدي إلى الحد من الصادرات  األمرهذا من ارتفاع في مستویات الدخول واألسعار 
  قیمة العملة المحلیة  خفاضنا ىإلؤدي مما ی، على العملة المحلیة  لعمالت األجنبیةا لىب علطالمعناه زیادة 
خفاض ان حالة يح فصحیوالعكس  .هاسعر صرفوارتفاع  وارتفاع قیمة العملة األجنبیة ،هاسعر صرفوانخفاض 

  . جیةاإلنتا ة والمتأتي من انخفاضمعیشال یاتمستو و  ،خفاض الدخولانرتبط بمال األسعار

  :لتالیةاوفق األنظمة  الصرف راسعأ تاریخیا تحددت :سعر الصرفأنظمة  -4

یجد نظام سعر الصرف الثابت تطبیقه في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة : نظام سعر الصرف الثابت -4-1
ت ویترتب على احتفاظ كل دولة بسعر ثاب. الوطنیة بوزن معین من الذهب عملتها الذهب، حیث تربط قیمة

ل قاعدة الذهب فان القاعدة ظلذلك فانه في . بعضالللذهب أن یتحقق سعر ثابت للعمالت المختلفة بعضها 
بشراء األفراد یقوم  أنالعمالت فیكفي  إحدىارتفع سعر  إذا ألنه،العامة أال یتغیر سعر الصرف بل یظل ثابتا 

  .ر العملة إلى األصلمما یعود بسعالذهب ثم یبیعونه لدولة هذه العملة بسعر التعادل 

التدخل المباشر لتنظیم  إلىبقاعدة الذهب ولم تلجا  األخذتركت الدولة  إذا :نظام سعر الصرف المتقلب -4-2
الصرف تتغیر طبقا لظروف  أسعارفي هذه الحالة فان  ،الصرف  أسعارتعتمد على تقلبات  فإنهاالصرف  سوق

كما یتحقق . في المدة القصیرة  األجنبيطلب وعرض الصرف  تحقیق التوازن بین إلىالعرض والطلب بما یؤدي 
السلع الداخلة في التجارة الدولیة  سعارأالدولیة في المدة الطویلة عن طریق التغییر في  التوازن في العالقات

والحد من الواردات نظرا ،األجنبي یؤدي إلى تشجیع الصادرات نظرا النخفاض قیمتها فزیادة سعر الصرف 
  .ویحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف األجنبي ،في قیمتها  الرتفاع
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ساد نظام الرقابة على الصرف في ظل النقود الورقیة، واتبعته بعض الدول  :على الصرف الرقابةنظام  -4-3
 وبموجب هذا النظام تحتكر الدول شراء وبیع. خالل الثالثینیات من القرن الماضي وبعد الحرب العالمیة الثانیة

المتاح، بكمیات قلیلة نسبیا، وتوزیعه على وجوه الطلب  ياألجنبالعمالت األجنبیة، وذلك من اجل تعبئة الصرف 
الممكنة بحیث یبقى الطلب على الصرف في حدود الكمیة المعروضة منه، ومن ثم یمكن لسعر الصرف أن 

المستوى الذي یتوازن عنده عرض  یظل ثابتا وذلك على الرغم من المغاالة فیه، وال یتحدد سعر الصرف عند
بواسطة الدولة في حدود الكمیة المعروضة من  ددالصرف وطلبه، بل إن الطلب الفعلي على الصرف إنما یح

كذلك فإن هذا النظام یعتمد في . هذا الصرف، وذلك على أساس سعر معین للصرف تحدده الدولة نفسها إداریا
                .بین السلع أوان التمییز بین الدول الواقع على التمییز االقتصادي، وسواء ك

هذا وقد استمر العمل بهذا النظام في اغلب دول العالم الراسمالى  حتى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
ولم تتخل دول أوروبا . األمر الذي كاد یجعل من هذا النظام هو القاعدة، بعد أن كان قبل الحرب هو االستثناء

تحریر  اتجهت نحو، عندما شعرت باالستقرار االقتصادي ف 1957هذا النظام إال في أواخر عام الغربیة عن
وأصبح نظام الرقابة على الصرف . معامالتها الخارجیة وفتحت الباب لدخول رؤوس األموال إلیها وخروجها منها

  .الدولیةهو االستثناء المناسب لظروف استثنائیة ال الوضع العادي للعالقات االقتصادیة 

الدولي مع اتفاق بریتون وودز الذي أتى  النقد تزامن إنشاء صندوق : نظام استقرار أسعار الصرف -4-4
وقد حاول ذلك االتفاق عن طریق هذا النظام أن . بنظام نقدي دولي جدید أطلق علیه نظام استقرار الصرف

  .ثبات أسعار الصرف، وحریة الصرف: یوفق بین أمرین متناقضین

النظام الذي اتبع فیتلخص جوهره في جعل أسعار الصرف مستقرة أسعار التعادل للعمالت، وسعر التعادل أما 
هو قیمة الوحدة الواحدة من العملة الوطنیة الدولیة معبرا عنها في شكل وزن معین من الذهب أو في شكل مقدار 

ن مع إمكان تعدیل هذه األسعار إذ ما معین من الدوالرات األمریكیة خالل فترة ممتدة وغیر محدودة من الزم
  .دعت إلى هذا ضرورة عالج االختالل في میزان المدفوعات

هذا وقد راعى اتفاق الصندوق استحالة تطبیق سعر صرف للعملة ثابت عند سعر التعادل، وذلك ألسباب عملیة 
ر صرف یزید أو یقل بمقدار تتم المعامالت الجاریة على أساس سع أنلهذا فقد أباح هذا االتفاق جواز . بحتة

سمح الصندوق بان یزداد مقدار ابتعاد سعر الصرف عن سعر التعادل  1959جویلیة وفي . سعر التعادل1%
وال یعنى نظام استقرار سعر الصرف جمود هذا السعر  1971في دیسمبر%. 2.25ووصل إلى %  2إلى 

یر سعر التبادل لعمالت الدول األعضاء في الصندوق وعدم قابلیته للتغییر، إذ اقر اتفاق بریتون وودز مبدأ تغی
ولكن وفقا لقواعد محددة بكل دقة ومن الممكن تغییر سعر التعادل للعملة إما في اتجاه االرتفاع، مما یعني رفع 

ما في اتجاه االنخفاض مما یعني تخفیض هذا السعر   . سعر الصرف للعملة وإ
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ن العشرین كانت تستخدم أساسا كإجراء مؤقت في أثناء الفترات في أوائل القر  :أسعار الصرف المعومة -4-5
ولجأت إلیها ، 1923التي كانت تتمیز بعدم استقرار كبیر، وعلى سبیل المثال فقد لجأت إلیها ألمانیا في عام 

، وحتى بدایة السبعینیات من القرن العشرین، كانت األسعار المعومة )1933- 1929(ثانیة في الفترة من
عاما  11في حاالت قلیلة جدا باعتبارها سیاسة دائمة، وكانت كندا مثال على ذلك عندما أقدمت خاللتستخدم 

على ترك سعر صرف الدوالر الكندي یتحدد بحریة في سوق الصرف  1961 جوانإلى  1950من سبتمبر 
-1950 (توالسنوا )1945-1932 (ولقد قامت بیرو في السنوات. األجنبي وفقا لقوى الطلب علیه وعرضه

بتجربة تعویم سعر الصرف ، كما جربته أیضا كل من تایالند واالكوادور والمكسیك في السنوات التي  )1954
  .أعقبت الحرب العالمیة الثانیة

وبعد ذلك . كان أمرا نادر االستخدام لمدة قرن تقریبا وبصفة عامة فان  تعویم أسعار الصرف  كسیاسة مقصودة 
وتضمنت األزمة . لت فیها األزمة في أسواق النقد األجنبي غیرت الوضع بطریقة ملحوظةمرت بالعالم فترة استفح

للمحافظة على قیمة الجنیه اإلسترلیني ، وتال ذلك فشل فرنسي مماثل مع  1966فشل المحاوالت البریطانیة عام 
أوائل السبعینات من ، وتضمنت األزمة أیضا ضعف الدوالر األمریكي في أواخر الستینات و 1969الفرنك في عام

، وقد أدت كل هذه العوامل إلى اضطراب أسواق النقد األجنبي 1973 القرن ذاته، وأزمة البترول الكبیر في عام
بصورة كبیرة، وأصبحت تحركات العمالت بین الدول بغرض المضاربة ضخمة بدرجة صعب معها التحكم فیها 

بتعویم عمالتها، وجرت على اثر ذلك محاوالت عدیدة  عن طریق التدخل النقدي ، مما أدى إلى قیام الدول
  .عملیة إلعادة إنشاء أسعار تعادل ثابتة بین العمالت ولكن ثبت أن هذه المحاوالت كلها غیر

إذن عرفت أنظمة سعر الصرف عدة محطـات فـي تطورهـا بـدأت مـن قاعـدة الـذهب وانتهـت الیـوم إلـى النظـام      
ســعار الصــرف الحــالي لــدول العــالم ظــاهرة تتمثــل فــي االخــتالف العــریض لترتیبــات العــائم، إال أن مــا یمیــز نظــام أ

حیـث تشــمل  ،  الصـرف المتبعـة ،إذ نجـد أن عـدد الـدول التـي تثبـت عمالتهـا یفـوق بكثیـر عـدد الـدول المعومـة لهـا
   :أنظمة سعر الصرف المتاحة والمطبقة عملیا نمطین رئیسیین یتضمن كل منهما عدد من الصیغ هي

  : وفي ظل هذه األنظمة یتم تثبیت سعر الصرف العملة إلى  :أنظمة الصرف الثابتة  -نمط األولال

على تثبیت  االقتصادیات، وفي هذا اإلطار تعمل واالستقرارتتمیز بمواصفات معینة كالقوة  :عملة واحدة -
فرنك اإلفریقي سابقا مع عمالتها إلى تلك العملة بدون إحداث تغییر، إال في بعض الحاالت، كما هو حال ال

  .الفرنك الفرنسي، وكما هو حال الدینار األردني مع الدوالر األمریكي

من عمالت الشركاء التجاریین األساسیین، أو من  انطالقاالعمالت  اختیاروعادة ما یتم  :سلة عمالت -
ربط حالیا بالیورو باعتباره كما هو شأن الدینار اإلماراتي، أو ال ةالعمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص

  .لسلة العمالت المكونة لإلیكو سابقا امتدادا
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سواء تعلق التثبیت بعملة واحدة أو سلة عمالت وهنا یتم تحدید مجال التقلب المسموح  :ضمن هوامش معینة -
  .به

ساس بعض تتمیز هذه األنظمة بمرونتها وقابلیتها للتعدیل على أ :أنظمة الصرف المرنة - النمط الثاني
للبلد مثل سعر الصرف الحقیقي الفعال، وعلى ضوئها تقوم السلطات  االقتصادیةالمعاییر منها، المؤشرات 

  .النقدیة بتعدیل أسعار صرفها

دار - ضمن هذا النظام المتطور تقوم السلطات بتعدیل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى  :التعویم المُ
  .جنبیة والذهب، وعلى أساس وضعیة میزان المدفوعاتلدیها من العمالت األ االحتیاطي

السوق ویسمح  قوى هو وضع یسمح بموجبه لقیمة العمالت أن تتغیر صعودا وهبوطا حسب :التعویم الحر-
التعویم للسیاسات اإلقتصادیة األخرى بالتحرر من قیود سعر الصرف، وبالتالي فإن تعویم العمالت یسمح 

لمالئمة ومثل هذا الوضع یدفع بأسعار الصرف ذاتها أن تتكیف مع األوضاع السائدة للسلطات بإعداد السیاسة ا
  .أن تشكل قیدا  ال

اإلجراءات التي تتخذها السلطات النقدیة في "في سیاسات سعر الصرفتتمثل  :سیاسات سعر الصرف -5
منذ  الدول اتبعت وقد."ظل أي نظام تعتمده قصد توجیه عملتها المحلیة خدمة القتصادها وبرامجها التنمویة

بحیث تدخلت  ،ا ها ومحاولة استقرار اقتصادهدجل تدعیم نقأسیاسات لتنظیم تقلبات سعر الصرف من  1931
   : بــ

 .سیاسات تهدف إلى تخفیض قیمة عملتها بالنسبة للعمالت األجنبیة  - أ
 .على الصرف سیاسات تهدف إلى رفع قیمة العملة بالنسبة للعمالت األجنبیة وهي نظام الرقابة   -  ب
سیاسات تهدف إلى موازنة قیمة العملة،وذلك بالعمل على االحتفاظ بسعر صرفها في مستوى معین   - ج

 .وتتخذ الدولة من اجل ذلك صندوق موازنة الصرف أو مال لموازنة الصرف
ل بجمیع والواقع أن الدولة تهدف بهذه التدابیر أو الوسائل جمیعا للمحافظة على میزانها الخارجي ومن هنا تعم

  .االحتیاطات الممكنة للتخلص من أي عجز

 . البد أوال من التمییز بین انخفاض قیمة العملة وتخفیض قیمة العملة :تخفیض قیمة العملةسیاسة  -5-1
إزاء العمالت األجنبیة األخرى في سوق الصرف  انخفاض قیمة العملةیقصد به   :انخفاض قیمة العملة *

نما یحدث االنخفاض في قیمة العملة  األجنبي دون أن یكون لذلك عالقة بتغیر المحتوى الذهبي للعملة وإ
  .نتیجة لعوامل العرض والطلب في سوق الصرف

 مقابل العمالت األجنبیة هو إجراء تقرره الدولة بتخفیض سعر الصرف للعملة  :تخفیض قیمة العملة* 
ساوي عددا اقل من ذي قبل من هذه بحیث تصبح ت وبالتالي یخفض من قدرتها الشرائیة في الخارج،
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سعرا مرتفعا حددته الدولة وال یتم التعامل ،  في حال وجود سعرین في سوق الصرف ا، ویحدث هذالعمالت 
  .یتحدد وفقا لظروف العرض والطلب منخفضا بمقتضاه في السوق ،وسعرا آخر

              العرض والطلب مقدرا لناتج عنا الفعليالمعمول به وهو  أوإذا كان السعر المتداول به  :مثـــــــال
وهو غیر متعامل به، إذن  100DA=$1الذي حددته الدولة هو   الرسمي والسعر ،108DA=$1 بـــــ 

  . 108DA=$1على الدولة أن تقضي على هذا االزدواج وتراجع سعر صرفها وبالتالي تخفیضه إلى 
  
  :تأثیره ذا التخفیض نجدمن نتائج ه  :تخفیض قیمة العملة نتائج -5-1-1
وذلك من خالل زیادة ،یكون للتخفیض تأثیر واضح على الصادرات والواردات  :و الواردات الصادرات على - أ

الصادرات عن طریق جعلها ارخص والحد من الواردات بعد ارتفاع أسعارها وبالتالي معالجة العجز في المیزان 
  .التجاري

  :ارتفاع األسعار المحلیة إذا كانت فیض تأثیر واضح علىیكون للتخ :على مستوى األسعار -ب
  .فان األسعار سترتفع،نسبة مهمة من مستلزمات اإلنتاج  مستوردة  -
هناك زیادة في الطلب المحلي على المنتجات المحلیة البدیلة للواردات التي ارتفعت أسعارها بفعل سیاسة -

في نظر األجانب  على المنتجات المحلیة ألنها جنبيهناك زیادة في الطلب األومن جانب آخر  ،التخفیض
 .رخیصة وبالتالي یزید الطلب علیها

من ضمن األسباب الرئیسیة والمهمة التي تدفع إلى تحریك رؤوس أموالهم بین  :على حركة رؤوس األموال - ج
ض فإنهم في هذه الحالة الدول هو التخفیض ویتم هذا اإلجراء عندما یتوقع األفراد بأن الدولة سوف تقوم بالتخفی

 .سیقومون بتحریك أموالهم نحو الخارج لتجنب الخسارة المحتملة من جراء هذا التخفیض أو للبحث عن األرباح

یختلف اثر التخفیض حسب حالة البلد المخفض لعملته ماذا كان دائنا أم  :على عبء القروض الخارجیة -د
 :مدینا
هذه القروض بالعملة  فإذا استلم هذا البلد قروضه وفوائد ،ائناد یكونحالة البلد المخفض لعملته في  -

أما ،اكبر من عملته الوطنیة بعد تحویل العملة األجنبیة إلى عملته الوطنیة فانه سوف یستلم كمیة،األجنبیة 
ه نفس المقدار الذي اقرضفانه سوف یستلم  ،الوطنیة هذه القروض بالعملة إذا استلم هذا البلد قروضه وفوائد

  .وال یتأثر في هذه الحالة
فان عبء  ،ویدفع دیونه والفوائد علیها بعملة البلد الدائن ، مدینا یكونحالة البلد المخفض لعملته في  -

وذلك ألنه سوف یدفع كمیة اكبر من عملته الوطنیة سدادا  ،الدیون المترتبة علیه في هذه الحالة سوف تزداد
نفس المقدار من  یدفعفانه سوف  ،عملته الوطنیةان البلد المدین سیدفع دینه بأما إذا ك ،بالعملة األجنبیة لدینه

  .التي تم تخفیضها  عملته الوطنیةالدیون والفوائد ب
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من النتائج المهمة لسیاسة التخفیض هو زیادة الصادرات وتراجع الواردات وبالتالي  :على الدخل والتوظیف -ه
م تقم بعملیة التخفیض في قیمة عملتها المحلیة فالمتوقع حصول زیادة في أما الدول التي ل ،زیادة الخل القومي 

مما یترتب على ذلك انخفاض في ،وارداتها من البلد الذي أجرى التخفیض وكذلك یحدث انخفاض في صادراتها
  .الدخل والتوظیف

  :تخفیض قیمة العملة شروط نجاح سیاسة – 5-1-2
  العملة تخفیض  ة بقدر كبیر من المرونة بحیث یؤديمنتجات الدولعلى العالمي الطلب اتسام

 .إلى زیادة اكبر في اإلنتاج العالمي
  عرض المحلي لسلع التصدیر بقدر كاف من المرونة بحیث یستجیب الجهاز الضرورة اتسام

 .اإلنتاجي لالرتفاع في الطلب أو الطلب الجدید الناجم عن ارتفاع الصادرات
 ر المحلیةضرورة توفر استقرار في األسعا. 
 عدم قیام الدول المنافسة األخرى بإجراءات مماثلة لتخفیض عمالتها. 
 لمواصفات الجودة  والمعاییر الصحیة الضروریة للتصدیر ةصدر المسلع استجابة ال. 
 لینر القاضي بان تكون مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات  -االستجابة لشروط مارشال

 .اكبر من الواحد الصحیح
  
تتخذ الدولة هذه السیاسة بغرض الرفع من سعر الصرف لعملتها في : االجنبي الرقابة على الصرف -5-2

  . أسواق الصرف فتعین لها سعرا معینا ثم تضع نظاما كامال  لمراقبة هذا السعر حتى ال ینخفض
        من العجزتحقیق التوازن في میزان مدفوعات الدولة ومحاولة التخلص  هو : منهااألساسي الغرض  -5-2-1

   :إلى جانب
 .سواء كان رأس مال مملوكا لألجانب أو للمحلیین ،من الدولة إلى الخارج خروج رؤوس األموالمكافحة   - أ

 .فوق المستوى السائد وفق ظروف العرض والطلب لعملةاسعر صرف  المحافظة على  -  ب
 .من الخارج  ضمان الحصول على واردات معینة  - ج

من أجل  عدة إجراءاتتستعمل الدولة السابقة لتحقیق األغراض  :الصرف إجراءات الرقابة على -5-2-2
   :الرقابة على الصرف وهي

واحدة هي  سلطة يدیأو شرائها بین  عمالت أجنبیةتركیز كل عملیات الصرف سواء كانت عملیات بیع  -أ
النقد أو مراقبة  یكون في العادة سلطة حكومیة یطلق علیها اسم مراقبة ،جنبیةاألعمالت مجمع مركزي لل

  .فعملیات الصرف إذن تصبح احتكارا بین یدي الدولة ،الصرف
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إلزام كل مصدر بأن یورد كل ما یحصل علیه من عمالت أجنبیة نتیجة عملیات تصدیره إلى جهة تعینها  - ب
لزام كل مستورد أن یشتري العملة األجنبیة التي یریدها من نفس الجهة وبسعر تحدده الدولة وبصفة  .الدولة وإ

  .الدولةعامة التزام كل من یتعامل بالصرف أن یتعامل فیه مع الدولة وحدها وبالسعر الذي تحدده 

 حسب االحتیاطات النقدیة من الصرف األجنبي اتعین الدولة الدول التي یتم التعامل معها تصدیرا واستیراد  - ج
بمنع استیراد سلع معینة أو خدمات معینة عن وذلك ،بحیث تتبع الدولة في هذه الحالة نظام التمییز في المعاملة 

  .طریق رفض منح تراخیص االستیراد وذلك لمنع سماح الحصول على عملة هذه الدول بغرض االستیراد منها

عدة باتخاذ بالرقابة على الصرف اإلجراءات تقوم الدولة  تلكلتنفیذ  :الرقابة على الصرف  وسائل -5-2-3
  :وسائل

  :تمثل في عدة وسائل یستخدمها البنك المركزيت :الوسائل المباشرة  - أ
یتضمن قیام الحكومة بتثبیت سعر الصرف عند مستوى أعلى أو اقل من سعر الصرف  :التدخل المباشر -

السائد في سوق الصرف، وذلك عن طریق شراء أو بیع العملة المحلیة مقابل العمالت األجنبیة عند مستوى 
لة سعر أعلى لعملتها یكون الطلب علیها اقل من العرض فیتدخل البنك السعر المحدد، فعندما تحدد الدو 

دد ومن ناحیة أخرى یقوم حالمركزي لشراء العملة الوطنیة حتى یتساوى الطلب والعرض عند مستوى السعر الم
ذا البنك المركزي ببیع العملة المحلیة في حالة تحدید سعر اقل للعملة حیث یكون الطلب أكثر من العرض عند ه

   .السعر

یتم تجمیع العمالت األجنبیة المكتسبة في البنك المركزي للدولة وتقییدها وتتم من : تقیید الصرف األجنبي -
  :خالل األتي

 یتم تخصیص العمالت األجنبیة لتمویل الواردات الضروریة: التخصص طبقا لألولویات. 
 ف األجنبي على أساس اختالف مصادر تقوم الدولة بالتمییز بین أسعار الصر  :أسعار الصرف المتعددة

الصرف واألغراض التي تستخدم في تمویلها، بهدف تقلیل قیمة الواردات وزیادة قیمة الصادرات بالعمالت 
 .األجنبیة لتحقیق التوازن في میزان المدفوعات

 ب في شكل تقوم الدولة بتقیید المدفوعات على الواردات التي تستحق للدائنین األجان :الحسابات المجمدة
جمدة بالبنك المركزي، حیث یقوم المدینون بدفع ما علیهم بالعملة المحلیة لصالح الدائنین محسابات 

 .األجانب، وال یسمح للدائنین األجانب بالتصرف في هذه الحسابات إال بشروط معینة
ى بعملتها المحلیة ببنكها یتم االتفاق بین دولتین على فتح لكل منهما حسابا للدولة األخر : اتفاقیات المقاصة -

المركزي، حیث یتم إجراء تسویة المدفوعات عن الصادرات والواردات التي تتم بینها على أن یتم االتفاق على 
  .أسعار صرف معینة، وتعرف هذه االتفاقیات باسم االتفاقیات الثنائیة
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فة المعامالت بالسلع إلى معامالت تعتبر اتفاقیات ثنائیة لكن أكثر شموال، حیث تشمل إضا :اتفاقیات الدفع -
رسوم الشحن، خدمة الدیون، خدمات السیاحة وغیرها، تتم هذه االتفاقیات بغرض تسدید الدین من : الخدمات مثل

  .دولة معینة إلى دولة أخرى

 :من أهم وسائل الرقابة على الصرف األجنبي كما یلي: الوسائل غیر المباشرة   - ب
تتمثل في تقیید الواردات عن طریق حصص االستیراد ورفع الضرائب والرسوم الجمركیة وهذا  :قیود الكمیة -

  .للحد من العجز في میزان المدفوعات

تهدف إلى تنشیط الصادرات وتكون أكثر فعالیة في حالة تكون الصادرات ذات  :تقدیم إعانات التصدیر -
  .مرونة مرتفعة

عار الصرف من خالل تأثیرها على حركات رؤوس األموال داخل حیث تؤثر في أس :رفع أسعار الفائدة -
وخارج الدولة، فبزیادة سعر الفائدة تزداد تدفقات رؤوس األموال األجنبیة من الخارج ویقل خروج رؤوس األموال 

ؤثر من الدولة، وبالتالي زیادة الطلب على العملة المحلیة وارتفاع قیمتها الخارجیة، لكن تغیرات سعر الفائدة ت
عكسیا على االستثمار، فضال عن إمكانیة قیام الدول األخرى برفع أسعار الفائدة، األمر الذي یؤدي إلى تقلیل 

  .اآلثار المنتظرة على سعر الصرف األجنبي

 :نجد الرقابة على الصرفمن آثار سیاسة  :أثار سیاسة الرقابة على الصرف -5-2-4
د على حركة التصدیر و ة وذلك من خالل فرض قیتقف عائقا في وجه نمو المبادالت التجاری -

 .واالستیراد
تحد من حریة تنقل رؤوس األموال من والى الخارج وهو ما یسبب تخوف المستثمرین من عدم إمكانیة  -

 .تحویل أرباحهم األمر الذي یعیق تدفق االستثمارات األجنبیة
محلي، كما تساعد على ظهور سوق الالمغاالة في تقییم العملة المحلیة مما یؤدي إلى حدوث التضخم  -

 .ف موازیةصر 
تؤدي إلى تشویه الحوافز االقتصادیة وفرض تكالیف على االقتصاد من خالل سوء توزیع الموارد  -

 .اإلنتاجیة واالستهالكیة

سلطة مركزیة بغرض  يدییقصد به احتیاطي مكون من عمالت تحت  :مال موازنة الصرفسیاسة  -5-3
صرف لتحتفظ بسعر صرف العملة عند مستوى معین وتشبه عملیات موازنة الصرف التدخل بها في سوق ال

بدور البنك المركزي في عملیات السوق المفتوحة، فإذا وجد أن سعر الصرف قد انخفض عن المستوى المرغوب 
مقابل  فیه ینزل إلى السوق مشتریا للعملة الوطنیة مما یؤدي إلى رفع سعر صرفها، أي یبیع العمالت األجنبیة

العملة الوطنیة، أما إذا وجده مرتفعا فإنه ینزل بائعا العملة الوطنیة مما یؤدي إلى خفض سعر صرفها وهذا 
  .بشراء العمالت المختلفة مقابل العملة الوطنیة
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  :یجب الصرف موازنة مال لضمان فعالیة سیاسة :الصرف موازنة مال سیاسة نجاح شروط -5-3-1
 سعر لموازنة األجنبیة العملة به وتبیع تشتري كي األجنبیة العملة من الحكومة لدى يكاف رصید توافر ضرورة -

  .الصرف
 الحد عن الزیادة من الصرف سعر لمنع منها كمیة ببیع الحكومة تقوم العملة على الطلب زیادة حالة في -

 .األقصى
 عن االنخفاض من الصرف سعر لمنع منها كمیة بشراء الحكومة تقوم العملة على الطلب انخفاض حالة في -

 .الحد األدنى
 وهذا الحكومة، تبیع وال تشتري ال )الحد األدنى و األقصى الحد (الرسمیة الحدود داخل الصرف سعر كان إذا -

      زیادة  العملة احتیاطي یتغیر إذ نسبي، استقرار حالة في العملةاحتیاطي  یظل وهنا الحكومة، نجاح دلیل
 .معقولة دحدو  في نانقصا أو
 الحر الصرف سعر وحددت علیه المحافظة ینبغي الذي الصرف سعر تقدیر في الحكومة أخطأت إذا أما -

 العملة احتیاطي في شدیدة تقلبات ستواجه اهفإن والطلب العرض ظروف تقرره مما أقل بكثیر أو بكثیر أعلى
  .األجنبیة

   :سعر الصرف یعتبر :دراسة سعر الصرف أهمیة -6
مة من أدوات السیاسة االقتصادیة التي تؤثر في متغیرات االقتصاد القومي ومن ثم فهو المؤثر أداة مه -

 .األول واألخیر في التجارة الخارجیة بین الدول والمتأثر بها أیضا
المرآة التي تظهر بوضوح العالقة بین صادرات وواردات دولة ما سواء كانت منظورة أو غیر منظورة   -

بان سعر الصرف یعبر عن مركز الدولة في معامالتها مع العالم الخارجي إذا ما ولهذا یمكن القول 
 .ترك حرا دون قیود

فیلعب دورا بارزا في قدرة االقتصاد  ،أداة ربط بین االقتصاد المفتوح وباقي االقتصادیات العالم -
  .التنافسیة وبالتالي في میزان المدفوعات وفي معدالت التضخم والنمو الحقیقي
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  میزان المدفوعات :ثالثةال اضرةالمح

  :مفهوم میزان المدفوعات  -1
منظم لكل المعامالت االقتصادیة والمالیة الدولیة التي تتم بین المقیمین في  سجل"یمكن تعریفه على أنه 

  ."هذه الدولة والمقیمین في بقیة دول العالم خالل فترة زمنیة معینة غالبا ما تكون سنة
ر میزان المدفوعات ألي دولة من الدول بمثابة الحساب الذي یسجل فیه الحقوق والدیون الناشئة یعتب"كما     

بین بلد معین والعالم الخارجي وذلك نتیجة المبادالت والمعامالت التي تنشا بین المقیمین في هذا البلد ونظرائهم 
  ".بالخارج خالل فترة زمنیة عادة ما تكون سنة

  .ان المدفوعات في دولة معینة ما لها من حقوق وما علیها من التزامات قبل الخارجوبالتالي یوضح میز    
هذا ویقوم إعداد میزان المدفوعات على مبدأ القیم المزدوج، مما یجعله من الناحیة المحاسبیة متوازنا دائما    

المدین ،فالجانب الدائن فكل معاملة تستوجب تسجیل أحد طرفیها في الجانب الدائن و الطرف األخر في الجانب 
         أو اإلیجابي تندرج تحته كافة المعامالت التي تحصل الدولة بمناسبتها على إیرادات من العالم الخارجي

وجانب مدین أو سلبي تنطوي تحته جمیع المعامالت التي تؤدي الدولة من خاللها ) متحصالت من األجانب ( 
معاملة تخضع لقاعدة التسجیل التالیة وهي كل عملیة تتطلب إلى العملة  إذن فكل.مدفوعات إلى العالم الخارجي 

الوطنیة وعرض العمالت تسجل في جانب الدائن، أما العملیة التي تتطلب إلى عمالت أجنبیة وعرضا للعملة 
  .الوطنیة فإنها تسجل في جانب المدین 

  : أهمیة میزان المدفوعات -2
  :داللتها الخاصة التي تعبر عن األحوال االقتصادیة للبلد ، كما یلي إن لبیانات میزان المدفوعات      

تعكس تلك المعامالت االقتصادیة قوة االقتصاد الوطني وقابلیته ودرجة تكییفه مع المتغیرات الحاصلة في  -
جم االقتصاد الدولي ألنه یعكس حجم وهیكل كل من الصادرات والمنتجات، بما فیه العوامل المؤثرة علیه كح

  .االستثمارات ودرجة التوظیف ،ومستوى األسعار والتكالیف
یظهر میزان المدفوعات القوى المحددة لسعر الصرف من خالل ظروف الطلب والعرض للعمالت األجنبیة   -

ویبین اثر السیاسات االقتصادیة على هیكل التجارة الخارجیة من حیث حجم المبادالت ونوع سلع التبادل  
  . دي إلى متابعة ومعرفة مدى تطور البنیان االقتصادي للدولة ونتائج سیاساتها االقتصادیةالشيء الذي یؤ 

یشكل میزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطیط وتوجیه العالقات االقتصادیة الخارجیة  -
افي أو عند وضع السیاسات للبلد بسبب هیكله الجامع، كتخطیط التجارة الخارجیة من الجانب السلعي والجغر 

المالیة والنقدیة، ولذلك تعد المعلومات المسجلة فیه ضروریة للبنوك والمؤسسات واألشخاص ضمن مجاالت 
  .التمویل والتجارة الخارجیة

        هذا إلى جانب إمكانیة التعرف على األهمیة النسبیة للمبادالت مع الدول المختلفة أو المناطق الجغرافیة
ة ودور القطاعات اإلنتاجیة المحلیة المختلفة في هیكل االقتصاد القومي وما تعكسه من قدرة الجهاز والنقدی
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ومن ناحیة أخرى یعكس میزان المدفوعات تغیرات الطلب .اإلنتاجي للوفاء باحتیاجات الدولة من سلع وخدمات 
  .ت الدولةالمحلي على السلع و الخدمات الخارجیة وتغیرات الطلب األجنبي على صادرا

كما یجب اإلشارة إلى أن التسجیل في میزان المدفوعات ال یخلو من الصعوبات التي حاول صندوق النقد  
  .الدولي تداركها وتوحید طریقة عرض میزان المدفوعات في مختلف الدول

  :مكونات میزان المدفوعات  -3
  :مدفوعات هو كما یلي حسب النموذج الذي أعده صندوق النقد الدولي ، فإن تركیب میزان ال

   :حساب العملیات الجاریة  -3-1
یشمل هذا الحساب جمیع المعامالت الدولیة التي یكون من شأنها التأثیر على حجم الدخل القومي بصورة 
مباشرة سواء بزیادته أو نقصانه ، لذلك یطلق علیه أحیانا اسم حساب الدخل و ینقسم هذا الحساب إلى حسابین 

  .حساب التجاري وحساب التحویالت من جانب واحدفرعیین هما ال

  :ینقسم بدوره إلى حسابین فرعیین هما : الحساب التجاري -3-1-1
و یتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات من السلع المادیة التي تمر  حساب التجارة المنظورة - أ

  .بحدود الدولة الجمركیة 
   :یشمل كافة الخدمات المتبادلة بین الدولة والخارج مثل و حساب التجارة غیر المنظورة -ب

 أو البحري  تتضمن المدفوعات المتعلقة بمختلف أنواع خدمات النقل البري أو الجوي: خدمات النقل
  .وتشمل أیضا أجور شحن البضائع وثمن تذاكر السفر وبنود أخرى كرسوم الموانئ وغیرها

 لمتعلقة بكل أنواع التامین كالنقل والتامین على الحیاة والتامین یشمل كافة المدفوعات ا: خدمات التأمین
   .على الحوادث بما في ذلك إعادة التامین

 یمثل العائد من األصول المستثمرة سواء كانت استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة: دخل اإلسثمارات.  
  عسكریة أو غیر العسكریة مثل تشمل كافة أشكال المدفوعات المتعلقة بالناحیة ال: الخدمات الحكومیة

 .نفقات البعثات الدبلوماسیة
  تتضمن خدمات اإلعالنات، مدفوعات البرید واالتصاالت، مدفوعات مقابل األفالم : الخدمات المختلفة

 . السینمائیة وخدمات المدرین والمهندسین والمتعاقدین

الدولة والخارج خالل فترة المیزان  یتعلق بمبادالت تمت بین:  حساب التحویالت من جانب واحد -2 -3-1
بدون مقابل فال یترتب علیها ال دین وال حق ، ویشمل هذا الحساب الهبات والهدایا والمنح والمساعدات وأیة 

  .تحویالت أخرى ال ترد سواء كانت رسمیة أو خاصة مثال تحویالت المغتربین إلى ذویهم وتعویضات الحروب
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  :یة حساب العملیات الرأسمال -2 -3
یشمل هذا الحساب حركة رؤوس األموال الدولیة، إذ یسجل جمیع التغیرات التي تطرأ خالل فترة إعداد المیزان 
على أصول الدولة أو حقوقها تجاه الغیر وتدخل في هذا الحساب كافة العملیات التي تمثل تغیرا في مركز 

  : فرعیین هما  الدائنیة  والمدیونیة للدولة،و ینقسم هذا الحساب إلى حسابین

  :حساب رأس المال طویل األجل -3-2-1
   :فیشمل هذا الحساب. تدرج في حساب رأس المال طویل األجل رؤوس األموال التي یزید أجلها عن عام  

 كإنشاء أو المساهمة في المشروعات من جانب المقیمین في الخارج، أو في الداخل :االستثمار المباشر
  .من جانب غیر المقیمین

 شراء األسهم والسندات التي تطرحها الشركات أو جهات حكومیة      :  ستثمار في األوراق المالیةاال
  .أو بنوك في األسواق المالیة العالمیة 

 التي یتحصل علیها القطاع العام أو الخاص من الدول والمؤسسات المصرفیة : القروض طویلة األجل
     أو المؤسسات المصرفیة المقیمة للحكومات األجنبیةاألجنبیة وكذلك القروض التي تمنحها الدولة 

 .أو المؤسسات واألفراد غیر المقیمین
 كنصیب الدولة في المنظمات المالیة الدولیة: رؤوس أموال أخرى .  

الذي یطلق علیه أحیانا الحساب النقدي فیشمل كافة التغیرات التي : حساب رأس المال قصیر األجل -3-2-2
  ألصول والخصوم النقدیة التي ال یزید أجلها عن عام واحد، وهكذا یكون محل هذا الحساب كلتطرأ على قیمة ا

  ما هو نقود أو أصول أخرى قریبة من النقود أي إمكانیة تحولها إلى الشكل النقدي بسرعة، ویشمل هذا 
   :الحساب 
 ورة مباشرة عبر حدود یقصد بها كافة العمالت الوطنیة واألجنبیة التي تدخل أو تخرج بص :العمالت

  .وهي تمتاز بالسیولة من الدرجة األولى ،الدولة 
 ال قید في المیزان التجاري كصادرات وواردات :الذهب نما یقصد  ،والمقصود هنا لیس الذهب كسلعة وإ وإ

النقدیة والدولیة لدى السلطات النقدیة في  األرصدةأي الذي یمثل ،بالذهب الموجه لألغراض النقدیة
  .الدولة

 یسجل في هذا الحساب التغیرات التي تطرأ خالل فترة المیزان على قیمة الودائع التي  :المصرفیة الودائع
یملكها المقیمون في بنوك أجنبیة أو على قیمة الودائع التي یملكها غیر المقیمون في البنوك الوطنیة 

  .سواء كانت ودائع جاریة أو ألجل قصیر ال یزید عن العام
 تشمل كافة التسهیالت االئتمانیة والسلفیات واالعتمادات المصرفیة التي ال یزید  :األجل القروض قصیرة

  .اجلها عن عام
 أو شیكر سواء أخذت شكل كمبیالة أو سند ألم :األوراق التجاریة. 
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 بمعدل خصم تصدرها الحكومة ،هي عبارة عن أداة من أدوات الدین قصیرة األجل  :أذونات الخزانة 
في  )القیمة االسمیة ( بدفع مبلغ معین الحكومةوهى تعد تعهد من . )لتمویل عجزها(ض لغرض االقترا

  .تراوح بین ثالثة أشهر إلى سنةیتاریخ استحقاق 

ستخدم لغرض موازنة المیزان من الناحیة الحسابیة، ویعود السبب في ذلك هو ی :حساب السهو و الخطأ -3-3
في الجانب المدین وأخرى في الجانب الدائن نظرا إلتباع طریقة  أن كل عملیة تسجل مرتین في المیزان، مرة

القید المزدوج، ویستخدم هذا الحساب لخلق التوازن الحسابي لمیزان المدفوعات في حالة وجود خلل أي عدم 
 :ویحصل ذلك في حالة. التوازن بین القیدین

  .ار صرف العمالتالخطأ في تقییم السلع والخدمات المتبادلة نتیجة اختالف في أسع -
  .الخلل الناجم عن تغیر القیمة الخارجیة لعملة أحد البلدین المتعاملین تجاریا -
قد تقتضي ضرورات األمن القومي عدم اإلفصاح عن المشتریات العسكریة للبلد، وبالتالي سوف تدرج قیمة  -

  . هذه المشتریات في حساب السهو والخطأ

  : لجدول التاليویمكن تلخیص میزان المدفوعات في ا
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  الصافي   )- ( مدين  (+)دائن   نوع الحساب

  :حساب العمليات الجارية -أوال
  :جاريتالحساب ال_ 1
  :حساب التجارة المنظورة_ أ 
 حركة السلع يف شكل صادرات وواردات  
  : حساب التجارة غير المنظورة_ ب 
 النقل 
 التأمني 
 السياحة 
 و فوائد السندات أرباح األسهم( دخل االستثمارات( 
  خدمات حكومية 
 خدمات متنوعة 
  من جانب واحد حساب التحويالت_ 2

  . ذويهمإىل  غرتبنيحتويالت املو تعويضات ال ،املنح واملساعدات اهلبات،
  حساب العمليات الرأسمالية -ثانيا
  :حساب رأس المال طويل األجل_ 1
  باشراملستثمار اال_ 
  اليةاملوراق يف األ  ستثماراال_
  قروض طويلة األجل_ 
  رؤوس أموال أخرى_ 
  ):احلساب النقدي ( حساب رأس المال قصير األجل_ 2
  ذهبعمالت و _ 
  مصرفية حسابات_ 
  أذونات اخلزانة_  

  أوراق جتارية  -
  القروض قصرية األجل_ 
  السهو والخطأ_ 

      

،دار النهضة العربیة  "ات االقتصادیة الدولیةالنقود والبنوك والعالق" صبحي تادرس قریصة و مدحت محمد العقاد : رالمصد
  .328،ص1983لبنان،  للطباعة والنشر، بیروت،
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  :طریقة التسجیل في میزان المدفوعات  -4
كما قلنا سابقا أن تسجیل العملیات في میزان المدفوعات یكون طبقا لطریقة القید المزدوج، أي أن كل عملیة     

  :الدائن واألخرى في الجانب المدین، كما یليتسجل مرتین إحداهما في الجانب 
  :ویشمل ) -(یأخذ اإلشارة السالبة  :بالنسبة للجانب المدین  - أ

  . الواردات من السلع والخدمات -   
  )التحویالت من طرف واحد( الهدایا والمنح والمساعدات المقدمة لألجانب  -   
  نحو الخارج  رؤوس األموال الطویلة والقصیرة األجل المتجهة -   
  :ویشمل(+) یأخذ إشارة موجبة  :أما الجانب الدائن  -ب
  .الصادرات من السلع والخدمات  -   
  )التحویالت من طرف واحد( الهدایا والمنح والمساعدات المقدمة من الخارج  -    
  رؤوس األموال الطویلة والقصیرة األجل القادمة من الخارج -   

  :جیل في میزان المدفوعات التس تطبیقات حول كیفیة -5

  $ 2000بقیمة تم نقدا أدویة إلى العراق والدفع  رتصدی :1مثال
  دائن                              مدین                                        

  $ 2000صادرات سلع                         
              $ 2000                                  رأسمال قصیر األجل              

  
  $ 10000بقیمة  نقداأجهزة حاسوب یابانیة وتم الدفع  باستیرادقامت شركة جزائریة   :2مثال

  دائن                              مدین                                        
  $ 10000                                    سلع                          واردات

  $ 10000رأسمال قصیر األجل                
  

   $ 45.000قامت الوكالة السعودیة للسفر والسیاحة بنقل حجاجنا من جدة إلى الجزائر بقیمة   :3مثال
  .وتم التسدید نقدا

  دائن                              مدین                                        
  $ 45000                                                          خدماتواردات 

                                 $ 45000    رأسمال قصیر األجل              
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                                                                                                                      $3000بقیمة  أغطیةتقدیم مساعدة في شكل  :4مثال

  مدین                                 دائن                                         
  $ 3000صادرات سلع                         

     $ 3000                                                تحویالت من جانب واحد
           

                                                                                                                      $6000بقیمة  وسائل طبیةمساعدة في شكل  تم استالم :5مثال

  مدین                                 دائن                                         
  $6000واردات سلع                                                            

                                  $6000                تحویالت من جانب واحد

 ثماراست هذه الشركة أعادتو في الداخل قدره ملیون دوالر  على نشاطها أرباح أجنبیةحققت شركة  :6مثال
  مشروع محلي في  أرباحها 

  دائن                              مدین                                        
  $1.000.000  دخل االستثمارات                                                    

    $1.000.000رأسمال طویل األجل               
  

 مثال7: قام مسثمر جزائري بشراء أسهم شركة أمریكیة بقیمة 7000$ وتم الدفع في بنك محلي.

  دائن                              مدین                                       
  $7000                                                   رأسمال طویل األجل
  $7000                     رأسمال قصیر األجل

 

  : مفهوم التوازن و االختالل في میزان المدفوعات  -6
وبذلك فإن .إن میزان المدفوعات یكون متوازنا دائما من الناحیة المحاسبیة بناءا على طریقة القید المزدوج      

لمستقلة التوازن أو االختالل یقصد به التوازن أو االختالل االقتصادي والذي یركز على العملیات التلقائیة أو ا
  .وحدها وال یأخذ بعین االعتبار عملیات الموازنة أو التعویضیة

 تعرف هذه العملیات بتلك التي تتم لذاتها وبغض النظر عن الوضع اإلجمالي لمیزان  :العملیات التلقائیة
حساب رأس المال  ،، حساب التحویالت من جانب واحد جاريـتالحساب الالمدفوعات، وتتمثل في عملیات 

، بحیث من اجل المضاربة، حساب الذهب لألغراض التجاریة وحركة رأس المال قصیر األجل األجل  طویل
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الموجودة في البلد الذي انتقلت  الظروف االقتصادیة االستفادة منتمثل هذه األخیرة رؤوس أموال تنتقل بغرض 
عندما یتوقع  أو ،المدفوعاتالمرتفعة ولیس بغرض التسویات في میزان  كاالستفادة من أسعار الفائدةإلیه 

ما فإنهم یحولون أموالهم للبلد صاحب العملة المتوقع ارتفاع قیمتها ثم یبیعونها  ارتفاع سعر عملةالمضاربون 
 .حینما تتحقق توقعاتهم

 هي عملیات تترتب على العملیات األولى وهي تتمثل في حركة رأس المال قصیر  :عملیات الموازنة
  .وض أو تغیر في طبیعة األرصدة األجنبیة، وفي حركة الذهب لألغراض النقدیةاألجل فقط، في شكل قر 

لذا یمكن القول بصفة عامة أن میزان المدفوعات یكون متوازنا عندما تتعادل قیمة الجانب الدائن في 
 حساب العملیات الجاریة وحساب رأس المال طویل األجل مع قیمة الجانب المدین في هذین الحسابین ویكون

  .مختال في شكل فائض أو عجز إذا ما كان جانب اكبر قیمة من الجانب األخر

  : إال أن هناك استثناءان هما 
یتعلق األمر بتلك الهبات والقروض طویلة األجل التي تمنح من اجل تحقیق التوازن في میزان المدفوعات : األول

عملیات تعویضیة أو موازنة ویجب إخراجها من  ففي هذه الحالة ال یمكن اعتبارها عملیات تلقائیة،ألنها تمثل
قیمة الجانب الدائن فیهما مع قیمة الجانب المدین  حسابي العملیات الجاریة ورأس المال طویل األجل عند مقارنة
  .من اجل تقریر ما إذا كان میزان المدفوعات متوازنا أو مختال

  :ل بدافع تحقیق أغراض عدیدة منهایتمثل في حركة رأس المال قصیر األجل التي تنتق:  الثاني
التهرب أو الخوف من بعض الظروف أو التطورات غیر المواتیة في الدولة مثل ارتفاع التضخم، الظروف  -

السیاسیة المضطربة أو الحرب، وبالتالي تحویل األموال إلى البلدان التي تتمتع بظروف اقتصادیة وسیاسیة 
  .أفضل

، من خالل استثمار األموال في الدول ذات معدالت الفائدة المرتفعة نسبیا سواء الرغبة في تحقیق إیراد أكبر -
  .عند إیداع هذه األموال في البنوك األجنبیة، أو في حالة شراء أصول أجنبیة قصیرة األجل

لغرض المضاربة، ویحدث عند تحویل المضاربین أموالهم لما یتوقعون تغیرات ملموسة في قیمة العملة إلحدى  -
  .لبلدانا
فهذه العملیات كلها إنما تتم لذاتها ومن ثم یجب أن تدرج ضمن العملیات التلقائیة أو المستقلة وأخذها بعین  

االعتبار عندما نقارن قیمة الجانب الدائن في حساب العملیات الجاریة وحساب رأس المال طویل األجل مع قیمة 
  .أو مختال إذا كان میزان المدفوعات متوازنا  الجانب المدین في هذین الحسابین من اجل تقریر ما

  :أسباب االختالل في میزان المدفوعات وأنواعه -7
قد یحدث أن تمر بالدولة أو بالخارج ظروف معینة من شانها إحداث اختالل في میزان مدفوعاتها سواء في      

، كما نجد ما هو مؤقت وهناك شكل عجز أو فائض، هذا االختالل یتخذ صورا مختلفة بحسب مصادره وأسبابه 
  .ما هو دائم 
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ال یثیر مشكالت كبیرة ألنه ال بد وأن یختفي باختفاء السبب أو األسباب التي أدت  : اإلختالل المؤقت -7-1
  :إلى حصوله  وال یدعو إلى اتخاذ أي إجراء خاص لمكافحته مثل 

نتیجة عوامل طارئة،كإصابة المحاصیل  ویقصد به التقلبات المؤقتة التي یتعرض لها: االختالل العرضي* 
  . الزراعیة باآلفات في بلد زراعي یعتمد على محصول رئیسي واحد

ویقصد به التقلبات التي تطرأ على میزان المدفوعات على مدار العام نتیجة العوامل : االختالل الموسمي* 
ات في الفترة التالیة وتدهور میزان الموسمیة مما قد یترتب علیه زیادة الصادرات في فترة ثم زیادة الوارد

  .المدفوعات في النصف الثاني من العام 
ویقصد به تناوب فترات الرخاء والكساد التي تمیز اإلقتصادات الصناعیة وتؤثر على  :االختالل الدوري * 

  .مستوى الدخل والعمالة وبالتالي تؤثر على التجارة الخارجیة 

دة طویلة والذي یطلق علیه باالختالل البنیوي أو الهیكلي ،ألنه اختالل یمس یستمر لم : اإلختالل الدائم -7-2
هیكل أو بنیة االقتصاد الوطني ، وهذا االختالل یرتبط أساسا بتدني درجة التنوع في النشاطات االقتصادیة 

رتفاع درجة وضعف درجة مرونة الجهاز اإلنتاجي وعدم قدرته على توفیر ما یمكن أن یتاح للتصدیر وبالتالي ا
  .ومثل هذا النوع من االختالل یدعو إلى اتخاذ إجراءات ما للحد منه و إزالته.اعتماده على العالم الخارجي 

  : وسائل التسویة في میزان المدفوعات  -8
إذا أخذنا بعین االعتبار وسائل التسویة المختلفة یمكن أن نتخیل سلسلة متتابعة من خطوط الدفاع ضد االختالل 

في میزان المدفوعات، فعندما یحدث االختالل تبدأ وسائل التسویة التلقائیة في العمل على ) فائض أو العجزال( 
زالته وفي الحال تبدأ عملة الدولة التي تعاني عجزا في التدهور في سوق الصرف  أما إذا كانت .تالشیه وإ

وهنا یترك .وسیلة للتسویة  السلطات تحافظ على ثبات سعر الصرف فإن هذا یجعل من سعر الصرف غیر
وبإعاقة وسائل التسویة التلقائیة بواسطة السلطات . المجال للدخل في المفهوم الكینزي فقط للعمل كوسیلة للتسویة

یمكن لالختالل أن یستمر وفي أخر األمر تجد الدولة نفسها مضطرة بالتدخل عن طریق الوسائل غیر التلقائیة  
  :إذن من هذه الوسائل نجد

  : الوسائل التلقائیة  -8-1
  :التسویة عن طریق سعر الصرف  - أ

لتوضیح آلیة إعادة التوازن من خالل أسعار الصرف، نفترض أن هناك فائض ناتج عن الصادرات أكبر      
من الواردات ، ففي هذه الحالة تحصل زیادة في عرض العمالت األجنبیة في مقابل طلب كبیر على العملة 

دي إلى ارتفاع قیمتها ،ویترتب على ذلك ارتفاع أسعار الصادرات ومن ثم یقل طلب األجانب الوطنیة وهذا یؤ 
هذا األثر المتبادل سوف یقضي على . علیها ومن جهة أخرى تزداد الواردات نتیجة زیادة طلب المقیمین علیها 

  .الفائض االیجابي ویعید التوازن إلى میزان المدفوعات
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على العمالت األجنبیة، مما  محلي كبیر اردات أكبر من الصادرات معناه هناك طلبوفي حالة العجز لدینا الو 
ینعكس على قیمة العملة الوطنیة ویؤدي إلى تدهورها مقارنة بالعمالت األخرى وهذا یشجع األجانب على 

  .ناستهالك وطلب السلع المحلیة ألن في نظرهم أصبحت رخیصة ومن ثم زیادة الصادرات حتى یعود التواز 

  :التسویة عن طریق الدخل  -ب
أهم شرط لنجاح آلیة إعادة التوازن من خالل الدخل حسب النظریة الكینزیة هو ثبات سعر الصرف، بحیث 
تفترض أن دولة ما حققت فائضا في میزان المدفوعات نتیجة ارتفاع الصادرات، وفي مقابل ذلك سیؤدي إلى 

ریة، یواكبه زیادة في األجور ومن ثم الدخل الموزع، مما یشجع زیادة مستوى االستخدام في الصناعات التصدی
األفراد على طلب السلع والخدمات األجنبیة والتي سوف ترفع من الواردات حتى یقل االختالل ویصل إلى 

  .التوازن
أما إذا حصل عجز في میزان المدفوعات فإن الواردات تكون مرتفعة، وسوف ینخفض الدخل ومنه یقل طلب 

  .اد على السلع األجنبیة وهكذا تتراجع الواردات إلى أن یتم استعادة التوازناألفر 

   :العوامل غیر التلقائیة  - 2 -8
هناك عدة وسائل یمكن للدولة أن تتدخل بها حسب نوع االختالل فائضا أما عجزا مستعملة بذلك مختلف     

  : الوسائل والتي من بینها
فع سعر الفائدة في حالة العجز تشجیعا لتدفق رؤوس األموال ، مما یساهم في یتم اللجوء إلى ر : سعر الفائدة - أ

تخفیف عجز میزان المدفوعات والعكس صحیح، بحیث التخفیض في سعر الفائدة یؤدي إلى هروب هذه األموال 
  . ویساعد على إعادة التوازن إلى میزان المدفوعات إذا ما كان یعاني فائضا 

جعل أسعار السلع المحلیة أقل بالقیاس إلى أسعار السلع األجنبیة تقوم الدولة  من أجل: قیمة العملة -ب
الطلب األجنبي ( بتخفیض قیمة عملتها محاولة لزیادة الصادرات، ولكن یجب أن یكون الطلب على الصادرات 

  .مرنا) على السلع المحلیة
  .أجل رفع أسعارها للحد منها وتفرض على الواردات من ، تعفى منها الصادرات: الرسوم الجمركیة - ج
كأن یتم تحدید كمي للتجارة الخارجیة بالشكل الذي یقلل من كمیة واردات الدولة من السلع : نظام الحصص -د

  .المختلفة
تستخدم الرقابة على الصرف األجنبي لتحدید استیراد السلع غیر الضروریة من خالل : الرقابة على الصرف -ه

  . ریة بهدف تقیید التحویل الستیراد هذه السلعاستخدام عدة إجراءات إدا



 

 
 

  التدفقات المالیة الدولیة :ةرابعال اضرةالمح

  :تعریف التدفقات المالیة الدولیة -1
یعتبر رأس المال أحد عوامل اإلنتاج الذي یمكن من خالله استثمار الموارد االقتصادیة المختلفة ، وعندما     

تفاوتة بین الدول المختلفة، فإن النظام النقدي الدولي من صلب واجبه تكون رؤوس األموال موزعة بصورة م
نما  القیام بتقلیل هذا التفاوت، حیث أن المقصود برأس المال ال یقتصر على رأس المال اإلنتاجي فحسب ، وإ

یة الدولیة ویقصد بالتدفقات المال. یشمل األصول المختلفة كالسندات المالیة واألسهم إضافة إلى األصول العینیة
الدولیة لرؤوس األموال بأنها تحركات األموال وانتقالها من دولة إلى دولة أخرى ،وذلك بغرض شراء  أو التدفقات

، هذا باإلضافة إلى طویلة وقصیرة األجلأصول في الدولة األخرى ،وتشمل هذه األصول األسهم والسندات 
  .األصول المادیة كاآلالت والمباني

  :ت الدولیة لرؤوس األموالأصناف التدفقا -2
  :الدولیة لرؤوس األموال إلى أربعة أصناف رئیسیة وهي یتم تصنیف التدفقات   

یتمثل الرأس المال النقدي في العمالت، والتي من شانها تحقیق : رأس المال النقدي ورأس المال العیني -2-1
المال العیني یشكل بتحویل النقود إلى السلع تراكمات رأسمالیة تستخدم لتوسیع الطاقة اإلنتاجیة، وأما الرأس 

  . وخدمات بشكل نهائي

یقصد برأس المال اإلنتاجي،تلك التدفقات الرأسمالیة التي   :رأس المال اإلنتاجي ورأس المال التسلیفي -2-2
یفي، فهو تبحث عن فرص استثماریة مواتیة كاالستثمارات األجنبیة المباشرة وغیر المباشرة، أما رأس المال التسل

  .   یتمثل بالقروض الخارجیة التي یحصل علیها البلد من المصادر الخارجیة المختلفة كالحكومات واألسواق المالیة

تعتبر رؤوس األموال طویلة األمد إذا كانت التدفقات  :رأس المال طویل األمد ورأس المال قصیر األمد  -2-3
تثمارات األجنبیة المباشرة واالستثمار في السندات،ویعرف هذا الرأسمالیة بین الدول لمدة أكثر من سنة كاالس

نظرا لعدم التأكد من ربحیتها في المستقبل ،أما رؤوس األموال قصیرة األمد فهي " بأموال المخاطرة"النوع 
التدفقات الرأسمالیة لفترة أقل من سنة كالودائع والكمبیاالت التجاریة والعمالت ویطلق على هذا النوع من 

  ". بالنقود الساخنة"لتدفقات الرأسمالیة ا

بالنسبة لرأس المال الحكومي فان الدولة تتولى تقدیمه  :رأس المال الحكومي ورأس المال الخاص -2-4
بشكلیه اإلنتاجي أو التسلیفي كما في حالة القروض الخارجیة الرسمیة، أما رأس المال الخاص فإنه یتمثل في 

  . نوك والشركات باستثمارات خارجیة أوفي حالة القروض الخارجیة المصرفیةحالة قیام مؤسسات خاصة كالب
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  :لرؤوس األموالأسباب التدفقات الدولیة   -  3
        في الحقیقة یصعب معرفة األسباب التي تؤدي إلى التدفقات الدولیة لرأس المال أو التمییز بین المؤقتة 

حیث أن جزءا من رؤوس األموال المتدفقة  .لومات دقیقة ومحددةأو الدائمة منها ، إذ یستدعي األمر توفر مع
تكون تلقائیة أي ال عالقة لها بحالة میزان المدفوعات وهو ما ینطبق على حالة العدید من البلدان الرأسمالیة 

ن المتقدمة التي تعكس تدفقاتها الدولیة فائض في مدخراتها مقابل استثماراتها المحلیة، أما الجزء األخر م
  . التدفقات المالیة فهي متحفزة تدخل كإجراء لتصحیح االختالل في میزان المدفوعات

   :مجموعات رئیسیة عدةإلى  لرؤوس األموالویمكن تصنیف األسباب المؤدیة إلى التدفقات الدولیة   

ة في الطلب حیث یمكن أن تؤدي الزیادة الحاصل: الزیادة المستقلة في دالة الطلب على النقود المحلیة -3-1
  .على النقود إلى جلب رأس المال األجنبي القصیر األمد

حیث  بعوامل السحبوعادة ما یسمى هذا السبب والسبب األول : الزیادة في إنتاجیة رأس المال المحلي -3-2
 قترحأن قرار االستثمار یقوم على أساس المقارنة بین معدل الربحیة المتوقع وبین الكلفة المتحققة للمشروع الم

  .وغالبا ما یعبر عن اإلیرادات المستقبلیة بشكل نسب مئویة من العائد باإلنتاجیة الحدیة لرأس المال 
حیث تتأثر حركة رأس المال األجنبي الخاص بدافع الربح، وبافتراض ثبات العوامل األخرى فإن رأس المال  

  .الخاص ینجذب إلى الدول التي یرتفع فیها عائد االستثمار نسبیا

  :وتشمل ما یلي بعوامل الدفعویطلق علیها  :العوامل الخارجیة -3-3

یتم انتقال رؤوس األموال من الدول التي یتوفر فیها رأس المال  :االختالف بین أسعار الفائدة الدولیة  - أ
، نظرا الرتفاع أسعار الفائدة في بلد العجز )عجز(إلى الدول التي تعاني من قلة في رأس المال ) فائض(

  . وانخفاضها في بلد الفائض

یمكن استخدام األسعار النسبیة لألصول في تفسیر أسباب التدفقات الدولیة لرأس المال  :أسعار األصول -ب
  .   خاصة في الدول التي تظم أسواق مالیة متقدمة، نتیجة وجود قابلیة اإلحالل ما بین األصول المحلیة واألجنبیة

وجود عجز في میزان المدفوعات في أي بلد یعني تدفق عكسي لموارده من  إن :بیانات میزان المدفوعات - ج
  . النقد األجنبي ، وبالتالي یلجا هذا البلد إلى استقدام رؤوس األموال لغرض معالجة حالة العجز

  :وذلك لتفادي : عوامل أخرى -3-4

یداعها في البنوك مثل المصادرة من قبل السلطات العامة وبالتالي یتم : المخاطر السیاسیة  - أ تحویلها وإ
  .األجنبیة
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مثل التدهور النقدي وذلك بتدهور القوة الشرائیة للنقود ، فیلجأ أصحاب رؤوس  :المخاطر االقتصادیة  -ب
   .األموال إلى تحویل أموالهم إلى الخارج،وكذلك تهربا من دفع الضریبة على دخولهم أو أرباحهم

  : الو ماألس رؤو ولیة لاآلثار المترتبة على التدفقات الد -4
  تتعدد اآلثار المترتبة على انتقال رؤوس األموال حسب البلد المصدر والمضیف لرأس المال

:                                إن المنافع التي یجنیها البلد المصدر لرأس المال إلى الدول األخرى هي :رأس الماللالبلد المصدر  -4-1

دة من استثمار رؤوس األموال في الخارج، وكما هو في حالة إقامة االستثمارات تحقیق األرباح المتول - أ
  .  الخارجیة أو منح القروض وحصول الفوائد علیها أو بیع العمالت في أسواق الصرف الدولیة

إمكانیة فرض السیطرة االقتصادیة وحتى السیاسیة أحیانا على البلد المستورد لرؤوس األموال طویلة األمد  -ب
في إطار االستثمار األجنبي المباشر أو في حالة تقدیم القروض الخارجیة من مصدر معین لفترات طویلة مما 

  .   یقود إلى ربط البلد المقترض بتبعیة مالیة واقتصادیة للخارج

یمكن تسویق العدید من منتجات البلدان وخاصة الصناعیة منها إلى الدول المختلفة عن طریق فتح فروع  - ج
  .أو بنوك في هذه األخیرة لها

من المعلوم أن البلد المستورد لرأس المال سیحصل على المنافع  :لرأس المال )المضیف(البلد المستورد -4-2
   :التالیة

 . مما یعزز من موقف میزان المدفوعات -وخاصة القروض -تزاید القوة الشرائیة للبلد  - أ

األمد البعید، حیث یتمكن بلد یعاني من العجز من تحقیق  اإلسراع في عملیة التنمیة االقتصادیة على -ب
معدالت عالیة للنمو دون الحاجة إلى اتخاذ السیاسات االنكماشیة وكما في حالة القروض اإلنتاجیة، إضافة إلى 

  . نقل التكنولوجیة الحدیثة

المفروضة على أرباح الحصول على جزء من العوائد التي یحققها رأس المال األجنبي، ومثلها الضرائب  –ج 
  .االستثمار األجنبي المباشر أو التأمین

  :كما أن استقدام رؤوس األموال األجنبیة أمر ال یخلو من المشاكل ، ویمكن ذكرها فیما یلي
یحتمل أن تؤدي عملیة تراكم رأس المال األجنبي في ظل وجود رقابة علیه إلى توسع القاعدة النقدیة للبلد  - أ

  . لي ارتفاع الضغوط التضخمیةالمستورد وبالتا

قد ال تساهم هذه التدفقات إلى الداخل في تخصیص االستثمارات الرشیدة والطویلة األجل إال بنسب قلیلة  -ب
  .ألن الذي یحدد ذلك هو آراء المضاربین
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د على صعوبة اتخاذ القرارات المتعلقة بمقادیر وتنظیم وتوقیت السیاسات االقتصادیة الالزمة التي تعتم –ج 
األهداف االقتصادیة للبلد المتلقي وعلى نظام صرفه األجنبي والقیود المؤسسیة السائدة، فمن شأن المرابحة على 
أسعار الفائدة إعاقة عمل البنوك المركزیة للبلدان المستوردة في إتباع سیاسات نقدیة مستقلة عن تلك المتبعة 

  .لدى مثیالتها أألجنبیة

  .الصرف الحقیقي إلى مستویات عالیة بشكل یصعب السیطرة علیهاارتفاع سعر  احتمال –د 

  .وبالتالي تصاعد التزاماتها المالیة الدولیة ) بلدان العجز( تأخیر العملیة التصحیحیة للبلدان المستوردة  -ه

  :األشكال التالیة شكل من رؤوس األموال بین الدول تدفقیتخذ  :التدفقات المالیة الدولیة أشكال -5

وهي تعتبر المصدر  والتي تشمل حصیلة الصادرات المنظورة وغیر المنظورة :حصیلة الصادرات – 5-1
الرئیسي للموارد المالیة المتدفقة إلى البلد، حیث تؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي، وكذلك یؤدي إلى زیادة اإلنفاق 

المستثمرین على زیادة استثمارهم وبالتالي العام وبالتالي یؤدي إلى زیادة الطلب على السلع والخدمات مما یشجع 
یتم انتعاش االقتصاد الوطني، إال أن هذا المصدر في الدول النامیة یشكل معضلة أساسیة وذلك لألسباب 

   :التالیة
نتیجة ضعف اإلنتاج المحلي ، زیادة الطلب المحلي على المنتجات   انخفاض قیمة الصادرات السلعیة*   

  .ر السلع األولیة في األسواق العالمیةالمحلیة وتدهور أسعا

مقارنة بما هو موجود ) مثل خدمات النقل والصیرفة والسیاحة والتأمین (  ضعف الصادرات غیر المنظورة*   
   .في الدول المتقدمة

   :عاملین تحویالت ال – 5-2
   :عاملین تحویالت المفهوم  -5-2-1

قتصادات خارجیة والذي ینشأ في األساس نتیجة انتقال تمثل دخل األسر المعیشیة التي تحصل علیه من ا
وتشمل هذه التحویالت البنود النقدیة وغیر النقدیة التي ،األفراد إلى هذه االقتصادات بصفة مؤقتة أو دائمة 
غیر أن التعاریف الرسمیة للتحویالت تستند إلى تعاریف  ،تتدفق عبر القنوات الرسمیة أو القنوات غیر الرسمیة

 الطبعة الخامسةفحسب  ،المدفوعات التي ال تقوم على مفاهیم الهجرة أو التوظیف أو العالقات األسریة میزان
تعرف بأنها        الخارج في العاملین تحویالتفإن ، الصادر عن صندوق النقد الدوليلدلیل میزان المدفوعات 

 "هافی مقیمین قتصادات جدیدة ویعتبرونمهاجرون الذین یعملون في اال یرسلها من دخل العمل جاریة تحویالت"
التحویالت  مصطلح دلیلمن الالسادسة  ةبعطالفي قد حل محله   الخارج في العاملین تحویالت ولكن مصطلح

إلى أسر  المقیمة األسر المعیشیة التي ترسلها یةعینالأو  دیةنقالتشمل جمیع التحویالت الجاریة التي "،الشخصیة
ا التحویالت الجاریة كلالتحویالت الشخصیة  تشملوبالتالي  ،" لقاها منهامقیمة أو تتغیر معیشیة   نقًدا أو عینً
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والعالقة  ،المرسلة التحویل األسر المعیشیةبغض النظر عن مصدر دخل  ،األفراد المقیمین وغیر المقیمینبین 
   .والغرض من التحویل ، المعیشیة بین األسر

  :فق تحویالت العاملین عبر الحدود من خالل القنوات التالیةیمكن أن تتد:  التحویلقنوات  -5-2-2

  :هي الكیانات المرخص لها رسمیا بممارسة نشاط تحویل األموال وتتضمن : قنوات التحویل الرسمیة - أ

تعتبر شركات تحویل األموال من بین أهم قنوات التحویل الدولي وهي مؤسسات :  شركات تحویل األموال -
وتعمل كوسیط من أجل نقل التحویالت بتقدیم خدمة سریعة  مالیةمرخص لها القیام بتحویالت مالیة غیر بنكیة 

بحیث ترسل هذه األموال إما نقدا أو في صورة شیكات أو حواالت باستخدام  ،وآمنة مقابل عموالت مرتفعة
القیمة وال یتطلب وغالبا ما یتركز نشاطها في المعامالت المتكررة منخفضة .نظامها الداخلي أو شبكة أخرى

إرسال التحویالت أو تلقي األموال بطاقات االئتمان أو حسابات مصرفیة أو عضویة في النظام أو أوراق إلثبات 
وتؤدى المدفوعات في أغلبیة الحاالت عن طریق تحصیل النقود من الطرف المرسل وتوصیلها إلى  ،الهویة

  . )من نقد إلى نقد (الطرف المتلقي 
أكبر شركة لتحویل األموال   ) (Union Western) ویسترن یونیون( شركة بسیطرةویل األموال سوق تح ویتمیز

باإلضافة إلى  الرسمیة التي یقوم بها المهاجرون عبر العالممن التحویالت  % 26فهي تتحكم بما یزید عن 
     ( Gram Money)  مونیغرام ویسترن یونیون نجد متعاملین آخرین في سوق شركات تحویل األموال مثل 

بعض شركات تحویل األموال المتخصصة في ممرات معینة كالتحویالت ما بین الدول اإلفریقیة أو ما بین و 
  .( express Money) البلدان العربیة مثل موني إكسبریس

ن المرسلة تقوم البنوك بمعامالت تحویل األموال بین البلدان نظرا لشبكتها الواسعة االنتشار في البلدا: البنوك -
 یكون تقتضي آلیة التحویل عن طریق البنوك أنبحیث  ،واشتراكها في النظم الدولیة للدفع والتسویة ،والمتلقیة

 لدى یكون وأن )المرسل للتحویالت( المضیف بلد بنوك إحدى في جاریا حسابا األقل على التحویل مرسل لدى
 بها صطدمی التي العراقیل أبرز بین ومن . )یالتالمتلقي للتحو (األصلي  البلد في حسابا أیضا المستفید
الوضع غیر القانوني لهؤالء المهاجرین الذي یمنعهم من  وه اآللیة، هذه استعمال في ونرغبذین یالن و المهاجر 

 األصلي البلد في البنكیة التحتیة البنىو البنكي  التعامل وضعف فتح حسابات بنكیة بالدول المستضیفة،
  .  للمهاجرین

 تلغرافیا وعن طریق الفاكس والهاتف،تحویل األموال الكترونیا ب تسمح یغ الدفع المستخدمة في البنوكص إن
تحویالت بین الحسابات وأموال مدفوعة  ،المصرفیة في صورة تحویالت نقدیة  تویمكن أن تكون التحویال

كما یمكن للبنوك تحویل هذه . )تمانیةالبطاقات االئ(وائتمان )الحواالت المصرفیة،البطاقات المدفوعة مقدما (مقدما
   :الترتیبات منهااألموال أیضا من خالل مجموعة من 
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الثابتة أو المتنقلة  اآلليلتحویل أموال العاملین في الخارج، خاصة أن أجهزة الصراف  اآللياستخدام الصراف  -
  .اتهاتصل إلیها فروع البنوك وخدم الیمكن أن تتواجد في العدید من المناطق التي 

بطاقات الخصم الفوري في التحویل من  أو االئتمانیةء البطاقات البنكیة ول المتقدمة استخدام سوایشیع في الد -
وغالبا ما تتم هذه التحویالت . بواسطة نظم الدفع لتلك البطاقات ىخر أ ةبطاق حساب إحدى البطاقات إلى حساب

لبنوك وتحویلها بعد ذلك إلى بطاقة أخرى صادرة عن من خالل إیداع األموال في حساب بطاقة في فرع احد ا
  .نفس الفرع ویملكها أفراد في البلد المتلقي

بحیث یستطیع العمالء الراغبین  ،خدمات التحویل عبر شبكة االنترنت باستخدام المواقع االلكترونیة للبنوك  -
جراء التحویل م وبناء على  ،باشرة بالطریقة التفاعلیةفي تحویل األموال الدخول إلى موقع البنك االلكتروني وإ

ثم  )مقدم الخدمة (تعلیمات العمیل یخصم النظام من حسابه المصرفي في الخارج ویضیف إلى حساب البنك 
  .إلى حساب المستفید

العاملین في الخارج إلى جانب دورها التقلیدي  تحویالتتزاید دور مكاتب البرید في التعامل مع : مكاتب البرید -
والبرید ولیس لقوانین  صاالتتاالتخضع مكاتب البرید عموما لقوانین لكن و . المالیة محلیا  التحویالتجراء في إ

تعمل أو  إما عبر شبكتها ونظمها الخاصة دولیا األموالالبنوك المركزیة، رغم أنها تقدم خدمات تحویل 
النائیة  األماكنلتواصل تمتد تغطیتها حتى وعادة یمتلك البرید أكبر شبكة ل. األمواللشركات تحویل   ⁾*⁽كوكالء

ویمكن إرسال الحواالت البریدیة الدولیة باستخدام خدمة برید الرسائل العادي أو البرید  .في الدول النامیة
غیر أن المرسل یمكنه إرسال الحواالت مباشرة بالبرید لبعض الدول وعادة ما یكون هناك حد أقصى .السریع

تقتضي الخدمة بالتوصیل إلى عنوان المستفید في حالة الحواالت العادیة دفع  و. ة الواحدةلمبلغ الحوالة البریدی
  .مبلغ التحویل ورسوم الخدمة في مكتب البرید نقدا أو بتحویل من حساب المرسل

إال أن كثیرا من البلدان ال تزال ال تعتمد علیها  ،وعلى الرغم من أن شبكة البرید تغطي جمیع مناطق العالم 
باإلضافة إلى ،اعتمادا كلیا في تحویل األموال عبر الحدود نظرا للحدود القصوى المفروضة على المعامالت 

  .مشكالت السیولة في منافذ صرف األموال في البلدان المتلقیة وفترات التأخیر

ألي تنظیم  تمثل قنوات التحویل غیر الرسمیة تلك المسارات التي ال تخضع : قنوات التحویل غیر الرسمیة -ب
كما أنها تنقل ، الرسمیة اإلحصاءات ضمن التي تمر من خاللها التحویالت ظهرت الفال تسجل و . أو رقابة مالیة

عبر قنوات أو أنظمة غیر رسمیة تختلف بشكل كبیر من ناحیة الهیكل والتعقید وال یمكن حصرها ألن مقدمي 
شاء قنوات جدیدة أخرى لهذه التحویالت من خالل ومن ثم إن ،خدمات التحویل یخرجون بابتكارات متالحقة 

  :وفیما یلي بعض هذه القنوات أو اآللیات أو األنظمة.شبكة االنترنت والهاتف النقال 

                                                             
  .األموال تحویل خدمة مقدم عن بالنیابة المالیة التحویالت یصرف أو یتلقى كیان  :الوكیل(*)
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یحملها أحد المسافرین من البلد المضیف إلى  ،أي یتم نقل األموال في صورة نقد سائل  :نظام النقد في الید -
وهي من الطرق الشائعة لتحویل  ،ء أو األقارب أو المهاجرین أنفسهم البلد األصلي سواء كان من األصدقا

وفي بعض البلدان یتم التحویل الفعلي لألموال النقدیة من .األموال في كثیر من بلدان إفریقیا وأمریكا الالتینیة
البلد  خالل إرسالها مع سائقي الشاحنات التي تسیر في مواعید منتظمة لنقل السلع من البلد المضیف إلى

حیث یعود المهاجرون  ،فغالبا ما ینتشر استخدام هذا النظام في حاالت الهجرة الموسمیة أو الدوریة. األصلي
 .كثیرا إلى البلد األصلي وكذا في حالة وجود قیود في التعامل مع المؤسسات المالیة الرسمیة

یقوم مرسل التحویالت بتمویل الواردات  ، في نظم التحویالت القائمة على التجارة :النظم القائمة على التجارة-
السلعیة التي یشتریها التجار المقیمون في بلد متلقي التحویل ثم یستخدم التجار حصیلة بیع هذه السلع في دفع 

 في المهاجر یسدد بحیث ، غیر التجار المواطنین بین المقاصةوهي تشبه . التحویالت للمستنفدین المحددین
 حساب رصید المواطنهذا  یزود المقابل وفي الفواتیر، أو المشتریات معارفه من مواطن لحساب البلد المضیف

 العمالت قابلیة عدم بسبب الممارسة هذه تنتشر و .الوطنیة بالعملة أسرته حساب أو األصلي البلد في المهاجر
االئتمان فغالبا ما یفضلون  أووكذا بالنسبة للتجار والمواطنین المسافرین الذین ال یملكون بطاقات الدفع  للتحویل

التحویل النقدي عبر القنوات غیر الرسمیة بدال من مواجهة مسائل السالمة والجمارك والنقد األجنبي الناجمة عن 
 .الصرف على بةارق ووجودحمل مبالغ نقدیة كبیرة في ظل 

  مثل ،یع أنحاء العالمتخصصا تحمل أسماء مختلفة في جم غیر الرسمیة األكثر ةهي من األنظم :الحوالة -
 في هونغ " hui kwan كوان هوي"،في الصین  "  fei-chenتشن فاي"، آسیا في جنوب " hundiهوندي "

 في الشرق " hawala حوالة"في تایالند و "phei kwan  كوان فاي"،الفیلیبین في " padalaباداال "، كونغ
 فعادة  .األنظمة هذه مثل عمل لكیفیة اتمثیلیا موذجن األوسط الشرق في المستخدم الحوالة نظام ویعد .األوسط

 للتصدیق شفرة الوكیل یعطیه ثم ومن بها، ویعیش یعمل التي البلد في الحوالة وكیل إلى بالدفع المهاجر یقوم ما
  ,الشفرة تقدیم بمجرد المنتفع إلى بالدفع المنتفع الطرف عند نظیره من الحوالة وكیل ویطلب ،المعاملة على
 عن الكشف وعدم والسرعة المعامالت تكالیف وانخفاض التشغیل سهولة منها خصائص بعدة الحوالة زوتتمی
  .قیاسه یصعب الحوالة نظام طریق عن المرسلة التحویالت قیمة تحدید فإن ذلك من الرغم وعلى الهویة

من البلد المضیف إلى البلد تعتمد هذه اآللیة على فكرة أن یقوم المهاجر بتحویل مبالغ نقدیة : البرید العادي -
  .األصلي عن طریق طرد بریدي عادي

 يهف النامیة، البلدان في التحویالت توظیف مجاالت تتشابه :العاملینمجاالت توظیف تحویالت  -5-2-3
 الصحة على اإلنفاق وتغطیة ا،همعیشت مستوى ولتحسین اجرینمهألسر ال یومیة حاجات لتلبیة أوالً  تستخدم
 لسداد التحویالت من جزء أحیاناً  ویخصص .جدید منزل بناء أو وتحسین السكن المعمرة، السلع قتناءوال والتعلیم،

   بیةهذ مصوغات شراء صورة في لالدخار بهیذ یتبقى وما جرة،لها بسبب تكالیف اهأغلب كان استحقت دیون
یجاد لالستثمار أو   .للدخل أنشطة مولدة وإ
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 :المساعدات الخارجیة -5-3
  :مفهوم المساعدات -5-3-1

ال تقتصر المساعدات الخارجیة فقط على المساعدات اإلغاثیة اإلنسانیة المقدمة في حال الكوارث أو التدفقات 
النقدیة غیر المستردة، بل إن مفهوم المساعدات الخارجیة أوسع من ذلك، ویمكننا تعریف المعونة أو المساعدة 

 لقروض الحكومیة التي تستهدف نقل الموارد من الدول المتقدمة إلىالمنح الرسمیة وا" الخارجیة بقولنا أنها 
ومن التعریفات الهامة في هذا المجال تعریف لجنة المساعدات التنمویة التابعة لمنظمة ". الدول األقل تقدماً 

)OECD ( ن بأنها التدفقات المالیة والمساعدة التقنیة والبضائع المقدمة م"حیث عرفت المساعدة الخارجیة
الحكومات الرسمیة أو وكاالتها إلى الدول النامیة أو لصالحها والتي تهدف إلى تعزیز التنمیة االقتصادیة 
والرفاهیة االجتماعیة كهدف رئیسي لها، وتكون تلك المساعدات على شكل منح أو قروض مدعومة، وفي حالة 

منحة وتشمل تلك المساعدات  من قیمة القرض عبارة عن% 25القرض فإنه یجب أن یكون ما ال یقل عن 
   ."أیضًا اإلعفاء من الدیون

  :المساعدات الخارجیةأشكال  - 5-3-2
   :نجد :من حیث طبیعتها  -  أ

وهي عبارة عن التحویالت النقدیة والعینیة التي تقدمها بعض الدول لغیرها سواء العتبارات اقتصادیة  :المنح  -
  .د، وهي ال تتضمن المعونات العسكریةأو سیاسیة أو إنسانیة، و هي تحویالت ال تر 

هذا النوع من المعونات تحكمه قواعد وشروط تختلف عن غیرها السائدة في األسواق : القروض المیسرة  -
       من ناحیة أسعار الفائدة التي تقل عن المعدالت العادیة ، أو من ناحیة مدة السداد سواء  ،المالیة الدولیة

  .بحیث یرتفع فیها عنصر المنحة.كون عادة أطولأو فترات السماح التي ت

األصل أن تتمثل المعونات األجنبیة في صورة تحویالت نقدیة تضعها الدولة المانحة  :المعونات النقدیة  –
، وهي تكون عادة بعملة الدولة المانحة أو بعمالت أخرى على بشروط معینة تحت تصرف الدولة المستفیدة 

  .وجه االستثناء

   .قد تتخذ المعونات األجنبیة صورا عینیة مختلفة كالسلع الغذائیة :نات العینیة المعو  –

وهي تكمل كل من المعونات النقدیة والعینیة لما تنطوي علیه من تقدیم الخبرات الفنیة  :المعونات الفنیة  -
قامة مراكز التدریب لضمان ارتفاع كفاءة استخدام االعتمادات المالیة وال معدات الحدیثة التي المتخصصة  وإ

  .تتضمنها برامج المعونات األجنبیة 

   :تقسم المساعدات اإلنمائیة إلى قسمین هما :من حیث مصادرها -ب
وتتمثل في المساعدات التي تقدمها دولة لدولة أخرى، حیث تقوم الدول المتقدمة  :  مساعدات الثنائیةال  - 

إلى العدید من الدول النامیة  –نح ومساعدات مالیة وفنیة بتقدیم مساعدات إنمائیة في شكل قروض میسرة ، وم
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بمستویات ونسب متفاوتة ، بموجب اتفاقیات ثنائیة ، خاصة وأن الدول النامیة قد ال یتاح لها اإلقتراض وفقا 
للشروط التجاریة السائدة في أسواق المال العالمیة ، كما ال تشجع الظروف السیاسیة واالجتماعیة السائدة في 

وما یعاب على هذا النوع من . عض الدول النامیة على تقدیم المؤسسات المالیة الدولیة قروض تجاریة لها ب
  .المساعدات ارتباطها باالعتبارات السیاسیة واألمنیة والعسكریة

تتمثل في قیام مؤسسات متعددة األطراف إقلیمیة وعالمیة بتقدیم مساعدات  :  متعددة األطراف  المساعدات   - 
، ومن هذه المؤسسات البنك الدولي ، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة   روض میسرة وتجاریة للدول النامیة وق

  . والبنوك اإلقلیمیة للتنمیة كالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

تنقسم المعونات األجنبیة من حیث الضوابط التي تحكم عالقة الدول المانحة لها  : من حیث ضوابطها - ج
   :الدول المستفیدة منها إلىب

وال وهي التي تقدم دون أن تلتزم الدول المستفیدة بإنفاقها في الدولة المانحة لها،  :المعونات غیر المقیدة –
  .ولكن هذه المعونات ال تمنح إال في نطاق ضیق جدا ومحدود  ت الدول المانحةمها بعمالیشترط تقدی

ب الدول المانحة لها التي تصل إلى حد إمالء بعض الشروط التي تمنح مقابل مطال: المعونات المقیدة  –
تسمح لها بممارسة بعض أسالیب الرقابة لضمان تنفیذها ، فتستخدم القروض المیسرة في تنمیة صادرات الدول 
المقرضة  ألن الدول المانحة تشترط ربط هذه المعونة بتصدیر منتجاتها ونقلها على بواخرها والتأمین علیها 

باإلضافة إلى اشتراط قیام بیوت الخبرة المعتمدة لدیها بالقیام بالدراسات   ،ى شركات التأمین الوطنیة فیها لد
   لهذه المشروعات بمعنى إنفاق الجانب األكبر من المعونة في الدول المانحة لها  الالزمة الفنیة واالقتصادیة

من السلع والتجهیزات  ات ومنتجات الدول األخرىتكالیف خبر  انخفاضوحرمان الدول النامیة االستفادة من 
  .والوسیطة الرأسمالیة

تتباین األهداف التي تسعى الدول إلى تحقیقها من وراء المساعدات حسب  : أهداف المساعدات -5-3-3
  :دوافع تقدیمها منها 

ضاع خاصة تعیشها لمعالجة ظروف وأو ألغراض إنسانیة  المساعداتتقوم الدول بتقدیم : اإلنسانیة لدوافعا -
  .كمحاربة الفقر ومواجهة الكوارث الطبیعیة والحروب ومعالجة األمراضبعض الدول 

غالبا ما تقدم الدول المانحة المساعدات العتبارات سیاسیة قصد توفیر اإلمكانیات الالزمة : السیاسیة لدوافعا -
  .ها مصالحها الذاتیةخالل  لألمن ومساندة األنظمة السیاسیة في الدول المتلقیة لتحقق من

تتلخص باستخدام المساعدات لتعزیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،من خالل توفیر : االقتصادیة لدوافعا -
من اجل نقل اسالیب التكنولوجیا  اعتمادات كبیرة من العمالت األجنبیة الالزمة الستیراد السلع والخبرات األجنبیة

  .واستخدامها في إحداث التغیرات الهیكلیة التي تتطلبها عملیة التنمیة ،علیها الحدیثة وتدریب الكوادر الوطنیة 
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  :القروض الخارجیة -5-4
  :تعریف القروض الخارجیة -5-4-1
تعتبر مبلغ من المال یدفع بالعملة األجنبیة للدولة من قبل المقرضین سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ویتضمن  -

  .اق وذلك لتمویل المشاریع االقتصادیة الوطنیةالفائدة مع تحدید فترة االستحق
یقصد بها تلك المقادیر النقدیة واألشكال األخرى من الثروة التي تقدمها منظمة أو حكومة ضمن شروط  -

وهكذا یتضح أن القروض الخارجیة تمثل التزامات خارجیة على البلد المستفید .معینة یتفق علیها الطرفان 
زامات بحتمیة سدادها أو ما یسمى بخدمة الدین والتي تتضمن مدفوعات أصل الدین وتتجسد هذه االلت ،ا منه

 .ومدفوعات سعر الفائدة المستحقة ضمن أجال یحددها الطرفان على القرض

  :تأخذ القروض الخارجیة أشكاال متعددة ومعاییر مختلفة منها :أشكال القروض الخارجیة -5-4-2

وتشمل القروض الخارجیة طویلة األمد، ومتوسطة األمد وقصیرة  :سدادالقروض الخارجیة حسب طول فترة ال -
  .األمد

          وهي القروض التي تستخدم في أغراض اقتصادیة أو العسكریة :القروض الخارجیة حسب طبیعتها -
  . أو االستهالكیة

الها المحددة  إن القروض الخارجیة هي تعد التزامات تسدد في آج :القروض الخارجیة حسب شروط تقدیمها -
القروض المیسرة وتتصف بطول فترة االستحقاق : تختلف من حیث درجة المشروطیة،وهي نوعین ها إال أن

  . السماحفترة عدم وجود و ووجود فترة السماح، والقروض الصعبة وتتسم بقصر فترة االستحقاق 
مات وبشروط خالل وهي إما أن تكون قروض رسمیة من قبل الحكو  :القروض الخارجیة حسب مصادرها -

  .مرتفعةمعدالت فائدة باتفاقیات أو قروض خاصة تقدمها المصادر الخاصة وعادة تكون قصیرة األمد و 
 .سلعیةالقروض الوتأخذ القروض الخارجیة نوعین القروض النقدیة، و : القروض الخارجیة حسب محتواها -

  :القروض الخارجیة خصائص -5-4-3
لتنمیة ال تخلو من عیوب جوهریة، فهي أوال لیست متاحة لجمیع الدول التي إن القروض الخارجیة لتمویل ا -

ترغب في الحصول علیها، وتلعب فیها التیارات السیاسیة والعالقات الدولیة دورا هاما في إمكانیة الحصول 
یؤدي  وفي بعض األحیان فإن تلك القروض كثیرا ما تتضمن شروطا قاسیة مالیة أو سیاسیة األمر الذي علیها،

  .إلى أوخم العواقب
بالنسبة للقروض من الهیئات الدولیة فتخضع الشتراطات عدیدة، كضرورة عضویة الدولة المقترضة في الهیئة  -

وعدم تجاوز حجم القروض لنسبة محددة من حصتها في رأس مال الهیئة، ومركز الدولة االقتصادي 
ر هذه الدول في كثیر من األحیان إلى قبول قروض والمشروعات التي سیستخدم القرض في تمویلها، وقد تضط

قصیرة األجل لتمویل مشروعات طویلة األجل، األمر الذي یؤدي بها إلى حلول آجال السداد قبل أن تبدأ 
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المشروعات التي مولها القرض في اإلنتاج، وتؤدي كافة هذه العوامل مجتمعة أو بعضها بالدول النامیة إلى 
  .الدول المقترضة إلعادة تمویل القرض بتكالیف متزایدة أو إعادة جدولة الدیونالدخول في مفاوضات مع 

اهتالك (كما یتمخض عن الحصول على القروض الخارجیة دفع أعباء منتظمة في شكل أقساط وفوائد  -
  .وهذا بغض النظر عن طبیعة استخدام القرض) القروض ومدفوعات الفائدة على القروض

  :ي المباشراالستثمار األجنب -5-5
  :تعریف االستثمار األجنبي المباشر -5-5-1
"  CNUCED" ألمم المتحدة من خالل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة لجاء في التعریف الرسمي  -

أنه ذلك االستثمار الذي یضفي إلى عالقة طویلة األمد ویعكس منفعة وسیطرة دائمتین للمستثمر " على
 ".م في فرع أجنبي قائم في دولة مضیفة غیر تلك التي ینتمیان إلى جنسیتهااألجنبي أو الشركة األ

  :خصائص االستثمار األجنبي المباشر -5-5-2
یتمثل االستثمار األجنبي المباشر باختصار في انتقال رؤوس األموال األجنبیة وینتقل في شكل وحدات قد  -

تثمار أن یلعب دورا هاما في تعویض النقص تكون صناعیة أو زراعیة أو خدمیة، بحیث یمكن لهذا االس
المحلي لهذه العناصر في الدول التي ینتقل إلیها، ویظهر هذا الدور من خالل حمله للرأسمال والتكنولوجیا 

 .والمعارف اإلداریة والتنظیمیة باإلضافة إلى القدرات التسویقیة إلى هذه الدول
تحویالت مالیة للخارج تتمثل في األرباح المحولة للخارج والفائدة إن االستثمارات األجنبیة المباشرة یتولد عنها  -

على رأس المال المستثمر، وتحویل جانب من أجور العمال والخبراء األجانب ومدفوعات خدمة نقل 
التكنولوجیة والمتمثلة في رسوم براءات االختراع والعالمات التجاریة والتراخیص، وتكالیف اإلدارة والخبرة 

  .الفنیة
إن تحویل األرباح المترتبة على هذا االستثمار ترتبط بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات الممولة عن  -

  .طریق هذا االستثمار
یجمع االقتصادیون على أن أحد أهم العوامل في تفضیل االستثمار األجنبي المباشر كنوع من أنواع التدفقات  -

 .قتصادیةالرأسمالیة هو تأثیراته على بقیة القطاعات اال

 : رسسات االستثمار األجنبي المباشؤم-5-5-3
في اقتصاد ما  مالمقی رالمباش رفیها المستثم كمساهمة یمل رسسات مساهمة أو غیؤن موتک دوهي ق       

في حالة  ككات المساهمة أو ما یعادل ذلریتیة في حالة الشوة التصوالعادیة أو الق ماألسه نم رأو أكث% 10
 : اعوهمة وهي على ثالث أنالمسا ركات غیرالش

    العادیة  ماألسه نم% 50 نم رأكث مالمقی رغی رفیها المستثم كویمل: سسات التابعة أو المنتسبةؤالم -
 . إداراتها سمجلء أعضا رأو تغیی لبتشکی قسسة وله الحؤیتیة للموة التصوأو الق
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     العادیة  ماألسه نم %50إلى % 10 نم مالمقی رغی رفیها المستثم كویمل :میلة زسسات الؤالم -
 . یتیةوة التصوأو الق

 ر    مباش لبشکء اسواكة رأو بالش لكة بالکامومساهمة ممل رسسات مساهمة أو غیؤوهي م:وع رالف -
 .ممقی رغی ثف ثالطرمع  رمباش رأو غی

 : راالستثمار األجنبي المباش قفدت بأسالی -5-5-4
  :نشکلی ذویأخ، في عملیات إنتاجیة مویت، بم به أجانویق لاألجطویل استثمار حقیقي  وه را االستثماذإن ه

 . ءارل الخضوع االستثمار في الحقوالن ذاعلى ه طلقسابقًا وی نیکجدید لم وع رمشء إنشا -
مج والحیازة      دال واسطةامج الخصخصة أو برخالل ب نمء اودة سوجوعملیات مء ارخالل ش نم میت -

 . ءارل السموع باالستثمار في الحقوالن ذاًال ویسمى هوان مشغي كذقع الوعلى المدیدة بعملیة جء دأو الب

 : ناالستثمار م ذاغالبًا ما تتجمع مصادر ه :ررأس مال االستثمار األجنبي المباش -5-5-5
وع ما رمش نحصة مء اراألجنبي لش رمه المستثمدي یقذال ویلمبلغ التم ووه :ق الملکیةورأس مال حق -

  .وعرالفعلیة على إدارة المش ن السیطرةدرجة م رتمنح المستثمه األصلي والتي دبل رغی رآخ دفي بل
وهي تمثل حصة من أرباح فروع الشركات متعددة الجنسیات غیر الموزعة في  :األرباح المعاد استثمارها -

شكل حصص، أو التي لم تعاد إلى الشركة األم، إذ أن هذه األرباح ال یتم توزیعها كعائد على األسهم وال یتم 
عادة استثمارهاتسلیمها  نما تقوم فروع الشركة األم باحتجازها وإ   .إلى المستثمرین، وإ

تتمثل في التدفقات قصیرة أو طویلة األجل التي یتم اقتراضها أو إقراضها فیما بین  :القروض البینیة -
 .المؤسسة األم والمؤسسات التابعة

   :االستثمار األجنبي غیر المباشر -5-6 
ن م الثاني  رالعنص Portfolio Investmentي ظي یسمى أیضًا باالستثمار المحفذاالستثمار وال ذاه لیشک

  ب ذات القادرة على جدحوال لاألدوات االقتصادیة المهمة ألنه یمث نم دي یعذلمة المالیة والوالع رعناص
  . ق المالیةوالسطریق  نحًا عومط رة وأكثدفائ روعات أكثریفها في مشوظت مث نموات رخدالم

 : االستثمار األجنبي غیر المباشرم وهمف -5-6-1
هو ذلك النوع من االستثمار الذي یقتصر عادة على انتقال عنصر رأس المال فقط، دون أن یكون للمستثمر  -

      أوال یتمتع المستثمر األجنبي بحق الرقابة أو السیطرة،األجنبي ملكیة كل أو جزء من المشروع االستثماري 
  .الشكلأو اتخاذ القرار في هذا 

وتتمثل أهم االستثمارات غیر المباشرة في تلك االستثمارات التي تتدفق داخل الدولة في شكل قروض مقدمة  -
من األفراد أو مؤسسات أجنبیة عامة أو خاصة أو تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة 



 

53 
 

سندات التي تحمل فائدة ثابتة أو عن طریق أو في المشروعات التي تقوم بها، سواء تم االكتتاب عن طریق ال
  .األسهم بشرط أن ال یكون لألجانب الحق في الحصول على نسبة من األسهم تخولهم حق إدارة المشروع

القروض التي تقدمها مختلف الهیئات : هما.یتضح إذن أن االستثمارات غیر المباشرة قد تأخذ أحد الشكلین  -
 أو المشروعات التي تقام بهاالكتتاب في السندات واألسهم التي تصدرها الدولة الخاصة والعامة أو األفراد، أو ا

  .ویسمى هذا الشكل األخیر باالستثمار المحفظي أو االستثمار في محفظة األوراق المالیة
ینطوي االستثمار المحفظي على شراء أصول بهدف كسب معدل العائد الذي یعتبر جذابا لمستوى معین من  -

أما المحفظة فهي تعبیر  ،عدم وجود حق مكتسب في الرقابة على الهیئة التي تصدر هذه األصول المخاطر، مع
یطلق على مجموع ما یملكه المستثمر من أصول بشرط أن یكون الهدف من هذا االمتالك هو تنمیة القیمة 

أصلین على األقل من  ومنه تحقیق أكبر عائد، لذلك فإن أي محفظة استثماریة یجب أن تجمع  بین،السوقیة لها 
السندات الحكومیة، السندات التي تصدرها الشركات و أسهم الشركات بنسب ال تخول للمستثمرین حق : بین

 .الرقابة على من أصدرها

  :بمایلي المباشر غیراألجنبي  یتمیز االستثمار :المباشر غیرخصائص االستثمار األجنبي  -5-6-2
المالیة العدید من المخاطر على نحو ما یؤكده واقع األسواق المالیة في  االستثمار في محفظة األوراق یشوب -

 .مختلف الدول وخاصة النامیة منها 
أداة غیر مستقرة لتمویل التنمیة ، وذلك أن هذه األداة ذات طبیعة قصیرة األجل وتتأثر بعوامل دوریة  یعتبر -

ثمار الدولي والمفاضلة بین أسعار الفائدة وعوائد قصیرة األجل، كالتوقعات المتفائلة أو المتشائمة حول االست
االستثمارات األخرى، وبالتالي فهي أكثر حساسیة لعوامل االستقرار السیاسي واالقتصادي والتقلبات االجتماعیة 

 .التي تنتشر في هذه الدول

 : وهي، فةأشکاًال مختل ظياالستثمار المحف ذیأخ:رالمباش راالستثمار األجنبي غی) أدوات(أشکال  -5-6-3
ره جهات مختلفة دمختلفة اآلجال تص دیونیةف بأنه أداة مرویع، دیونیةبها أدوات الم دویقص: اتدالسن -

ة دل على قیمته اإلسمیة في تاریخ استحقاقه عالوة على الفائوفي الحص قي لحامله الحطویع، لیومحتاجة للتم
 . ویةدأو المناولة الیظهیر یقة التجاریة بالتطررصة بالواوله في البدت نویمک، القیمة اإلسمیة نیة موكنسبة مئ

      لحاملها المشاركة في األرباح قویح، منشأة ما كیةحصة معینة في مل لتمث كیةوهي أداة مل :ماألسه -
رصة إلى ما ال واولة في البدض للتقادم فهي تبقى مترآجال استحقاق وال تتع لال تحم مواألسه، و اإلدارة

لحاملها  مد علیه األسهوي تعذال لخدوال، ائهاررة لها بإعادة شدكة المصرم الشالتصفیة أو قیا دإال عن، نهایة
 : ل التالیةكااألش خذیت

 . ى األسعاروفي مست رغیاب التغی دعن مالسه لعلیه حام لي یحصذاإلسمي ال بتالثا لخدال -        
 . ات في األسعاررالتغی نع ماإلسمي الناج لخلدار ادفي مق) یادة أو باالنخفاضزبالء اوس( رالتغی -        

  .رصةوفي الب زمنور الرخالل م ماألسمي للسه رفي السع رالتغی -        
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  ات والسلع والعمالتدوالسن مل االستثماریة كاألسهواألص مقی نقیمتها م قد تشتووهي عق :المشتقات -
ة رة خالل فتددد وبکمیات محدمح ربسع) حقیقي، مالي، يدنق(د وجوأو بیع مء اربش كهالالم قي الحطوهي تع

 .لوخالل قیمة األص نم ولهاقب بزمنیة معینة وتکتس

  :التدفقات المالیة الدولیة تطور -6
، وفیما یلي  أو التمویل الدولي التدفقات المالیة الدولیة تطورلمراحل شهد االقتصاد العالمي أربعة 

  :توضیحا لهذه المراحل
كانت حركة رؤوس األموال في  :األولىقبل الحرب العالمیة ) 1914- 1870(المرحلة األولى  -6-1

هذه الفترة تجري في شكل تصدیر رأس المال من اجل االستثمار وقد كانت الدول األوروبیة هي المنشأ الرئیسي 
نحو ) 1913-1875(لالستثمارات، وتأتي بریطانیا في مقدمتها إذ بلغت االستثمارات البریطانیة خالل الفترة 

وكانت محصلة ذلك ربط هذه   الشمالیة والجنوبیة أمریكااطق الغنیة بالموارد في اغلبها موجهة نحو المن% 25
المناطق بصورة تدریجیة باالقتصاد الدولي  ،أما بریطانیا فقد زادت العوائد المتأتیة من جراء هذه االستثمارات 

تها من الغذاء والمواد وتعویض العجز الدائم الذي كانت تعانیه في میزانها التجاري، بحیث استفادت من واردا
الخام المنخفضة السعر غیر أن التدفق الهائل لرأس المال االستثماري إلى الخارج ساهم في تراجع الصناعة 
البریطانیة واالقتصاد البریطاني بصفة عامة، ففي الوقت الذي كانت فیه بریطانیا تحاول أن تحافظ على قوتها 

صاعدة كالوالیات المتحدة وألمانیا صناعیة والنسیج ظهرت قوى الصناعیة خاصة في صناعة الحدید والصلب 
  .في مجال صناعات النفط وصناعة السیارات

األولى انهت الحرب العالمیة األولى المرحلة  :ما بین الحربین) 1939- 1920(المرحلة الثانیة  -6-2
العالمي، إذ أجبرت شدة الحرب البلدان كما أنها تركت أثرا عمیقا في بنیة وطبیعة النظام المالي  للتمویل الدولي،

ها في الوالیات المتحدة األمریكیة فیتبل وتص األوروبیة الرئیسیة المتحاربة على تقلیص استثماراتها في الخارج
وفي أمریكا الجنوبیة، بینما خرجت الوالیات المتحدة األمریكیة دائنة من الحرب، وبالتالي تغیرت مراكز الدول 

المتحدة األمریكیة الممول الرئیسي في العالم بعد أن قامت بریطانیا بتصفیة معظم استثماراتها  وأصبحت الوالیات
ملیار دوالر مقارنة  16الستثمارات األجنبیة المباشرة افي العالم، فقد بلغت حصة الوالیات المتحدة األمریكیة من 

    .ملیار دوالر 47.5بنحوالذي كان بحجم االستثمار الدولي 

ت حركة رؤوس األموال نتعشا :بعد الحرب العالمیة الثانیة) 1985-1947(لمرحلة الثالثة ا -6-3
عادة اإلعمار، وباتت  الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة نتیجة الحاجة لرؤوس األموال ألغراض البناء وإ

  1948 كیة سنةحیث أرسلت الوالیات المتحدة األمری ،التمویل الدوليالمساعدات تمثل عنصرا مهما في 
ملیار دوالر بهدف إعادة  12إلى دول أوروبا الغربیة من خالل مشروع مارشال بقیمة تقدر بـ  المساعدات 

تعمیرها، وخالل النصف الثاني من الخمسینیات بدأت أوضاع الدول األوروبیة تتحسن ودخلت أوروبا مجال 
  :عدة أسبابلتقدیم رؤوس األموال إلى الدول النامیة وذلك 
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 .منافسة الوالیات المتحدة في هذه الدول -
 ).1958(ان المدفوعات األمریكي ز في می زجلعلص من الدوالرات الفائضة وظهور االتخ -
من ناتجها القومي اإلجمالي إلى الدول الفقیرة في إطار عقد  % 1التزام الدول الغنیة بتقدیم ما نسبته  -

  .التنمیة األول خالل ستینات القرن الماضي 

النســبة للـدول النامیــة فقـد تبــین عـدم كفایــة اإلعانـات المقدمــة لتمویـل متطلبــات التنمیـة فــي هـذه الــدول أمـا ب
مـن مجمـوع % 1فـي حـین قـدر الحـد األدنـى للنسـبة المطلوبـة فـي ذلـك الوقـت بمـا یعـادل % 0,6بحیث لم تتجاوز 

مجمـوع الـدخل القـومي للـدول المتقدمـة  الدخل القومي للدول المتقدمة، كما أن نسـبة المـنح واإلعانـات األجنبیـة إلـى
مـن مجمـوع % 0,35إلـى  1975اتجه إلى التناقص منذ السـتینات، األمـر الـذي جعـل هـذه النسـبة تصـل فـي سـنة 

رغــم الزیــادة الحقیقیــة فــي الــدخل القــومي للــدول الصــناعیة بأمریكــا الشــمالیة وغــرب . الــدخل القــومي للــدول المانحــة
  .من سنة األساس% 80التي بلغت ما یعادل ) 1975-1961(یفیك خالل الفترة أوروبا وشرق آسیا ودول الباس

كما أن الدول النامیة ازدادت حاجاتها إلى تمویل العجوزات المتزایدة فـي الحسـابات التجاریـة للـدول النامیـة 
ـــنفط  بنســـبة  1973(علـــى إثـــر الصـــدمتین النفطیتـــین األولـــى  دیل تعـــ 1979(والثانیـــة %)  400تعـــدیل أســـعار ال

 ، التــي تــأثرت أیضــا بفعــل تـدهور أســعار صــادرات الــدول النامیــة مــن المــواد الخــام%)  150أسـعار الــنفط  بنســبة 
وبالتـالي تـم تمویــل عجـوزات مــوازین مـدفوعات هــذه الـدول مـن خــالل تزایـد االقتــراض وبالـذات مــن البنـوك التجاریــة 

التركیـز علـى قـروض المصـارف العالمیـة الخاصـة والحـد  بدأ التغییر باتجاهالدولیة  ذات الشروط المتشددة، وبذلك 
مــن جانــب المؤسســات  اإلطــرافمـن القــروض الرســمیة الثنائیــة التــي تعقــدها الحكومــات والقـروض الرســمیة متعــددة 

ــــــــي تعقیــــــــد شــــــــروط  ــــــــة ، وهــــــــذا یعن ــــــــراضاالقتصــــــــادیة العالمی ــــــــدةمــــــــن حیــــــــث ســــــــعر  اإلق                    ومــــــــدة الســــــــماح  الفائ
مــن إجمـــالي المدیونیـــة الخارجیـــة للبلـــدان % 45,1لواقـــع إلـــى ارتفــاع مســـاهمة القـــروض الخاصـــة مـــنویشــیر هـــذا ا
نظرا الستخدام فوائض الدول األعضـاء فـي منظمـة الـدول المصـدرة  1980عام % 63,8إلى  1970النامیة عام 

غالل هـذه الفــوائض للـنفط المودعـة فــي البنـوك العالمیــة، فـي ظــل غیـاب مــنهج تنمـوي ذاتــي ومسـتقل فــي كیفیـة اســت
فـــي مشـــروعات تســـاعد فـــي تطـــویر اقتصـــادیاتها بـــل العكـــس فقـــد ســـاهمت هـــذه الفـــوائض فـــي زیـــادة المیـــل الحـــدي 

وبهــذا تحولــت معظــم . لالســتیراد وعــدم تطــویر ونمــو بــاقي القطاعــات بقــدر االزدهــار الــذي حصــل فــي قطــاع الــنفط
  .إلى دول العجزالدول المنتجة للنفط بعد وقت لیس بالطویل من دول الفائض 

ولقد ترتـب علـى اإلفـراط فـي اللجـوء إلـى هـذه القـروض منـذ مطلـع عقـد السـبعینات إلـى التنـامي والوصـول  
وبرزت في شكل أزمة و ظهور حجم هائل من الـدیون الخارجیـة المسـتحقة علـى الـدول  ،إلى الذروة في الثمانینات 

ملیـار دوالر  68,6بعـدما كانـت  1984والر فـي عـام ملیـار د 908النامیة بحیث وصلت مدیونیـة هـذه الـدول إلـى 
دورا واضـحا  لـدول النامیـةلالخارجیـة  یةدیونمأزمة الولقد لعبت .1986والى أكثر من تریلیون عام  1970في عام 

  .في إعادة التركیز على هذا المصدر
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 ل النامیــةلــدو فبعــد أن شــكلت قــروض المصــارف العالمیــة الخاصــة المصــدر الرئیســي للتمویــل الخــارجي ل
ومـا یتصـل بهـا مـن سیاسـات  1982عـام  الخارجیـة یـةدیونمأزمـة ال فـان هـذا المصـدر تراجـع اثـر السـبعیناتخالل 

االســـتثمار األجنبـــي إصـــالح اقتصـــادي والتـــي ســـاهمت بزیـــادة التوجـــه نحـــو تطبیـــق سیاســـة الخصخصـــة وتشـــجیع 
وكـذا ،مویـل خـارجي لـدعم اسـتثماراتها المحلیـة وذلك بالتزامن مـع زیـادة حاجـة العدیـد مـن هـذه الـدول إلـى ت المباشر

  .زیادة االهتمام من قبل الدائنین بمسالة تحویل الدیون إلى أصول إنتاجیة من خالل االستثمارات األجنبیة

منذ منتصف ثمانینات القرن  التمویل الدوليشهد  :العولمة المالیة) اآلن-1985(رابعة المرحلة ال -6-4
ات كبیرة وهائلة  ساهمت في ضخامة رؤوس األموال الدولیة وفي سرعة انسیابها من الماضي وحتى الیوم تطور 

المباشر وأصبح یعتبر من أهم التدفقات  نبيجاأل تنامت تدفقات االستثماربحیث  ،وتغیر نمط تدفقهامكان ألخر 
قد التسعینات لم أما ع. %15ثمانینات على نطاق العالم بأربع مرات وبمعدل سنوي ، فقد تضاعف في الالمالیة 

وخاصة في شكله تختلف االتجاهات التقلیدیة كثیرا عن سابقاتها إذ اتسم بالتركیز العالي فیما بین الدول المتقدمة 
الجدید وفق عملیات االندماج والتملك عبر الحدود كإحدى االستراتیجیات الجدیدة من اجل السیطرة على 

ثم  1996ملیار دوالر عام  227إلى  1985یار دوالر عام مل 186,5بحیث ارتفعت من ،االقتصاد العالمي 
  .وتخطت حاجز التریلیون دوالر خاصة في مجال الخدمات  2000قفزت بشكل كبیر عام 

على غرار االستثمار األجنبي المباشر فإن تحویالت العـاملین المهـاجرین الـذین یحولـون جـزء مـن رواتـبهم 
الســتثمارات األجنبیــة، وتمثــل ضــعف تــدفقات المعونــات الرســمیة وال إلـى بالدهــم أضــحى أهــم مصــدر تمــویلي بعــد ا

التـي كـان مـن الممكـن فـي   تشمل هذه التحویالت تحویالت العمال المهاجرین المتدفقة عبر القنـوات غیـر الرسـمیة
  .حال تسجیل البیانات الخاصة بها أن تؤدي إلى تضخم مبالغ التحویالت

أیــن كانــت ال تتعــدى  1995التحــویالت هــي فــي ارتفــاع مســتمر منــذ وتفیــد بیانــات البنــك الــدولي أن هــذه 
مـن % 40أربـع دول نامیـة قرابـة  منهـا تحتكـر ملیـار دوالر 84,5إلـى  2000ملیار دوالر، ووصـلت فـي عـام  58
 .التحویالت هذه 

أیــن بعـد االزدهــار الــذي عرفتــه تــدفقات المســاعدات اإلنمائیــة الرسـمیة فــي  الثمانینــات مــن القــرن الماضــي 
، فقــد انخفضــت )1989-83(مــن إجمــالي التــدفقات لــرؤوس األمــوال الدولیــة خــالل الفتــرة % 21وصــلت نســبتها 

نتیجــة العجــز فــي موازنــات ، )1998-90( فــي الفتــرة% 11بحــدة فــي التســعینات عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة إلــى 
هــا العــام وبالتــالي انخفــاض حجــم ،أیــن خفضــت مــن إنفاق )1996 -92(دول منظمــة التنمیــة والتعــاون االقتصــادي 

كـان مجمـوع المسـاعدات اإلنمائیــة ) 2001عـام ( ومـع مطلـع القــرن الجدیـد . المسـاعدات اإلنمائیـة المقدمـة أیضـا 
ممـا كــان علیـه فــي عــام % 20الرسـمیة بالقیمــة الدوالریـة المعدلــة بمـا یأخــذ التضـخم فــي عـین االعتبــار أقـل بنســبة 

1990  .  
 تریلیـون 2,2حـوالي 2000حیـث بلغـت فـي سـنة  ،نامیة فهي فـي تزایـد مسـتمر وسـریعمدیونیة الدول ال أما

  . 1990دوالر عام  تریلیون 1,2دوالر مقابل 
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مره  ألول  1967عام ) ماثیو سایمون( علیه  أطلقكما  أوغیر المباشر  األجنبيو بالنسبة لالستثمار       
المالیة في شكل  األوراقسوق  التي تصب في  األجنبیةاالستثمارات  أيالمحفظي  األجنبيتسمیة االستثمار 

من  رتفع ا بحیث ،هائلة منذ بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي زیادةفقد ازداد تدفقه   ،وسندات  أسهم
 1993ملیار دوالر عام  92و  1992ملیار دوالر عام  21حوالي  إلى 1989ملیار دوالر عام  5.5حوالي 

 وأسعارالمال ،  رأسحركة  وأصبحتصارت المضاربة المالیة نشاطا على االقتصاد الحقیقي ومنذ ذلك التاریخ 
كانت التدفقات  2006ففي عام  .عنها مستقلةالدولیة بل باتت  التجارةال تعبر عن حركة  الفائدة وأسعارالصرف 

اریة بین هذه البلدان السبع ضعفا من حجم المبادالت التج أربعینالمالیة بین مجموعة الدول الصناعیة السبع ، 
  .نفسها

ذات الدخل الضعیف ( لدول النامیةتدفقات رؤوس األموال إلى ابعض األرقام والحقائق حول عرض ل فیما یليو 
     ):   2018-2000( لفترةخالل ا )والمتوسط

  ) 2018- 2000(خالل الفترة  تدفقات رؤوس األموال إلى الدول النامیةحجم 

 

   

 $ملیار دوالر   2000 2005 2010 2012 2014 2016 2017 2018

7810 

 

7424 6726 
 

 الدیون الخارجیة رصید  2,2091 2532,3 4023,8 5871,8 7071,2

 الدیون الخارجیة صافي تدفقات  2,5 137,5 195,0 585,1 542,3 210.6 734.4 528.7
اتصادرات السلع والخدم  1499,1 3128,6 5634,5 7250,8 7658,8 6134,3 6949,2 -  

مباشر أجنبي استثمار  131,1 263,0 538,8 549,4 536,1 470.3 471.5 468.6  
المحفظة استثمار  14,3 66,1 118,2 89,0 80,8 44.6 68.9 34.9  

- 162 ,8  
 

158 218  
 

 المنح والمساعدات  - 108,5 131,5 133,7 161,6

لینتحویالت العام  73,0 170,8 300,0 362,8 406,9 415.4 446.7 481.5  
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 المحاضرة الخامسة: المؤسسات المالیة الدولیة
 
 
 

كبحث للطلبة تطلب بل قدمتال   


