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 :المقدمة
 ألنه یمثلیحتل التمویل الدولي الجانب األكثر أهمیة ضمن المواضیع التي یتناولها االقتصاد الدولي 

وبالتالي تظهر .وانتقال رؤوس األموال دولیا الجانب الثاني من العالقات االقتصادیة الدولیة المرتبط بتوفیر
الفتة عرفت زیادة  التي، تدفقات رؤوس األموال بین الدول ركةالتمویل الدولي كونه یرصد حبضرورة االهتمام 

ولعل من أهم أشكال حركة رؤوس األموال .  في أشكالهاوتغیر وفي سرعة انسیابها من مكان ألخر لالنتباه 
ولكن منذ ثمانینات القرن الماضي خاصة بعد  ،الدولیة االقتراض الدولي الذي یعتبر األهم واألقدم على اإلطالق 

 .تأزم مدیونیة الدول النامیة أخذت األشكال األخرى في الظهور والتطور

  :التي جاءت في شكل محاضرات،التمویل الدولي اتموضوع مختلف لیتناول العمل هذا جاء األساس هذا وعلى

 ومن جهة أخرىه تطور  مسارنشأته و  استعراضو  للتعریف باالقتصاد الدولي وهي كمدخل :المحاضرة األولى 
  .التطور إلى جانب اآلثار،الدوافع ، التمویل الدوليمفهوم تحدید 

بحیث یأتي سردها وفق  ،الدولي أشكال التمویل إلىابتدءا من هذه المحاضرة سوف نتطرق  :المحاضرة الثانیة
من حیث المفهوم لقروض الخارجیة ا كأول شكل سنتعرضو  ،أهمیتها في تمویل التنمیة االقتصادیة للدول النامیة

   .األسباب والحلول
  . یرتبط به بكل أبعاده وكل ما المباشر األجنبيالستثمار ا أال وهو ثاني شكل تتناول :المحاضرة الثالثة
الذین یحولون جزء من رواتبهم إلى بالدهم  المغتربینتحویالت في مثل ویتثالث شكل  تخص :المحاضرة الرابعة

   .المباشرة أضحى أهم مصدر تمویلي بعد االستثمارات األجنبیةالذي 
ومختلف الجوانب  األشكال،من حیث المفهوم  المساعدات الخارجیة وهو رابع شكلتشرح  :المحاضرة الخامسة

  .األخرى
 أياالستثمار المحفظي  أو غیر المباشر األجنبيالستثمار ا المتمثل فيو خر شكل آتحلل  :المحاضرة السادسة

  .وسندات أسهمالمالیة في شكل  األوراقسوق  التي تصب في  األجنبیةاالستثمارات 
  الدولي صندوق النقدالدولي مثل  التي تهتم بالتمویل المؤسسات المالیة الدولیة عرضت :ةبعالمحاضرة السا

.الدولي البنكو

النظام النقدي الدولي، سعر الصرف (وتجدر اإلشارة هنا انه تم الفصل بین مواضیع مقیاس المالیة الدولیة 
ها الطالب على مستوى التي تلقا) میزان المدفوعات، التدفقات المالیة الدولیة، المؤسسات المالیة الدولیة

الدولي  أشكال التمویل(التمویل الدولي مقیاس ومواضیع  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي السنة الثالثة لیسانس
أولى ماستر في نفس لقاها الطالب على مستوى السنة یتالتي  )المؤسسات المالیة الدولیة ،بأكثر تفصیل

 كلیة لطلبة نوفر أن العمل هذا خالل من نأمللذا . التخصص حتى ال یكون هناك تكرار بل تكملة للمواضیع
 یتناول ،)بعد محاضرات في المالیة الدولیة (آخر مرجعا عموما التسییر وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم

    .والشرح التبسیط من بنوع وذلك ، التمویل الدوليمقیاس  یشملها التي الرئیسیة الموضوعات أهم

 



 

  

  

  

   :المحاضرة األولى
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  لتمویل الدولياللتعریـف باالقتصـاد الدولـي و  مدخل عام: المحاضرة األولى

  :االقتصاد الدولي - أوال
  :ماهیة االقتصاد الدولي -1
إذ اتضحت ،بالعالقـات االقتصادیة الدولیة كما استقر أخیرا تسمیته یسمى موضوع االقتصاد الدولي    

خصوصیة موضوع العالقـات االقتصادیة الدولیة مع نشأة علم االقتصاد ذاته وتأكدت هذه الخصوصیـة مع 
وفي الوقت الحاضر فإنه ما یؤكد موضوع العالقات االقتصادیة الدولیة ما هو مشاهد  1،تطور هذا العلم ونموه

فقد أصبح .أن االقتصادیات الدولیة هي نفسها عناصر وحدة اقتصادیة أوسع مدى هي االقتصاد العالمي من
وهو یمتلك هیكال خاصا به قابال للتغییر من وقت آلخر بتغیر  ،االقتصاد الدولي حقیقة اقتصادیة واضحة 

وعلیه یمكن تعریف .2الدولیةأي مختلف االقتصادیات  ،األوضاع والظروف التي تمر بها العناصر المكونة له
بأنه ذلك الكل الذي یحتوي على أجزاء دول العالم المختلفة كغطاء تتعامل مع بعضها البعض " االقتصاد الدولي

وقد أخذ هذا التبادل والتفاعل شكل التبادل الدولي ومن البدیهي أن یقوم .3"من خالل آلیة محددة هي آلیة السوق
ن هنا تظهر العناصر المختلفة الداخلة في تعریف االقتصاد الدولي أال وهو وم. التبادل على أساس التخصص

هیكل للتبادل الدولي یقوم على أساس تقسیم معین من العمل الدولي في إطار السوق الدولیة ویرتبط بهذا "
سیطر وآخر الهیكل كیفیة توزیع القوى السیاسیـة واالقتصادیة بحیث تقسم األجزاء المكونة له إلى طرفین طرف م

وبما أنه یعتبر موضوع العالقات االقتصادیة الدولیة فإنه یدرس كافة المعــامالت االقتصادیة . 4"مسیطر علیه
وانسیاب  ،فتبــادل السلع والخدمات بین دولة وأخرى،5التي تتم بین دول مختلفة تخضع لسلطات حكومیة مختلفة

  .كلها مواضیع االقتصاد الدولي والهجرة الدولیة للسكان،رؤوس األموال فیما بینها

  :نشأة االقتصاد الدولي -2
في الحقیقة إن دراسة العالقات االقتصادیة الدولیة قد أخذت مكانتها في األدب االقتصادي على ید كتاب 

      18ثم تدرج من بعدهم االقتصادیون التقلیدیون اإلنجلیز في القرن ،المذهب التجاري في القرن السابع عشر
كانت كل دراساتهم ومقاالتهم في أبواب خاصة لمعالجة موضوع التجارة الخارجیة أو التجارة الدولیة كما و  19و

إال أن ظاهرة انتظام أجزاء العالم المختلفة في نطاق االقتصاد الدولي بصفة ،6أصبحت تسمى في وقت الحق
ت االقتصادیة بین أجزاء العالم فقبل ذلك التاریخ كانت العالقا، 19شاملة ظاهرة ترجع إلى منتصف القرن 

ذا تتبعنا المراحل التاریخیة لتطور العالقـــات االقتصادیة الدولیة أین عرفت أقصى مدى  ،المختلفة ضعیفة جدا وإ
حیث شهد اقتصاد  ،وذروة من الرخاء االقتصادي في فترة الحرب العالمیة الثانیة ومن قبلها أزمة الكساد الكبیر

                                                             
   .13، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  "أساسیات االقتصاد الدولي "  ،ومجدي محمود شھابعادل أحمد حشیش  -1
  .4، ص 2004، الدار الجامعیة الجدیدة،  "العالقات االقتصادیة والنقدیة الدولیة: االقتصاد الدولي" ،زینب حسین عوض هللا  -2
  .7، ص 2006دار الجامعیة الجدیدة، ، ال "االقتصاد الدولي المعاصر "  ،مجدي محمود شھاب -3
  .8، صنفس المرجع السابق -4
  .5، ص 1998، "، الدار الجامعیة للطباعة و النشر "نظرة عامة على بعض القضایا: االقتصاد الدولي" ،زینب حسین عوض هللا  -5
  .3، ص مرجع سبق ذكره،  "العالقات االقتصادیة والنقدیة الدولیة: االقتصاد الدولي" ،زینب حسین عوض هللا  -6
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فهكذا عرف هذا ،ورة تنمیة العالقـات االقتصادیة الدولیة والتجارة الدولیة لتدعیمه وتنمیتهعالم مابعد الحرب ضر 
سواء تعلق األمر بتسهیل تبادل السلع :العالم فترة االزدهار االقتصادي إذ أنشئت عدة منظمات لتنظیمه

  .7أو تسهیل إجراءات المدفوعات الناتجة عن هذه المبادالت،والخدمات ما بین الدول

  :تطور االقتصاد الدولي -3
لقد عرف االقتصاد العالمي في فترة نهایة الخمسینات وبدایة الستینات نوع من الترابط واالندماج بسبب عودة     

كما حققت دول العالم الثالث معدالت نمو عالیة بعدما ،أوروبا والیابان من جدید كقوتین اقتصادیتین هائلتین 
إذ سجلت هذه الدول معدالت  ،ل وذلك لحصول معظمها على االستقالل السیاسيكانت تعاني حالة ركود من قب

وارتبط هذا النمو .٪5إلى  4٪ بینما كان هذا المعدل لدى الدول الصناعیة یقدر بـ  6و 5نمو تتراوح ما بین 
لتي كانت وتزامن أیضا باستقرار كبیر في األسعار وتحكم في معدالت التضخم ا،٪8إلى  7بنمو في التجارة من 

  .٪7و 2تتراوح بین 

إذ  ،فما إن دخلنا السبعینات حتى بدأت الصورة تتغیر بشكل كبیر  ،ولكن لم یبقى الحال على هذا المنوال     
تفاقم ،البطـالة ،ارتفاع في معدالت التضخم: اجتاحت االقتصاد العالمي أزمة عارمة لها عدة أوجه ومظاهر

مشكلة المدیونیة الخارجیة  ،انهیار النظام النقدي الدولي وتعویم أسعار الصرف،الطاقةمشكلة البیئة وتلوثها أزمة 
ن كانت معظم هذه المظاهر قد . إلخ...بالنسبة للدول النامیة وظهور مشكالت الغذاء على المستوى العالمي وإ

ه األزمة بحكم الصالت برزت في الدول المتقدمة إال أن بلدان العالم الثالث قد تأثرت بشكل قوي من جراء هذ
  .8والروابط التي تربطها بالمجتمع الرأسمالي فنتج عن ذلك ضعف في حركة النمو والتنمیة فیها

بعدها اتسم ،فترة االزدهار لم تدم سوى عقدین الواقعین مابین أوائل الخمسینات وأوائل السبعیناتإال أن     
هبوط أسعار السلع ،والصعوبات بسبب الدیون الحادة االقتصاد العالمي وحتى الثمانینات بكثرة التوترات 

مما أدى بالدول النامیة على تكییف ،كثرة المنازعات التجاریة وعدم استقرار أسعار الصرف ،األساسیة
  .اقتصادیاتها والتنسیق في السیاسات االقتصادیة الكلیة لتوفیر إستراتیجیة متماسكة إلنعاش التجارة والنمو والتنمیة

      لعقد األخیر من القرن العشرین یدرك مدى التطورات االقتصادیة والمالیة التي تسارعتل والمالحظ
واتساعها  وتركت آثارا مضاعفة على مختلف جوانب االقتصاد العالمي، ومع تزاید وتسارع وتیرة هذه التطورات

مولیة في التأثیر على شملت عدة نواحي اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة مما یضفي علیها نوعا من الش حتى
اجتاحت العالقــات االقتصادیة التي  "بالعولمة  "تحت مظلة ما یعرف األوضاع الداخلیة والخارجیة لدول العالم،

الدولیة وغیرت من جوهر هذه العالقــات وفي شكلها واإلطار الذي یحكمها، األمر الذي أفضت إلیها التطورات 
المعاصرة في تشكیل نظام عالمي جدید القائم على درجة االعتماد المتبادل بفعل اتفاقیات تحریر التجارة 

وتعمیق الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي حولت العالم إلى قریة عالمیة العالمیة، والتحول آللیات السوق، 

                                                             
  .6، ص مرجع سبق ذكره،  "نظرة عامة على بعض القضایا: االقتصاد الدولي" ،زینب حسین عوض هللا  -7
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التي  متنافسة األطراف تختفي فیها الحدود السیاسیة للدول الوطنیة، والتي تصف بشكل عام التحوالت الحدیثة
  :ن خاللشهدها االقتصاد العالمي وأهم السمات الحالیة الممیزة للبیئة التجاریة والمالیة الدولیة م

 ولعـل مـن أبـرز ظـواهر التحـوالت االقتصـادیة المعاصـرة ،تلـك التكـتالت : االتحادات االقتصـادیة الدولیـة
جعلت اقتصادیات الدول أكثـر انـدماجا وتكـامال خاصـة مـع نهایـة القـرن العشـرین وبدایـة االقتصادیة اإلقلیمیة التي 

 .القرن الماضي بروز الغالبیة العظمى منهاحیث شهدت حقبة التسعینیات من .القرن الحادي والعشرین
 لحركة الدولیة لرؤوس األموال مظهرا أساسیا من مظاهر التكامل ا تعتبر: تكامل أسواق المال العالمیة

فهذه األخیرة تعد القناة التي تتدفق من  ،المالي الدولي التي ترتبط ارتباطا وثیقا بكفاءة األسواق المالیة الدولیة
وتتم حركة هذه التدفقات استجابة لالختالفات الموجودة  ،المالیة المختلفة عبر مختلف دول العالم خاللها األدوات

تحركات  ىخاصة في معدالت الفائدة وفي درجات وأشكال الرقابة المفروضة عل ،فیما بین األسواق المختلفة 
 . رأس المال 
 توضح التقاریر الدولیة ، انه : زیادة أهمیة تدفقات رأس المال الخاص و االستثمار األجنبي المباشر

االستثمار األجنبي المباشر في أنحاء العالم في و  رأس المال الخاص ابتداء من منتصف الثمانیات بدأت تدفقات
 .الزیادة

 ة الجنسیات تعتبر في كل معاییرها حیث أن الشركات متعدد: تعاظم دور الشركات متعددة الجنسیات
من أحد السمات األساسیة للعولمة وتأثر بقوة على االقتصاد العالمي من خالل ما یصاحبه نشاطها في شكل 
استثمارات مباشرة لنقل التكنولوجیا والخبرات التسویقیة وتأكید ظاهرة العولمة في كافة المستویات اإلنتاجیة الحالیة 

یقیة واإلداریة، و ممیزاتها أنها شركات عمالقة ذات اإلمكانیات التمویلیة الهائلة تلعب دور والتكنولوجیة والتسو 
 .القائد في الثورة التكنولوجیة التي نقلت الفن اإلنتاجي إلى أن أصبح فنا إنتاجیا  كثیف المعرفة

  :التمویل الدولي  - ثانیا
  :مفهوم التمویل الدولي  -1

ذلك الجانب من العالقات االقتصادیة الدولیة المرتبط بتوفیر رؤوس األموال دولیا یقصد بالتمویل الدولي       
 فهذه العالقات تشمل بعدین أساسین األول یتمثل في الجانب السلعي لالقتصاد الدولي والثاني هو الجانب النقدي

فة إلى التدفقات الدولیة لرأس أو المالي الذي عادة ما یرافق انسیاب السلع والخدمات فیما بین دول العالم  باإلضا
المال ألغراض االستثمار الخارجي بمختلف أشكاله وبالتالي تظهر أهمیة التمویل الدولي كنتیجة حتمیة للعالقات 

 :المالیة والنقدیة في االقتصاد الدولي والتي یمكن تصنیفها إلى المجموعات الرئیسیة التالیة 

  .  ت التجاریة بما في ذلك الصادرات والواردات بین مختلف الدولالحسابات المترتبة على المبادال –     
  .التدفقات الدولیة لرؤوس األموال بكل أشكالها  –     
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االلتزامات المالیة على البلدان المترتبة على األوضاع السیاسیة السائدة في العالم كما هو الحال في  –    
  .)1(تعویضات الحروب

  :التمویل الدوليدوافع اللجوء إلى  -2
إن هناك العدید من الدوافع التي تدفع باتجاه حركة رؤوس األموال بین الدول بأشكالها المختلفة، والتي     

تختلف باختالف وجهات النظر بین الدول المتلقیة لرأس المال وهي غالبا الدول النامیة والدول المانحة لرأس 
  :، بحیث نجد أن)المصدرة(المال 

  )2(:تسعى من وراء تدفق رؤوس األموال تحقیق ما یلي: الدول المصدرة لرأس المال -2-1
 أي الحصول على إیرادات وأرباح أعلى بحیث تتجه رؤوس األموال عادة نحو  :البحث عن عائد أكبر

ضعیفة المناطق التي ترتفع فیها العوائد واألرباح، إذ تنتقل إلى الدول النامیة أین درجة منافسة المشروعات 
 .ومن المفترض أن ترتفع األرباح فیها

 خفض فیها تكالیف نتتجه رؤوس األموال نحو إقامة المشروعات في الدول التي ت :انخفاض تكالیف اإلنتاج
 .من حیث وفرة المواد الخام والید العاملة الرخیصة وغیرها من عوامل اإلنتاج األخرى،عناصر اإلنتاج 

 وس األموال من اجل السیطرة على األسواق الخارجیة والقضاء على تتجه رؤ  :السیطرة على األسواق
 .المنافسة

 خفض نالتي تمن الدول بحیث تنتقل رؤوس األموال  :التغیرات النسبیة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف
الصرف دور في تحرك أسعار كما أن لتغیرات  ، فیها أسعار الفائدةإلى الدول التي ترتفع  أسعار الفائدة فیها

 .الستفادة من هذه التغیراتلرؤوس األموال بین الدول 
 التي یتم إتباعها في الدول المصدرة لرؤوس األموال سواء كانت إداریة  :التخلص من اإلجراءات والسیاسات 

 .أو ضریبیة أو أیة إجراءات أخرى
 والتي تفرضها الدول التي تتجه  :الصلة التخلص من الحمایة الجمركیة واإلداریة وكافة القیود األخرى ذات

 .حركة رؤوس األموال نحو االستثمار فیها
 یتم والتي  :التمتع بالتسهیالت والمزایا واإلعفاءات الضریبیة واإلجراءات األخرى في الدول المستقبلة

 .اتخاذها من اجل تحفیز توجه رؤوس األموال نحوها
 ع الرئیسیة لحركة التمویل الدولي فیما مضىوكان من الدواف :استغالل الموارد الطبیعیة. 

إن دوافع ومبررات التمویل الخارجي تعود  :خاصة بالنسبة للدول النامیة ةبالنسبة للدول المتلقی -2-2
التمویل في ظل تالل الحاصل في العالقة بین مستوى التنمیة االقتصادیة المطلوب والحاجة إلى خإلى اال

                                                             
  . 29، ص  1999، األردن ،  عمان ،، دار مجدالوي للنشر  "التمویل الدولي"تقي الحسني،  نعرفا -1
  .157-155، ص ص 2004عمان،األردن،  ،لطبعة األولىا ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، "الدوليالتمویل " فلیح حسن خلف،  -2
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االستیراد احتیاجات  تلبیةاالحتیاجات االستثماریة وعجز الصادرات عن تلبیة عجز المدخرات المحلیة عن 
  : وهذا یرتبط بوجود فجوتین للتمویل هما

  تتمثل فجوة التمویل المحلیة في الفرق بین حجم المدخرات ):الفجوة االدخاریة(فجوة التمویل المحلیة 
المستهدف، وهذا یعني أن هذه الفجوة تتسع كلما كان ، وحجم االستثمارات الالزمة لتحقیق معدل النمو  المحلیة

معدل االدخار اقل من معدل االستثمار الذي تتطلبه عملیة التنمیة االقتصادیة ومن ثم تكون هناك حاجة إلى 
من اجل التمكن من تلبیة متطلبات اإلنفاق االستثماري الالزم ( )9(تمویل خارجي من اجل سد هذه الفجوة

  ).للتنمیة
 ترتبط فجوة التمویل الخارجي بعجز حصیلة الصادرات  :)فجوة التجارة الخارجیة(لتمویل الخارجي فجوة ا

صادرات الدول النامیة معدالت طلب اقل مقارنة بمعدالت  ف، بحیث تعر ) 10(عن تلبیة متطلبات االستیراد
مرتفعة ومستمرة في وارداتها سواء لألغراض االستهالكیة أو اإلنتاجیة وهو ما یشكل أساس فجوة التمویل 

  .الخارجي
وجود فجوة التمویل المحلي وفجوة التمویل الخارجي تبرز الحاجة الماسة والواسعة للتمویل الدولي لونتیجة  

  .مواجهة الفجوتین والتي تشكل الدول المتقدمة مصدره األساسيل

وبهذا تبرز األهمیة الواضحة والكبیرة للتمویل الدولي لكل من الدول النامیة والدول المتقدمة، وتزداد هذه 
األهمیة في الوقت الحاضر نتیجة العالقات االقتصادیة المتزایدة بین الدول، بسبب اتجاهات العولمة التي 

منت تحریر حركة رؤوس األموال بین الدول بدرجة اكبر إضافة إلى تحریر السلع وتحریر األسواق وتقلیص تض
درجة تدخل الدول في هذه الحركة، مما أدى إلى زیادة أهمیة التعامالت المالیة بین الدول والتي ترافق كافة 

  .)11(محرك لهاأشكال التعامالت االقتصادیة التي تتم فیما بینها ویشكل أساسها وال

  :تطور هیكل التمویل الدولي -3
  .شهد االقتصاد العالمي أربعة مراحل للتمویل الدولي، وفیما یلي توضیحا لهذه المراحل

كانت حركة رؤوس األموال في  :قبل الحرب العالمیة األولى) 1914- 1870(المرحلة األولى  -3-1
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 أمریكایة بالموارد في اغلبها موجهة نحو المناطق الغن% 25

،أما بریطانیا فقد زادت العوائد المتأتیة من جراء هذه االستثمارات  )12(المناطق بصورة تدریجیة باالقتصاد الدولي 

                                                             
  ناالطبعة األولى ،عم ،مناھج للنشر والتوزیعال، دار "تجارب عربیة :وسیاسات االصالح خارجيالتمویل ال "عدنان حسین یونس،  -9

  .34ص    2011األردن، 
  .31، ص ذكرهمرجع سبق فلیح حسن خلف،    -10
  .37، ص  نفس المرجع السابق  -11
  . 14- 13ص ص ،2012،األردن ن ا،عم، دار صفاء للنشر والتوزیع )"مدخل حدیث( التمویل الدولي "عبد الكریم جابر العیساوي، -12
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وتعویض العجز الدائم الذي كانت تعانیه في میزانها التجاري، بحیث استفادت من وارداتها من الغذاء والمواد 
الخام المنخفضة السعر غیر أن التدفق الهائل لرأس المال االستثماري إلى الخارج ساهم في تراجع الصناعة 

نت فیه بریطانیا تحاول أن تحافظ على قوتها البریطانیة واالقتصاد البریطاني بصفة عامة، ففي الوقت الذي كا
صاعدة كالوالیات المتحدة وألمانیا صناعیة الصناعیة خاصة في صناعة الحدید والصلب والنسیج ظهرت قوى 

  .)13(في مجال صناعات النفط وصناعة السیارات

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

ها في الوالیات المتحدة األمریكیة فیتبل وتص )14(األوروبیة الرئیسیة المتحاربة على تقلیص استثماراتها في الخارج
وفي أمریكا الجنوبیة، بینما خرجت الوالیات المتحدة األمریكیة دائنة من الحرب، وبالتالي تغیرت مراكز الدول 
وأصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة الممول الرئیسي في العالم بعد أن قامت بریطانیا بتصفیة معظم استثماراتها 

ملیار دوالر مقارنة  16الستثمارات األجنبیة المباشرة اغت حصة الوالیات المتحدة األمریكیة من في العالم، فقد بل
    .)15(ملیار دوالر 47.5بنحوالذي كان بحجم االستثمار الدولي 

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

 1948 حیث أرسلت الوالیات المتحدة األمریكیة سنة ،التمویل الدوليالمساعدات تمثل عنصرا مهما في 
ادة ملیار دوالر بهدف إع 12إلى دول أوروبا الغربیة من خالل مشروع مارشال بقیمة تقدر بـ المساعدات 

، وخالل النصف الثاني من الخمسینیات بدأت أوضاع الدول األوروبیة تتحسن ودخلت أوروبا مجال )16(تعمیرها
  :)17(عدة أسبابلتقدیم رؤوس األموال إلى الدول النامیة وذلك 

 .منافسة الوالیات المتحدة في هذه الدول -
 ).1958(األمریكي ان المدفوعات 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  -

  . )18(التنمیة األول خالل ستینات القرن الماضي
أمـا بالنســبة للـدول النامیــة فقـد تبــین عـدم كفایــة اإلعانـات المقدمــة لتمویـل متطلبــات التنمیـة فــي هـذه الــدول 

مـن مجمـوع % 1فـي حـین قـدر الحـد األدنـى للنسـبة المطلوبـة فـي ذلـك الوقـت بمـا یعـادل % 0,6بحیث لم تتجاوز 
ة إلـى مجمـوع الـدخل القـومي للـدول المتقدمـة الدخل القومي للدول المتقدمة، كما أن نسـبة المـنح واإلعانـات األجنبیـ

                                                             
ن  اللنشر والتوزیع، الطبعة األولى ،عمدار المناھج ، "مقدمة في المالیة الدولیة" نوزاد عبد الرحمن الھیتي و منجد عبد اللطیف الخشالي،  -13

  . 21، ص 2007األردن ،
  .22، ص نفس المرجع السابق  -14
  . 14، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد الكریم جابر العیساوي  -15
  . 24، ص ، مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرحمن الھیتي و منجد عبد اللطیف الخشالي   -16
  . 15، ص ذكره، مرجع سبق عبد الكریم جابر العیساوي  -17
  . 24، ص ، مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرحمن الھیتي و منجد عبد اللطیف الخشالي   -18
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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
مـــــن ســـــنة % 80التـــــي بلغـــــت مـــــا یعـــــادل ) 1975-1961(الباســـــیفیك خـــــالل الفتـــــرة أوروبـــــا وشـــــرق آســـــیا ودول 

  . 19األساس
كما أن الدول النامیة ازدادت حاجاتها إلى تمویل العجوزات المتزایدة فـي الحسـابات التجاریـة للـدول النامیـة 

ـــنفط  بنســـبة  1973(علـــى إثـــر الصـــدمتین النفطیتـــین األولـــى  تعـــدیل  1979(والثانیـــة %)  400تعـــدیل أســـعار ال
، التـــي تـــأثرت أیضـــا بفعـــل تـــدهور أســـعار صـــادرات الـــدول النامیـــة مـــن المـــواد  20%) 150أســـعار الـــنفط  بنســـبة 

وبالتــالي تــم تمویــل عجــوزات مــوازین مــدفوعات هــذه الــدول مــن خــالل تزایــد االقتــراض وبالــذات مــن البنــوك  ،الخــام
یـــر باتجـــاه التركیـــز علـــى قـــروض المصـــارف العالمیـــة بـــدأ التغیالتجاریـــة الدولیـــة  ذات الشـــروط المتشـــددة، وبـــذلك 

مـــن  اإلطـــرافالخاصــة والحـــد مــن القـــروض الرســمیة الثنائیـــة التـــي تعقــدها الحكومـــات والقــروض الرســـمیة متعــددة 
                   ومــدة الســماح  الفائــدةمــن حیــث ســعر  اإلقــراضجانــب المؤسســات االقتصــادیة العالمیــة ، وهــذا یعنــي تعقیــد شــروط 

مــن إجمـــالي المدیونیـــة الخارجیـــة للبلـــدان % 45,1شــیر هـــذا الواقـــع إلـــى ارتفــاع مســـاهمة القـــروض الخاصـــة مـــنوی
نظـــرا الســـتخدام فـــوائض الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة الـــدول  )21(1980عـــام % 63,8إلـــى  1970النامیـــة عـــام 

فـي كیفیــة اسـتغالل هــذه المصـدرة للـنفط المودعــة فـي البنــوك العالمیـة، فــي ظـل غیــاب مـنهج تنمــوي ذاتـي ومســتقل 
الفــوائض فــي مشــروعات تســاعد فــي تطــویر اقتصــادیاتها بــل العكــس فقــد ســاهمت هــذه الفــوائض فــي زیــادة المیــل 

وبهـذا تحولــت . الحـدي لالسـتیراد وعـدم تطــویر ونمـو بـاقي القطاعــات بقـدر االزدهـار الــذي حصـل فـي قطــاع الـنفط
  .دول الفائض إلى دول العجز معظم الدول المنتجة للنفط بعد وقت لیس بالطویل من

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  1984ملیـار دوالر فـي عـام  908النامیة بحیث وصلت مدیونیـة هـذه الـدول إلـى 
دورا  لــدول النامیــةلالخارجیــة  یــةدیونمأزمــة الولقــد لعبــت .  198622والــى أكثــر مــن تریلیــون عــام  1970فــي عــام 

  .واضحا في إعادة التركیز على هذا المصدر
 لــدول النامیــةفبعــد أن شــكلت قــروض المصــارف العالمیــة الخاصــة المصــدر الرئیســي للتمویــل الخــارجي ل

ومـا یتصـل بهـا مـن سیاسـات  198223عام  الخارجیة یةدیونمأزمة ال فان هذا المصدر تراجع اثر السبعیناتخالل 
االســـتثمار األجنبـــي إصـــالح اقتصـــادي والتـــي ســـاهمت بزیـــادة التوجـــه نحـــو تطبیـــق سیاســـة الخصخصـــة وتشـــجیع 

وكـذا ،جي لـدعم اسـتثماراتها المحلیـة وذلك بالتزامن مـع زیـادة حاجـة العدیـد مـن هـذه الـدول إلـى تمویـل خـار  المباشر
  .زیادة االهتمام من قبل الدائنین بمسالة تحویل الدیون إلى أصول إنتاجیة من خالل االستثمارات األجنبیة

                                                             
 اإلسكندریة، مصر، دون تاریخ ،،الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع"دراسات في السیاسات المالیة " حامد عبد المجید دراز، -19

  .172ص
  .44، ص 2011 مرجع سبق ذكره ،عدنان حسین یونس  -20
  . 32، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد الكریم جابر العیساوي  -21
  .78، ص مرجع سبق ذكرهعدنان حسین یونس،   -22 
  .59، ص بق اسالمرجع نفس ال  -23 
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منذ منتصف ثمانینات القرن  التمویل الدوليشهد  :العولمة المالیة) اآلن-1985(رابعة المرحلة ال -6-4
الماضي وحتى الیوم تطورات كبیرة وهائلة  ساهمت في ضخامة رؤوس األموال الدولیة وفي سرعة انسیابها من 

المباشر وأصبح یعتبر من أهم التدفقات  نبيجاأل تنامت تدفقات االستثماربحیث  ،وتغیر نمط تدفقهامكان ألخر 
أما عقد التسعینات . %15ثمانینات على نطاق العالم بأربع مرات وبمعدل سنوي ، فقد تضاعف في ال)24(المالیة 

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

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

الـذین یحولـون جـزء مـن رواتـبهم على غرار االستثمار األجنبي المباشر فإن تحویالت العـاملین المهـاجرین 
  26إلــى بالدهــم أضــحى أهــم مصــدر تمــویلي بعــد االســتثمارات األجنبیــة، وتمثــل ضــعف تــدفقات المعونــات الرســمیة

التـي كـان مـن الممكـن   وال تشمل هذه التحویالت تحویالت العمال المهـاجرین المتدفقـة عبـر القنـوات غیـر الرسـمیة
  .أن تؤدي إلى تضخم مبالغ التحویالتفي حال تسجیل البیانات الخاصة بها 

أیــن كانــت ال تتعــدى  1995وتفیــد بیانــات البنــك الــدولي أن هــذه التحــویالت هــي فــي ارتفــاع مســتمر منــذ 
مـن % 40أربـع دول نامیـة قرابـة  منهـا تحتكـر ملیـار دوالر 84,5إلـى  2000ملیار دوالر، ووصـلت فـي عـام  58
 . 27التحویالتهذه 

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

نتیجــــة العجــــز فــــي ، 28 )1998-90( فــــي الفتــــرة% 11بحــــدة فــــي التســــعینات عقــــب انتهــــاء الحــــرب البــــاردة إلــــى 
،أیـــن خفضـــت مـــن إنفاقهـــا العـــام وبالتـــالي  29 )1996 -92(موازنـــات دول منظمـــة التنمیـــة والتعـــاون االقتصـــادي 

كـــان مجمــــوع ) 2001عــــام ( ومــــع مطلـــع القــــرن الجدیـــد . انخفـــاض حجـــم المســــاعدات اإلنمائیـــة المقدمــــة أیضـــا 
ممـا % 20ما یأخـذ التضـخم فـي عـین االعتبـار أقـل بنسـبة المساعدات اإلنمائیة الرسمیة بالقیمة الدوالریة المعدلة ب

  .  30 1990كان علیه في عام 
 تریلیـون 2,2حـوالي 2000حیـث بلغـت فـي سـنة  ،مدیونیة الدول النامیة فهي فـي تزایـد مسـتمر وسـریع أما

  . 199031دوالر عام  تریلیون 1,2دوالر مقابل 
                                                             

  . 27، ص ، مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرحمن الھیتي و منجد عبد اللطیف الخشالي   -24
  . 73، 72ص ، ص ذكره، مرجع سبق عبد الكریم جابر العیساوي  -25

، نقال عن الموقع 3إ س ص /2004/284، نشرة اخباریة رقم  "المساعدات ترتفع طفیفا فقط...تدفقات رؤوس األموال"  ،البنك الدولي - 26
     ar.pdf-284-/NEWS/press Release/20193367/pr2004worldbank.org.http://siteresources                   : االلكتروني

27- World Bank, " Global Development Finance" ‚ Report 2008, p35,   
  .164، ص مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرحمن الھیتي و منجد عبد اللطیف الخشالي ،  - 28
  .262، ص  نفس المرجع السابق   - 29
 ، صS/2002/225بیان صحفي رقم  " البنك الدولي یتوقع انتعاشا عالمیا ویحث على زیادة المساعدات للبلدان الفقیرة" البنك الدولي  - 30
  :نقال عن الموقع االلكتروني . 13/03/2002،  الصادر بتاریخ  2

                                                               ar.pdf-http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/pr031302  
31- World Bank," Global Development Finance"‚ Report 2010,  p24  
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مره  ألول  1967عام) ماثیو سایمون( علیه  أطلقما ك أوغیر المباشر  األجنبيوبالنسبة لالستثمار       
المالیة في شكل  األوراقسوق  التي تصب في  األجنبیةاالستثمارات  أيالمحفظي  األجنبيتسمیة االستثمار 

من  رتفع ا بحیثهائلة منذ بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي،  زیادةوسندات ، فقد ازداد تدفقه  أسهم
 1996ملیار دوالر عام  92و 1992ملیار دوالر عام  21حوالي  إلى 1989ملیار دوالر عام  5.5حوالي 

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

ضعفا من حجم المبادالت التجاریة بین هذه البلدان السبع  أربعینالمالیة بین مجموعة الدول الصناعیة السبع ، 
  . 32نفسها

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

  ) 2018-2000(خالل الفترة  حجم تدفقات رؤوس األموال إلى الدول النامیة): 01(الجدول رقم 

 :من إعداد الباحث استنادا إلى معطیات : المصدر
,2020 ",REPORTS 2017,2019INTERNATIONAL DEBT STATISTICS, "The World Bank - 

",REPORT 2018, P27DEVOLOPMENT INDICATEURS, "The World Bank - 
- The World Bank  " , MIGRATION AND REMITTANCES: RECENT DEVELOPMENTS 
AND OUTLOOK",MIGRATION AND DEVELOPMENT BRIEF 30, December 2018,p3 

  
  
 

                                                             
، "1990قیاس وتحلیل اثر التدفقات المالیة الدولیة في التنمیة االقتصادیة في بلدان نامیة مختارة خالل المدة " ،ایراھیم موسى.د.م.أ -  32

  .5،ص2009العدد التاسع عشر،  ،0المجلد  مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة، جامعة بغداد،

 $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
 صادرات السلع والخدمات  1499,1 3128,6 5634,5 6949,3 7295,2 6205,7 7070,6 7755,8

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  

160 ,5  
  
 

165 ,0  
 

161 ,5  
 
 

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

 تحویالت العاملین  73,0 170,8 300,0 362,8 406,9 415.4 446.7 481.5
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  : اآلثار االقتصادیة للتمویل الدولي -4

 33 :من أهم اآلثار االیجابیة نجد ما یلي :اآلثار االیجابیة -4-1
اإلنتاجیة  توفیر الموارد المالیة الالزمة لتلبیة النقص في الموارد المحلیة والالزمة النجاز االستثمارات -

 .الضروریة

وبالذات من خالل الضرائب التي یتم فرضها على  یساهم التمویل الدولي في تحقیق إیرادات مالیة للدول -
وكذا من خالل الضرائب التي تفرض على استیراد  ،المشروعات التي تقام وتعمل اعتمادا على التمویل الدولي

  .متطلبات عملها

یمكن للتمویل الدولي أن یساهم في توفیر فرص عمل أوسع ومن زیادة دخول العاملین وذلك من خالل زیادة  -
  .إنتاجیتهم الستخدام فنون إنتاجیة تتیح ذلك

یساعد على زیادة الصادرات وتوفیر النقد األجنبي إذا ماتم تمویل المشروعات التي تعتمد على االستیراد لتلبیة  -
   .متطلباتها 

  .)البشریة أو الطبیعیة (یساهم في زیادة درجة استخدام الموارد االقتصادیة المتاحة   -

 .فیض تكالیف اإلنتاج وكذا األسعار مما یؤدي إلى تحسین مستوى معیشة أفراد المجتمعیساعد على تخ -

فان هناك العدید من اآلثار السلبیة  ،رغم اآلثار االیجابیة التي یخلفها التمویل الدولي :اآلثار السلبیة -4-2
 34 :التي یمكن أن تتولد وتلحق بالدول المستقبلة لهذا التمویل ومن أهمها ما یلي

تصدیر الموارد والثروات المعدنیة والطبیعیة بشكلها األولي یحرم البلد المصدر من الحصول على القیمة  -
المضافة التي ترتبط بتحویل اإلنتاج األولي إلى منتجات أخرى من خالل الصناعات التحویلیة التي تتم عادة في 

لمضافة التي تتحقق في مرحلة اإلنتاج الدول المتقدمة وتتحقق لها قیمة مضافة تفوق عدة أضعاف القیمة ا
بحیث تصدر  "مقص األسعار في التجارة الخارجیة "وهنا یحدث ما یطلق علیه  ،األولي بالنسبة للدول النامیة 

الدول المتقدمة إلى الدول النامیة منتجات مصنعة بأسعار مرتفعة اعتمادا على تصنیع ما تم استیراده من 
 .میة وبأسعار منخفضةمنتجات أولیة من الدول النا

التأثیر السلبي على میزان المدفوعات بسبب تحویل الفوائد واألرباح وكذا في حالة زیادة الواردات عوض  -
 .الصادرات 

                                                             
  .160-158ص ص ، مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،    -33
  .164-160ص ص ،  نفس المرجع السابق  -34
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نشر أنماط استهالكیة غیر مالئمة وال تتناسب مع احتیاجات المجتمع وأفراده وال تتناسب مع درجة التطور  -
  وبالتالي توجه في الغالب إلى الدول المتقدمة ،درة اإلنتاجیة في هذه الدول االقتصادي للدول النامیة وال مع الق

 .أو استهالكها من قبل المجتمع  وبالتالي خلق أنماط استهالكیة جدیدة

عاقة تطوره -   .منافسة اإلنتاج المحلي وإ

  .استیراد تكنولوجیا غیر مالئمة -

 .توفیر احتیاجاتها اعتمادا على إنتاجها المحليتبعیة اقتصادیات الدول النامیة نتیجة عجزها عن  -

  .التأثیر على سیادة الدول وعلى استقاللها وفرارها السیاسي واالقتصادي -
 

 

 

  

  

 

 
 
 
 



 

 
 
  

 :ةالثانی ةر اضالمح
 

 

 

  

 

  

 

 

 

  أشكال التمویل الدولي
- القروض الخارجیة -  
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 القروض الخارجیة :المحاضرة الثانیة
  :تعریف القروض الخارجیة -1
تعتبر مبلغ من المال یدفع بالعملة األجنبیة للدولة من قبل المقرضین سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات  -

  35الفائدة مع تحدید فترة االستحقاق وذلك لتمویل المشاریع االقتصادیة الوطنیةویتضمن 
األخرى من الثروة التي تقدمها منظمة أو حكومة ضمن شروط  یقصد بها تلك المقادیر النقدیة واألشكال -

  36اوهكذا یتضح أن القروض الخارجیة تمثل التزامات خارجیة على البلد المستفید منه.معینة یتفق علیها الطرفان 
          وتتجسد هذه االلتزامات بحتمیة سدادها أو ما یسمى بخدمة الدین والتي تتضمن مدفوعات أصل الدین

 .ومدفوعات سعر الفائدة المستحقة ضمن أجال یحددها الطرفان على القرض

 37 :تأخذ القروض الخارجیة أشكاال متعددة ومعاییر مختلفة منها :أشكال القروض الخارجیة -2
وتشمل القروض الخارجیة طویلة األمد، ومتوسطة األمد  :القروض الخارجیة حسب طول فترة السداد -

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

  . أو االستهالكیة
إن القروض الخارجیة هي تعد التزامات تسدد في آجالها المحددة   :القروض الخارجیة حسب شروط تقدیمها -

سرة وتتصف بطول فترة االستحقاق القروض المی: وهي نوعین  تختلف من حیث درجة المشروطیة،ها إال أن
  . عدم وجود فترة السماحو ووجود فترة السماح، والقروض الصعبة وتتسم بقصر فترة االستحقاق 

وهي إما أن تكون قروض رسمیة من قبل الحكومات وبشروط خالل  :القروض الخارجیة حسب مصادرها -
 .مرتفعةمعدالت فائدة برة األمد و اتفاقیات أو قروض خاصة تقدمها المصادر الخاصة وعادة تكون قصی

 .سلعیةالقروض الوتأخذ القروض الخارجیة نوعین القروض النقدیة، و : القروض الخارجیة حسب محتواها -

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

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

  .38إلى أوخم العواقب

                                                             
  .216، ص 2009، منشورات جامعة دمشق، كلیة االقتصاد، "االقتصاد المالي"علي كنعان،  - 35
  .  27ص  ، 2017،عمان األردن،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع،  ،"المالیة الدولیة" ،محمود عزت اللحام و آخرون - 36
  .  27ص  ، نفس المرجع السابق - 37
  .175، ص  مرجع سبق ذكرهحامد عبد المجید دراز،  -  38
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دیدة، كضرورة عضویة الدولة المقترضة في بالنسبة للقروض من الهیئات الدولیة فتخضع الشتراطات ع -
الهیئة وعدم تجاوز حجم القروض لنسبة محددة من حصتها في رأس مال الهیئة، ومركز الدولة االقتصادي 
والمشروعات التي سیستخدم القرض في تمویلها، وقد تضطر هذه الدول في كثیر من األحیان إلى قبول قروض 

األجل، األمر الذي یؤدي بها إلى حلول آجال السداد قبل أن تبدأ  قصیرة األجل لتمویل مشروعات طویلة
المشروعات التي مولها القرض في اإلنتاج، وتؤدي كافة هذه العوامل مجتمعة أو بعضها بالدول النامیة إلى 

  .39الدخول في مفاوضات مع الدول المقترضة إلعادة تمویل القرض بتكالیف متزایدة أو إعادة جدولة الدیون

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

  
  ):المدیونیة( مؤشرات أعباء القروض  - 4

لقد تمَ تطویر مجموعة من المؤشرات لقیاس المدیونیة و اكتشاف مخاطرها، فهي تساعد على تقییم حجم وثقل    
  :ومن هذه المؤشرات نجد. المدیونیة ألي دولة

مؤشر المدیونیة الكلیة القائمة في نهایة السنة إلى صادرات البلد من سلع  :أ ـ مؤشر الدین إلى الصادرات
ارتفاع هذا المؤشر یدل على أن الدیون باتت أكبر من موارد البلد األساسیة من العمالت وخدمات حیث أن 

  .الصعبة، كما یدل ذلك على أن البلد قد یواجه مشاكل في الوفاء بالتزاماته المالیة تجاه الدائنین

اإلجمالي ،ویدل هذا  یمثل نسبة الدین القائم إلى الناتج القومي :ب ـ مؤشر الدین إلى الناتج القومي اإلجمالي
فكلما ارتفعت نسبته فان ذلك یؤدي إلى تحویل  المؤشر على حقوق العالم الخارجي في الناتج القومي اإلجمالي،

أجزاء كثیرة من الناتج القومي لصالح الدول الدائنة ومن ثم تزاید االعتماد على التمویل الخارجي في حل 
  . 40المشكالت االقتصادیة

یمثل نسبة خدمة الدین الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات  :دین إلى الصادراتج ـ مؤشر خدمة ال
وهو یوضح ما یستهلكه سداد أقساط وفوائد الدین الخارجي من التدفقات المالیة بالعملة الصعبة في الدول المدینة 

  .والتي تتحصل علیها من خالل ما تصدره من سلع وخدمات

یقیس نسبة القیمة الحالیة إلجمالي خدمة المدیونیة إلى : مؤشر خدمة الدین إلى الدخل القومي اإلجمالي -د
الدخل القومي اإلجمالي ، ویتم اعتماد الدخل القومي باعتباره المعیار األشمل لقیاس قدرة االقتصاد الوطني على 

   .41تولید الدخل وتحمل أعباء المدیونیة

                                                             
  .178، 175، ص ص  مرجع سبق ذكره ،حامد عبد المجید دراز  -39
  .34، ص 2007 ،مصر ، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة،"اإلسالمیة وآثارھامشكلة الدیون الخارجیة للدول "محمد بن علي العقال  -40
  2004جوان ، الكویت ،العدد الثالثون، سلسلة دوریة ـ السنة الثالثة ،المعھد العربي للتخطیط،"ادارة الدیون الخارجیة " ،بلقاسم العباس - 41

  .7ص 
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  42:كما یلي ) دو   ج( بتصنیف الدول على أساس المؤشرین األخیرین وقد قام البنك الدولي

 220الدول التي یتجاوز مؤشر خدمة الدین إلى الصادرات القیمة الحرجة وهي :  دول مثقلة بالمدیونیة%   
 %.80أو یتجاوز مؤشر خدمة الدین إلى الدخل القومي اإلجمالي نسبة 

 132وح فیها نسبة خدمة الدین إلى الصادرات ما بین الدول التي تترا:  دول متوسطة المدیونیة %
 %. 80وأقل من % 48أو تبلغ نسبة خدمة الدین فیها إلى الدخل القومي اإلجمالي ما بین  %220و

 وهي تلك الدول التي تبلغ نسبة خدمة الدین إلى كل من الصادرات والدخل :  دول منخفضة المدیونیة
 .على التوالي% 48و% 132القومي اإلجمالي أقل من 

  :مدیونیة الدول النامیة -5
  :نشأة أزمة دیون الدول النامیة -5-1

الخاصة أن في مطلع السبعینات أصیبت الدول الصناعیة بركود حاد، وهذا ما جعل المصارف الدولیة 
تقوم بتوجیه أموالها إلى الدول النامیة التي كانت تحتاج إلى التمویل من أجل تنمیتها، وكان ذلك من خالل منح 
قروض بأسعار فائدة منخفضة، ولقد أخذت صورة الدیون الخارجیة تتطور بشكل یثیر االنتباه ویدعو للقلق 

ن، فمنذ ذلك الوقت ثمة نمو متزاید قد حدث في أحجام ابتداءا من النصف الثاني من عقد السبعینات وحتى اآل
 1982وفي شروط انسیابها إلى الدول المدینة، وفي األعباء الحقیقیة التي نجمت عنها، إال أن عام   هذه الدیون

یشكل في الحقیقة نقطة تحول رئیسة لهذا التطور، ففي هذا العام أعلنت ثالثة دول من أكبر الدول المدینة وهي 
سیك البرازیل واألرجنتین عدم قدرتها على دفع أعباء دیونها الخارجیة، ثم توالت بعد ذلك حاالت واحتماالت المك

التوقف عن الدفع وهو األمر الذي خلق ذعرا شدیدا في سوق اإلقراض الدولي وبالذات من البنوك التجاریة التي 
عطاء الكثیر من القروض لدول ذات قدرة ضئیلة بدأت تدرك مؤخرا مدى الكارثة التي تهددها نتیجة تورطها في إ

  .43على دفع وتسویة هذه الدیون

  :أسباب أزمة دیون الدول النامیة -5-2
  :هناك عوامل داخلیة وأخرى خارجیة ساهمت في تفاقم أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة وهي كما یلي

 44 :من أهم هذه العوامل نجد :العوامل الداخلیة -5-2-1
والذي یرجع إلى اهتمام الدول النامیة بقطاع السلع األولیة المصدرة : إهمال تنمیة مختلف القطاعات - أ

كأساس لما تحصل علیها من عمالت أجنبیة ، كما أن سوء التخطیط قد أدى إلى اتساع فجوة الموارد المحلیة 
بسبب زیادة عدد السكان والدخول نظرا لنمو االستهالك المحلي بمعدالت تزید عن معدالت نمو الناتج المحلي 

وفي ظل عدم .النقدیة وشیوع أنماط استهالكیة غیر رشیدة واإلسراف في اإلنفاق العام في أوجه غیر إنتاجیة 

                                                             
  7ص ،مرجع سبق ذكره ،بلقاسم العباس  - 42
   247ص  ، مرجع سبق ذكره ،"نظرة عامة على بعض القضایا :االقتصاد الدولي  "زینب حسین عوض هللا  - 43
  . 260 -257ص  ص  ، نفس المرجع السابق - 44
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وجود دراسات جدیة لمشروعات التنمیة وغیاب التخطیط السلیم في االستهالك ، اإلنتاج، التجارة الخارجیة وفي 
تحقیق انخفاض في معدالت النمو االقتصادي واالعتماد المتزاید على العالم أنماط االستثمار،كان من شانه 

  .الخارجي وما یواكب ذلك من نمو في الدیون الخارجیة 

حیث یضعف من الموقف التنافسي : التضخم المحلي الذي یؤثر سلبا على میزان المدفوعات  -ب
زیادة االستیراد حینما تكون أثمان السلع  لصادرات الدولة في السوق العالمي وفي الوقت نفسه یشجع على

المستوردة التي لها مثیل محلي منخفضة عن األثمان المحلیة ، وهكذا تقل الصادرات وتتزاید الواردات محدثة 
عجزا في المیزان التجاري ، باإلضافة إلى ذلك فان التضخم المحلي یضغط على سعر الصرف للعملة المحلیة 

ع هروب رؤوس األموال إلى الخارج، ما یؤثر سلبا على میزان المدفوعات وتضطر فیتدهور هذا السعر ویشج
  .الدولة لالستدانة الخارجیة

الذي كان له دورا كبیرا في حدوث الكثیر من المشكالت : غیاب السیاسة السلیمة لالقتراض الخارجي - ج
اإلقراض على مراعاة قدرة المدین  الناتجة عن تضخم الدین الخارجي وتفاقم أعباء خدمته ، إذ لم تحرص جهات

  .على السداد مستقبال ولم تعط لحسن استخدام المدین للقروض أیة اعتبارات

وقد نجم عن هذا الفساد نهب جانب كبیر من  :وجود فساد إداري ضخم في أجهزة الدولة المدینة  -د
القروض الخارجیة التي عقدتها خالل عقد السبعینات وأوائل الثمانینات ، وقد تم ذلك في شكل أموال ضخمة 
دفعت ألصحاب النفوذ على أنها عوائد لقاء عملیات الوساطة والسمسرة ،حینما سحبت هذه القروض وأخذت 

الترفیهیة واالستهالكیة ، أو لتمویل تورید صفقات سلعیة معینة ثم تهریبها سبیلها لتنفیذ بعض المشروعات 
  .للخارج ،وأودعت في بعض البنوك الخارجیة لحساب من استولوا علیها 

  45:من أهمها نذكر: العوامل الخارجیة -5-2-2
عیة خالل الفترة إن انتشار الركود االقتصادي في البلدان الصنا :الركود االقتصادي في الدول الصناعیة - أ

أثر سلبا على اقتصادیات الدول النامیة، مما زاد من حدة مشكلة المدیونیة لهذه الدول، إذ أدى ) 1980-1982(
الركود االقتصادي في الدول الصناعیة المتقدمة إلى انخفاض معدالت الطلب منها على الخدمات والسلع 

المرتفعة لمواجهة نمو االستیراد من الدول النامیة وحمایة  ما أدى إلى لجوئها لفرض الحواجز الجمركیة المختلفة
منتجاتها وتسویقها محلیا، األمر الذي ترتب علیه تناقص واضح في الحصة النسبیة لصادرات الدول النامیة من 
إجمالي الصادرات العالمیة وزیادة عجزها عن دفع الدیون المستحقة علیها، فمع تدهور حجم وقیمة صادرات 

 .النامیة إلى الدول الرأسمالیة الصناعیة انخفض حجم العمالت األجنبیة فیهاالدول 

بهدف  1979كان للسیاسة النقدیة التي تبنتها الحكومة األمریكیة في عام  :ارتفاع أسعار الفائدة -ب
ي مكافحة التضخم ووقوف هروب رؤوس األموال من أمریكا إلى الخارج، وأیضا بالنسبة للسیاسات المماثلة ف

                                                             
  . 256 -253ص  ص  ، ذكرهمرجع سبق  ،"نظرة عامة على بعض القضایا :االقتصاد الدولي  "،زینب حسین عوض هللا  - 45
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الدول الصناعیة األخرى وذلك لحمایة اقتصادیاتها، أثر سلبي وكبیر على اقتصادیات الدول النامیة المدینة 
بسبب أن مدفوعات فوائد القروض القدیمة قد تضاعفت مرات عدیدة وأصبح االقتراض الجدید أیضا تكلفته عالیة 

-1981(دید في سعر الدوالر في الفترة بین كذلك فقد ساهم االرتفاع الش.نتیجة االرتفاع في أسعار الفائدة
من القروض الخاصة  %80في زیادة العبء الملقي على عاتق الدول النامیة المدینة والسیما أن حوالي ) 1984

من االرتفاع  %40المقدمة للدول النامیة تم التعاقد علیها بالدوالر األمریكي، وتشیر بعض التقاریر أن حوالي 
  .یرجع إلى ارتفاع قیمة الدوالر األمریكي) 1983-1979(الفترة في معدل الدیون في 

الذي یعني تدهور نسبة أسعار صادرات الدول النامیة  :تدهور شروط التبادل التجاري للدول المدینة - ج
إلى أسعار السلع التي تستوردها من الدول المتقدمة، األمر الذي یؤدي بشكل مباشر إلى التأثیر على حالة میزان 

مدفوعات للدول المدینة، حیث یزید من عجز هذا المیزان، ومن ثم یزید من المیل لالستدانة من ناحیة، ویؤدي ال
 .أیضا إلى إضعاف قدرة هذه الدول عن الوفاء بأعباء دیونها من ناحیة أخرى

حدث عجز  1974ومع تصاعد أسعار النفط ابتداءا من عام  :التغیرات في األسعار العالمیة للنفط -د
واضح في الموازین التجاریة وفي الحسابات الجاریة للدول المستوردة للنفط، األمر الذي أدى إلى زیادة اقتراضها 

ة من الخارج، ولم یؤدي االرتفاع في األسعار العالمیة للنفط إلى تحسین موقف المدیونیة الخارجیة للدول النفطی
المدینة مثل المكسیك ونیجیریا وفنزویال حیث حصلت في السبعینات على قروض كبیرة من البنوك التجاریة التي 
اعتقدت أنها قادرة على سداد أقساطها بسبب ارتفاع أسعار النفط ولكن مع انخفاض أسعار النفط في الثمانینات 

یة االقتصادیة وفي نفس الوقت سداد دیونها أصبحت تلك الدول في مأزق لعدم قدرتها على دفع عملیة التنم
  .المستحقة

  :البدائل المطروحة لمواجهة أزمة مدیونیة الدول النامیة -5-3
في ظل تلك األوضاع والعوامل انفجرت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة، ففي شهري جویلیة وأوت من 

ملیار دوالر، تأجیل دفع مستحقات الدین  62ي طلبت األرجنتین التي بلغت دیونها المصرفیة حوال 1982عام 
الخ، وآنذاك واجهت بعض ...یوما ثم توالت بعد ذلك یوغسالفیا، بولندا، رومانیا، المجر وتركیا 120لمدة 

 46المصارف التجاریة الدائنة وكبار الوسطاء المالیین صعوبات مالیة شدیدة، وحقق الكثیر منها خسائر فادحة
ت مشكلة الدیون الخارجیة باعتراف دولي وباهتمام عالمي واسع النطاق، فتم طرح العدید ومنذ ذلك التاریخ حظی

من المبادرات من قبل كل من الدول الدائنة والمدینة على حد سواء في مجال التخفیف من أعباء المدیونیة 
  .الخارجیة للدول النامیة واقتراح الحلول لمعالجة الجوانب المختلفة لتلك المدیونیة

                                                             
  . 280، ص  ذكرهمرجع سبق  ،"نظرة عامة على بعض القضایا :االقتصاد الدولي  "،زینب حسین عوض هللا  - 46
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من قبل مختلف األطراف المعنیة بالمسألة، فقدمت األطراف  مبادراتطرحت عدة  لقد: المبادرات -5-3-1
الدائنة مقترحات تدافع عن مصالحها المتجسدة في الحفاظ على رأس المال الدولي، وفي نفس الوقت قدمت 

  47:أمثلة هذه المبادرات نجدالدول المدینة مقترحات ، ومن 

والتي تضمنت محاولة معالجة هذه  :1985بیكر وزیر الخزانة األمریكیة آنذاك في عام مبادرة جیمس  - أ
المشكلة لخمس عشرة دولة مدینة من خالل زیادة السیولة المالیة لهذه الدول، وقیام هذه الدول بتطبیق برامج 

 .إصالح اقتصادي لتنمیة االقتصاد القومي وزیادة دور القطاع الخاص في التنمیة

والتي تعتمد على زیادة حجم السیولة  :1989درة نیكوالس برداي وزیر الخزانة األمریكي آنذاك عام مبا -ب
المتاحة للدول النامیة المدینة بواسطة المصارف التجاریة وقیام كل من صندوق النقد الدولي لإلنشاء والتعمیر 

 .خطةبتقدیم مبالغ مالیة لهذه الدول لدعم قدرتها على المساهمة في هذه ال

والداعیة إلى خطة مارشالیة عالمیة جدیدة  :1986مبادرة الرئیس الفرنسي السابق فرانسوا میتران في عام  - ج
لمساعدة الدول األشد فقرا ومدیونیة، وتوفي حجم مناسب من السیولة من مصادر رسمیة ومنح وتبرعات من 

 .ي لهذه الدولمن الناتج القوم %1إلى  %0.5الدول الصناعیة في حدود ما نسبته 

الداعیة إلى تقلیل حجم الدیون المصرفیة المستحقة : مبادرة الرئیس السوفیاتي السابق غورباتشوف -د
نشاء مؤسسة دولیة متخصصة في شراء دیون الدول النامیة بنسبة خصم معینة باإلضافة  للمصارف التجاریة وإ

ایة األمم المتحدة باعتبارها الهیئة الدولیة التي إلى جعل كافة الحلول المطروحة لهذه المشكلة تحت إشراف ورع
 .تضم كل من الدول الدائنة والمدینة

والداعیة إلى اتخاذ اإلجراءات التي تساعد على : 1987و 1984مبادرة منطقة األمم اإلفریقیة في عامي  -ه
صالح نظام النقد الدولي باإلضافة إلى  وجود عدالة في توزیع األنصبة وعوائد التجارة الدولیة ومعونات التنمیة وإ

تسدید جزء من الدیون الثنائیة الرسمیة بالعمالت المحلیة للدول، وتخفیض أسعار الفائدة على القروض القائمة 
الحالیة وتحدید سقف المدیونیة لمدفوعات خدمة الدین كنسبة مئویة من صادرات الدول المدینة والحصول على 

 .درها عشر سنواتفترة سماح من سداد خدمة الدیون ق

على ثالثة عناصر رئیسیة  1989تقوم الخطة التي قدمها وزیر المالیة الیاباني عام  :مبادرة أو خطة میازادا -و
تحویل جزء من دیون الدول المدینة إلى سندات دین، إعادة جدولة بقیة الدین ثم تقوم مؤسسات التمویل : هي

لتي تبنت العنصرین األول والثاني باإلضافة إلى تخفیض متعددة األطراف بزیادة حجم اإلقراض للدول ا
  .)48(مدفوعات الفوائد

                                                             
  .74-73، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد بن علي العقال ، -47
والتوزیع ، دار الكندي للنشر "فخ المدیونیة الخارجیة للدول النامیة، األسباب واإلستراتیجیات" ،ھیثم صاحب عجام وعلي محمد سعود -48

  .299، ص2006األردن، 
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من أهم الحلول المقترحة : الحلول المقترحة لمعالجة أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة -5-3-2
  :لمعالجة هذه األزمة نذكر

إعادة جدولة الدین عبارة عن إعادة ترتیب شروط سداد الدین األصلي، أي إعادة ترتیب  :إعادة الجدولة - أ
          شروط سداد أقساط الدین األصلي مع الفوائد عند استحقاقها أي إعادة جدول السداد، سواء لدین واحد

مع الدائنین لالتفاق معهم والذي یستلزم دخول الدولة المدینة في مفاوضات  .49أو لمجموعة من الدیون المتراكمة
على تأجیل السداد، وتستغرق عملیة إعادة جدولة الدیون سنوات قبل التوصل إلى اتفاق وقد یصاحبها إمالء 
بعض الشروط على الدولة التي تطلب إعادة الجدولة إضافة إلى أعباء إضافیة قد تزید من أعباء خدمة الدیون 

  .50في المستقبل
  51:ن إلىوتهدف إعادة جدولة الدیو 

 .إتاحة فرصة زمنیة لمعالجة الخلل في میزان المدفوعات المتمثل في نقص العمالت األجنبیة -
تباع سیاسات مناسبة لتحسین میزان المدفوعات -  .إتاحة وقت أطول التخاذ تدابیر معینة وإ

  :وتتضمن إعادة جدولة الدیون نوعین من الدیون

ي تضمنها الحكومات والوكاالت الرسمیة وعادة ما یتم األول هو الدین الرسمي الذي یمثل القروض الت
جدولة مثل هذه الدیون عن طریق نادي باریس والثاني هو دین البنوك التجاریة التي یعاد التفاوض في إطار 

  .مجموعة من بنوك االئتمان المتخصصة التي یطلق علیها نادي لندن

 یمثل المنبر الرئیسي الذي یتم من خالله التفاوض على الدیون المستحقة للدائنین الرسمین  :نادي باریس
، ولكنه عبارة عن 53، وبالتالي فهو مؤسسة غیر رسمیة52ولیس للنادي عضویة ثابتة وال هیكل تنظیمي

جدولة الدیون مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي جرى التعاون علیها فیما یتعلق بالتفاوض حول إعادة 
 195654الرسمیة والتي تم إتباعها منذ أول اجتماع غیر عادي عقد لهذا الغرض خاص باألرجنتین سنة 

عندما عجزت عن خدمة دیونها مما أدى بها إلى الطلب من الدول األوروبیة الدائنة تخفیض أعباء دیونها 
ومنذ ) 1962-1961(ألرجنتین عام على أساس ترتیبات ثنائیة، وحدث نفس األمر مع كل من البرازیل وا
 .55ذلك تم اتفاق الحكومات الدائنة على عدم التفاوض ال بصورة جماعیة

                                                             
  .255، ص مرجع سبق ذكره، ھیثم صاحب عجام وعلي محمد سعود -49
، الدار الجامعیة، مصر "االتجاھات الدولیة لمواجھة أزمة الدیون الخارجیة بالتطبیق على بعض البلدان العربیة"مجدي محمود شھاب  -50

  .38ص ، 1998
  .39، صنفس المرجع السابق -51
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، اإلمارات "الخارجیة في الدول العربیة واإلفریقیةأزمة الدیون "خضیر حسن خضیر،  -52

  .115، ص2002العربیة المتحدة، 
  .39، صمرجع سبق ذكرهمجدي محمود شھاب،  -53
  .115، صمرجع سبق ذكرهخضیر حسن خضیر،  -54
  .39، ص، مرجع سبق ذكرهمجدي محمود شھاب -55
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  56:ما یلي وتشمل إجراءات إعادة الجدولة في هذا النادي
حیث تبدأ المفاوضات بنادي باریس عندما تتسلم الحكومة  :طلب إعادة الجدولة والتمهید للمفاوضات -

 .الدول المدینة تطلب فیه االجتماع بالدول الدائنة للتفاوض حول تأجیل سداد الدین الفرنسیة طلبا رسمیا من
تبدأ المفاوضات حینما یجتمع المفاوضون في حجرة بمركز المؤتمرات  :المفاوضات والوصول إلى اتفاق -

وم ممثلو الدولي بباریس وتقدم الدول المدینة في هذه االجتماعات تقریرا مفصال عن وضعها االقتصادي، ویق
صندوق النقد الدولي بتقدیم تقویم عن الوضع االقتصادي للدولة المعنیة، وخاصة میزان المدفوعات وآفاقه 

كما یقوم ممثلو البنك الدولي بتقدیم تحلیل لألوضاع االقتصادیة   المستقبلیة وأیضا عالقة الدولة بالصندوق
لدولیة األخرى رؤیتها في هذا المجال، ثم تتاح وتوقعاتها في األجل الطویل، كما تقدم أیضا المنظمات ا

الفرصة أخیرا للدائنین بتوجیه األسئلة لوفد الدولة المدینة، وعادة ما تكون معظم وفود الدول الدائنة برئاسة 
كبار موظفي وزارة المالیة وبعد سلسلة من الجلسات لمحاولة التوافق بین ما تطالب به الدول المدینة وما 

ین تمنح مذكرة التفاهم الشروط العامة لعملیة إعادة الجدولة فیما یتعلق أسعار الفائدة، وبعدها یعرضه الدائن
یتم إبرام اتفاقیات ثنائیة بین الدول المدینة وكل دولة دائنة على حدى، كما یطلب بعض الدائنین من الدولة 

م تحدید تاریخ النتهاء الدولة المدینة المدینة اتفاق مع كل وكالة محلیة مقرضة لها، وبموجب مذكرة التفاهم یت
 .من توقیع االتفاقیات الثنائیة إلعادة الجدولة

 
 یتم بموجبها المفاوضات الجماعیة بین  رتیبات التيوالتعبارة عن مجموعة اإلجراءات  :نادي لندن

المصارف التجاریة والحكومات المدینة، ونظرا لكثرة عدد المصارف التجاریة الدائنة، والذي قد یبلغ المئات، فإن 
تلك المصارف تمثلها لجنة استشاریة مشرفة تتفاوض مع الحكومة المدینة نیابة عن المصارف الدائنة، وعندما 

اق تجب الموافقة علیه مع كل مصرف دائن، وقد تمت أول عملیة إلعادة جدولة الدیون یتم التوصل إلى اتف
 .197557التجاریة في لندن عام 

  58:فیما یلي خطوات إعادة جدولة الدیون التجاریةوتتمثل 

عبارة عن تقویم األوضاع االقتصادیة الكلیة والسیاسیة بالدولة المدینة ویهدف هذا التقویم بصفة  :التقویم -
 :امة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیةع

 هل یمكن لدولة ما خدمة مستوى معین من الدین؟ -
 هل حكومة دولة ما راغبة في خدمة دیونها الخارجیة؟ -

 .تحدید الدیون التي سوف یتم التفاوض علیها: یشمل :التعریف -

                                                             
  .118-116، ص صمرجع سبق ذكرهخضیر حسن خضیر،  -56
  .127، ص نفس المرجع السابق -57
  .129-127، ص صنفس المرجع السابق -58
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تتفاوض لجنة اإلشراف طبقا للشروط ذات القبول المتبادل بین المصارف الدائنة والحكومة المدینة  :التفاوض -
على الدین المعاد جدولته وفترة السداد وفترة السماح وتجب الموافقة على الشروط من كافة ممثلي المصارف 

 .والدولة المدینة
تتم عبر شبكة معلومات االتصال مع كافة المصارف الدولیة واإلقلیمیة وتدور حول تحدید حجم  :االتصاالت -

 .الدیون التي تم التفاوض على إعادة جدولتها وشروط إعادة جدولتها
یقوم رئیس لجنة اإلشراف باالتصال بسلطات المصارف المركزیة لدول  :االتصال مع المصارف التجاریة -

صادي والتنمیة، وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل أن تقوم تلك السلطات بفرض منظمة التعاون االقت
 .ضغوطها على المصارف لاللتزام بإقراض أموال جدیدة للدولة المدینة

وتتم صیاغة مسودة شروط إعادة الجدولة المقبولة من الطرفین أو عقود القروض  ):المسودة(الصیاغة  -
  .راف بمساعدة المحامینالجدیدة، ویضطلع بذلك لجنة اإلش

إعادة الهیكلة هو مصطلح یختلف عن إعادة الجدولة، فهي تشمل باإلضافة إلى إعادة : إعادة الهیكلة -ب
، إحداث تغیر لیس في مصادر التمویل فحسب، بل في الجهات المقترضة )إعادة الجدولة(ترتیب شروط العقد 

وأسعار الفائدة، وفترات االستحقاق المعتمدة في القرض وأخیرا في الدولة الواحدة، وكذلك إحداث تغییر في العملة 
  .59تحویل مضمون القرض نفسه إلى منحة أو مساعدة أو تحویله إلى أسهم وسندات على الحكومة المدینة

  :إلى نوعین تقسیم أنواع إعادة هیكلة القروضویمكن 

 60:منها ما یلي :الوسائل التقلیدیة إلعادة الهیكلة 
أو ما ) الجهات المانحة(إن إعادة هیكلة المقرضین  ):إعادة التمویل) (الدائنین(هیكلة المقرضین إعادة  -

، تعني طلب القروض من مصادر تمویل جدیدة، تبلغ قیمتها اإلجمالیة قیمة "إعادة التمویل"یطلق علیه أیضا 
 .بطلب قرض جدید وبشروط جدیدة الدیون السابقة مستحقة السداد، وهكذا یمكن سداد الدین األصلي مع الفوائد

تتم عملیة إعادة هیكلة المدینین عن طریق تحویل قروض القطاع  ):المدنیین(إعادة هیكلة المقترضین  -
الخاص المضمونة من قبل القطاع العام إلى قروض للقطاع العام بصورة مباشرة، وهذا ما یطلق علیه اسم 

  .وهكذا تتحول الضمانات الحكومیة للقطاع الخاص إلى عبء على الدولة) المدیر(التمویل المتفق علیه 
المقصود بإعادة محتوى أو مضمون القرض هو تحویل أصل القرض مع  :مضمون القرض إعادة هیكلة -

  .الفوائد المستحقة كلیا أو جزئیا إلى منحة أو مساعدة أي التنازل أو إسقاط الدیون كلیا أو جزئیا
فترة كلما تغیرت فترة االستحقاق تتغیر معدالت الفائدة، ففي حالة تقصیر  :إعادة هیكلة أسعار الفائدة -

االستحقاق مثال فإن أسعار الفائدة على القروض طویلة األجل سوف تنخفض، مقارنة بأسعار الفائدة على 

                                                             
  .269، ص، مرجع سبق ذكره ھیثم صاحب عجام وعلي محمد سعود -59
  .272-270، ص صنفس المرجع السابق -60
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القروض قصیرة األجل، وبالعكس فإن إطالة فترة استحقاق القروض سوف تزید من أسعار الفائدة طویلة األجل 
 .وتقلص من أسعار الفائدة عن القروض قصیرة األجل

یمكن تقصیر متوسط فترات االستحقاق وذلك عن طریق استبدال القروض  :االستحقاق إعادة هیكلة فترة -
طویلة األجل بأخرى قصیرة األجل، ومن نتائج هذه العملیة هي تجمیع أقساط كثیرة في فترة قصیرة نسبیا، مما 

الة متوسط فترة یزید من أزمة السیولة النقدیة ومخاطرها بالنسبة للمدین، كما یمكن إجراء العكس، وذلك بإط
 .االستحقاق للقروض، واستبدال قروض قصیرة األجل بأخرى طویلة األجل

 ظهرت في السنوات القلیلة الماضیة وسائل حدیثة لتخفیض أعباء الدیون  :الوسائل الحدیثة إلعادة الهیكلة
 :من أهماالخارجیة على الدول النامیة، 

قیام المقرض األصلي بخصم في سوق التداول بتحمل دین البلد تشمل هذه المنهجیة  :مقایضة الدین باألسهم -
ویحصل في مقابله على عملة محلیة بقیمته االسمیة الكاملة بسعر الصرف الرسمي، ویستخدم هذه العملة 
عادة اإلقراض وما إلى ذلك، والفائدة التي تعود على الدائنین في مثل هذه الحالة  یة في شراء أسهم محلیة وإ المحل

نهم یعیدون استخداما لقروضهم بقیمتها االسمیة، بینما تتمثل الفائدة للمدین في تخفیض دینه وتتبع عملیات هي أ
 61:مقایضة الدین باألسهم نمطا أساسیا یتمثل في األتي

في البلد المدین بخصم ) قطاع عام أو خاص(تقوم إحدى البنوك التجاریة ببیع دین قائم مقدم إلى أي منشأة  -
 .مثال )20%(
الدین بقیمته االسمیة، أو بخصم بسیط بالعملة المحلیة بسعر الصرف السائد في  یقوم مستثمر بشراء ورقة -

 .السوق
  .یحصل المستثمر على أسهم في البلد المدین باستخدام هذه العملة المحلیة -

 62:ة ثالث جهات رئیسیة وهيیویشترك في العادة في مثل هذه العمل 
التي تبیع أوراق دینها أو تشترك في مقایضات الدین باألسهم لتدعیم مركزها المالي من خالل : البنوك التجاریة

 .التخلص من الدیون الصعبة أو الردیئة مثال
حیث تتیح مقایضة الدین باألسهم بالنسبة للشركات الراغبة في االستثمار في البلد المدین، إمكانیة  :المستثمرون

 .ة االستثمار وبشروط جیدةالحصول على العملة المحلی
والتي یكون عندها استعداد تحویل دیونها الخارجیة إلى أسهم بهدف الحصول على استثمارات  :الدول المدینة

 .جیدة یمكن توجیهها إلى قطاع التصدیر مثال، وقد تساعد على خلق فرص عمل جیدة

یتم من خالل هذا النموذج مبادلة الدیون الحالیة مقابل سندات بمبلغ أصلي مخفض  :مقایضة الدین بسندات -
أو بأسعار فائدة أقل من سعر السوق وتكون مقررة سلفا ومن هنا یتم تحویل قروض الدول المدینة إلى أوراق 

                                                             
  .84، صمرجع سبق ذكرهمجدي محمود شھاب،  -61
  .85، ص نفس المرجع السابق -62
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عدة من مالیة تعاد جدولتها بسهولة أقل وترتهن بحسابات ضمان إضافیة تمول في كثیر من األحیان بمسا
 )63( .أو جزء منه الدائنین الرسمیین ضمانا لتسدید أصل الدین

 فإن الدولاالسلوب بمقتضى هذا  :مشاركة الدول الدائنة في ملكیة األصول اإلنتاجیة في الدول المدینة -
المدینة تستطیع أن تخفض أعباء دیونها الخارجیة من خالل السماح للدائنین مشاركتهم بملكیة المشروعات 
اإلنتاجیة التي یمتلكونها ضمن القطاع العام، وكذلك المشاركة في إدارة هذه المشروعات على أسس تجاریة مما 

الخارج، وقد قامت بعض الدول مثل تركیا  یقلل العجز في هذه الدولة ومن ثم یقلل من حاجاتها لالستدانة من
 .)64(وشیلي والمكسیك والبرازیل ببیع بعض أولها اإلنتاجیة للجهات الدائنة لتخفیض حجم دیونها الخارجیة

   :مدیونیة الدول النامیةتطور حجم  -5-4
إذ  ،القرن الماضيمرة خالل العقدین األخیرین من  13للدول النامیة  إجمالي الدیون الخارجیة تضاعفلقد    

ملیار دوالر في عام  650لترتفع إلى ما یقارب  1970ملیار دوالر في عام  105كانت هذه الدیون تقدر بــ 
بلغت في  إذ ، مدیونیة في تزاید مستمر وسریعكما أن هذه ال ، ) 65(1990عام دوالر  ملیار 1350ثم   1980

مدیونیة الدول ال تزال و  . 2000دوالر عام  تریلیون 2,2دوالر مقابل حوالي  تریلیون 3,6أكثر من  2009سنة 
 2018 دوالر في سنة تریلیون 7 تجاوزتحیث  ، متواصل في ارتفاع) ذات الدخل الضعیف والمتوسط (النامیة 
   . 66 2010دوالر عام تریلیون 4مقابل 

  
  
  
  

                                                             
    .89، ص مرجع سبق ذكرهمجدي محمود شھاب،  -63
  .92، ص نفس المرجع السابق -64
  . 226، ص مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،    -65

66 - The world bank ,  "  international debt statistics",sur le sit: 
http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/region/LMY 
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  االستثمار األجنبي المباشر:المحاضرة الثالثة

  :األجنبي المباشر تعریف االستثمار -1
ف عرّ ُ ، المباشر األجنبي االستثمار ی  IMF الدولي النقد صندوق وهي المعنیة الدولیة المنظمات ألهم وفقاً  دولیًا

 أنه على ، OECD والتنمیة االقتصادي التعاون ومنظمة UNCTAD والتنمیة للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر
 على ما اقتصاد في  )المباشر المستثمر( مقیم كیان حصول یعكس الذي الدولي االستثمار أنواع من النوع ذلك"

 على الدائمة المصلحة وتنطوي .آخر اقتصاد في )المباشر االستثمار مؤسسة( مقیمة مؤسسة في دائمة مصلحة
 النفوذ من كبیرة بدرجة المستثمر تمتع إلى إضافة والمؤسسة، المباشر المستثمر بین األجل طویلة عالقة وجود

 العالقة قیام إلى أدت التي األصلیة أو المبدئیة المعاملة على المباشر االستثمار یقتصر وال .المؤسسة إدارة في
 بین فیما المعامالت وجمیع بینهما، الالحقة المعامالت جمیع أیضاً  یشمل بل والمؤسسة، المستثمر بین المذكورة

 . 67"مساهمة غیر أو مساهمة كانت سواء المنتسبة، المؤسسات

 : رسسات االستثمار األجنبي المباشؤم -2
   %10اقتصاد ما  فيم المقیر المباشر فیها المستثمك مساهمة یملر سسات مساهمة أو غیؤن موتکد وهي ق

في حالة ك كات المساهمة أو ما یعادل ذلریتیة في حالة الشوة التصوالعادیة أو القم األسهن مر أكث أو
 68: اعوالمساهمة وهي على ثالث أنر كات 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 للموالتصة وأو الق

 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

 

 

 

  

                                                             
   12، الكویت ،ص  2017التقریر السنوي ، "مناخ االستثمار في الدول العربیة"،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  - 67
   54، الكویت ،ص  2009التقریر السنوي ، "مناخ االستثمار في الدول العربیة"،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  - 68
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شكل توضیحي لمفهوم االستثمار األجنبي المباشر :)01(الشكل رقم   

 

 71، ص 2011،، الطبعة األولى ، دار النشر صفاء ، عمان"العولمة المالیة والنمو االقتصادي" حسن كریم حمزة، : المصدر

 : راالستثمار األجنبي المباش قفدت بأسالی -3
  69: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 - أ

والحیازة      مج دال واسطةامج الخصخصة أو برخالل ب نمء اودة سوجوعملیات مء ارخالل ش نم میت -ب
 . ءارل السموع باالستثمار في الحقوالن ذاًال ویسمى هوي كان مشغذقع الوعلى المدیدة بعملیة جء دأو الب

 المباشر األجنبي لتدفقات االستثمار الرئیسیة المكونات تتمثل :ررأس مال االستثمار األجنبي المباش -4
  70:في

 في وكافة األسهم الفروع، في الملكیة حصص على ویشتمل : Equity Capital الملكیة حقوق مال رأس - أ
 .المال رأس في المساهمات من ذلك وغیر والزمیلة، التابعة الشركات

 بنسبة اشتراكه( المباشر المستثمر نصیب وتشمل : Reinvested Earnings استثمارها المعاد العوائد -ب
 الفروع عائدات في كأرباح،ونصیبه والزمیلة التابعة الشركات توزعها ال التي العائدات من )الملكیة في المباشر

 .جدیدة تدفقات لو كانت كما استثمارها المعاد العوائد هذه وتعامل .إلیه المحولة غیر
                                                             

  . 72، ص 2011، الطبعة األولى ، دار النشر صفاء ، عمان "العولمة المالیة و النمو االقتصادي"  ،حسن كریم حمزة - 69
 مرجع سبق ذكره ، 2009التقریر السنوي  ،"العربیة مناخ االستثمار في الدول"،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  - 70

   . 56- 55ص ص 
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:  Intra-Company Loans الشركات  بین فیما الدین معامالت بمختلف المرتبطة األموال رؤوس - ج
 المستثمر الموردین، بین وائتمان الدین سندات ذلك في بما األموال، إقراض أو اقتراض  البند هذا ویشمل
  .أخرى جهة من والفروع والزمیلة التابعة والمؤسسات جهة، من المباشر

  
تحدد أشكال االستثمار األجنبي المباشر حسب األهداف التي  :أشكال االستثمار األجنبي المباشر -5

  :الدول المضیفة، التي تصنف إلىیأمل المستثمرون تحقیقها من وراء انتقالهم إلى 

كان هذا الشكل من االستثمار األجنبي المباشر من بین أوائل التدفقات إلى  :االستثمار الباحث عن الموارد_ أ
  الذي یسعى إلى استغالل المزایا النسبیة للدولة المضیفة السیما تلك الغنیة بالمواد األولیة كالنفط  71الدول النامیة

  .72والمنتجات الزراعیة فضال عن االستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربةوالغاز 

إن هذا النوع من االستثمار األجنبي المباشر یستهدف تلك البلدان التي  :االستثمار الباحث عن األسواق_ ب
لشكل من االستثمارات قطاع ، فقد ساد هذا ا73تحتوي على حجم سوق كبیر لمواجهة حاجات أسواقها المحلیة

الصناعات التحویلیة في الدول النامیة خالل فترة الستینات والسبعینات من القرن الماضي أثناء تطبیق سیاسة 
إحالل الواردات التي تتضمن عادة إجراءات حمایة لدعم الصناعات المحلیة ضد المنافسة األجنبیة غیر العادلة 

لتصدیر بسبب وجود القیود المفروضة على الواردات في البلد المضیف فتظهر هذه االستثمارات عوضا عن ا
ومن  ،إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل في هذه الدول، مما یجعل االستثمار فیها أكثر جدوى من التصدیر إلیها 

اج شأن هذا النوع من االستثمار أن یساهم في ارتفاع معدالت النمو في الدول المضیفة عن طریق زیادة اإلنت
واالستهالك وكذلك زیادة صادرات هذه الدول وزیادة وارداتها من مدخالت اإلنتاج إلیها من الدول المصدرة 

  .74لالستثمار
إال أن دوره  ،على الرغم من أن هذا النوع من االستثمار األجنبي المباشر ال یزال یعمل في الدول النامیة 

  .تي تستوجبها حریة التجارة العالمیةسوف یتناقص من خالل برامج اإلصالح االقتصادي ال

تقوم االستثمارات األجنبیة في هذا النوع باتباع أسلوب تجزئة اإلنتاج بین  :االستثمار الباحث عن الكفاءة_ ج
العاملة في منطقة الشرق "  Nestly" عدد من الدول المجـاورة وكمثال واضح على ذلك فروع شركة نسلیه 

تخصص كل فرع منها في منتج واحد للسوق اإلقلیمیة، بینما یقوم كل فرع منها األوسط وشمال إفریقیا حیث ی
باستیراد السلع األخرى من الفروع الزمیلة في الدول المجاورة، ومنه أصبح بمقدور المنطقة الحصول على كافة 

  .إال أن كل فرع مسؤول بمفرده عن إنتاج جزء صغیر من مجموع السلع.السلع 
                                                             

  .168، ص  2008، دار الوراق للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن " المالیة الدولیة" مصطفى صالح القریشي، - 71
، 2004، سلسلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، السنة الثالثة، الكویت،  "االستثمار األجنبي تعاریف وقضایا"  ،حسان خضر - 72
  .6ص
    .170، ص مرجع سبق ذكرهمحمد صالح القریشي،  - 73
أغسطس  213العدد ،كتاب األھرام االقتصادي " استراتیجیة تنمیة االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر" حسین عبد المطلب األسرح  - 74

  .14، ص 2005
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هذا النوع من االستثمار األجنبي المباشر ینتشر أكثر في األسواق اإلقلیمیة المتكاملة  وتبعا لما تقدم فإن
وخاصة في أوروبا وآسیا، كون أن هذه االستثمارات تشترط أن تكون في األسواق المتفتحة وعلى درجة عالیة من 

  .75التطور

مارات تقوم الشركات باالستثمار من في هذا النوع من االستث :االستثمار الباحث عن األصول االستراتیجیة_ د
بغرض تعزیز أهدافها االستراتیجیة بعیدة المدى وذلك بحثا منها على الوحدة   ⁾⁽خالل عملیات التملك واالندماج

وخلق جو من التعاون الفني نتیجة لضخامة التكالیف المخصصة للمشاریع ) المصالح والمخاطر( االقتصادیة 
لى التكنولوجیا العالیة التي تتطلبها مثل هذه المشاریع من جهة أخرى  ،الصناعیة من جهة  لى جانب وإ  ،وإ

  .ارتفاع تكالیف البحث والتطویر ووجود المنافسة الدولیة
فعلى سبیل المثال قد تتحالف إحدى الشركات متعددة الجنسیات مع شركة أخرى وفي دولة أخرى للقیام معا 

   .76بعملیات البحوث والتطویر ذات الفائدة المتبادلة

 ةاألجنبی اتاالستثمار الكثیر من الدول الستقطاب  سعىت: خصائص االستثمار األجنبي المباشر -6
 77 :المزایا التالیة أهمللحصول على وذلك ة المباشر 

والتي یصعب  الستثمار األجنبي المباشرلالحصول على الفن اإلنتاجي المتقدم والتكنولوجیا الحدیثة المصاحبة  -
الحصول علیها في حالة االقتراض الخارجي فضال عن اآلثار االیجابیة لذلك على االقتصاد القومي من تأثیر 

 .على زیادة ورفع مستوى اإلنتاجیة وحسن استخدام الموارد المتاحة

جانب من فجوة إضافة إلى التكوین الرأسمالي وبالتالي یعمل على تغطیة  االستثمار األجنبي المباشر عتبری -
الموارد المحلیة الناتجة عن النقص في االدخار المحلي اإلجمالي عن االستثمار المراد تحقیقه للدولة المضیفة 

كما تؤدي هذه االستثمارات إلى زیادة الدخل ،باإلضافة إلى ما یسببه ذلك من زیادة مواردها عن النقد األجنبي 
نه ویتحول بدوره إلى استثمارات محلیة ترفع من معدل التكوین المحلي اإلجمالي الذي یمكن أن یدخر جزء م

 .الرأسمالي

ة الفنیة وتنمیة المهارات المعرف ة عادة وفورات خارجیة في شكل نقلالمباشر  ةاألجنبی اتاالستثمار  ترتب علىی -
من خلق صناعات مغذیة  االستثماراتتلك  إلیهما تؤدي باإلضافة إلى  ،التسویقیةو اإلداریة والتنظیمیة المحلیة 

                                                             
: ، من خالل الموقع اإللكتروني "أنواع االستثمار األجنبي المباشر" الوكالة الدولیة لضمان االستثمار ،  - 75

                                                                                  www.fdipromotion.com/toolki/user/centent_page.cfm        
 ) ⁽ عملیات االندماج والتملك أو االستحواذ عبر الحدود "Fusions et acquisitions"  : االندماج ھو عبارة عن اتفاق إحدى الشركات

أما االستحواذ أو التملك، فیتم عندما تقوم إحدى . الوطنیة على االندماج مع شركة أخرى أجنبیة لعدة أسباب مالیة، بشریة أو تسویقیة أو غیرھا
أنظر . المطروحة بالبورصة الخاصة بھذه الشركة الشركات األجنبیة بشراء عدد من األسھم لشركة أخرى باالتفاق معھا أو شراء جمیع األسھم

  .47، ص2004الدار الجامعیة، مصر،  ،"مقدمة في األعمال" ،عبد السالم أبو قحف:في 
  مرجع سبق ذكره،  "أنواع االستثمار األجنبي المباشر" الوكالة الدولیة لضمان االستثمار   -76
 .    209- 208ص ص ،2008مصر ، ،الدار الجامعة  ،)"تداعیاتھا  -شركاتھا -منظماتھا(االقتصادیة  العولمة"عبد المطلب عبد الحمید،  - 77
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      تقوم ببعض عملیات تصنیع  أو اإلنتاجبعض ما تحتاجه من مستلزمات  األجنبیةمساعدة توفر للمشاریع 
  .تسویق منتجات هذه المشروعات أو

إلى زیادة عاجلة في حصیلة الدول المضیفة من النقد األجنبي وبالتالي یؤثرا  االستثمار األجنبي المباشریؤدي  -
ومن .مما یمكنها من زیادة الواردات دون الحاجة إلى زیادة الصادرات ،تأثیرا ایجابیا على میزان المدفوعات 

عرفتها وخبرتها  جانب أخر فإن الشركات األجنبیة خاصة الشركات متعددة الجنسیات بفضل اتصاالتها الدولیة وم
تفتح أمام الدول المضیفة إمكانیات أكثر ،وسمعتها المرتبطة باسمها أو عالمتها التجاریة ،بشبكة األسواق الدولیة 

لغزو أسواق التصدیر وزیادة حصیلة صادراتها وهو ما یساهم في تقلیل عجز المیزان التجاري الذي یمیز معظم 
  .اقتصادیات الدول النامیة

كما قد یؤدي نشاط ،زیادة في مستوى العمالة وبالتالي زیادة في األجور  الستثمار األجنبي المباشراینتج عن  -
المشروعات األجنبیة إلى خلق دخول لبعض الفئات األخرى مقابل الحصول على خدمات معینة أو استئجار 

  .أراضي أو مباني أو غیرها 

تراكم للمدیونیة الخارجیة وال تؤدي إلى الخضوع لشروط  المباشرةاالستثمارات األجنبیة ال یترتب على تدفق  -
 .الدول المانحة المجحفة كما لو تعاملت مع طلب القروض

إن االستثمارات األجنبیة المباشرة یتولد عنها تحویالت مالیة للخارج تتمثل في األرباح المحولة للخارج والفائدة  -
ن أجور العمال والخبراء األجانب ومدفوعات خدمة نقل التكنولوجیة على رأس المال المستثمر، وتحویل جانب م

  .78والمتمثلة في رسوم براءات االختراع والعالمات التجاریة والتراخیص، وتكالیف اإلدارة والخبرة الفنیة

     :رفقات االستثمار األجنبي المباشدت تطور -7
نتیجة  المستحقة على البلدان النامیة  الخارجیةأزمة الدیون شهد عقد الثمانینات من القرن الماضي  بعدما  
الدول تعمد  هذه راحت ،وزادت أعباء خدمتها ،بدرجة كبیرة البنوك التجاریة ع حجم القروض المقدمة من قبلاارتف

أصبح بعد هذه األزمة مصدرا هاما من بین مصادر ف .على فتح أبوابها الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر
من النصف الثاني وتزاید بصورة الفتة لالنتباه في  ،مع بدایة التسعینات خاصة لدول النامیةل الخارجيالتمویل 
 464إلى حوالي  1996ملیار دوالر عام  359فقد انتقل االستثمار األجنبي المباشر العالمي من  ،هذا العقد

هذا  أي بالضعف تقریبا خالل السنتین، 1998ملیار دوالر عام  644، ثم ما یقارب 1997ملیار دوالر سنة 
 1997بینما كان في  2,20، بـ 1998الذي عرفه العالم في عام ( بالرغم من التباطؤ في النمو االقتصادي 

وظروف البیئة االقتصادیة واألزمة المالیة في آسیا، واألزمات  79وبالتالي تجاوز التوقعات) 4,2یقدر بـ 
إال أن تدفقات االستثمار األجنبي  ،االقتصادیة والمالیة في روسیا وآثار هذه األزمات على أمریكا الالتینیة 

                                                             
  .243،  ص مرجع سبق ذكره، "نظرة عامة على بعض القضایا : االقتصاد الدولي"زینب حسن عوض هللا ، -78

المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، العدد رقم  ،"1998تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة لعام " ،اشیسلیمان الر - 79
  .192ص 2000، أوت 258
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 ،1987ویتعلق األمر بالقفزة القویة منذ  1997مقارنة بسنة  1998في  40المباشر العالمي ارتفعت بحوالي 
ملیار دوالر عام  544بحیث تملك الشركات التي تمت وفق عملیات االندماج والتملك عبر الحدود وحدها 

إذ عرفت هذه الشركات  ،، وتستحوذ بذلك على أكبر حصة )من هذه التدفقات 84أي بالتقریب ( 1998
ولقد عرف االستثمار .199880و 97ما بین  60وبزیادة تقدر  1996و 95ما بین  19زیادة بـ استثماراتها 

ملیار دوالر  827لیصل بذلك إلى  1998عن حجمه في  25ارتفاعا بحوالي  1999األجنبي المباشر سنة 
معظم التدفقات  ومازالت عملیات االندماج والتملك عبر الحدود تقود هذه الزیادة، ونشیر بعض اإلحصائیات أن

، بینما انخفضت )ملیار دوالر 74)609الواردة مازالت متمركزة في الدول المتقدمة التي قدرت حصتها بـ 
  .81)ملیار دوالر 20( 2إلى  المتحولةوحصة الدول ) ملیار دوالر 24 )198حصة الدول النامیة إلى 

أعلى معدالت لتدفقاته على  2000في سنة  ومع بدایة القرن الجدید فإن االستثمار األجنبي المباشر عرف
 18ترلیون دوالر على المستوى العالمي أي بزیادة تقدر بـ  1,4اإلطالق، حیث بلغت هذه التدفقات حوالي 

ملیار دوالر، ولكن أكثر من ثالثة  205، فقبل هذا بعشر سنوات كانت تقدر هذه التدفقات 199982عن عام 
نحو الدول المتقدمة بسبب الزیادة في عملیات االندماج والتملك عبر الحدود أرباع التدفقات الداخلة توجهت 

أما الدول ، 83 21والتي ساهمت بزیادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة بنسبة  ،دائما
عن مستوى  ملیار دوالر في هذه السنة أي بالضعف تقریبا 238فقد سجلتا حوالي  المتحولةالنامیة والدول 

في هذه السنة مقارنة بالذروة التي بلغتها  19، ورغم هذا فإن حصتها ال تزال ضعیفة وانخفضت إلى 1999
  .4184وهي حوالي  1994في عام 

إال أنه قد شهدت تدفقات االستثمار المباشر األجنبي العالمي تراجعا مستمرا دام ثالث سنوات على التوالي 
، ثم تراجعت  2002ملیار دوالر، وواصلت انخفاضها عام  818ولم تتجاوز انخفضت بشكل حاد  2001ففي 

  .200085من المستوى المحقق عام  40ملیار دوالر وهو ما یعادل  560إلى  2003مرة أخرى عام 

أما بالنسبة للسنوات التالیة فقد سجلت التدفقات العالمیة لالستثمار األجنبي المباشر تطورا مع كل سنة جدیدة، إذ 
، وازداد االستثمار 2005ملیار دوالر عام  916لیصل بذلك إلى  29ثم بـ  27بنسبة  2004ارتفع في سنة 

اقتصاد التي  200األجنبي المباشر في جمیع المناطق أین بلغ في معظمها مستویات غیر مسبوقة، فمن أصل 

                                                             
80 -Anne Marie Alcabaz et autres, « les nouvelles formes de IDE», problème économiques, N2660, date de 
12/04/2000 p19. 

  . 8، ص1999، "والعشرین التقریر السنوي الخامس" ،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار - 81
     ، استعراض عام، األمم المتحدة، نیویورك"تشجیع الروابط: 2001تقریر االستثمار العالمي "  ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة - 82

  .1ص 2001،و جنیف 
  .نفس المرجع السابق - 83
رأھمیة االستثمار األجنبي المباشر في الدول " فرحي كریمة  - 84 ر والجزائ ا، مص ین الصین، تركی ة ب  أطروحة ،"النامیة مع دراسة مقارن

  . 122ص، 2013-2012مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم االقتصادیة ،فرع النقود والمالیة ،جامعة الجزائر،
: ، أوراق عمل مقدمة لمؤتمر التمویل واالستثمار  "والمتطلبات... االستثمار في ظل العولمة التوجیھات"  ،حاتم عبد الجلیل القرنشاوي - 85

  .2، ص2006تطویر اإلدارة العربیة لجذب االستثمار، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 
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ر األجنبي المباشر العالمیة بلغ حجم تدفقات االستثما 2006وفي سنة .86دولة 126زاد في  CNUCEDیغطیها 
، حیث تعكس هذه الزیادة األداء االقتصادي  2000ملیار دوالر لیتعدى الرقم القیاسي المسجل في عام  1403

القوي في العدید من أنحاء العالم، وساهم في جزء منها تزاید أرباح الشركات، وما أسفر عن ذلك من ارتفاع في 
  .87مة عملیات دمج الشركات وشرائها عبر الحدودأسعار األسهم مما أدى إلى رفع قی

وللسنة الرابعة على التوالي مازالت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمیة تتزاید إذ وصلت في سنة 
أكثر وارتفعت ب 30ملیار دوالر، وهو أعلى مستوى على اإلطالق أي بزیادة تقدر بـ  1833ما یقارب  2007

على  2007سنة لأ . م.، وقد أثرت أزمة القروض العقاریة في الو2000ملیار دوالر عن مستوى  400 من
ونتیجة لذلك بدأت أنشطة عملیات  ،األسواق المالیة وأسفرت على ظهور مشاكل في السیولة في كثیر من البلدان

  المالي في االقتصاد العالمياالندماج والشراء عبر الحدود تتباطؤ بشكل ملحوظ بسبب التباطؤ واالضطراب 
عما كانت علیه في النصف  29كانت قیمة هذه الصفقات أقل بنسبة  2008ففي النصف األول من عام 

 تتراجع إلى حوالي 2008عام ل العالمیةاالستثمارات األجنبیة المباشرة ما جعل ، 88 2007الثاني من عام 
ملیار دوالر المحقق في عام  1891 عن المستوى العالمي  7,12بـ  یقدربانخفاض  ملیار دوالر 1480
في   ا آخرحدوث انخفاض 2009تدفقات هذا االستثمار على نطاق العالم في عام  شهدت كما،  2007

ارتفعت تدفقات االستثمار ثم  تریلیون دوالر، 1.114إلى  صللت 89% 37االستثمار المتجهة إلى الداخل بنسبة  
أي بزیادة ، 2010دوالر في عام  ملیار 1365األجنبي المباشر على نطاق العالم ارتفاعًا معتدًال لتـصل إلى 

إلى  2011ینتعش في عام ل ، 90عـن متوسطها قبل األزمة % 15ما تزال أدنى بنسبة  ولكنها % 5تقدر بنسبة 
االستثمارات األجنبیة بعد هذه السنة عرفت تدفقات ولكن  دوالر، ملیار 1561لتبلغ  مستواه القائم قبل األزمة،

ملیار  1431إلى 2013وواصلت انخفاضها عام ملیار دوالر  1470إلى  2012هبوط حاد في عام  المباشرة
   .91ملیار دوالر 1357إلى  2014، ثم تراجعت مرة أخرى عام دوالر 

                                                             
یة االستثمار األجنبي المباشر الوارد من االقتصادیات النام:  2006االستثمار العالمي  تقریر " مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة - 86

  .1، ص  2006، استعراض عام، األمم المتحدة، نیویورك وجنیف ،   "واالنتقالیة وآثاره على التنمیة
 ،، نشرة صحفیة"یظھر نموا واسع النطاق في االستثمار األجنبي المباشر...  2006عام  سجل" مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  - 87

:              عن الموقع اإللكتروني ، نقال1، ص  16/10/2007الصادرة بتاریخ 
http//www.unctad.org/sections/press/docs/pr07029_ar.pdf                  

 88- UNCTAD,« World Investment Report 2011:Non-Equity Modes of international production and 
development »  . New York and Geneva, 2011,p187 

، استعراض عام  "االستثمار في اقتصاد منخفض الكربون:  2010تقریر االستثمار العالمي  " ،المتحدة للتجارة والتنمیة األمممؤتمر  - 89
  .1، ص  2010األمم المتحدة، نیویورك وجنیف ، 

والتنمیة، غیر القائمة على المساھمة أشكال اإلنتاج الدولي :  2011تقریر االستثمار العالمي  " ،المتحدة للتجارة والتنمیة األمممؤتمر  - 90
  .1، ص  2011، استعراض عام األمم المتحدة، نیویورك وجنیف ،  " في رأس المال

91-UNCTADstat  ", Investissement étranger direct : flux et stock entrants et sortants, annuel", sur le 
site: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  
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تریلیون  2أكثر من إلى %  38بة سالواردة بن رشالمبااألجنبي  تثمارساالقفزت تدفقات   2015وفـي عام 
صفقات التملك  في یرالكب االرتفاعباب من بینها سوذلك لعدة أاألعلى على اإلطالق  ىوهو المستو  دوالر

  . 201592عام  خالل دوالرملیار  721إلى لتصل %  67 بنسبة الحدود برع واالندماج

 األجنبي االستثمار تدفقات واصلت ، 2019لعام  العالمي االستثمار تقریر في الواردة اإلحصائیات آخر وحسب
 هذا وكان ، دوالر تریلیون 1.3 حوالي إلى ، % 13 بنسبة تراجعها 2018عـام العالم  في الواردة المباشر

 إلى اإلعادةعن عملیات  جا أساساتنا - المباشر  األجنبي االستثمار في التواليللسنة الثالثة على  - االنخفاض
ات الیالو  إلى الجنسیات المتعددةاألمریكیة  شركاتلل المتراكمة األجنبیة لإلیراداتالوطن على نطاق واسع 

عام  نهایة فيأدخلها هذا البلد  التيالضریبیة  اإلصالحات،عقب  2018من عام  األولین الربعین في المتحدة
انتعاشا  العالمي المباشر األجنبي االستثمارأن یشهد  المتوقع، من 2019حسب تقدیرات عام و  .201793
 العشر السنوات مدى على المتوسط، أي أقل من دوالرتریلیون  1.5 حوالي إلى%  10نسبته  امتواضع
  .94الماضیة

 :ان المختلفةدالبل ونح رفقات االستثمار األجنبي المباشداألسباب التي أدت إلى تسارع ت-8
  95 :نلخصها في مایلي

ات داألهمیة النسبیة لمساع تكما انخفض، دیونیةأزمة الم دولیة بعداض الركة اإلقراضح في حواالنحسار ال -
  . مة إلى النامیةدول المتقدال نسمیة مرالتنمیة ال

نها وإضافًة إلى ك، وتشجیعه رویج لالستثمار األجنبي المباشرالت لى وسائدد االتفاقیات الثنائیة كإحدع یدازت -
  . ت االقتصادیةكتالالت نم دیدت نتیجة لقیام العدكیة التي وجرد الجموالقیلتالفي وسیلة 

ل االدخار العالمي إضافة إلى االنخفاض دمع صتناق لالخارجي مقاب ویلإلى التم لمان العادزیادة حاجة بل -
  .ان النامیةدصًا باتجاه البلوى وخصراألخ ویلفي مصادر التم

على  طلبالزیادة  نم كعلى ذل رتبامج اإلصالح االقتصادي وما تربلة والبالد النامیة والمتح بتبني أغل -
ق وبآلیة الس لامج بالعمرالب كوما تضمنته تل راالستثمارات الخارجیة ومنها االستثمار األجنبي المباش

ال وب رؤوس األمذفي ج تامج الخصخصة التي ساهمربب لصًا في مجال التجارة والمال والعمووخص
ارات رعة القرمات وبالتالي سوعة انتقال المعلرت في مجال االتصال على ستطوراال تكما ساهم، األجنبیة

                                                             
   70ص  ،"2016مناخ االستثمار في الدول العربیة " ،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات - 92
  األمم المتحدة ،استعراض عام ،"الخاصة االقتصادیة المناطق :2019 تقریر االستثمار العالمي" ،والتنمیة للتجارة المتحدة األمم مؤتمر -  93

 .1، ص  2019نیویورك وجنیف ، 
 .5 ص ، مرجع السابقنفس ال - 94

  . 87 -  86، ص ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،  - 95
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كله في  كذل موساه، رإلى آخ دبل نال موانتقال األم لعالوة على تسهی رالمتصلة باالستثمار األجنبي المباش
  .رفقات االستثمار األجنبي المباشدزیادة ت

 زاالستثمارات والتي تتمی نع موا النذة الناقلة لهدة الجنسیات باعتبارها الجهدكات متعراد الشدأع یدازت -
  .فقاتهددي دورها في زیادة تؤعة والتي توبخصائصها المتن

وبأسعار  ریننها للمستثمیوة إلى ممارسة عملیة بیع دیرنیة الکبدیوول النامیة ذات المدال ند مداتجاه ع -
 . مشجعة

االستثماري في البلد  مشروعه إقامة األجنبي عند یمكن للمستثمر: راألجنبي المباش ستثماراال مخاطر -9
تلك اإلجراءات التي  "هيو  السیاسیةالمخاطر اغلبها ترتبط ب أن إال ،عدة مخاطر إلى المضیف أن یتعرض

العامة في الدولة المضیفة لالستثمار سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ویكون  السلطات تتخذها الحكومة أو
 هذه وتتمثل ،96"من شانها حرمان المستثمر األجنبي من حقوقه وسلطاته الجوهریة على االستثمار ومنافعه 

  97:یلي ما في الحقوق
 .عوائده أو االستثمار أصل من مستحقاته استالم في حقه -
 .المستفید المشروع في یملكه فیما التصرف في حقه -
 .عوائده أو االستثمار أصل من استلمه ما على المضیف القطر في الفعلیة السیطرة في حقه -
 .ممتلكاته من أساسي جزء استغالل أو استعمال في حقه -

نبیة الخاصة إلى تعارض األهداف بین االستثمارات األج المخاطر السیاسیةویرجع السبب األساسي في وجود 
  : وتشمل المخاطر السیاسیة ما یلي.98وبین أهداف وتطلعات وسیاسات الدول المضیفة

تمثل المصادرة كل إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه على ملكیة كل  :المصادرة خطر - أ
   .99مقابل أو بعض األموال أو الحقوق المالیة المملوكة ألحد األشخاص وذلك دون أداء أي

حرمان الشخص من ملكه العقاري لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل نزع الملكیة یقصد ب: نزع الملكیة خطر -ب
بمعنى استیالء البلد المضیف على المشروعات الخاصة باألجانب  ،100تعویض یدفع له عما ناله من ضرر
  . ألغراض المنفعة العامة مقابل تعویض

                                                             
 32ص  ،)ت.د(، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة ، مصر، "ضمانات االستثمارات األجنبیة في القانون الدولي" عمر ھاشم محمد صدقة ، - 96
  . 102، ص 2017 تقریر، "العربیة الدول في االستثمار مناخ"،الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربیة المؤسسة - 97
 32ص ، مرجع سبق ذكره،  عمر ھاشم محمد صدقة - 98
 36ص  ،مرجع السابقنفس ال -  99

عربیة، الطبعة األولى، مارس الدراسات الوحدة ال، مركز " االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونیة" درید محمود السمرائي  - 100
 106ص   ،2006
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یعتبر التأمیم عمل من أعمال السیادة تنتقل بموجبه وسائل اإلنتاج وبعض األنشطة المعینة   :خطر التأمیم -ج
وبالتالي تحویل الملكیة  من األفراد والهیئات الخاصة إلى الدولة من اجل استغاللها لخدمة المصلحة الجماعیة 

هر الملكیة الفردیة لوسائل بهدف القضاء الشامل على كافة مظا ،الخاصة للمشروعات إلى ملكیة عامة للدولة
  .101أو لمجرد القضاء على سیطرة رؤوس األموال األجنبیة على االقتصاد الوطني،اإلنتاج تالفیا لالستغالل 

البلد  عن أو أجنبیة جهة عن صادر عسكري عمل كل ینتج عن: األهلیة  واالضطرابات الحرب خطر -د
 الطابع ذات العنف وأعمال والفتن واالنقالبات كالثورات العامة االضطرابات األهلیة وكذلك لالستثمار، المضیف

مباشرا  تعرضا المادیة المستثمر أصول له التي تتعرض السیاسیة الدوافع ذات اإلرهابیة والتخریبیة واألعمال العام
  102 .ةمحدد لفترة زمنیة وذلك المشروع الستمراریة الضروریة والمستمر لألعمال وتؤدي إلى االنقطاع الكلي

د التي التدابیر بجمیع هذا الخطر یعنى  :التحویل عدم خطر -ه  تحویل على قدرة المستثمر جوهریة بصورة تقیّ
عادة .103أو دفعات لسداد القروض منه، الناتج الربح أو األموال والتي تكون إما في شكل أصل االستثمار وإ

من أجل تجنب تحویل ) فقط لتشغیل األموالوذلك (استثمار تلك األموال في مشاریع لیست كفؤة بصورة مثلى
 الموافقة عن المضیفة للدولة النقدیة السلطات تأّخر تشمل ، كما104إضافي للعملة المحلیة مقابل عملة أخرى

ر، من دون التحویل على  األجنبي المستثمر بین تمییزي صرف سعر التحویل عند العامة السلطات فرض أو مبرّ
 .105المستثمرین من وغیره

  106:تتمثل في :مخاطر أخرى -و
  .واالتفاقیات المبرمة بین الدولة والشركات األجنبیة أو عدم الوفاء بها ألسباب سیاسیة إلغاء العقود -
  .التمییز في تطبیق قوانین الضرائب بین األجانب والوطنیین -
  .الفكریةسرقة االختراعات واالبتكارات الجدیدة بسبب عدم وجود قوانین لحمایة حقوق الملكیة  -
  .االختطاف والقتل لألفراد األجانب -

  

                                                             
 40ص  ، مرجع سبق ذكره،  عمر ھاشم محمد صدقة -  101
 102، صمرجع سبق ذكره، 2017 تقریر، "العربیة الدول في االستثمار مناخ"،الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربیة المؤسسة -  102
 .نفس المرجع السابق -  103
 .394،ص  2013دار وائل للنشر والتوزیع ، األردن،،  الطبعة األولى،"اإلدارة المالیة الدولیة"علي ابراھیم العامري،محمد  -  104
 102، صمرجع سبق ذكره، 2017 تقریر، "العربیة الدول في االستثمار مناخ"،الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربیة المؤسسة -  105
 .225،ص  2006الدار الجامعیة ، مصر،،"إدارة األعمال الدولیة"عبد السالم ابو قحف ، -  106
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  مغتربینالتحویالت  :المحاضرة الرابعة

    : نیمغتربالتحویالت مفهوم  -1
تمثل دخل األسر المعیشیة التي تحصل علیه من اقتصادات خارجیة والذي ینشأ في األساس نتیجة انتقال 

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

 ن مفهومإف وبالتالي،میزان المدفوعات التي ال تقوم على مفاهیم الهجرة أو التوظیف أو العالقات األسریة
  107 :مغتربین یشملتحویالت ال

 في العاملین تحویالت" محل حللی "التحویالت الشخصیة" مصطلحجاء لقد  : التحویالت الشخصیة - أ
التحویالت ف .عن صندوق النقد الدولي الصادرمیزان المدفوعات  دلیلمن  السادسة ةطبعالفي  ⁾*108⁽"الخارج

إلى أسر معیشیة  المقیمة األسر المعیشیة التي ترسلها یةعینالأو  دیةنقالجمیع التحویالت الجاریة  تمثل الشخصیة
ا أو نقًدا التحویالت الجاریة  كلتشمل التحویالت الشخصیة وبالتالي  ،مقیمة أو تتلقاها منهاغیر  األفراد بین  عینً

 والعالقة بین األسر ،مرسلة التحویل األسر المعیشیةبغض النظر عن مصدر دخل  ،المقیمین وغیر المقیمین
   .والغرض من التحویل ، المعیشیة

ویقصد بها دخل العاملین العابرین للحدود والموسمیین وغیرهم من العمال المستخدمین  :ینملاالع اتتعویض -ب
ألجل قصیر الذین یعملون في اقتصاد ال یقیمون فیه ودخل العاملین المقیمین الذین یعملون في جهات غیر 

   . مقیمة
مل المزایا مستحقة الدفع یش بحیث :الدخل من المزایا االجتماعیة التي یحصل علیه العاملون من الخارج  - ج

  .من صنادیق الضمان االجتماعي وصنادیق التقاعد وقد تكون هذه المزایا نقدیة أو عینیة
 .التحویالت الرأسمالیة بین األسر المعیشیة -د

  :عبر الحدود من خالل القنوات التالیة مغتربینیمكن أن تتدفق تحویالت ال:  التحویلقنوات  -2

  :هي الكیانات المرخص لها رسمیا بممارسة نشاط تحویل األموال وتتضمن : الرسمیةقنوات التحویل  -2-1

تعتبر شركات تحویل األموال من بین أهم قنوات التحویل الدولي وهي مؤسسات :  شركات تحویل األموال -أ
خدمة وتعمل كوسیط من أجل نقل التحویالت بتقدیم  109مالیةمالیة غیر بنكیة مرخص لها القیام بتحویالت 

بحیث ترسل هذه األموال إما نقدا أو في صورة شیكات أو حواالت  ،سریعة وآمنة مقابل عموالت مرتفعة

                                                             
   21 -19ص  ص ،2009، "مرشد لمعدي اإلحصاءات ومستخدمیھا:المعامالت الدولیة في تحویالت المغتربین" ،الدولي النقد صندوق -  107
 یرسلھا تحویالت جاریة من دخل العمل"بأنھا تعرف ،حسب الطبعة الخامسة لدلیل میزان المدفوعات  :الخارج في العاملین تحویالت (*)

المعامالت الدولیة في " ،الدولي النقد صندوق :للمزید انظر في . "فیھا مقیمین المھاجرون الذین یعملون في اقتصادات جدیدة ویعتبرون
  .20ص ،2009، "مرشد لمعدي اإلحصاءات ومستخدمیھا:تحویالت المغتربین

 شمال في والتنمیة الدولیة الھجرة حول المتخصص الخبراء اجتماع ،"أفریقیا شمال في والتنمیة الھجرة بین العالقة" ،الخشاني محمد -  109
  .14،ص 2007 مارس 19-20 ، المغرب ، الرباط،أفریقیا
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وغالبا ما یتركز نشاطها في المعامالت المتكررة منخفضة القیمة وال .باستخدام نظامها الداخلي أو شبكة أخرى
بات مصرفیة أو عضویة في النظام أو أوراق یتطلب إرسال التحویالت أو تلقي األموال بطاقات االئتمان أو حسا

وتؤدى المدفوعات في أغلبیة الحاالت عن طریق تحصیل النقود من الطرف المرسل وتوصیلها  ،إلثبات الهویة
  . 110 )من نقد إلى نقد (إلى الطرف المتلقي 

لتحویل األموال  أكبر شركة  ) (Union Western) ویسترن یونیون( شركة بسیطرةسوق تحویل األموال  ویتمیز
باإلضافة إلى  111الرسمیة 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 
كالتحویالت ما بین الدول اإلفریقیة أو ما بین بعض شركات تحویل األموال المتخصصة في ممرات معینة و 

  .( express Money) البلدان العربیة مثل موني إكسبریس

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

 یكون وأن )المرسل للتحویالت( المضیف بلد بنوك إحدى في جاریا حسابا األقل على التحویل مرسل لدى یكون
 بها صطدمی التي العراقیل أبرز بین ومن . )المتلقي للتحویالت(األصلي  البلد في حسابا أیضا المستفید لدى

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،

  . 112 للمهاجرین
 تلغرافیا وعن طریق الفاكس والهاتف،تحویل األموال الكترونیا ب تسمح صیغ الدفع المستخدمة في البنوك إن

تحویالت بین الحسابات وأموال مدفوعة  ،المصرفیة في صورة تحویالت نقدیة  تویمكن أن تكون التحویال
كما یمكن للبنوك تحویل هذه . )البطاقات االئتمانیة(وائتمان )الحواالت المصرفیة،البطاقات المدفوعة مقدما (مقدما

   113 :الترتیبات منهاعة من األموال أیضا من خالل مجمو 

الثابتة أو المتنقلة  اآلليلتحویل أموال العاملین في الخارج، خاصة أن أجهزة الصراف  اآللياستخدام الصراف  -
  .تصل إلیها فروع البنوك وخدماتها 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

ة عن من خالل إیداع األموال في حساب بطاقة في فرع احد البنوك وتحویلها بعد ذلك إلى بطاقة أخرى صادر 
  .نفس الفرع ویملكها أفراد في البلد المتلقي

                                                             
  . 9ص ،مرجع سبق ذكره، "مرشد لمعدي اإلحصاءات ومستخدمیھا:المعامالت الدولیة في تحویالت المغتربین" ،الدولي النقد صندوق -  110
  .14،ص  مرجع سبق ذكره ،"أفریقیا شمال في والتنمیة الھجرة بین العالقة" ،الخشاني محمد -  111
  .السابق نفس المرجع -  112
ص  ،مرجع سبق ذكره، "مرشد لمعدي االحصاءات ومستخدمیھا:المعامالت الدولیة في تحویالت المغتربین" ،الدولي النقد صندوق -  113
  . 8،9 ص
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بحیث یستطیع العمالء الراغبین  ،خدمات التحویل عبر شبكة االنترنت باستخدام المواقع االلكترونیة للبنوك  -
جراء التحویل مباشرة بالطریقة التفاعلیة وبناء على  ،في تحویل األموال الدخول إلى موقع البنك االلكتروني وإ

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

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

تعمل أو  إما عبر شبكتها ونظمها الخاصة دولیا األمواللقوانین البنوك المركزیة، رغم أنها تقدم خدمات تحویل 
ئیة النا األماكنوعادة یمتلك البرید أكبر شبكة للتواصل تمتد تغطیتها حتى . األمواللشركات تحویل   ⁾*⁽كوكالء

ویمكن إرسال الحواالت البریدیة الدولیة باستخدام خدمة برید الرسائل العادي أو البرید  114.في الدول النامیة
غیر أن المرسل یمكنه إرسال الحواالت مباشرة بالبرید لبعض الدول وعادة ما یكون هناك حد أقصى .السریع

إلى عنوان المستفید في حالة الحواالت العادیة دفع تقتضي الخدمة بالتوصیل  و. لمبلغ الحوالة البریدیة الواحدة
  .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 ،لحدود نظرا للحدود القصوى المفروضة على المعامالت اعتمادا كلیا في تحویل األموال عبر ا

  .115مشكالت السیولة في منافذ صرف األموال في البلدان المتلقیة وفترات التأخیر

ألي تمثل قنوات التحویل غیر الرسمیة تلك المسارات التي ال تخضع  : قنوات التحویل غیر الرسمیة -2-2
كما ، الرسمیة اإلحصاءات ضمن التي تمر من خاللها التحویالت ظهرت السجل و فال ت. تنظیم أو رقابة مالیة

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

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

یحملها أحد المسافرین من البلد المضیف إلى  ،أي یتم نقل األموال في صورة نقد سائل  :نظام النقد في الید -أ
وهي من الطرق الشائعة لتحویل  ،أنفسهم  البلد األصلي سواء كان من األصدقاء أو األقارب أو المهاجرین

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

حیث یعود المهاجرون  ،ینتشر استخدام هذا النظام في حاالت الهجرة الموسمیة أو الدوریةفغالبا ما . األصلي
 .116كثیرا إلى البلد األصلي وكذا في حالة وجود قیود في التعامل مع المؤسسات المالیة الرسمیة

                                                             
  .األموال تحویل خدمة مقدم عن بالنیابة المالیة التحویالت یصرف أو یتلقى كیان  :الوكیل(*) 

، "البنیة التحتیة المالیة لتحویالت المغتربین والعاملین الیمنیین في الخارج"،)اإلسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  - 114
  .9-8ص ص ،2014سبتمبر 

  11ص ،مرجع سبق ذكره، "مرشد لمعدي اإلحصاءات ومستخدمیھا:تحویالت المغتربینالمعامالت الدولیة في " ،الدولي النقد صندوق -  115
  15ص ، نفس المرجع السابق -  116
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یقوم مرسل التحویالت بتمویل  ،في نظم التحویالت القائمة على التجارة  :النظم القائمة على التجارة-ب
الواردات السلعیة التي یشتریها التجار المقیمون في بلد متلقي التحویل ثم یستخدم التجار حصیلة بیع هذه السلع 

 یسدد بحیث ،غیر التجار المواطنین بین المقاصةوهي تشبه . 117في دفع التحویالت للمستنفدین المحددین
 المواطنهذا  یزود المقابل وفي الفواتیر، أو المشتریات معارفه من اطنمو  لحساب البلد المضیف في المهاجر

 عدم بسبب الممارسة هذه تنتشر و .الوطنیة بالعملة أسرته حساب أو األصلي البلد في المهاجر حساب رصید
وكذا بالنسبة للتجار والمواطنین المسافرین الذین ال یملكون بطاقات الدفع أو االئتمان  118للتحویل العمالت قابلیة

فغالبا ما یفضلون التحویل النقدي عبر القنوات غیر الرسمیة بدال من مواجهة مسائل السالمة والجمارك والنقد 
 .119الصرف على بةارق ووجوداألجنبي الناجمة عن حمل مبالغ نقدیة كبیرة في ظل 

  مثل ،تخصصا تحمل أسماء مختلفة في جمیع أنحاء العالم غیر الرسمیة األكثر ةهي من األنظم :الحوالة - ج
 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 نموذج 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
  120.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 وتتمیز
  .قیاسه یصعب الحوالة نظام طریق عن المرسلة التحویالت قیمة تحدید فإن ذلك من الرغم وعلى الهویة
یقوم هذا النظام على ثالثة عناصر رئیسیة هي السریة، وتنفیذ عملیاته بناء على تعلیمات شـفویة، والثقة كما 

  121  :المتبادلة بین أطراف هذا النظام وهم
  المحول، وهو الشخص الذي یطلب تحویل مبلغ معین إلى مستفید في بلد آخر - 
  .المراد تحویله مقابل عمولة متفق علیهاالوسیط اآلمر، وهو الذي یتلقى المبلغ   - 

   .الوسیط المتلقي، وهو الذي یقوم بتسلیم المبلغ الذي تم تحویله للمستفید - 
  .وهو الشخص الذي یقوم باستالم المبلغ الذي تم تحویله لمستفیدأو ا المحول له، -

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

                                                             
  .15، صمرجع سبق ذكره، "مرشد لمعدي اإلحصاءات ومستخدمیھا:تحویالت المغتربینالمعامالت الدولیة في " ،الدولي النقد صندوق -  117
اإلستراتیجیة   والبحوث للدراسات اإلمارات مركز، اإلمارات محاضرات سلسلة ،"واآلفاق الواقع :الدولیة الھجرة "،الخشاني محمد -  118

  .34،ص 2011 ، 143 العدد
 التي المالیة للخدمات المقدمة للجھات موجھة إرشادات :األموال لتحویل إستراتیجیة إعداد "الفقراء، لمساعدة المجموعة االستشاریة - 119

  . 22ص ،2005،مارس  10عرضیة، رقم  دراسة ،"الفقراء صالح تراعي
  نفس المرجع السابق - 120
 في استغاللھا وإمكانیة  )والناشئة الحالیة(  الحدود عبر الدفع طرق "أفریقیا، وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة -  121

  10ص ،2007 تقریر ،"اإلرھاب وتمویل األموال غسل عملیات
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عوامل قد تؤثر على اختیار مرسل التحویل بین القنوات  هناك عدة :محددات اختیار قنوات التحویل -3
  122 :منها ،المختلفة

توافر الخدمات  تؤدي إلىعندما تكون البنوك واسعة االنتشار في البلد المرسل والبلد المتلقي  :التكالیف -3-1
المهاجرین على تحویل أموالهم من خالل الحسابات  ذلك یشجعف ،انخفاض التكالیف في مما یساهمالمصرفیة 
ترفعها بسبب  أن تبقیها على حالها أو ن البنوك یمكنأل ،تنخفض التكالیف ن لیس بالضرورةكول المصرفیة

وهكذا سیختار .التوثیق الالزم الستیفاء المتطلبات التنظیمیة ارتفاع التكالیف الثابتة للمعامالت وثقل أعباء 
  .المهاجرین من بین القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة األقل تكلفة

إلى جانب التكالیف تعتبر سرعة تحویل األموال محددا رئیسیا في اختیار قناة  :سرعة تحویل األموال -3-2
التي تتیحها القنوات ذات الطابع  يوسائل التحویل االلكترونبحیث یفضل المهاجرین  ،التحویل دون األخرى

إال أن قصور البنیة التحتیة لتكنولوجیا . نظرا لتمیزها بكفاءة اكبر نسبیا من حیث سرعة التحویل الرسمي
كما قد یتجه المهاجرین إلى استعمال القنوات غیر  ،المعلومات في موقع المرسل أو المتلقي یحد من استخدامها

  .ساعة للتحویل إلى المتلقي 12سمیة لسرعتها في التحویل مثل نظام الحوالة الذي یستغرق اقل من الر 

یفضل المهاجرون غیر الشرعیون تحویل أموالهم عبر القنوات غیر الرسمیة ألنهم ال  :وضعیة المهاجر -3-3
  . بالدول المستضیفة مصرفیةفتح حسابات الالزمة ل یمتلكون الهویة

ن ذلك یؤدي إلى وجود فرق بین سعر إكلما كانت هناك قیود على النقد األجنبي ف :النقد األجنبي مراقبة -3-4
الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي وبالتالي ترتفع تكلفة تحویل األموال بالنسبة للذین یستخدمون القنوات 

ر اختالف كبیر في فیظه ،الرسمیة الن سعر الصرف في السوق الموازیة أفضل من سعر الصرف الرسمي
   .المبلغ النهائي المدفوع إلى المتلقي في البلد األصلي

قد یؤثر خطر فقدان األموال أثناء نقلها إلى المتلقي في البلد األصلي على اختیار قناة معینة  :األمان -3-5
  .دون األخرى

بین البلد المرسل والبلد المتلقي إلى قیام جغرافي القرب ال یؤدي األرجحعلى : بعد المسافة الجغرافیة -3-6
 بأنفسهم أو من خالل أصدقائهم مدخراتهم حمل علىهم یشجع فهذاالمهاجرین بزیارات متكررة لبلدهم األصلي 

 للمصریین بالنسبة مثل لیبیا أسواق في النظامیة غیر الهجرة أو المؤقتة بالهجرة األمر یتعلق وبخاصة عندما
سبانیا بالنسبة للجزائریین، وفرنسا للسوریین، بالنسبة ولبنان یطالیا وإ والعكس في حالة هناك .123للمغاربة بالنسبة وإ

   .مسافة جغرافیة كبیرة فهم یفضلون استخدام القنوات الرسمیة

                                                             
ص  ،مرجع سبق ذكره، "مرشد لمعدي االحصاءات ومستخدمیھا:المعامالت الدولیة في تحویالت المغتربین" ،الدولي النقد صندوق -  122
  . 13، 8-7ص
  .37،ص  مرجع سبق ذكره ،"واآلفاق الواقع :الدولیة الھجرة" ،الخشاني محمد -  123
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تختلف تكالیف التحویل حسب الوسیلة، والمبلغ المحول، وقناة التحویل  ):الرسمیة(تكالیف التحویالت  -4
ا لقاعدة بیانات التحویالت حول العالم التابعة للبنك الدولي .ومدته وقوانین العملة في بلد االستقبال  ،فان ووفقً

% 9,8ارنة بـــــ مق%   6,9عند  2018عام دوالر بلغ في الربع الثالث من  200المتوسط العالمي لتكلفة تحویل 
وال تزال أفریقیا ).  2030بحلول عام %  3(و هذا أكثر من ضعف هدف التنمیة المستدامة . 2008عام 

كما %.  9جنوب الصحراء هي المنطقة األعلى من حیث تكلفة إرسال األموال إلیها، حیث یبلغ متوسط التكلفة 
، وذلك بسبب % 10لصغیرة في المحیط الهادئ فوق تصل التكالیف في العدید من الممرات األفریقیة والجزر ا

انخفاض حجم التدفقات الرسمیة ، وعدم وجود بیئة سوق تنافسیة  ، في حین تشهد منطقة جنوب آسیا أقل تكلفة 
  .124% 4.5في إرسال التحویالت إلیها بـــــــ

 المغتربین تحویالت في الملحوظة الزیادة تعزى  :النامیة الدول في مغتربینالتحویالت  تزاید سبابأ -5
 125:بینها من عوامل عدة إلى

 في زیادة من عنه ترتب وما النامیة الدول بین فیما خاص وبشكل العالم، في المهاجرة العمالة عدد تزاید -
  .دخولهم

 للتحویالت المساندة المصرفیة للصناعة التحتیة البنیة في التحسن ضوء في التحویالت خدمات كلفة انخفاض -
 .العالم عبر شبكاتها وانتشار

 ومساندة دفع في همیتهابأ الوعي تزاید ضوء في التحویالت بهذه المرتبطة البیانات جمیع في النسبي التحسن -
 .موالاأل غسیل بمكافحة الدولیة االهتمامات تزاید إلى باإلضافة  النامیة، الدول في التنمیة

 يهف النامیة، البلدان في التحویالت توظیف مجاالت تتشابه :مغتربینالتحویالت مجاالت توظیف  -6
 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 والقتناء والتعلیم،

   بیةهذ مصوغات شراء صورة في لالدخار بهیذ یتبقى وما جرة،لها بسبب تكالیف اهأغلب كان استحقت دیون
یجاد لالستثمار أو   .126للدخل أنشطة مولدة وإ

  

على غرار االستثمار األجنبي المباشر فإن تحویالت العاملین  :المالیة للمهاجرین تتطور التحویال -7
رواتبهم إلى بالدهم أضحى أهم مصدر تمویلي بعد االستثمارات األجنبیة المهاجرین الذین یحولون جزء من 

وال تشمل هذه التحویالت تحویالت العمال المهاجرین المتدفقة عبر  ،127وتمثل ضعف تدفقات المعونات الرسمیة
                                                             
124- World Bank "MIGRATION AND REMITTANCES: RECENT DEVELOPMENTS AND 
OUTLOOK" ,MIGRATION AND DEVELOPMENT, BRIEF 30, December 2018,p 5 

 الموحد، العربي االقتصادي التقریر ،"العربیة الدول في االقتصادیة والتنمیة الخارج في العاملین تحویالت" العربي، النقد صندوق - 125
  . 174ص ، 2006 العاشر، الفصل

 والتنمیة الدولیة الھجرة حول الخبراء اجتماع،"واآلثار  العربیة السمات المنطقة إلى المھاجرین العمال تحویالت"فارس، األمین محمد - 126
  . 14 ص،2006 مایو /أیار 17- 15،بیروت والفرص، التحدیات :العربیة المنطقة في

  .3 ، ص، مرجع سبق ذكره" المساعدات ترتفع طفیفا فقط...تدفقات رؤوس األموال"  ،البنك الدولي - 127
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غ القنوات غیر الرسمیة، التي كان من الممكن في حال تسجیل البیانات الخاصة بها أن تؤدي إلى تضخم مبال
  .التحویالت

     أین كانت ال تتعدى 1995وتفید بیانات البنك الدولي أن هذه التحویالت هي في ارتفاع مستمر منذ 
 265بـ  2007،وتسجل رقما قیاسیا في عام 128ملیار دوالر 84,5إلى 2000ملیار دوالر،ووصلت في عام  58

بلیون  27من التحویالت العالمیة، تتصدرها الهند بـ %40ملیار دوالر، حیث احتكرت أربع دول نامیة قرابة 
فیما توزعت تحویالت ، بلیون دوالر 17والفلبین بـ بلیون دوالر 25بلیون دوالر،المكسیك 25,7دوالر،الصین

بلیون  2,9بلیون دوالر، األردن  5,7المغرب:مغتربي ومهاجري أهم الدول العربیة على النحو التالي
مع العلم أن المنطقة العربیة خاصة الخلیجیة تعرف أعلى .بلیون دوالر 1,7ن دوالر،تونسبلیو  2,9دوالر،الجزائر

في  %71في قطر ، %78مستویات استضافة العمال المغتربین إذ تصل نسبة المغتربین إلى عدد السكان إلى 
  .129نفي عما %24في السعودیة و %26في األردن،  %39في البحرین،  %41في الكویت،  %62اإلمارات، 

بلیون  322فإن التحویالت وصلت إلى  2012 عاموحسب ما جاء في تقریر تمویل التنمیة العالمیة لـ
ویفید البنك الدولي حسب . 2007،وبذلك تتعدى المستوى الذي وصلت إلیه عام  130 2008دوالر عام 

 45بـ  التحویالت المسجلة إلى الدول النامیة رسمیا لهذه السنة أن الهند تتصدر قائمة البلدان المتلقیة للتحویالت
أي أنها  131ملیار دوالر 18ـ ملیار دوالر والفلبین ب 26ملیار دوالر، المكسیك بـ  34ملیار دوالر تلیها الصین بـ 

 2008ملیار دوالر عام  322ثم انخفضت التحویالت إلى الدول النامیة من  ،ال تزال تحتفظ بأعلى المستویات
ومن األسباب التي تقف . أي بانخفاض طفیف %5أي بتراجع یقدر حوالي  2009ملیار دوالر عام  306إلى 

انخفضت بوجه عام في روسیا، مالیزیا ودول الخلیج، ویعود  وراء هذا التراجع أن رواتب العمال المغتربین
انخفاض تدفق التحویالت إلى أمریكا الالتینیة بوجه الخصوص في جانب كبیر منه إلى التراجع في قطاع البناء 

  . 132بالوالیات المتحدة األمریكیة

 مهاجرینتحویالت الیمكن معرفة اتجاهات  :للمهاجرین المالیةاالتجاهات اإلقلیمیة للتحویالت -8
  :من خالل الجدول التالي 2020وكذا التقدیرات المستقبلیة إلى غایة  )2018 -2010( خالل الفترة

                                                             
128 - World Bank , " Global Development Finance" ‚ Report 2008, p35,  

  :، نقال عن الموقع االلكتروني 03/08/2008الصادر بتاریخ ، "تحویالت مھاجرین الدول النامیة لوطنھم دوالرملیار  251" ،القناة  - 129
                                                                                                 http://alkanat.net/news/shownews.asp?id=95615 

130 - World Bank , " Global Development Finance" ‚ Report 2012, p40.  
: نقال عن الموقع االلكتروني ،"مع زیادة حدة الركود 2009توقعاتھ بشأن التحویالت لعام البنك الدولي یخفض " البنك الدولي،  - 131

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:22
116655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html.                      

  
، نقال عن الموقع  "2009عام % 7.3المغتربین إلى الدول النامیة بنسبة البنك الدولي یتوقع تراجع تحویالت " ،البنك الدولي   - 132

: االلكتروني
XTARABICHOME/NEWSARARABIC/0..contentMDK:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/E

  22244692~pagePK:64257043~pipk:437376~theSitePK:1052299.00.html.  
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  )2020 - 2010( خالل الفترةللمهاجرین حسب األقالیم  ع التحویالت المالیةیتوز ):  02(رقم  جدولال
  )ملیار دوالر:الوحدة( 

  
  ت 2020  ت 2019  2018   2017  2016  2015  2010  المناطق

 574 550 529 483 444 451 342 مناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط
 156 149  143 134 128 128 96  شرق آسیا والمحیط الهادئ 

  64  61  59  53  43  43 38  أوروبا وآسیا الوسطى

  95  91  88  80  73  67  55  أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي

  66  64  62  57  51  51  39  الشرق األوسط وشمال أفریقیا

  142  137  131  117  110  118 82  جنوب آسیا

  51  48  46  42  38  43  32  أفریقیا جنوب الصحراء  منطقة

  746  714  689  633  589  596  470  العالم
  

 :المصدر
World Bank "MIGRATION AND REMITTANCES: RECENT DEVELOPMENTS AND OUTLOOK" 
MIGRATION AND DEVELOPMENT BRIEF 31, april 2019, p3  

  133:تتوزع التحویالت حسب األقالیم كما یليو 
تمثل المنطقة أعلى متلق للتحویالت من بین جمیع المناطق الجغرافیة :  شرق آسیا والمحیط الهادئ منطقة -

وكان  ملیار دوالر 143لتصل  2018تقریبا في عام % 7بنسبة   منطقةالنمت تدفقات التحویالت إلى وقد 
في هذه الزیادة العامة هو قوة االقتصاد والتوظیف في الوالیات المتحدة وانتعاش التدفقات الخارجة من السبب 

ملیار دوالر، لكن  34وزادت التحویالت إلى الفلبین إلى  بعض دول مجلس التعاون الخلیجي واالتحاد الروسي
اصة الوافدة من بلدان مجلس بسبب انخفاض التحویالت الخ 2017معدل نموها كان أبطأ من مستواها في 

بعد مستواها الضعیف  2018في عام % 25وزادت تدفقات التحویالت إلى إندونیسیا بنسبة . التعاون الخلیجي
   .9201ملیار في عام  914ومن المنتظر نمو التحویالت إلى المنطقة لتبلغ . 2017في 

بنسبة تقدر بنحو   منطقة أوروبا وآسیا الوسطى  نمت التحویالت إلى بلدان :منطقة أوروبا وآسیا الوسطى -
وبفضل استمرار . 2017في % 22ملیار دوالر بعد أن سجلت معدل نمو قدره  59محققة  2018في % 11

                                                             
نقال عن  ، 2019/04/08صادر في بیان صحفي  ،"2018ارتفاع قیاسي للتحویالت المالیة على مستوى العالم في " ،البنك الدولي -  133

  :الموقع االلكتروني
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-
2018 
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سبانیا والوالیات المتحدة  النشاط االقتصادي زادت التحویالت المالیة المتجهة إلى الخارج من بولندا وروسیا وإ
واستفادت البلدان األصغر حجما التي تعتمد على التحویالت . وهي المصادر الرئیسیة للتحویالت إلى المنطقة

. في المنطقة مثل جمهوریة قرغیز وطاجیكستان وأوزبكستان من استمرار تعافي النشاط االقتصادي في روسیا
، رقما قیاسیا جدیدا في حجم التحویالت وسجلت أوكرانیا، وهي أكبر المتلقین للتحویالت المالیة في المنطقة

، وترجع 2017عن مستواها في % 19مرتفعًة نحو  2018ملیار دوالر في  14الوافدة إلیها، إذ بلغت أكثر من 
هذه الزیادة أیضا إلى تعدیل منهجیة تقدیر التحویالت الوافدة، وكذلك إلى نمو طلب البلدان المجاورة على العمال 

توقَّع أن تنمو لتصل إلى  2019التحویالت في عام  ، وسترتفعالمهاجرین ُ   .ملیار دوالر 61ارتفاعًا طفیفًا ،حیث ی

منطقة أمریكا الالتینیة والبحر   سجلت تدفقات التحویالت إلى :أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي منطقة -
. قتصاد األمریكيوذلك بفضل قوة اال 2018ملیار دوالر في  88مسجلة % 10بنسبة ارتفاعا   الكاریبي

ملیار دوالر  36واستمرت المكسیك في تلقِّي أكبر تحویالت وافدة إلى المنطقة، إذ بلغت التحویالت إلیها نحو 
كوادور اللتان لهما مغتربون في إسبانیا . عن مستواها العام السابق% 11مرتفعة  2018في  لت كولومبیا وإ وسجَّ

وشهدت ثالثة بلدان أخرى في المنطقة . التحویالت الوافدة إلیها على الترتیب في حجم% 8و% 16نموا نسبته 
، والجمهوریة الدومینیكیة )%13(غواتیماال : أو أكثر في حجم التحویالت الوافدة إلیها، وهي% 10نموا یبلغ 
، وهو ما یرجع إلى زیادة التحویالت المالیة المتجهة إلى الخارج من الوالیات )لكل منهما% 10(وهندوراس 

توقع أن تنمو التحویالت إلى المنطقة لتسجل 2019ي عام وف .المتحدة   .ملیار دوالر 91، یُ

لت التحویالت إلى :منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا - نموًا   منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  سجَّ
لسریع للتحویالت وكان السبب في هذه الزیادة هو النمو ا. 2018ملیار دوالر في  62 لتصل إلى% 9بنسبة 

، من المتوقع أن یتواصل نمو التحویالت 2018وبعد عام %. 17الذي بلغت نسبته نحو  المالیة إلى مصر
ن كان بوتیرة أبطأ تبلغ  )ملیار دوالر 64(المالیة إلى المنطقة  بسبب تراجع النمو في  2019في % 3 حواليوإ

 .منطقة الیورو

 131لتصل إلى  %12نموا طفیفا نسبته   منطقة جنوب آسیا  شهدت التحویالت إلى  :جنوب آسیا منطقة -
وكان السبب في هذه الزیادة . 2017في % 6متخطیة معدل نموها الذي بلغ  .2018ملیار دوالر في عام 

الكبیرة تحسُّن األوضاع االقتصادیة في الوالیات المتحدة، وانتعاش أسعار النفط الذي كان له أثر إیجابي على 
لمالیة بنسبة ونمت التحویالت ا. التحویالت المالیة المتجهة إلى الخارج من بعض بلدان مجلس التعاون الخلیجي

في الهند حیث أدت كارثة الفیضانات في كیراال على األرجح إلى زیادة المساعدات المالیة التي % 14تزید على 
بسبب تراجع كبیر في %) 7(وفي باكستان، كان معدل نمو التحویالت متوسطا . یرسلها المغتربون إلى أسرهم

وفي بنغالدیش، شهدت . بر مصادر تحویالتها المالیةالتحویالت الوافدة من المملكة العربیة السعودیة أك
، ستنموا التحویالت إلى 9201، وفي عام 2018في % 15التحویالت المالیة انتعاشًة قویة، إذ نمت بنسبة 

  .ملیار دوالر 137المنطقة على األرجح لتصل إلى 
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% 10نحو ب ارتفاعا منطقة أفریقیا جنوب الصحراء  عرفت التحویالت إلى :أفریقیا جنوب الصحراء منطقة -
. وذلك بفضل تحسُّن األوضاع االقتصادیة في االقتصادات مرتفعة الدخل، 2018ملیار دوالر في  46 مسجلة

وبالنظر ). ملیار دوالر 3.8(غانا ، و )ملیار دوالر 24.3(وكانت أكبر البلدان المتلقیة للتحویالت هي نیجیریا 
لت جزر القمر أكبر حصة  تلتها  %)19.1(إلى التحویالت كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، سجَّ

   ، من المتوقع أن تنمو التحویالت إلى المنطقة لتسجل 2019وفي عام . %)14.7(ولیستو %)15.3(غامبیا
 .ملیار دوالر 48

 على كان ذلك سواء لها المستقبلة الدول على سلبیةوأخرى  ایجابیة آثار لتحویالتل نإ :التحویالت آثار -9
   .الجزئي أو الكلى االقتصاد مستوى

  134:نجد اإلیجابیة اآلثار فمن: اإلیجابیة اآلثار -9-1
 زیادة أن بعض التقدیرات أكدت حیث ،لها المستقبلة الدول في الفقر حدة تخفیف في التحویالت دور -

 هذا اإلطار وفى ،3.5 %  الفقر بحوالي حدة تخفیف إلى المتوسط في یؤدى %10بنحو  الرسمیة التحویالت
 دخلها من 50 % الفقیرة نحو األسر تستقبلها التي التحویالت المثال،تمثل سبیل على بنجالدیش، في أنه نجد

 تكون وقد، نیجیریا مثل بعض الدول في 90 % إلى لتصل النسبة هذه وتزداد الریفیة بل المناطق في خاصة
 ریف سكان من % 9.8 ولعل جواتیماال في % 20 بنسبة الفقر تخفیض في بالفعل ساعدت التحویالت هذه

  .135الفقر منطقة الهجرة بفضل تجاوزوا قد مصر

 لما نظراً  دینیة، أو عرقیة صراعات سیاسیة أو نزاعات تشهد التي الدول حالة التحویالت في أهمیة تزداد -
 التأرجح والوصول وعدم النسبي كالثبات خصائص التدفقات من من غیرها دون التحویالت به تدفقات تتمتع

  .األزمات أوقات في قیمتها ارتفاع فضًال عن هذا المحتاجة، األسر إلى مباشرة

 التي الكوارث وقت التحویالت زیادة لوحظ فلقد واالضطرابات، الكوارث اثر فیتخفتعمل التحویالت على  -
 األردن انتك ما التحویالت فلوال ،أوضح فاألثر العربیة البلدان في أما وبنغالدیش وهندوراس بهایتي أحاقت
 وفي ، 1991 بعد العراقیین وضع ذلككو  سوءاً  أكثر الفلسطینیین وضع انلكو  التحدیات من ثیرك على لتتغلب

 البنك أیضاكما یشیر .136تحویالت تتلقى فیه األسر ثلث نأل وذلك البقاء في الشعب یستمر وربما الصومال
 جمیع من 2016 إلى 2014 من الفترة الیمن في المالیة إلى التحویالت إجمالي أن إلى الیمني المركزي

 في دوالر ملیار 3.3 و ، 2014 عام في دوالر ملیار 3.3 ـــب تقدر كانت الخارج في العاملین الیمنیین المغتربین
 بحوالي الیمن إلى المالیة التحویالت وصول الدولي البنك قّدر.2016 عام في دوالر ملیار 3.4 و ، 2015 عام

  137.الصراع فترة طوال تغیر دون نسبیاً  الرقم بقاء یعني ما ، 2017 العام في دوالر ملیار  3.4
                                                             

  . 31-29، ص ص 2014،" والتنمیة الدولیة الھجرة "،العربیة  الدولیة للھجرة اإلقلیمي التقریر - 134
  22- 21ص ص، مرجع سبق ذكره،فارس األمین محمد - 135
  .22ص نفس المرجع السابق، - 136
  . 12ص  ،2019 ماي ،"االقتصادي االنھیار من الحد في المالیة للتحویالت الحیوي الدور "للدراسات اإلستراتیجیة، صنعاء مركز - 137
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 المزید إنتاج خالل من ككل االقتصاد في آثاره یمتد الصنع، محلیة منتجات على التحویالت إنفاق تم ما إذا -
 الفقر حدة تخفیف ثم ومن االقتصاد تنشیط على إیجابیة آثاراً  بالتبعیة له یكون ما وهو والخدمات السلع من

 لك على سلبیة آثاراً  له یكون أن یمكن مما مستوردة سلع على التحویالت هذه أنفقت إذا إال مباشر، غیر بشكل
  .المدفوعات ومیزان التجاري المیزان من

 النسبي باالستقرار واتسامها لها المستقبلة الدول مدفوعات میزان مساندة في التحویالت تلعبه الذي الهام الدور -
 السیاسات رسم ثم ومن التحویالت من المتوقع بحجم التیقن على المستقبلة الدول حكومات یساعد بما

 األجنبیة االستثمارات كحال والتنبؤ التقدیر سوء من تخوف دون علیها المعتمدة واالجتماعیة االقتصادیة
 األجنبي النقد احتیاطات في التحویالت تلعبه الذي الهام الدور إلى اإلشارة تجدر اإلطار، هذا وفى .المباشرة

 لهما األجنبي النقد واحتیاطیات المدفوعات میزان أوضاع تحسین في الهامان األثران وهذان .لها المستقبلة للدول
 مستقرة صرف أسعار على الحفاظ وكذلك األساسیة الواردات تمویل على الحكومات قدرة على إیجابیة تأثیرات
   .األجنبیة العمالت مقابل الوطنیة للعملة

 تلك أن األدبیات أوضحت فقد .للمهاجرین الالزم المال رأس تكوین في هاماً  دوراً  تلعب التحویالت إن -
 سانحة الفرصة تكن لم غالباً  اقتصادیة بمشروعات القیام من بالدهم إلى العائدین المهاجرین تمكن التحویالت

بین  ایجابیة عالقة هناكأن  وقد لوحظ .138باألساس یهاجروا لم وما التحویالت هذه تتواجد لم ما إلقامتها لهم
 من %1 بزیادة أنه الدراسات بعض أثبتت إذ واالستثمار، التعلیم وبین وبینها الفرد دخل ونمو التحویالت
  .الناتج ذلك إلى نسبة االستثمارات في  0.6%زیادة عنه ینتج اإلجمالي المحلي الناتج في كنصیب التحویالت

        الفترة حدیثة لصندوق النقد الدولي تناولت دراسة ، وبینت الكاریبي بلدان من بلداً  13 في هذا وكان
 التعلیم وبین وبینها الفرد دخل ونمو التحویالت بین ایجابیة عالقة هناك كان بلداً  101 في)  2003 - 70(

 . 139واالستثمار
 خالل تطویر وذلك من .نفسها المالیة والمؤسسات المصرفي النظام تطویر في تساعد أن للتحویالت یمكن -

 140.الرسمیة التحویالت من المزید الستقطاب النظم

 حال في بالوضع مقارنة وأسرع أفضل بشكل المعیشة بمستوى االرتقاء من وذویهم حائزیها التحویالت تمكن -
  .التحویالت هذه غیاب

 عدداً  لها یكون أن أیضاً  الممكن من أنه إال للتحویالت، اإلیجابیة اآلثار من الرغم على : السلبیة اآلثار -9-2
  141 :منها السلبیة اآلثار من

                                                             
  . 31ص  ،مرجع سبق ذكره ،2014،" والتنمیة الدولیة الھجرة "،العربیة  الدولیة للھجرة اإلقلیمي التقریر - 138
  . 20ص ،مرجع سبق ذكره، فارس األمین محمد - 139
  . 21ص ،نفس المرجع السابق - 140
  .  31 – 30،ص ص مرجع سبق ذكره، 2014،" والتنمیة الدولیة الھجرة "،العربیة  الدولیة للھجرة اإلقلیمي التقریر - 141
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 لها المستقبلة األسر أفراد یتحول حیث لها، المستقبلة األسر لدى اعتمادیة ثقافة خلق إلى التحویالت تؤدى قد -
 فقدت كونها للتحویالت المستقبلة للدول سلبیة النتیجة تصبح ثم ومن العمل في رغبة دون علیها االعتماد إلى

  .للتحویالت المستقبلین ذویهم قبل من تتولد أن یمكن كان التي والعمالة المهاجرة العمالة

 والتي استخدامها في النصیب األكبر صاحبة للسلع األسعار معدالت زیادة في تلعبه أن یمكن الذي الدور -
 أكدته الذي األمر التضخم وهو مستویات ارتفاع في ذاته حد في یسهم ما وهو العقارات في تتمثل ما غالبا
 العربیة المملكة في المتواجدین الهنود المهاجرین تحویالت على أجریت التي تلك مثل التطبیقیة الدراسات بعض

قبالهم السعودیة  بهذه األراضي أسعار ارتفاع إلى أدى مما بالهند كیریال منطقة في البیوت وبناء شراء على وإ
  . المنطقة

 منها المهاجرین كثرةالتي تعرف  جغرافیةال طقامنخاصة في ال الهجرة في الرغبة لزیادة تدفع قد التحویالت -
 التباهي صفتي علیه تغلب للحیاة جدید أسلوب ذویهم الذین اعتنقوا نظرا للتحویالت التي یرسلونها إلىوذلك 

  .التحویالت تلك أموال على اعتماداً  والمغاالة

 الالزمة االقتصادیة البیئة توفرت ما إذا وقعها من التقلیل أو تداركها الممكن من للتحویالت السلبیة اآلثار نإ    
، توظیفاً  وتوظیفها التحویالت هذه الستقطاب  إتباع خالل من حكومیاً  تدخالً  یتطلب الذي األمر وهو جیدًا
 حیث من موائمة اقتصادیة بیئة وخلق التحویالت تلك وتوظیف تعبئة على تعمل مناسبة اقتصادیة سیاسات

 باإلضافة الفرد على بالنفع تعود استثماریة ألنشطة وتوجیهها التحویالت اجتذاب على القادرة والحوافز التشریعات
 أیضاً  هام دور لها والتعاونیات المدني تمعلمجا ومنظمات البنوك رأسها وعلى المالیة المؤسسات فإن ذلك إلى
ن اإلطار هذا في   .ةالمناسب البیئة بتوفیر الحكومات من المطلوب الدور بعد األهمیة في یأتي كان وإ
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 المساعدات الخارجیة :المحاضرة الخامسة

  :مفهوم المساعدات -1
ال تقتصر المساعدات الخارجیة فقط على المساعدات اإلغاثیة اإلنسانیة المقدمة في حال الكوارث أو التدفقات 

المساعدات الخارجیة أوسع من ذلك، ویمكننا تعریف المعونة أو المساعدة النقدیة غیر المستردة، بل إن مفهوم 
 المنح الرسمیة والقروض الحكومیة التي تستهدف نقل الموارد من الدول المتقدمة إلى" الخارجیة بقولنا أنها 

ابعة لمنظمة ومن التعریفات الهامة في هذا المجال تعریف لجنة المساعدات التنمویة الت. 142"الدول األقل تقدماً 
)OECD ( بأنها التدفقات المالیة والمساعدة التقنیة والبضائع المقدمة من "حیث عرفت المساعدة الخارجیة

الحكومات الرسمیة أو وكاالتها إلى الدول النامیة أو لصالحها والتي تهدف إلى تعزیز التنمیة االقتصادیة 
ساعدات على شكل منح أو قروض مدعومة، وفي حالة والرفاهیة االجتماعیة كهدف رئیسي لها، وتكون تلك الم

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

  :المساعدات الخارجیةأشكال  -2
  144 :نجد :من حیث طبیعتها  - 2-1
وهي عبارة عن التحویالت النقدیة والعینیة التي تقدمها بعض الدول لغیرها سواء العتبارات اقتصادیة  :المنح  - أ

  .أو سیاسیة أو إنسانیة، و هي تحویالت ال ترد، وهي ال تتضمن المعونات العسكریة

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

  .بحیث یرتفع فیها عنصر المنحة.أو فترات السماح التي تكون عادة أطول

تضعها الدولة المانحة األصل أن تتمثل المعونات األجنبیة في صورة تحویالت نقدیة  :المعونات النقدیة  –ج
، 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 :المعونات العینیة  –د

                                                             
  مركز الرابع، العدد ، إداریة ، قضایا"مصر في البیئة مجال إلى الموجھة الخارجیة المعونات إدارة "البرادعي، مصطفى لیلى -  142

  .د ص ، 2000 القاھرة، جامعة العامة، اإلدارة واستشارات دراسات
 اإلمارات التنموي، التعاون والتنمیة ،قسم االقتصادي التعاون ،منظمة" الرسمیة التنمویة المساعدات "سمث، وكمبرلي بنن جولیا -  143

   5ص.2010 مارس المتحدة، العربیة
  . 15-9ص ص ، 2003/2004 ،مصر،الطبعة الثانیة ،الدار الجامعیة،"السیاسات الدولیة في المالیة العامة "،یونس احمد البطریق - 144
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وهي تكمل كل من المعونات النقدیة والعینیة لما تنطوي علیه من تقدیم الخبرات الفنیة  :المعونات الفنیة  -ه
قامة مراكز التدریب لضمان ارتفاع كفاءة استخدام االعتمادات المالیة والمعدات الحدیثة التي  المتخصصة  وإ

  .تتضمنها برامج المعونات األجنبیة 

  145 :اإلنمائیة إلى قسمین هماتقسم المساعدات  :من حیث مصادرها -2-2
وتتمثل في المساعدات التي تقدمها دولة لدولة أخرى، حیث تقوم الدول المتقدمة  :  مساعدات الثنائیةال  - أ

إلى العدید من الدول النامیة  –بتقدیم مساعدات إنمائیة في شكل قروض میسرة ، ومنح ومساعدات مالیة وفنیة 
تفاقیات ثنائیة ، خاصة وأن الدول النامیة قد ال یتاح لها اإلقتراض وفقا بمستویات ونسب متفاوتة ، بموجب ا

للشروط التجاریة السائدة في أسواق المال العالمیة ، كما ال تشجع الظروف السیاسیة واالجتماعیة السائدة في 
ا النوع من وما یعاب على هذ. بعض الدول النامیة على تقدیم المؤسسات المالیة الدولیة قروض تجاریة لها 

  .المساعدات ارتباطها باالعتبارات السیاسیة واألمنیة والعسكریة

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

  . والبنوك اإلقلیمیة للتنمیة كالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

تنقسم المعونات األجنبیة من حیث الضوابط التي تحكم عالقة الدول المانحة لها  : من حیث ضوابطها -2-3
  146 :بالدول المستفیدة منها إلى

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

تمنح مقابل مطالب الدول المانحة لها التي تصل إلى حد إمالء بعض الشروط التي : المعونات المقیدة  –ب
تسمح لها بممارسة بعض أسالیب الرقابة لضمان تنفیذها ، فتستخدم القروض المیسرة في تنمیة صادرات الدول 

المانحة تشترط ربط هذه المعونة بتصدیر منتجاتها ونقلها على بواخرها والتأمین علیها  المقرضة  ألن الدول
باإلضافة إلى اشتراط قیام بیوت الخبرة المعتمدة لدیها بالقیام بالدراسات  ،لدى شركات التأمین الوطنیة فیها 

   لمعونة في الدول المانحة لها لهذه المشروعات بمعنى إنفاق الجانب األكبر من ا الالزمة الفنیة واالقتصادیة
من السلع والتجهیزات  تكالیف خبرات ومنتجات الدول األخرى انخفاضوحرمان الدول النامیة االستفادة من 

  .الرأسمالیة والوسیطة

  

                                                             
  .255 -254ص ص ، مرجع سبق ذكره،  الھیتي و منجد عبد اللطیف الخشالينوزاد عبد الرحمن  - 145
     34 -33ص ص ، مرجع سبق ذكره ،یونس احمد البطریق - 146
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تتباین األهداف التي تسعى الدول إلى تحقیقها من وراء المساعدات حسب  : أهداف المساعدات -3
  :دوافع تقدیمها منها 

لمعالجة ظروف وأوضاع خاصة تعیشها ألغراض إنسانیة  المساعداتتقوم الدول بتقدیم : اإلنسانیة لدوافعا - أ
  .147كمحاربة الفقر ومواجهة الكوارث الطبیعیة والحروب ومعالجة األمراضبعض الدول 

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

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

  .148، واستخدامها في إحداث التغیرات الهیكلیة التي تتطلبها عملیة التنمیةالحدیثة وتدریب الكوادر الوطنیة علیها 

  :وتوزیعها الجغرافي تطور حجم المساعدات اإلنمائیة – 4
النامیة والتي تشكل فیها مساعدات دول لجنة المساعدات استمرت المساعدات اإلنمائیة المقدمة للدول  
الحصة الكبرى منها بالتزاید خالل عقدي السبعینات والثمانینات من القرن العشرین، حتى  DAC)  (اإلنمائیة

خالل العقد األخیر من  وصلت إلى أقصى حد لها في مطلع التسعینات ، ثم انخفضت قیمة تدفقاتها الصافیة
ملیار دوالر  100المساعدات اإلنمائیة الرسمیة على طول فترة التسعینات  لم تتجاوز بحیث ، القرن العشرین

كان مجموع المساعدات اإلنمائیة الرسمیة بالقیمة الدوالریة المعدلة بما ) 2001عام (ومع مطلع القرن الجدید 
  .1990149مما كان علیه في عام % 20یأخذ التضخم في عین االعتبار أقل بنسبة 

م فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة وضـرورة إنعـاش اهلذا كان البد من إعـادة صـیاغة الـدور اإلنمـائي للمسـاعدات لتسـ
وتـم التأكیـد علـى ذلـك . 2015بحلـول عـام  ⁾*⁽ االقتصادیات النامیة ومساعدتها في إنجاز األهداف التنمویة لأللفیـة

التــي عقــدت فــي ســبتمبر  2000فــي العدیــد مــن القمــم والمــؤتمرات العالمیــة، كــان أولهــا قمــة األمــم المتحــدة لأللفیــة 
لتمویـل األهـداف اإلنمائیـة لأللفیـة خاصـة ابتـداء  ومن ثم عرفت المساعدة اإلنمائیـة الرسـمیة زیـادة معتبـرة ، 2000

تلك الزیادة أساسـا إلـى عملیـة تخفیـف الـدیون الممنوحـة، رغـم أن التـزام  الجزء األكبر منیرجع و .  2005 من سنة
نهـا أدرجـت ضـمن المسـاعدة اإلنمائیـة الرسـمیة ، أي أن فإتخفیف الدیون یتعین أن یكون التزاما إضافیا، ومع ذلك 

عملیــة إلغــاء الــدیون یــتم تســجیلها كمســاعدة إنمائیــة رســمیة دون أن یضــیف تــدفقات جدیــدة إلــى المــوارد، وهــو مــا 
ملیـار  103,7إلـى  2005ملیـار دوالر عـام  107,1حدث عندما تراجـع صـافي المسـاعدات اإلنمائیـة الرسـمیة مـن 

                                                             
  . 237ص ،  مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،  - 147
     31 -30ص ص ، مرجع سبق ذكره ،یونس احمد البطریق - 148
 قمر بیان صحفي،  2 ، ص" عالمیا ویحث على زیادة المساعدات للبلدان الفقیرةالبنك الدولي یتوقع انتعاشا " البنك الدولي  - 149

2002/225/S ،  نقال عن الموقع االلكتروني . 13/03/2002الصادر بتاریخ                                                       :
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/pr031302-ar.pdf                                                                  

    .سیتم ذكرھا الحقا -⁾ (*
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ــــة عقــــب اتفــــاقیتین اســــتثنائیتین مــــن  150 2007دوالر عــــام  بســــبب عــــودة إعفــــاءات الــــدیون إلــــى مســــتویاتها العادی
ملیــار دوالر  19,5، تلقــى بموجبهمــا كــل مــن العــراق ونیجیریــا مــا مجموعــه 2005اتفاقیــات نــادي بــاریس فــي عــام 

  .2006151ملیار دوالر عام  13من إعفاءات الدیون من دائنین نادي باریس، أعقبه مبلغ آخر قدره 

أما عن توزیع هذه المساعدات فإنه ال تزال البلدان اإلفریقیة جنوب الصحراء الكبرى تمثل أكبر مستفید من 
ویتناسب هذا مع ارتفاع نسبة  2007و 2000المساعدة اإلنمائیة الرسمیة، فقد زادت بأكثر من الضعف ما بین 

ه بأكثر من خمسة أضعاف خالل هذه الفترة، بسبب الفقراء في المنطقة  ثم منطقة غرب آسیا بعد أن زاد ما تلقت
وزادت أیضا تدفقات المساعدات  ،الزیادة الضخمة في التمویل المقدم ألغراض إنسانیة وتعمیریة  إلى العراق
ویرجع ذلك إلى المساعدات المقدمة ،اإلنمائیة الرسمیة إلى جنوب آسیا بأكثر من الضعف خالل السنوات السبع 

ن كانت هذه الزیادة ال تتناسب وعدد الفقراء في المنطقةإلى أفغانستان،    .152وإ

ملیار دوالر بسبب ارتفاع حصة  119,8ارتفاع المساعدة اإلنمائیة الرسمیة إلى  2008عام والمالحظ في 
 2007عام  0,28المساعدة اإلنمائیة الرسمیة من الدخل القومي اإلجمالي للدول المتقدمة المانحة من نسبة 

إال أنها ال تزال بعیدة عن . 2005153التي بلغتها عام  0,33نسبة  من، ولكنها أقل 2008عام  0,30إلى 
0,70 1970المتحدة عام حددته األمم وهو الهدف الذي ، من إجمالي الدخل القومي للدول المتقدمة 

مناقشات المهمة الهادفة في العدید من الوتؤكده إلى الدخل القومي اإلجمالي نسبة للمساعدات اإلنمائیة الرسمیة 
   .إلى القضاء على الفقر في العالم

ن هناك زیادة ملحوظة في حجم المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي تقدمها فإلسنوات األخیرة وبالنسبة ل
عام  ملیار دوالر 149ما یقارب لتصل  ، 2014و 2000بین عامي %  66البلدان المتقدمة وذلك بنسبة 

یمكن معرفة االتجاهات الرئیسیة للمساعدات اإلنمائیة الرسمیة  و . 8201عام  دوالرملیار  160و 2015
  :عبر الحقائق التالیة خالل السنوات األخیرة

یشیر التوزیع الجغرافي للمساعدات اإلنمائیة بأن جل هذه المساعدات یذهب  :للمساعدات الجغرافي توزیعال - أ
  .ومن ثم الدول اآلسیویة، ثم دول أمریكا الالتینیة  - وهي المنطقة األكثر فقرًا في العالم  -إلى الدول األفریقیة 

السنوات اإلنمائیة الرسمیة زیادات خالل المساعدة  تشهد :رئیسیاً  دوراً  تلعب المانحة الجهات أكبر تزال ال -ب
جزئیا بالمنهجیة الجدیدة في احتساب المساعدات اإلنمائیة الرسمیة  تأثرت التي 2018سنة  عداما ،  األخیرة
 ما وهو 8201من إجمالي المساعدات في عام %  36 تقاربساهمت دول لجنة المساعدة اإلنمائیة بنسبة ولقد 

                                                             
 : ، نقال عن الموقع االلكتروني4-3، عرض عام، ص ص  "2008تقریر تمویل التنمیة العالمیة " ،البنك الدولي  - 150

http://siteresources.worldbank.orgNTGDF2008ResourcesGDF08.overvieur_AR_pdf                                           
  .نفس المرجع السابق - 151
،األمم "  تقریر الشراكة العالمیة من أجل التنمیة أثناء األزمة" ،فرقة العمل المعنیة بالقصور في تحقیق األھداف اإلنمائیة األلفیة  - 152

    .11، ص  2009المتحدة، نیویورك تقریر عام 
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لكنه ال یزال اقل من نصف المستوى الذي . لهذه البلدان اإلجمالي القومي الدخل إجمالي من٪  0.31 یمثل
 الوالیات :تمثلت الدول األكثر منحا للمساعدات اإلنمائیة الرسمیة لهذه السنة في و .أوصت به األمم المتحدة

 19.4( المتحدة والمملكة) دوالر ملیار 8.25( ألمانیا تلیها ،) أمریكي دوالر ملیار 34.3( مانح أكبر المتحدة
 إال أن كل من). أمریكي دوالر ملیار 12.2( وفرنسا) أمریكي دوالر ملیار 14.2( والیابان) أمریكي دوالر ملیار

 المتحدة والمملكة) ٪ 0.72( والدنمرك) ٪ 0.94( والنرویج) ٪ 0.98( ،لوكسمبورغ) ٪1.04( لسویدا
من إجمالي الدخل  0,7فقط من نجحت في تجاوز النسبة المستهدفة التي حددتها األمم المتحدة  )0.70٪(

      .154القومي

تكتسب مساهمات الدول المانحة الناشئة أهمیة متزایدة في   :التقلیدیة غیر المانحة الجهات دور تنامي  - ج
وتعبر  .مجال المعونة العالمیة، خاصة في ظل معاناة الجهات المانحة التقلیدیة من أزمات اقتصادیة داخلیة

 2014ففي عام  .اإلنمائیة الرسمیةاإلمارات إحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات المملكة العربیة السعودیة و 
 %1.9ملیار دوالر أمریكي ، وهو ما یمثل نسبة 14.5بلغ إجمالي حجم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة السعودیة 

واحتلت المملكة العربیة السعودیة المركز الرابع كأكبر مانح للمساعدات  من الدخل القومي اإلجمالي للمملكة ،
والمركز األول مـن  الیة بعد كل من الوالیات المتحدة األمیركیة، والمملكة المتحدة، وألمانیااإلنمائیة الرسمیة اإلجم

وبالنسبة  .155بـن الـدول المتفوقـة بدرجـة كبیـرة علـى النسـبة المستهدفة والموضوعة مـن قبـل األمم المتحدة
ملیار درهم  16.1(تها الدولة التي قدم بلغ حجم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة 2015إلمارات ففي عام ل

والمیزة في هذه المساعدات أن أكثر من نصف من الدخل القومي اإلجمالي، % 1. 09، أي بنسبة )إماراتي
 156تمت على شكل منح ال ترد وذلك دعما للخطط التنمویة التي تنفذها الدول المستفیدة% "  52بنسبة "قیمتها 

   ، بنسبةوالرملیار د 4.146نحو 2016الرسمیة اإلماراتیة خالل عام بلغ حجم المساعدات اإلنمائیة  كما
بلغت القیمة اإلجمالیة لمدفوعات المساعدات  2017وخالل عام . من الدخل القومي اإلجمالي%  21.1

 .القومي لدخلها قیاسا % 03.1 بنسبة أيوالر ملیار د 3.985 اإلماراتاإلنمائیة الرسمیة المقدمة من دولة 
وتبوأت .بمثابة مقیاس عالمي لقیاس جهود الدول المانحة  وهي.% 0.7النسبة العالمیة المطلوبة  بذلك تتعدىل

على  2017و 2016 دولة اإلمارات المركز األول عالمیا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجیة في العالم لعام
%  1بینما جاءت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة %  1.02وحلت السوید في المرتبة الثانیة بنسبة ، التوالي

والمملكة %  0.74والدانمارك في المرتبة الخامسة بنسبة %   0.99ثم النرویج في المرتبة الرابعة بنسبة 
 2018المساعدات الخارجیة المقدمة من اإلمارات عام  بلغتولقد  . % 0.7المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة 

                                                             
154 -OECD," Development aid drops in 2018, especially to neediest countries", Paris, 10 April 
2019,p2,sur le site: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
data/ODA-2018-detailed-summary.pdf 

 فيالرسمیة للمملكة العربیة السعودیة شراكة  اإلنمائیة المساعدات" ،السعودیـةفي المملكة العربیـة  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  - 155
             :نقال عن الموقع االلكتروني، "1،ص "الجنوببلدان  ینالتنمیة والتعاون فیما ب

file:///C:/Users/user/Downloads/ODA%2520Summary%2520AR.pdf                                                                
نقال عن الموقع  ،"المساعدات الخارجیة واإلنمائیة من دولة اإلمارات"،اإلمارات العربیة المتحدة البوابة الرسمیة لحكومة دولة -  156

-https://u.ae/ar-AE/information-and-services/charity-and-humanitarian                                           :االلكتروني
work/the-uae-aid-to-foreign-countries                                                                                                                   
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منهجیة  إلىعن العام السابق، ویعزى ذلك جزئیا %  12أقل بنسبة وهي  ملیار دوالر 3.863ما یساوي 
حافظت ولكن بالرغم من هذا . 2018احتساب المساعدات اإلنمائیة الرسمیة الجدیدة المطبقة ابتداء من عام 

المانحین الدولیین في للعام الخامس على التوالي، على مكانتها ضمن أكبر  2018دولة اإلمارات، خالل عام 
عالمیا كأكبر ة رابعال المرتبةلتسجل  ،%0.93مجال المساعدات التنمویة الرسمیة قیاسًا لدخلها القومي بنسبة 

  . 2018157 جهة مانحة للمساعدات الخارجیة في العالم لعام

  :المساعدات اإلنمائیة واألهداف اإلنمائیة لأللفیة -5
على ثمانیة أهداف إنمائیة لأللفیة تمثل اإلطار اإلنمائي ) 2000سبتمبر ( لأللفیة قد اقر إعالن األمم المتحدة ل  

  :، یشمل2015سنة حتى عام  15الرئیسي للعالم لمدة 
 .2015تخفیض نسبة الذین یعیشون دون عتبة الفقر إلى النصف بحلول  -
  . تحقیق التعلیم االبتدائي الشامل -
  .علیمإزالة الفوارق بین الجنسین في الت -
  .تخفیض نسبة وفیات األطفال وتحسین صحة األم -
  .مكافحة فیروس نقص المناعة المكتسب وسائر األمراض -
ضمان االستدامة البیئیة ، وتحقیق تحسن في حیاة ملیون إنسان یقیمون في أحیاء فقیرة مكتظة بحلول  -

  2015عام
  .إقامة شراكة عالمیة شاملة للتنمیة -

فمنذ زمن لیس بالبعید،كان ما  ،فعلي لبعض الغایات  تحقیق،  2015التقدم المحرز إلى غایة  لكن المالحظ أن
هداف اإلنمائیة لأللفیة انخفض عدد اعتماد األ بعدو  یقرب نصف سكان العالم النامي یعیشون في فقر مدقع ،

 836إلى  1990 ملیار نسمة في عام 1,9فقر مدقع بأكثر من النصف ، من األشخاص الذین یعیشون في 
، وتم تحقیق التكافؤ بین الجنسین في المدارس االبتدائیة في معظم البلدان وحققت المرأة 2015ملیون عام 

  .مكاسب في التمثیل البرلماني،كما أن هناك تقدم متفاوت بالنسبة لبعض الغایات عبر المناطق والبلدان

تمت المصادقة على أجندة إنمائیة جدیدة أكثر شموال ألهداف  هداف اإلنمائیة لأللفیة،وبناء على نجاح األ 
، حیث كانت بدایة تنفیذ 2015، وذلك بقرار من األمم المتحدة في سبتمبر  2030التنمیة المستدامة حتى عام 

،وستتخذ جمیع الدول خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة 2016جانفي  1أهداف التنمیة المستدامة رسمیا في 
جل تحقیق الرخاء ، والعمل على حمایة كوكب األرض والقضاء على جمیع أشكال الفقر أات الالزمة من اإلجراء

الحمایة االجتماعیة وفرص العمل ،ومعالجة تغیر ،الصحة  ،وتوفیر االحتیاجات االجتماعیة بما في ذلك التعلیم

                                                             
، نقال عن 12، ص2018 التقریر السنوي، "المساعدات الخارجیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة"، وزارة الخارجیة والتعاون الدولي -  157

 file:///C:/Users/user/Downloads/2018%20UAE%20Foreign%20Aid%20Report_Ar.pdf: الموقع االلكتروني
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" 2030خطة التنمیة المستدامة لعام " المناخ وحمایة البیئة ـ إذ تشكل هذه األهداف باإلضافة إلى أهداف أخرى
  . في األمم المتحدة   193هدفا، والتي وافقت علیها الدول األعضاء الـ  17تشمل

 158:اآلثار السلبیة واالیجابیة للمساعدات-6
 :قد تخضع المنح والمساعدات إلى آثار سلبیة وعیوب وانتقادات نذكر منها ما یلي :اآلثار السلبیة -6-1

المعونات والمنح والمساعدات من جهة نظر البعض یمكن أن تؤدي إلى توسیع دور الحكومة باالعتماد إن  -
علیها وهذا ما یؤدي إلى تشویه السوق ومؤشراته من خالل اإلعاقة التي تتحقق للنشاطات االقتصادیة التي قد 

  .تقوم بها الجهات الخاصة في اقتصادیات الدول عندما تتاح الفرصة
من ناتجها السنوي كمساعدات إنمائیة  %0,7یفاد الدول المتقدمة بما قررته األمم المتحدة بتخصیص عدم إ -

حیث لم تلتزم الدول  %1للدول النامیة وهو أقل من النسبة التي طالبت الدول النامیة بتخصیصها لذلك وهي
  .ا لمطالب الدول النامیة المتقدمة حتى بهذه النسبة التي وافقت علیها رغم انخفاضها ورغم عدم تلبیته

  :من أهمها ما یلي :اآلثار االیجابیة -6-2
مساعدة الدول النامیة على تطویر البنیة التحتیة التي تعتبر شرطا ضروریا ومهاما للقیام بالنشاطات  -

 .االقتصادیة وبالذات اإلنتاجیة منها
من القیود التي تواجهها ،وتحسین وضع تمویل الواردات والصادرات والذي یساعد على تحریر تجارة الدول  -

میزان المدفوعات عن طریق معالجة العجز والمساعدة على تمویل الواردات االستهالكیة الضروریة وبالذات 
 .الغذائیة منها

إن المساعدات وفرت بعض االحتیاجات الضروریة في العدید من الحاالت وبالذات االستثنائیة والطارئة منها  -
في المجاعات والجفاف والحروب وهذا یعني أنها أسهمت في عالج مشكلة عانت منها العدید من  كما هو الحال
  .الدول النامیة 

  

  

  

                                                             
  248 -  243ص ، ص  مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،  - 158
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  أشكال التمویل الدولي
  - غیر المباشر االستثمار األجنبي-
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 المحاضرة السادسة: االستثمار األجنبي غیر المباشر

:االستثمار األجنبي غیر المباشرم ومفه -1  

بأنه تلك المشاركة في توظیفات استثماریة  " یعرف االستثمار المحفظي أواالستثمار األجنبي غیر المباشر  -
یكون له الحق خارجیة من دون أن یكون للمستثمر الحق في إدارة موجودات الشركة المستثمر فیها ومن دون أن 

في الرقابة والسیطرة في إدارة المشروع، وتكون الدوافع الرئیسیة للمستثمرین في محافظ األوراق المالیة الحصول 
على األرباح من خالل االستفادة من فروقات األسعار وكذلك تقلیل المخاطرة من خالل تنویع المحافظ 

   . 159"طة في عملیات ذلك االستثماربالوسا ة وعادة ما تقوم األسواق المالیةاالستثماری

ذلك االستثمار الذي یقتصر عادة على انتقال عنصر رأس المال فقط، دون أن یكون للمستثمر األجنبي  هو -
اتخاذ القرار  أوالسیطرة أوال یتمتع المستثمر األجنبي بحق الرقابة أو ،ملكیة كل أو جزء من المشروع االستثماري 

  .160في هذا الشكل

عن طریق شراء  ،استثمار المحفظة أي االستثمار في األوراق المالیة:"االستثمار الذي یعرف على انههو  -
 أي هو تملك األفراد  ،السندات الخاصة ألسهم الحصص أو سندات الدین أو سندات الدولة من األسواق المالیة

دارة المشروع والهیئات والشركات لبعض األوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المش   اركة في تنظیم وإ
  .161"ویعتبر االستثمار األجنبي غیر المباشر استثمارا قصیر األجل مقارنة باالستثمار المباشر

یشتمل االستثمار المحفظي على كل التوظیفات المالیة في السندات الحكومیة والسندات التي تصدرها  -
   .162دف تحقیق األرباح وتوظیف رأس المالبه األجانبالمؤسسات وكل أنواع األسهم المملوكة من قبل 

على شراء  استثمار المحفظة أي االستثمار في األوراق المالیة أو المباشر غیراألجنبي  االستثمارینطوي إذن  
السندات الحكومیة والسندات التي تصدرها المؤسسات وكل أنواع األسهم المملوكة من قبل تتمثل في  أصول

  .على الهیئة التي تصدر هذه األصول الرقابة أو الملكیةبهدف كسب معدل العائد مع عدم وجود حق  األجانب

  

  

                                                             
   . 111، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،   - 159
دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ،  "ضمانات االستثمار في الدول العربیة"  ،عبد هللا عبد الكریم عبد هللا -160

  .21، ص2008
  . 13، ص2001 ،مصر،اإلسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة ،"نظریات التدویل و جدوى االستثمارات األجنبیة " ،السالم أبو قحفعبد  -161
  180،ص مرجع سبق ذكره، نوزاد عبد الرحمن الھیثي، منجد عبد اللطیف الخشاني -162
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األصول على  االستثمار في األوراق المالیة شملی :رالمباش راالستثمار األجنبي غی)أدوات(أشکال  -2
   :التالیة

       حلحاملها المشاركة في األربا قویح، منشأة ما كیةحصة معینة في مل لتمث كیةوهي أداة مل: ماألسه -2-1
      رصة إلى ما واولة في البدض للتقادم فهي تبقى مترآجال استحقاق وال تتع لال تحم مواألسه، واإلدارة
  .163ائهاررة لها بإعادة شدكة المصرالتصفیة أو قیام الش دإال عن، ال نهایة

  164 :خصائص األسهم –2-1-1
  .الشركات المساهمة أداة تمویل أساسیة لتكوین رأس المال في -
 .قابلة للتداول من حیث البیع والشراء والتنازل -
 .أسهم الشركة الواحدة متماثلة القیمة -
 .بحق اإلدارةالعادیة  األسهمتمتع حملة  -
حیث یكون المساهم مسؤوال بمقدار حصته في رأس مال أي بقدر ما  ،المسؤولیة المحدودة للمساهم -

 .یمتلكه من أسهم

  165 :التالیةسس األإن األسهم على أنواع مختلفة تقسم وفق  :األسهمأنواع  –2-1-2

  :شكل اإلصدار وفق  -  أ
 یمكن التنازل عنه بمجرد التسلیم دون إجراء القید في سجالت الشركة المصدرة :السهم لحامله -
 لهالقید في سجالت الشركة المصدرة ء ال یمكن التنازل عنه بالتسلیم بل یحتاج إلى إجرا :السهم االسمي -
یذكر اسم صاحبه في الشهادة مقترنا بشرط األمر أو اإلذن ویتم انتقال ملكیته   :أو ألمر اإلذنيالسهم  -

  عن طریق التظهیر وبدون الحاجة إلجراء القید في سجالت الشركة المصدرة

  :وفق الحقوق المترتبة علیها لحاملها -ب
 .وهي التي تخول حاملها حق اإلدارة :أسهم عادیة -
وهي التي تتمتع باألولویة عند التصفیة وعند توزیع األرباح ولكنها ال تخول حاملها  :ممتازةأسهم  -

  اإلدارةحق االشتراك في 

 لیوجهات مختلفة محتاجة للتم هاردمختلفة اآلجال تص دیونیةم تاوأد تمثل السندات: اتدالسن -2-2
یة وة كنسبة مئدعالوة على الفائ قستحقااالاإلسمیة في تاریخ  هال على قیمتوفي الحص قالح هاي لحاملطتعو
   .166ویةدأو المناولة الیظهیر یقة التجاریة بالتطررصة بالوفي الب هااولدت نویمک، القیمة اإلسمیة نم

                                                             
   . 118، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،   -163
  . 145ص  ، 2008 ،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، "أسس االستثمار"، كنجو وكنجو عبود  مروان شموط  -164

  . 146، ص  نفس المرجع السابق  - 165
  . 116، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،   - 166
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  167 :اتدالسنخصائص  –2-2-1

 .السند أداة دین -
  .دخل استثمار ثابتة الالسند أداة  -
  .محدود األجلالسند  -
  .قابل للتداول السند  -
  .تعد مصاریف بالنسبة للشركة المصدرة وتخفف من العبئ الضریبيعوائد السندات  -

168 :على أنواع مختلفة تقسم وفق األسس التالیة اتدالسنإن : اتدالسنأنواع  –2-2-2  

 :اإلصدار شكلوفق   - أ
 .یمكن التنازل عنها بمجرد التسلیم  :السندات لحاملها -
 ایمكن التنازل عنه الحاملها و  أوالسندات التي تحمل اسم مالكها  هي :ةأو المسجل ةاالسمی اتالسند -

 .االقید في سجالت الشركة المصدرة لهء حتاج إلى إجراتبالتسلیم بل 

  :وفق اآلجال  -ب
 .ال تزید مدتها عن سنة :سندات قصیرة األجل  -
 .واتسن 7ال تزید مدتها عن  :سندات متوسطة األجل  -
 .وأحیانا اقل وأحیانا أخرى أكثر سنة 25نحو مدتها  تكون :سندات طویلة األجل  -

  :لالستدعاءالقابلیة وفق   - ج
 .قبل موعد استحقاقها وسداد قیمتها :سندات قابلة لالستدعاء -
 .یمكن استدعاؤها قبل موعد استحقاقهاال  :سندات غیر قابلة لالستدعاء -

 
  :القابلیة للتحویلوفق  -د
 .تحویلها إلى أسهم عادیةیمكن  :سندات قابلة للتحویل -
 .ال یمكن تحویلها إلى أسهم عادیة :للتحویلسندات غیر قابلة  -

  :الضمانوفق   -ه
 .االشركة المصدرة لهتكون مكفولة من طرف  السندات التي هي :سندات مضمونة -
 .ال یقدم لها أي ضمانات للسداد السندات التي هي :مضمونةسندات غیر  -
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  ات والسلع والعمالتدوالسن مل االستثماریة كاألسهواألص مقی نقیمتها م قد تشتوهي عق: المشتقات -2-3
ة ردة خالل فتدد وبکمیات محدمح ربسع) حقیقي، مالي، يدنق(د وجوأو بیع مء اربش كهالالم قي الحطوهي تع

  .169لوخالل قیمة األص نم ولهاقب بوتکتسزمنیة معینة 

  170 :المشتقاتخصائص  –2-3-1
 .أداة للتغطیة ضد المخاطر -

   .الستكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر أداة  -
  .إتاحة فرصة أفضل لتخطیط التدفقات النقدیة -
 .إتاحة فرصة استثماریة للمضاربین -
 محل التعاقد وتنشیطه األصولتسهیل التعامل في  -

  :تتعدد المشتقات المالیة لكن أكثرها تداوال في األسواق المالیة هي :المشتقاتأنواع  –2-3-2

محرر  أوبائع  واألخرالخیار عبارة عن عقد بین طرفین احدهما مشتري الخیار  إن :عقود الخیارات –أ 
 أيمن الطرف الثاني  )إذا ما رغب (یشتري  أنالمشتري الحق في  أي األولالخیار وبموجبه یمكن للطرف 

خالل فترة زمنیة  أومعینا بسعر معین وفي تاریخ معین  أصالللطرف الثاني  )إذا ما رغب (و یبیع أ   المحرر
   .171معینة للطرف الثاني آو مكافأةالمشتري بدفع عالوة  أي األولیقوم الطرف  أنحسب االتفاق وذلك مقابل 

 وفق األسس التالیة ایمكن تصنیفه :عقود الخیارات أنواع:  

 172 :على أساس نوع الصفقة -
 الحق ولكن لیس اإللزام بشراء أصل  )مشتري الخیار (یعطي لحامله  خیار هو :عقود خیار الشراء

 .حقیقي بسعر تنفیذ معین وفي تاریخ استحقاق معین
 أصل حقیقي  بیعالحق ولكن لیس اإللزام ب )مشتري الخیار (هو خیار یعطي لحامله  :عقود خیار البیع

 .بسعر تنفیذ معین وفي تاریخ استحقاق معین

 173 :العقدعلى أساس تاریخ تنفیذ  -
  هي عقود یسمح فیها لمشتري العقد بأن یمارس حقه في االختیار وذلك بالتنفیذ  :األمریكيیار تخاالعقود

 .في أي وقت خالل فترة سریان العقد

                                                             
  . 120 - 119صص ،  مرجع سبق ذكرهكریم حمزة ، حسن   - 169
  . 169، ص  مرجع سبق ذكره،  وكنجو عبود كنجو  مروان شموط  - 170
  . 94ص  ، 2013 ،األردن ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،  "المالیة الدولیة"،درید كامل أل الشبیب  - 171
ص ،األردن، 2010،ىالطبعة األول،دار إثراء للنشر والتوزیع  ،"إدارة االستثمار والمحافظ االستثماریة  "،مؤید عبد الرحمن الدوري -  172

 .  330-329ص 
  . 174-173ص ص ،  مرجع سبق ذكره،  وكنجو عبود كنجو  مروان شموط  - 173
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  هي عقود یكون فیها لمشتري العقد الحق في اختیار تنفیذ العقد فقط في تاریخ  :وروبيیار األ تخاالعقود
 .انتهاء صالحیة العقد

 174 :على أساس ملكیة األوراق المالیة -
  أي  ،هي عقود یمتلك فیها محرر العقد أو البائع األصول موضوع العقد :المغطاة یار الشراءتخاعقود

 .أنه یستطیع أن یغطي التزامه بالبیع إذا اختار مشتري العقد تنفیذ العقد
  ال یمتلك فیها محرر العقد أو البائع األصول موضوع  هي عقود :غیر المغطاة یار الشراءتخاعقود
ولذلك إذا اختار مشتري العقد التنفیذ فان البائع سیضطر إلى شراء األصول من السوق ثم تسلیمها  ،العقد

 .للمشتري

هي عقود تبرم بین طرفین المستثمر ومؤسسة مالیة تتیح ألحد أطراف العقد شراء   :مستقبلیةعقود الال –ب
أصل معین إلى طرف آخر بسعر محدد متفق علیه مسبقا یسمى بالسعر المستقبلي على أن یتم التسلیم أو بیع 

  .175أو تنفیذ االتفاق في تاریخ الحق هو تاریخ استحقاق العقد

هي اتفاق بین طرفین یتم االلتزام بموجبه لتسلیم أو استالم كمیة من أصل معین في وقت  :جلةعقود اآلال –ج
وبسعر محدد یسمى سعر التنفیذ وتحدد في هذه العقود مواصفات األصل كالكمیة والجودة وطریقة الحق مستقبال 

بحیث یتم التفاوض على كل هذه الشروط بین البائع والمشتري  ،التسلیم ومكان التسلیم والسعر وطریقة السداد
 وبالتالي تعد،ن في المستقبلویمكن تعریفها أیضا بأنها عقد بین طرفین أساسیین إما لبیع أو لشراء أصل معی

عملیات شراء أو بیع نهائیة وقانونیة ولكنها مؤجلة التنفیذ الفعلي إلى موعد یحدد في المستقبل  العقود اآلجلة
وتستعمله البنوك والمستثمرین لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف في مجال االستثمارات الدولیة وتدفقات 

  .176ةاإلیرادات وااللتزامات المستقبلی

تمثل اتفاق تعاقدي یتم بواسطة وسیط بین طرفین أو أكثر لتبادل  :)تمبادالال (المقایضة عقود – د
االلتزامات أو الحقوق ویتعهد بموجبه إما على مقایضة الدفعات التي تترتب على التزامات كان قد قطعها كل 

الثالث غیر المشمول بالعقد أو بمقایضة منهما لطرف آخر وذلك دون اإلخالل بالتزام أي منهما تجاه لطرف 
  . 177المقبوضات التي تترتب لكل منهما على أصول یمتلكها وذلك دون إخالل بحق كل منهما على تلك األصول

  ما یسري على العمالت وعلى أسعار  أهمها أن إالعقود المقایضة هناك عدة  :المقایضة عقودأنواع
  :الفائدة 

                                                             
  . 174ص ،  مرجع سبق ذكره،  وكنجو عبود كنجو  مروان شموط  - 174
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هي اتفاق بین طرفین یتضمن عملیة شراء وبیع عملة معینة مقابل عملة أخرى على  :مبادلة العمالت -
وعملیة بیع وشراء في تاریخ الحق على أساس سعر  ،أساس التسلیم اآلني بسعر الصرف الفوري بین العملتین

على  رىاألخحدهما وبیع أوتتمثل عملیة المقایضة بین العملتین في شراء .صرف محدد مسبقا بین العملتین 
المقایضة  وشراء الثانیة بموجب سعر األولىبیع  إعادةوفي الوقت نفسه  ،سعر الصرف الفوري لكل منهما أساس

بالنسبة لكل من  واإلقراض اإلیداعالسائدة حینئذ على  األسعاروالذي یتم تحدیده وفق  )جلاآل السعر(
  . 178العملیتین

  :مثـــــــــال
إذا كان سعر الصرف الفوري للجنیه اإلسترلیني مقابل الدوالر األمریكي والمتفق علیه في عقد المقایضة هو 

المصرفیة السائدة لكل من الجنیه الفائدة أسعار وكانت  ،1,660وسعر البیع  1,6545سعر الشراء 
  179 :اإلسترلیني والدوالر األمریكي ولمدة ثالثة أشهر كما یلي 

  

  

  

  
  .جل للدوالر مقابل الجنیهتحدید سعر الشراء والبیع اآل :ــــــوبالمطل

  الهامش +السعر الفوري  =جلسعر الشراء اآل ) 1

الفرق	في	اسعار	الفائدة* السعر الفوري =الهامش    
ퟏퟎퟎ

المدة* 	
ퟑퟔퟎ

                                     
     

=−0.007238   =الهامش  ×(ퟕ.ퟔ	ퟗퟎ	یوم ퟓ.ퟖퟓ)
ퟑퟔퟎ×ퟏퟎퟎ

× 1,6545   
  الهامش +السعر الفوري  =جلسعر الشراء اآل
  0,007238 – 1,6545 =جلسعر الشراء اآل

  
  
  
  

                                                             
  .  129-128 ص ص ، مرجع سبق ذكره ،درید كامل أل الشبیب  - 178
  .  133 -132ص ص ، بق السا مرجعنفس ال  - 179

  الدوالر األمریكي  اإلسترلینيالجنیه   

  %5,85  %7,5  إیداع

  %5,95  %7,6  إقراض

1,647262 =جلسعر الشراء اآل  
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  الهامش +السعر الفوري  =جلسعر البیع اآل ) 2

	في	اسعار	الفائدة* السعر الفوري =الهامش لفرقا
ퟏퟎퟎ

المدة* 	
ퟑퟔퟎ

  
  

=−0.0064325  =الهامش 	یوم 	×( . . )
×

× 1,660  

  الهامش +السعر الفوري  =جلاآل البیعسعر 
  0.0064325 – 1,660	 =جلاآل البیعسعر 

  
  
  
كان  فإذا. معومة  أومتغیرة  بأخرىیمكن عقد صفقة مبادلة للفوائد كأن نستبدل فائدة ثابتة  :مبادلة الفوائد -

         المقترض غیر قادر على الحصول على قرض بسعر فائدة ثابت نظرا لعدم كفایة جدارته االئتمانیة
ه سوى الحصول على لهذا لم یكن أمام ،تفوق مقدرة المقترض الرتفاع نسبة سعر الفائدة الثابت بحیث  أو

أشهر مثال  3ونظرا لخشیته من ارتفاع هذا السعر الذي یتم تحدیده مقدما كل  ،القرض بسعر فائدة متغیر
فانه سیحاول مبادلة التزامه القائم بسداد سعر الفائدة المتغیر على القرض مقابل التزامه بسداد الفائدة على 

حد البنوك القیام بدور أالحالة یطلب المقترض من وعلیه فانه في هذه .القرض على أساس سعر ثابت 
آخر قد اقترض بسعر یجد مقترضا أن وهنا یتعین على هذا البنك ،عمولة  المبادلة مقابل الوسیط في عملیة

أو یقوم البنك نفسه باالقتراض بسعر ،فائدة ثابت إال انه یفضل سداد الفائدة على القرض على أساس متغیر
نه ال یترتب على عقد مقایضة أمع  . 180التزامه مع التزام المقترض الذي طلب المبادلة فائدة ثابت ثم یبادل

نما ینحصر أثره فقط على  للقرض األساسيالمبلغ  تسدیدفي ثر على التزام  كل من الطرفین أ أيالفوائد  وإ
دفع الفائدة الثابتة عوض دفع الفائدة المتغیرة         ملزم ببحیث سیصبح الطرف األول  ،مبادلة مدفوعات الفوائد 
  .الفائدة المتغیرة عوض دفع الفائدة الثابتة  بدفع سیلتزموبالنسبة للطرف الثاني 

   :یلي بما المباشر غیراألجنبي  یتمیز االستثمار :المباشر غیرخصائص االستثمار األجنبي  -3
  181 :تطورها من خاللتنشیط أسواق األوراق المالیة وفي   -

   المساهمة مباشرة في تمویل الشركات المحلیة في السوق األولیة إما في صورة إقراض لتمویل السندات 
  .أو على شكل مشاركة في ملكیة األسهم

                                                             
 . 300ص ،2019للنشر والتوزیع األردن، اإلعصار العلميدار  "إدارة مالیة دولیة"سھیر إبراھیم الشوملي ، - 180
، الدار الجامعیة اإلسكندریة  "محددات االستثمار األجنبي المباشر وغیر المباشر في البیئة االقتصادیة العربیة "أمیرة حسب هللا محمد، -  181

 . 47-46ص ص ، 2005 -2004مصر ،

1,6535675 =جلسعر البیع اآل  
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 وبیعها بسرعة والحصول على  األوراقاألوراق المالیة حیث یستطیع المستثمر شراء هذه  سیولة زیادة درجة
المال  رأسقیمتها وانخفاض تكلفة الحصول على  وارتفاعزیادة الطلب علیها  إلىمما یؤدي ،أرادمتى  أمواله
إلى تنشیط سوق وهو ما یدفع في النهایة  اإلصداراتالذي یشجع الشركات المحلیة على طرح المزید من  األمر

 .األوراق المالیة
  . أو نقل التكنولوجیا والمعرفة،وال على الصادرات ،ال یوجد أي تأثیر للمحافظ االستثماریة على التنمیة في البلد -
الن مثل  ،182غیر مستقرة،أو ساخنة  "أموال حارة"یمكن النظر إلى أموال المحفظة االستثماریة المالیة بأنها  -

فیهرب بسرعة في .االقتصادیة واالجتماعیة  ،هذا النوع من االستثمار دالة لعدة متغیرات كالظروف السیاسیة
فحین یقوم المستثمر األجنبي ببیع حیازاته من  ،183حال االضطرابات ویتدفق بسرعة في الظروف المستقرة 

      إلى تقلبات أسعار الصرف أو أسعار الفائدة  هذا یؤدي فقد .أي انه یسحبها بسرعة األوراق المالیة المحلیة
ظي احد مصادر الخلل في حساب رأس المال في میزان المحف األجنبي االستثماریكون  لذا  .184أو كلیهما
حداث األزمات المالیةو مما قد یخلق مصاعب مالیة لالقتصاد الوطني  المدفوعات   .إ

هذا  أن إلىالتي ترجع  المباشر غیراألجنبي  الستثمارففي كل األحوال تسبب الحركة الواسعة والمفاجئة ل -
عدم االستقرار  إلىالسریعة  األرباحوسعیه الدائم نحو تحقیق  األجلالنوع من االستثمار تحكمه عوامل قصیرة 

  185 :إلىلهذه التدفقات  المفاجئفغالبا ما یؤدي الدخول  ،االقتصادي

 ارتفاع في سعر صرف العملة الوطنیة. 
  المالیة بسرعة شدیدةوالعقارات واألصول  األراضيوخصوصا  األصولارتفاع أسعار. 
  التضخم لزیادة معد 
  يلالمح االستهالكزیادة. 

 
لالقتصاد الوطني وتدخله في تسبب تقلبات اقتصادیة حادة  فإنهالهذه االستثمارات  المفاجئة الخروج لفي حا أما 

  186 :من خالل أزمة

 ة الوطنیةلانخفاض في سعر صرف العم. 
 العقاریة والمالیة األصولور أسعار هتد. 
 الربحیة معدالتور هتدو  األسعار هبوط. 
 تزاید العجز في میزان المدفوعات. 
  یةلالسوق المحفي  نبااألج ینفقدان ثقة المستثمر. 

                                                             
  . 152، ص 2007دار الحامد للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، عمان، األردن،  ،"إدارة األعمال الدولیة"علي عباس، -  182
، الدار النموذجیة للطباعة والنشر،صیدا ، لبنان،  "مدخل في الھیاكل والعملیات واألدوات : التمویل الدولي" سرمد كوكب الجمیل - 183

 . 250ص  ،2011
 . 48، ص مرجع سبق ذكره ،أمیرة حسب هللا محمد - 184
 .   193ص ، مرجع سبق ذكره ،"شركاتھا وتداعیاتھا ،منظماتھا:العولمة االقتصادیة " ،عبد المطلب عبد المجید - 185
 . 194، ص السابق  مرجعنفس ال - 186
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  من النقد األجنبي للدولة المضیفةالدولیة  االحتیاطیاتاستنزاف. 

االستثمار في محفظة األوراق المالیة العدید من المخاطر على نحو ما یؤكده واقع األسواق المالیة في  یشوب -
  .187مختلف الدول وخاصة النامیة منها 

مجموعة من  وراق المالیة تواجههعند تعامل المستثمر باأل :االستثمار في األوراق المالیة مخاطر -  4
   :المخاطر تسمى بمخاطر المحفظة أو المخاطر الكلیة التي تشمل

عن الظروف والناتجة  ،یعوتجنبها أو تخفیضها بالتنن التي ال یمکوهي المخاطر : المنتظمة طرلمخاا - أ
ي ذوالوف سیاسیة وأمنیة واقتصادیة ئدة، ظرتقلبات أسعار الفام، التضخ، حاالت الکسادن ماالقتصادیة العامة 

إال أن أهم هذه المخاطر . 188اق المالیةواولة في األسدآثارها على أسعار جمیع األوراق المالیة المتس ینعک
  :تتمثل في

التضخم یعني  معدلفارتفاع  ،المالیة األوراق أسعاریرتبط التضخم ارتباطا عكسیا ب: مالتضخ طرمخا -
القوة الشرائیة للنقود وبالتالي انخفاض القیمة الحقیقیة ألصول المستثمر المالیة ولدخله المتولد من هذه  انخفاض
 .189األصول

 األوراقالمالیة في بلد أجنبي، تتأثر بالتغییر في قیمة  األوراقالمستثمرین في  عوائد إن :الصرف سعر مخاطر -
كان من المتوقع تعزیز  فإذا. المالیة بموجبها األوراقالمالیة، وكذلك التغییر في قیمة العملة التي یتم تسعیر 

عملة البلد األصلي، فان المستثمرین األجانب قد یكونون على استعداد لالستثمار في األوراق المالیة للبلد 
من المتوقع انخفاض عملة البلد األصلي، یمكن لالستفادة من حركة العملة، على العكس من ذلك، إذا كان 

    أسواقالعائد على االستثمار في  الن یقرروا شراء األوراق المالیة في بلدان أخرى أن األجانبللمستثمرین 
 األرباح، وبالتالي فان  األجنبیةیشمل العائد المتحقق نتیجة التغیر في سعر صرف العملة  األجنبیةرأس المال 

قیام أحد المستثمرین المحلیین بشراء  :مثال. 190العملة أسعارالتي یحققها المستثمر تتأثر بالتغیرات في  الرأسمالیة
إن انخفاض قیمة الین الیاباني أمام العملة المحلیة سیؤدي إلى انخفاض ،سندات أجنبیة وبعملة الین الیاباني 

 .191قیمة االستثمار

المالیة  األوراق أسعارارتفاع سعر الفائدة أو انخفاضه ، له تأثیر معاكس على إن  :ةدالفائ رسعطر مخا -
في هذه الحالة سوف والسندات، الن المستثمر العادي  األسهم أسعارانخفاض  إلىفارتفاع سعر الفائدة یؤدي 

                                                             
المجلة " االستثمار األجنبي المباشر في مصر وإمكانیات تطویره في ضوء التطورات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة" حسین مھران  -  187

  . 8، ص 2000، یونیو 1المصریة للتنمیة  والتخطیط، المجلد الثامن، العدد
  . 115، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،  - 188
 . 53-52ص ص ، مرجع سبق ذكره ،أمیرة حسب هللا محمد - 189
 سوق في تطبیقیة سةادر العادیة األسھم تداول على وانعكاسھ المباشر غیر األجنبي االستثمار"،أحمد حسن محمد وصالح طاھر أیاد - 190
 108ص ، 2013الخاص، العدد الجامعة، االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة مجلة،"المالیة لألوراق راقالع
 .151ص ، 2011،األردن ،دار الفكر ناشرون وموزعون ، الطبعة األولى،"أساسیات اإلدارة المالیة"،محمد قاسم خصاونة -  191
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یداعالمالیة التي یملكها  األوراقیفضل بیع  وان  .192ئدا اكبرألنها ستدر علیه عا مقابلها كودیعة في البنك وإ
التي یكون موعد استحقاقها لفترات  المالیة وراقفاأل ،یختلف باختالف الفترة الزمنیةة ائدالف درجة تأثیر أسعار

 . 193التي یكون موعد استحقاقها لفترات اقصر المالیة وراقاأل أكثر من ةائدالف أطول تتأثر بتغیر أسعار

االبتکارات ، طیطالتخ، ویقالتس، إدارة اإلنتاجء اوس(داخلیة  لاموع نناجمة ع :مةظمنت رغیطر مخا -ب
. 194یعومنها أو تخفیضها بالتن صالتخل نالتي یمک طرلمخاباوتسمى أیضًا ) هارات األذواق وغیرتغی، دیدةالج

  :إن هذه المخاطر تختص شركة ما أو قطاع معین وهي مخاطر غیر سوقیة تشمل خاصة

أحیانا تتعرض كل الشركات العاملة في صناعة واحدة إلى تغیر العائد بسبب ظروف  :الصناعةطر مخا -
عندما تنظم نقابة عمالیة  ،فعلى سبیل المثال. معینة ال تؤثر في غالبیة الشركات العاملة خارج تلك الصناعة

صناعة وموردیها فإن الشركات العاملة في تلك ال،إضرابا  )قطاع النقل مثال  (كبیرة في قطاع صناعي معین 
ذا ما استمر اإلضراب لفترة طویلة فان تأثیره یمكن أن یحدث ضررا كبیرا باألرباح ،وعمالئها سوف یتأثرون  وإ

  .195والقیمة السوقیة ألسهم الشركات ذات الصلة باإلضراب

ًء اوس طئةارات خارث نتیجة اتخاذ قدتح .لمنشأة نفسهاإدارة اب طتبرتالتي  طرالمخا وهي: اإلدارةطر مخا -
ث آثارًا عکسیة على القیمة دتح طرالمخا ذهوه، ظیموالتن ویقالتس كلذوك، ستثمارفي اإلنتاج أم اال كأكان ذل

  .196قیة لألوراق المالیةوالس

األعمال أو ما یعرف بالمخاطر االقتصادیة وهي جزء من المخاطر المنتظمة  مخاطر :األعمال مخاطر -
یتعرض لها المستثمر في األوراق المالیة عموما والمستثمر في األسهم العادیة بشكل  ،والمخاطر غیر المنتظمة

حیث تشیر إلى درجة التقلب أو التذبذب في عائد العملیات التشغیلیة للمؤسسة والمستثمر في أسهمها  ،خاص
  .والذي ینعكس على مقدار العائد المتوقع على االستثمار الذي ینتظره المستثمر

اطر األعمال بسبب طبیعة األداء التشغیلي ومتغیرات هذا األداء والمتمثلة في السیاسات اإلداریة وتنشا مخ 
والظروف االقتصادیة وتغیرات طلب المستهلكین والتغیر في ظروف المنافسة والتي تؤدي إلى تذبذب عائد 

  :ما یليویمكن تقدیم أهم العوامل التي تؤثر في مخاطر األعمال ك ،العملیات التشغیلیة 

  .التغیر في حجم الطلب على منتجات المؤسسة -
  .التغیر في أسعار بیع منتجات المؤسسة  -
  .مرونة الطلب على منتجات المؤسسة -

                                                             
الطبعة  ،دار وائل للنشر والتوزیع،"االتجاھات المعاصرة في ادارة البنوك "،زیاد رمضان ومحفوظ جودة  -  192

 .284ص،2006،ألردنا،الثالثة
 .107ص ، مرجع سبق ذكره،محمد قاسم خصاونة -  193
  . 115، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،  -194
 . 45ص ، 2012،ىالطبعة األول،والطباعةدار المسیرة للنشر والتوزیع ،"إدارة المخاطر "،شقیري نوري موسى وآخرون - 195
  . 115، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،  -196
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  .197أي المدى الذي یمكن أن تكون فیه التكالیف الثابتة ⁾*⁽درجة الرفع التشغیلي -
   

تترض المؤسسة إلى مخاطر إضافیة بسبب اعتمادها على مصادر التمویل المقترحة في  :المالیة مخاطرال -
فكلما زاد اعتمادها على القروض كلما تعرضت إلى مخاطر إضافیة متمثلة في عدم ،هیكل تمویل المؤسسة 

  .المالیة مخاطرلالقدرة على التسدید وهذه المخاطر اإلضافیة تعرف با
نما احتماالت انخفاض مستویات التدفقات النقدیة المتوقع  واألصل في هذه المخاطر لیس االقتراض بحد ذاته وإ

  .تحقیقها دون مستوى الفائدة واجبة التسدید من طرف المؤسسة
   أي درجة اعتماد المؤسسة على القروض ⁾*⁽المخاطرة المالیة ودرجة الرفع المالي وهناك تالزم بین مقدار

   .198درجة الرفع المالي  قیاسالمخاطر المالیة التي تتعرض لها المؤسسة من خالل  تتحدد درجةذلك بو 

 199 :منها : المالیة ظاالستثمار في المحاف وكات نحراد والشرفع األفداألسباب التي ت -5
ر األم) اتدالسن(الثابتة ئد اوالعاالستثمارات وال سیما األدوات ذات ك تل نقیاسیة مئد اوع قإمکانیة تحقی -
ى ذات رسسات المالیة األخؤى المصارف أو المدل لوأصن مم اتهرخدمویل كات بتحراد والشرفع األفدي یذال

  .ق المالیة لالستثمار في أدواتها المختلفةویة أو الفصلیة إلى السوالسنئد اوالع

وكلفة ر ل سائلة بیسویلها إلى أصوبمعنى تحد، لة إلى نقوعة وسهراالستثمارات بس ذههویل إمکانیة تح -
ك لة تلوق زادت سیووكلما زادت فعالیة الس، ق المالیة وفعالیتهاولة السوعلى درجة سیك ذلف قوخفضة ویتمن

  . األوراق

     :المباشر غیراالستثمار األجنبي  تطور -6
 إلىوسندات  أسهمالمالیة في شكل  األوراقسوق  التي تصب في  األجنبیةاالستثمارات عرفت تدفقات       

ملیار  4,9من حوالي  رتفع ا بحیثبدایة عقد التسعینات من القرن الماضي،  فيهائلة  زیادة ،البلدان النامیة 
، لینخفض بعد 1993ملیار دوالر عام  87,6و 1992ملیار دوالر عام  25,2حوالي  إلى 1990دوالر عام 
لى  ، 1994ملیار دوالر عام  73,4ذلك إلى  ، وحدث هذا االنخفاض بصورة 1995ملیار دوالر عام  66,9وإ

، وبدأ هذا 1995200ملیار دوالر عام  35,2إلى  1993ملیار دوالر عام  51واضحة في تدفقات األسهم من 
، والسیاسة 1994أ في فیفري .م.بعد الزیادة في أسعار الفائدة في الو 1994االنخفاض في الربع الثاني من عام 

                                                             
القابلیة على استخدام األعباء التشغیلیة الثابتة لتعظیم اثر التغیر في المبیعات على التغیر في الدخل الناتج قبل الفائدة  بالرفع التشغیليیقصد  -(*) 

دار إثراء للنشر والتوزیع  ،"إدارة االستثمار والمحافظ االستثماریة  "،مؤید عبد الرحمن الدوري :لمزید من التفاصیل انظر في .والضریبة
  . 209ص ،األردن، 2010،ىالطبعة األول

مركز البصیرة للبحوث واالستشارات  ،مجلة دراسات اقتصادیة،"مخاطر االستثمار في األوراق المالیة "،محمد براق والجودي طاطوري - 197
 . 33- 32ص ص ،2006،الجزائر ، 08العدد  ،ةوالخدمات التعلیمی

لمزید من التفاصیل انظر في ..التغیر في أرباح السھم الواحد الناتج عن تغیر معین في صافي الربح قبل الفائدة والضریبة بالرفع الماليیقصد  - (*) 

  . 208ص ،األردن، 2010،ىدار إثراء للنشر والتوزیع الطبعة األول ،"إدارة االستثمار والمحافظ االستثماریة  "،مؤید عبد الرحمن الدوري
 . 33ص  ، مرجع سبق ذكره ،محمد براق والجودي طاطوري - 198
  . 113، ص مرجع سبق ذكرهحسن كریم حمزة ،  -199
 .24ص ،مرجع سبق ذكره  ،أمیرة حسب هللا محمد - 200
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الدول الصناعیة األخرى مما أدى إلى انخفاض تدفق استثمارات المحفظة إلى الدول النامیة المتشددة في بقیة 
أثر في هذا االنخفاض والتي اعتبرها  1994في هذا العام، كما كان ألزمة المكسیك المالیة في دیسمبر 

حدثت زیادة جدیدة في تدفقات  1996وبالنسبة للسنة الموالیة  .201‟أول أزمات القرن الواحد والعشرین″كامدیسو 
 1997وما لبثت أن انخفضت في سنة  .1996ملیار دوالر عام  111,7حوالي  إلىالمحافظ في الدول النامیة 

 .1998202 عام ملیار دوالر 56,5بسبب األزمة اآلسیویة وواصلت انخفاضها حتى بلغت  ملیار دوالر 79,2إلى 
    عرفت ثم.تدفقات المحافظ في الدول النامیة بدایة سنوات األلفیة الجدیدة تسجیل مستویات متدنیةوشهدت أیضا 

إلى أن وصل لمستویات قیاسیة سنة  2003من لدول النامیة احجم استثمارات المحفظة في  ا فيمستمر  انمو 
 المحفظة استثمارات تدفقاتتراجع في  لدول النامیةا عرفت 2008سنة  فيلكن و دوالر،  ملیار 109عند  2007

سجلت زیادة في حین  ، تأثرا باالضطرابات التي حدثت في األسواق المالیة العالمیة ملیار دوالر) 40.6−(إلى 
وهو أعلى مستوى  ملیار دوالر 123أكثر من  2010في عام و  ،ملیار دوالر 111 لتبلغ حوالي 2009 سنةفي 

االستثمار في محفظة األوراق المالیة  تدفقاتتذبذب في نمو بعد هذا التاریخ لدول النامیة ا تشهدل .على اإلطالق
 األوراق االستثمار في محفظة تدفقات أنمع العلم . 2018ملیار دوالر في عام  35 عند لتستقر هاوعدم ثبات

وكانت .2017ى عن مستو  % 50 ما نسبتهب الناشئة األسواق دول معظمفي  تراجعت 2018 لسنة المالیة
 خارجي تدفق ( سلبي الصین باستثناء الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان إلى المحفظة استثمارات اتتدفق

فیها ارتفعت  التي ، )2017 عام في دوالر ملیار 33 بـتدفق مقارنة 2018في عام  دوالر ملیار 26 بقیمة
 التي لإلجراءات استجابة ،)2017 عام في دوالر ملیار 36( دوالر ملیار 61 إلىووصلت  ،% 68 بـــ تدفقاتال

ت هذه التدفقاأما عن تركیز .المالیة سوقال كذاو  المال ورأس الجاري الحساب لتحریر الصینیة الحكومة اتخذتها
 مجموع نجد أنبحیث  ، الدخل المتوسطةو  منخفضةال البلدانمجموعة  ضمن فقط قلیل عدد إلى فقد اتجهت

 % 83 منها دوالر ملیار 672حوالي  بلغ 2018 عام نهایة حتى 2009 عام من التراكمیة المحفظة تدفقات
 112 والهند ،) % 19( دوالر ملیار 131البرازیل) % 47( دوالر ملیار 315 الصین: بلدان ثالثة إلى ذهب
  .203)% 17( دوالر ملیار

  
  

                                                             
  .5، ص2000، مارس 1، العدد37، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد " میشل كامدیسو وصندوق النقد الدولي" جیمس م بوتن  -201
 . 46-45ص ص ،مرجع سبق ذكره  ،أمیرة حسب هللا محمد - 202

203- The World Bank Group ,"INTERNATIONAL DEBT STATISTICS" ,2020 ,pp 13 14-  
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 المحاضرة السابعة: المؤسسات المالیة الدولیة 

  :صندوق النقد الدولي - أوال 
  :الدولي النقد صندوقتعریف ونشأة  -1

المنظمة العالمیة النقدیة التي تقوم على ادارة النظام النقدي "على انه  صندوق النقد الدوليیمكن تعریف 
بتحقیق االستقرار النقدي وعالج العجز المؤقت في موازین مدفوعات الدول الدولي وتطبیق السیاسات الكفیلة 

  .204"االعضاء فیه

في بریتون  1944تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدته األمم المتحدة في یولیو وقد 
المؤتمر تسعى إلى وضع إطار وكانت البلدان األربعة واألربعین الحاضرة في . وودز بوالیة نیوهامبشیر األمریكیة

للتعاون االقتصادي الدولي وتجنب تكرار التخفیضات التنافسیة ألسعار العمالت التي ساهمت في حدوث الكساد 
وتتمثل رسالة الصندوق األساسیة في ضمان استقرار النظام النقدي الدولي  . الكبیر في ثالثینات القرن الماضي

كِّن البلدان ومواطنیها من إجراء المعامالت فیما بینهاأي نظام أسعار الصرف والمدفوعات    .الدولیة الذي یمَ

  :صندوق النقد الدولي أهداف -2
 205 :لقد حددت المادة األولى من االتفاقیة المنشئة للصندوق أهدافه فیما یأتي 

المشكالت بشان  والتعاونهیئة دائمة تهیئ سبل التشاور  عن طریقتشجیع التعاون النقدي الدولي  -
  .النقدیة الدولیة

مما یسهم في زیادة فرص العمل ورفع مستوى الدخل  ،التجارة الدولیة فيتیسیر التوسع والنمو المتوازن  -
الحقیقي بصفة مستمرة وتنمیة الموارد اإلنتاجیة لجمیع البلدان األعضاء باعتبارها أهداف أساسیة للسیاسة 

 االقتصادیة 
عمالت صرف بین منظمة للترتیبات  والحفاظ على أسعار الصرف فيالعمل على تحقیق االستقرار  -

 .في قیم العمالت البلدان األعضاء، وتجنب التخفیض التنافسي
   الجاریة بین البلدان األعضاء لمعامالتبالنسبة لالمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف  -

 .نمو التجارة العالمیة الصرف األجنبي التي تعیقإلغاء قیود  و
لها بصفة مؤقتة وبضمانات العامة عن طریق إتاحة موارد الصندوق ن األعضاء، البلدا بینالثقة  فیرتو  -

تدابیر من  إلىت التي تصیب موازین مدفوعاتها دون اللجوء ختالالكافیة، ومن ثم إعطاؤها الفرصة لتصحیح اال
 .شأنها اإلضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي

                                                             
  68، ص مرجع سبق ذكره  ،)"تداعیاتھا  -شركاتھا -منظماتھا(االقتصادیة  العولمة"الحمید ،عبد المطلب عبد  - 204
 :اإللكتروني نقال عن الموقع ، 2، ص 2011  ،"الدولي  النقد اتفاقیة تأسیس صندوق" ،الدولي النقد صندوق - 205

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf                                                                                  
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 تقصیر أمد االختالل في موازین المدفوعات الدولیة للبلدان األعضاء وتخفیف حدته، وفقا لما ورد آنفا -
  .التي تنص علیها هذه المادة ویسترشد الصندوق في كافة سیاساته وقراراته باألهداف

  :دوق النقد الدوليالهیكل التنظیمي لصن -3
 وموظفي اإلدارة المتخصصین الموظفین من 2314 الصندوق في العاملین عدد ، بلغ2018  فریلأ30 في
    الصندوق موظفي في الممثلة البلدان األعضاء عدد بلغ ،كما المساندة الخدمات موظفي من 430 و العلیا،
 : األجهزة اآلتیةتولى تسییر أعمال الصندوق تو . 206عضوا بلدا 189 أصل من بلدا  146

هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، ویتألف من محافظ  :مجلس المحافظین - أ
ویكون المحافظ في العادة وزیرا للمالیة أو محافظا للبنك المركزي في . ومحافظ مناوب یعینهما كل بلد عضو

إلى المجلس التنفیذي ، مع االحتفاظ بحقوق وقد فوض مجلس المحافظین معظم صالحیاته .البلد العضو
، وانضمام بلدان توزیع مخصصات حقوق السحب الخاصة  ، والحصصزیادات الموافقة على  حق :منها

اتفاقیة   منه على أساس إلزامي، وما یدخل من تعدیالت على أعضاء جدد إلى الصندوق، وانسحاب أعضاء
  .207نظامه األساسي  و تأسیس الصندوق

التخاذ القرارات المطلوبة لعمل الصندوق أو للتصویت كما  سنویا ااحدو  على األقل اجتماعامجلس العقد وی
  .208یمكن أن یجري التصویت أیضا عن طریق المراسلة

  209:یتلقى مجلس المحافظین المشورة من لجنتین وزاریتین، هما: اللجان الوزاریة –ب 
عضوا من بین مجموعة المحافظین  24تضم اللجنة  :الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة اللجنة -

لمناقشة مسائل إدارة النظام  بلدا، وتجتمع اللجنة مرتین سنویا، 189الممثلین للبلدان األعضاء البالغ عددها 
وق، أو أي مسائل أخرى النقدي والمالي الدولي، أو اقتراحات المجلس التنفیذي بتعدیل اتفاقیة تأسیس الصند

وتصدر اللجنة عقب كل اجتماع بیانا یلخص آراءها . ذات اهتمام مشترك تؤثر على االقتصاد العالمي
وتعمل اللجنة على أساس توافق اآلراء وال تُجري عملیات تصویت . یسترشد به الصندوق في برنامج عمله

  .رسمیة
مهمتها تقدیم المشورة  ، المحافظین في البنك والصندوقمجلسي بین هي لجنة مشتركة  :لجنة التنمیة -

وتتألف اللجنة من . حول القضایا المتعلقة بالتنمیة االقتصادیة في بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامیة
، وتُمثَّل فیها كافة البلدان األعضاء في المؤسستین )عادة ما یكونون وزراء للمالیة أو التنمیة(عضوا  25

  .في األساس كمنتدى لبناء توافق اآلراء بین حكومات األعضاء في أهم القضایا اإلنمائیة وتعمل

                                                             
  78ص، 2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق - 206
 : اإللكتروني نقال عن الموقع ،2016افریل   30الصادرة فيصحیفة الوقائع، ،"كیف تصنع قرارات الصندوق" ، الدولي النقد صندوق -207

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/governa.pdf                                                                         
  97ص ، مرجع سبق ذكره  ،") تداعیاتھا -شركاتھا -منظماتھا(یة االقتصاد العولمة"، عبد المطلب عبد الحمید - 208
  .مرجع سبق ذكره ،"كیف تصنع قرارات الصندوق" ،الدولي  النقد صندوق -  209
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ویضطلع   210عضوا الذین تم انتخابهم من طرف مجلس المحافظین 24یتألف من  : المجلس التنفیذي - ج
بمهمة تسییر أعمال الصندوق الیومیة ویمارس الصالحیات المخولة له من مجلس المحافظین، باإلضافة إلى 

و یناقش المجلس كل جوانب عمل الصندوق، من التقاریر . الصالحیات التي تخولها له اتفاقیة تأسیس الصندوق
لبلدان األعضاء إلى قضایا السیاسات ذات السنویة التي یصدرها خبراء الصندوق بشأن سالمة اقتصادیات ا

وعادة ما یتخذ المجلس قراراته على أساس توافق اآلراء، لكنه یعتمد في بعض . الصلة باالقتصاد العالمي
  . 211األحیان على أخذ األصوات بشكل رسمي

ویتولى  .موظفیه هیئة  مدیر عام الصندوق هو رئیس مجلسه التنفیذي، كما أنه رئیس :إدارة الصندوق العلیا -د
المدیر العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید ویساعده في أداء وظائفه نائب أول للمدیر  تعیین  المجلس التنفیذي

مواطنین من أي بلد عضو في  ترشیح  ویجوز للمحافظین والمدیرین التنفیذیین. العام وثالثة نواب للمدیر العام
  . 212الصندوق لشغل هذا المنصب

 وأنشطته سیاسات الصندوق تقییم بغرض 2001 عام في المستقل التقییم مكتب ُأنشئ :المستقل التقییم مكتب -ه
 للصندوق العلیا اإلدارة عن تماما مستقل لصالحیاته، المستقل،وفقا التقییم ومكتب .وموضوعیا مستقال تقییما

 داخل التعلم ثقافة تقویة المكتب مهمة ویتولى .للصندوق التنفیذي المجلس من تدخل أدنى دون وموظفیه، ویعمل
المجلس  ووظائف المؤسسیة الحوكمة ودعم الخارجیة، األطراف الصندوق لدى مصداقیة وتعزیز الصندوق،

  .213باإلشراف المتعلقة التنفیذي
  

 

 

 

 

  

  

 

 

  
                                                             

مدیرا مختارین باالنتخاب ولیس بالتعیین ، مع مراجعة تشكیل  24، أصبح كل المدیرین التنفیذیین البالغ عددھم  2016اعتبارا من نوفمبر  - 210
وكان النظام السابق یمنح الحق للبلدان الخمسة صاحبة أكبر الحصص بأن تعین مدیرا تنفیذیا، بینما تقوم بقیة البلدان .. سنوات 8المجلس كل 

  . مدیرا آخرین 19عضاء بانتخاب األ
  ، مرجع سبق ذكره"كیف تصنع قرارات الصندوق" ،الدولي  النقد صندوق - 211
  .نفس المرجع السابق - 212
  82، ص مرجع سبق ذكره، 2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق - 213
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  2018أفریل  30حسب الوضع في الهیكل التنظیمي لصندوق النقد الدولي ):02(الشكل رقم 
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 73، ص2018، "السنوي التقریر" ،الدولي  النقد صندوق :المصدر 

 
 الدولیة للشؤون اللجنة

 النقدیة  والمالیة
 التنمیة لجنة المحافظین مجلس

 لصندوق المشتركة
 الدولي والبنك الدولي النقد

 المجلس التنفیذي التقییم المستقل مكتب

  المدیر العام 
  العام نواب المدیر

وحدة 
إدارة 
 المعرفة

  مكتب االستثمار
تقاعد  نظام

 الموظفين

 مكتب
 الميزانية

 والتخطيط

 مكتب
 التدقيق
 الداخلي

 مكتب
 إدارة

 المخاطر

 الخدمات االمساندة الجغرافية المناطق إدارات الخاصة الخدمات وإدارات الوظيفية اإلدارات

 اإلدارة اإلفريقية

 الهادئ والمحيط آسيا إدارة

 لمنطقة اإلقليمي المكتب
 الهادئ والمحيط آسيا

 األوروبية اإلدارة

 أوروبا الصندوق في مكاتب

 األوسط الشرق إدارة
 الوسطى وآسيا

 الغربي نصف الكرة إدارة

 إدارة الشؤون القانونية إدارة التواصل

المالية إدارة  
 األسواق إدارة
شؤون المالية الإدارة  والرأسمالية النقدية

 تنمية القدرات معهد

 إفريقيا التدريب لصالح معهد

 فيينا المشترك معهد

 الدولي النقد صندوق مركز
 في والتمويل لالقتصاد

 )الكويت في(األوسط الشرق

 سنغافورة التدريب في معهد

 االستراتيجيات إدارة
 والمراجعة والسياسات

 الصندوق مكتب
 المتحدة األمم لدى

 البحوث إدارة

 اإلحصاءات إدارة

 الخدمات المؤسسية إدارة
 والمنشآت

 إدارة الموارد البشرية

 الصندوق أمانة إدارة
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  .ویتضمن الرسم التوضیحي الوارد أدناه صورة مبسطة لھیكل العمل في الصندوق

  الدولي النقد كیفیة عمل صندوق): 03(رقم الشكل 

  
 ، نقال عن الموقع 2016أفریل   30صحیفة الوقائع، الصادرة في،"كیف تصنع قرارات الصندوق" ،الدولي  النقد صندوق :المصدر 

  https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/governa.pdf                            :   اإللكتروني

الدولي من عدة مصادر على رأسها  النقد تأتي الموارد األساسیة لصندوق: موارد صندوق النقد الدولي -4
اكتتابهم في رأسمال الصندوق ، واالقتراض من الدول األعضاء هذا باإلضافة إلى حصص األعضاء نتیجة 

    :وفیما یلي بیان ألهم تلك الموارد. حصیلة بیع الذهب ،ورسوم عملیات شراء العملة وصافي دخل الصندوق

وتخصص لكل بلد عضو في . تمثل مكونا أساسیا في موارد الصندوق المالیة :اشتراكات الحصص -4-1 
وحصة كل بلد عضو هي . الصندوق حصة محددة تقوم في األساس على مركزه النسبي في االقتصاد العالمي

التي یتحدد على أساسها الحد األقصى اللتزاماته المالیة تجاه الصندوق، وقوته التصویتیة، كما تؤثر على حجم 
  .التمویل الذي یمكنه الحصول علیه من الصندوق

 حصص األعضاء القائمینالبلدان إلى الصندوق، تخصص له حصة مبدئیة في حدود عند انضمام أحد        
ویسترشد الصندوق بصیغة الحصص للمساعدة في . ذوي الحجم االقتصادي والخصائص االقتصادیة المشابهة

   .214الجدیدتقییم المركز النسبي للعضو 

                                                             

 :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2016سبتمبر  30فيصحیفة الوقائع، الصادرة ،"حصص عضویة الصندوق" ، الدولي النقد صندوق -214
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-Quotas                                           



78 
 

ولكن تم تعدیل ذلك ، بحیث .215ویتم تسدید ربع هذه الحصة بالذهب والباقي یدفع بعملة البلد العضو       
استبدلت النسبة التي كانت تدفع بالذهب وأصبحت في شكل عمالت أجنبیة قابلة للتداول على نطاق واسع 

أما ثالثة  .حقوق سحب خاصةأو ) لجنیه اإلسترلینيكالدوالر األمریكي أو الیورو أو الیوان الصیني أو الین أو ا(
  .216أرباع الحصة المتبقیة فتدفع بعملة البلد العضو

الحالیة بمتوسط  صیغة الحصصبحیث تمثل ة، كما أن تحدید تلك الحصة یكون بناءا على معادلة معین      
وحجم %) 15(ومدى التغیر االقتصادي   (%30)ودرجة االنفتاح%) 50بوزن (مرجح إلجمالي الناتج المحلي 

ولھذا الغرض، یقاس إجمالي الناتج المحلي باستخدام مزیج من إجمالي الناتج %). 5(االحتیاطیات الدولیة 

وعلى أسعار الصرف حسب تعادل القوى %) 60بوزن (المحلي القائم على أسعار الصرف السائدة في السوق 
یحد من التباین في أنصبة الحصص المحسوبة للبلدان " عامل تقلیص"كذلك تتضمن الصیغة %). 40(الشرائیة 
    .المختلفة

. التي یستخدمها الصندوق كوحدة حساب والعملة التي تُحرر بها الحصص هي حقوق السحب الخاصة     
   اعتبارا من      (وأكبر البلدان األعضاء في الصندوق هي الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث تبلغ حصتها 

، وأصغرها توفالو )ملیار دوالر 116حوالي (ملیار وحدة حقوق سحب خاصة  82.99) 2016سبتمبر  12
  .217 )ملیون دوالر 3.5حوالي (ملیون وحدة حقوق سحب خاصة  2.5التي تبلغ حصتها 

  218  :هاتحدِّد حصة البلد العضو عددا من الجوانب األساسیة في عالقته المالیة والتنظیمیة مع الصندوق، ومن  

التي یلتزم بتقدیمها  الموارد المالیةیحدد اشتراك حصة البلد العضو الحد األقصى لحجم  :االشتراكات - أ
یسدد العضو االشتراك المحدد له بالكامل عند االنضمام إلى الصندوق، مع سداد مبلغ ویجب أن . للصندوق

مثل (من قیمة االشتراك بحقوق السحب الخاصة أو إحدى العمالت المقبولة على نطاق واسع % 25یصل إلى 
  .، وبقیة المبلغ بعملته الوطنیة)الدوالر األمریكي أو الین الیاباني أو الجنیه االسترلیني

. تمثل حصة البلد العضو عامال أساسیا في تحدید قوته التصویتیة في قرارات الصندوق :القوة التصویتیة -ب
كأصوات أساسیة  250أي عدد االصوات الممنوحة لكل دولة ، وتتكون األصوات المخصصة لكل بلد عضو من

، تم 2008وبمقتضى إصالحات . 219ألف وحدة حقوق سحب خاصة من الحصة 100وصوت إضافي لكل 
ویمثل عدد األصوات األساسیة الحالیة . من مجموع األصوات% 5.502تثبیت عدد األصوات األساسیة عند 

  .2008نحو ثالثة أضعاف العدد السابق على تطبیق إصالحات عام 
 

                                                             
         174 ص، 2006، " االستثمار والتمویل الدولي" أفكار محمد قندیل،   215 -

 :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2016سبتمبر   30صحیفة الوقائع، الصادرة في،"من أین تأتي أموال الصندوق؟" الدولي ، النقد صندوق - 216 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/finfac.htm                                                                                                     

                                                                          مرجع سبق ذكره ،"وقحصص عضویة الصند" ، الدولي النقد صندوق -217
                                                                          .نفس المرجع السابق -218

  . 101،ص  مرجع سبق ذكره، عبد الكریم جابر العیساوي -  219
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أي حدود (تحدد حصة البلد العضو حجم التمویل الذي یمكنه الحصول علیه من الصندوق  :التمویل المتاح -ج 
للبلد العضو أن  فاقات االستعداد االئتماني واالتفاقات الممددةاتفعلى سبیل المثال، تتیح ). استفادته من الموارد
غیر أن الموارد . على أساس تراكمي %435من قیمة حصته على أساس سنوي و % 145یقترض بحد أقصى 

   .المتاحة یمكن أن تتجاوز تلك الحدود بكثیر في الظروف االستثنائیة

ُجري  الصندوق مراجعات عامة للحصص على  مجلس محافظيوال تتسم حصص الدول األعضاء بالثبات بل ی
% 85وأي تغییر في الحصص یجب أن یوافق علیه األعضاء بأغلبیة ). عادة كل خمس سنوات(فترات منتظمة 

. البلد العضو دون الحصول على موافقته من مجموع القوة التصویتیة، وال یمكن إدخال أي تغییر في حصة
  :مراجعات العامة للحصص التي تمت عبر الزمن في الجدول التاليیمكن تمثیل الوعلى هذا األساس 

  المراجعات العامة للحصص : )03(الجدول رقم 
  (%)الزیادة في مجموع الحصص  اعتماد القرار  مراجعة الحصص

ُقترح زیادة  الَخمسیة األولى  ---  لم ت
ُقترح زیادة  الَخمسیة الثانیة   ---  لم ت

  60.7  1959فبرایر وإبریل   1958/1959
ُقترح زیادة  الَخمسیة الثالثة  ---  لم ت

  30.7  1965مارس  الَخمسیة الرابعة 
 35.5  1970فبرایر  العامة الخامسة 
 33.6  1976مارس  العامة السادسة 
  50.9  1978دیسمبر  العامة السابعة 
  47.5  1983مارس  العامة الثامنة 

  50.0  1990یونیو  العامة التاسعة 
ُقترح زیادة  العامة العاشرة   ---  لم ت

  45.0  1998ینایر  العامة الحادیة عشرة 
ُقترح زیادة  العامة الثانیة عشرة   ---  لم ت
ُقترح زیادة  العامة الثالثة عشرة   ---  لم ت

 100.0  2010دیسمبر  عشرةالعامة الرابعة 

 نقال عن الموقع ،2016سبتمبر  30صحیفة الوقائع، الصادرة في،"حصص عضویة الصندوق" ،الدولي  النقد صندوق :المصدر 
         https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-Quotas :اإللكتروني

      مجلس المحافظین في  ها، استكملآخر مراجعةالمراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص  تعتبر           
وتؤدي . والحوكمةالتي شملت مجموعة من اإلصالحات بعیدة األثر في نظام الحصص  ،2010دیسمبر   15

، إلى زیادة غیر مسبوقة في مجموع 2016ینایر  26ساریة المفعول في  تهذه اإلصالحات، التي أصبح
وسیكون ذلك انعكاسا أفضل لتغیر مراكز . وتعدیل كبیر في أنصبة األعضاء منها% 100الحصص بنسبة 

جة لذلك، زادت حصة كل البلدان األعضاء ونتی. البلدان األعضاء من حیث أوزانها النسبیة في االقتصاد العالمي
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ملیار وحدة حقوق سحب خاصة  477بلدا بحیث تصل الزیادة المجمعة إلى  189في الصندوق البالغ عددها 
 .)ملیار دوالر 334حوالي (ملیار وحدة  238.5صعودا من حوالي ) ملیار دوالر أمریكي 668حوالي (

  220: ة عشرة للحصص ستؤدي إلى النتائج التالیةوبناء على إصالحات المراجعة العامة الرابع
  ملیار  477ملیار وحدة حقوق سحب خاصة إلى حوالي  238.5تضاعف حجم الحصص من حوالي

   )ملیار دوالر بأسعار الصرف الحالیة 668حوالي (وحدة حقوق سحب خاصة 
  إلى البلدان من البلدان األعضاء زائدة التمثیل % 6تحولت نسبة من أنصبة الحصص تزید على

  .األعضاء ناقصة التمثیل
  لصالح بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامیة % 6تحولت نسبة من أنصبة الحصص تزید على

  .(EMDCs) الدینامیكیة
  حدث تعدیل كبیر في أنصبة الحصص أصبحت بموجبه الصین ثالث أكبر بلد عضو في الصندوق

ضمن ) البرازیل والصین والهند وروسیا(سواق الصاعدة والبلدان النامیة ودخلت أربعة بلدان من مجموعة بلدان األ
  .حصص في الصندوق 10البلدان صاحبة أكبر

 التي  هي وهذه البلدان .الحفاظ على أنصبة الحصص واألصوات المخصصة ألفقر البلدان األعضاء
دوالرا أمریكیا وفق معاییر المؤسسة  1,135أقل من الحد األدنى البالغ  2008كان دخل الفرد فیها في عام 

 الدولیة للتنمیة 

 هذا األخیر تشكل القروض المصدر الثاني الرئیسي لتمویل الصندوق، التي یتحصل علیها :  االقتراض -4-2
  :من خالل

إذا ارتأى الصندوق أن قدرته على اإلقراض قد تقصر عن تلبیة احتیاجات البلدان : االقتراض متعدد األطراف - أ
  221 :الستخدامها وهي فانه یلجأ إلى اتفاقات االقتراض الدائمة .األعضاء

حكومات (ویشارك فیها احد عشرا مشتركا 1962التي تم إنشاؤها في عام :االتفاقات العامة لالقتراض  -
 ).مجموعة البلدان الصناعیة العشرة وسویسرا أو بنوكها المركزیة

 .بلدا 25ویشارك فیها  1997التي تم استحداثها في عام : االتفاقات الجدیدة لالقتراض -
یكفل للصندوق قدرة كافیة على اإلقراض، إذا ما وقعت أزمة  خط دفاع ثانویشكل النوعین من االتفاقات  

  .مالیة كبیرة على سبیل المثال

للصندوق بمصدر مؤقت للموارد یكفل له القدرة على تلبیة  الثنائياالقتراض یعتبر : االقتراض الثنائي-ب 
ودخل الصندوق في اتفاقات اقتراض . احتیاجات البلدان األعضاء من القروض أثناء األزمة المالیة العالمیة

  ، مع 2012وفي . ، تم دمجها الحقا في االتفاقات الجدیدة لالقتراض2010-2009ثنائیة ألول مرة في الفترة 

                                                             
                                           ، مرجع سبق ذكره"حصص عضویة الصندوق" ، الدولي النقد صندوق -220
  . 161،ص  2018،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،"االقتصاد الدولي مفاتیح العالقات االقتصادیة الدولیة" ،محمد راتول  -221
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، اتفق الصندوق وعدة بلدان أعضاء على جولة أخرى من االقتراض الثنائي مق األزمة في منطقة الیوروتع
بعد الموارد المستمدة من حصص العضویة واالتفاقات الجدیدة  خط دفاع ثالثلمدة أربع سنوات تشكل 

لبلدان األعضاء بالحفاظ ، نظرا الستمرار عدم الیقین في االقتصاد العالمي، تعهد ا2016وفي عام . لالقتراض
  . 222على األقل 2019على االقتراض الثنائي في ظل إطار محسن جدید، حتى نهایة 

وتصل . تكونت من مدفوعات البلدان األعضاء حیازات من الذهبیمتلك الصندوق : مبیعات الذهب -4-3
، مما ⁾*⁽ )طنا متریا 2814.1(ملیون أوقیة بالوزن الترویسي  90, 5حیازات الذهب لدى الصندوق إلى حوالي

غیر أن اتفاقیة تأسیس الصندوق تضع حدودا . یجعل الصندوق من أكبر الحائزین الرسمیین للذهب في العالم
أو قبوله من البلدان األعضاء كوسیلة للدفع بشرط  یجوز له بیع الذهبفالصندوق  .صارمة الستخدام هذا الذهب

، ولكن یحظر علیه شراؤه أو إجراء أي معامالت البلدان األعضاء مجموع أصواتمن % 85موافقة أغلبیة 
من حیازاته الكلیة(طنا متریا من الذهب  403.3، تم بیع 2010وفي دیسمبر . أخرى فیه بعد موافقة ) حوالي ُث

بحیث تم توجیه . ملیار وحدة حقوق سحب خاصة من عائد بیع الذهب 4.4سمحت باستخدام . مجلسه التنفیذي
  . 223الموجه إلى البلدان منخفضة الدخل التمویل المیسردعم  نسبة من مبیعات الذهب في

البلدان األعضاء على تنفیذ سیاسات سلیمة یساعد صندوق النقد الدولي : وظائف صندوق النقد الدولي -5
  :ومالئمة من خالل وظائفه األساسیة في مجاالت الرقابة واإلقراض وتنمیة القدرات

على االلتزام بإخضاع سیاساته االقتصادیة والمالیة  یوافق كل بلد ینضم إلى عضویة الصندوق  : بةالرقا -5-1
والصندوق مكلف باإلشراف على النظام النقدي الدولي، ومتابعة التطورات . للفحص من جانب المجتمع الدولي

وتُْعرف هذه العملیة باسم الرقابة . بلدا 189االقتصادیة والمالیة والسیاسات في بلدانه األعضاء البالغ عددها 
یِّم الصندوق ما إذا كانت . وتتم على المستوى العالمي وفي البلدان والمناطق المنفردة قَ وفي هذا السیاق، یُ

رِّض لها  السیاسات الداخلیة تدعم استقرار البلدان التي تطبق فیها ، من خالل دراسة المخاطر التي یمكن أن تعَ
كذلك . اخلیة ومیزان المدفوعات ویقدم المشورة بشأن التعدیالت المطلوبة في هذه السیاساتاستقرار األوضاع الد

یقترح الصندوق بدائل عندما تكون سیاسات البلدان داعمة الستقرارها الداخلي ولكنها قد تؤثر سلبا على االستقرار 
 :هما أساسیین شقین على الرقابي الصندوق عمل ینطويوبالتالي .224العالمي

السیاسات االقتصادیة الكلیة  تقییمجل أمن  زیارات سنویة للبلدان األعضاءبالصندوق  یقوم: الثنائیة الرقابة - أ
 المادة مشاورات هو مهم عنصرعلى  الثنائیة الرقابة ترتكزو عادة ما  .بشأنها المشورة وتقدیم عضو بلد كلل

 تقییم أو مراجعة إجراء تقتضي التي الصندوق تأسیس اتفاقیة في الواردة المادة أساس على سمیت التي الرابعة،

                                                             
                                                                          .مرجع سبق ذكره،"؟من أین تأتي أموال الصندوق" الدولي ، النقد صندوق  222 -

من ثم فإن و،"طن أمریكي "رطل یُطلق علیھ 2000والطن الذي یعادل  "طن إنجلیزي "رطالً یطلق علیھ 2240الطن الذي یعادل )*( 
  .كغ 1000ویعرف بأنھ یعادل  "الطن المتري"المصطلح األمریكي ھو 

                                                                               مرجع سبق ذكره،"؟من أین تأتي أموال الصندوق" الدولي ، النقد صندوق  223 -
  29، ص مرجع سبق ذكره، 2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق -224
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 المادة مشاورات تغطيبحیث  .الصندوق في األعضاء البلدان من كل في االقتصادیة والسیاسات للتطورات
 الصرف سعر وقضایا المالیة والقضایا العامة المالیة قضایاك الكلیة األهمیة ذات القضایا من طائفة الرابعة

 ویشارك .السیاسات واستجابات الضعف ومواطن المخاطر رصدمن خالل  .والهیكلیة النقدیة والقضایا
 .الرابعة المادة مشاورات عملیة في الصندوق في العاملین الخبراء من وغیرهم االقتصادیون

 .المعني البلد وسلطات الدولي النقد صندوق بین اتجاهین من للسیاسات حوار صورة في المشاورات وتكون     
 :مثل المعنیین من آخر عدد ومع المركزي، والبنك الحكومة مسؤولي مع بلد كل في الصندوق فریق یجتمعف

 للبلد االقتصادیة السیاسات تقییم على للمساعدة العمالیة والنقابات المدني والمجتمع الشركات وممثلي البرلمانیین
 وبعد .العادیة الظروف في لمناقشته للصندوق، التنفیذي المجلس إلى تقریرا الصندوق خبراء یقدم ثم ،وتوجهه

 وبعد الحاالت، معظم وفي .المعني البلد سلطات إلى لالجتماع موجزا الصندوق ویرسل المشاورات، تُختتم ذلك
نشر المعني، العضو البلد موافقة ُ  .225الخبراء تقاریر جانب إلى صحفیة، نشرة، صورة في المجلس تقییم ی

 وتحلیل وعالمیا إقلیمیا السائدة االقتصادیة االتجاهات اقبةمر و  برصد الصندوق یقوم: األطراف متعددة الرقابة -ب
 هذه الصندوقثم ینشر .العالمي واالقتصاد المجاورة البلدان على األعضاء البلدان سیاسات تحدثه قد الذي التأثیر

  226 :أهمها ، دوریة تقاریرفي شكل  والتحلیالت االتجاهات

 مثل مسائل فیه یعالج نموه، وآفاق العالمي لالقتصاد مفصال التحلی ویتضمن :العالمي االقتصاد آفاق تقریر -
 تنتج قد التي تلك خاصة عالمیة، تداعیات حدوث واحتمال العالمیة المالیة لالضطرابات الكلیة االقتصادیة اآلثار

 المتحدة الوالیات مثل العالم مستوى على المؤثرة الكبرى لالقتصادیات والنقدیة والمالیة االقتصادیة السیاسات عن
   .الیورو ومنطقة والصین

 ومواطن المالیة التالواالخت العالمیة المال رأس ألسواق تقییما فیتضمن :العالمي المالي االستقرار تقریر -
   .المالي االستقرار على مخاطر تشكل أن یمكن التي الضعف

فیقدم تحدیثا لتوقعات المالیة العامة على المدى المتوسط وتقییما للتطورات التي تطرأ على  :الراصد المالي -
  .الموارد العامة

  227 :الرئیسیة، منها للتقاریر مكملة تقاریر وهناك  
  .تقدم تحلیال مفصال لمناطق العالم األساسیة   :آفاق االقتصاد اإلقلیمي  تقاریر عن -
یتم تحلیل وتقییم المراكز الخارجیة لتسعة وعشرین اقتصادا من اقتصادات العالم  :  تقاریر القطاع الخارجي -

ویتضمن التحلیل تقییما منتظما للحسابات الجاریة وأسعار الصرف والمراكز . الكبرى، إلى جانب منطقة الیورو

                                                             
  29، ص مرجع سبق ذكره، 2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق -225
         :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2018مارس   31الصادرة في،صحیفة الوقائع، "رقابة الصندوق" ، الدولي النقد صندوق -226

https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Surveillance                                                                                  
  .نفس المرجع السابق -227
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 عام منذ سنویا التقریر هذا ویصدر .الخارجیة للمیزانیات العمومیة والتدفقات الرأسمالیة واالحتیاطیات الدولیة
2012.  

 في تشترك التي البلداناقتصادیات  من مجموعةل یقوم بتقییم سیاساتوفي هذا السیاق فان الصندوق     
معینة ، منها مجموعة العشرین لالقتصادات الصناعیة واقتصادات األسواق الصاعدة والتي یعمل منذ  خصائص

بین   عملیة التقییم المتبادل التعاون االقتصادي الدولي عن طریقعلى مساندة جهودها للحفاظ على  2009عام 
ل السیاسات المتبعة في البلدان األعضاء لتحدید مدى اتساقها مع هدف تحقیق یحلویتضمن ذلك ت .أعضائها

  .العالمي االقتصاد على البلدان هذه سیاسات تداعیات یلتحل وبالتالي نمو عالمي مستمر ومتوازن

كذلك یعد الصندوق مرتین سنویا جدول أعمال السیاسات العالمیة الذي یجمع فیه أهم النتائج والمشورة      
بشأن السیاسات من تقاریر متعددة األطراف ویقترح للصندوق وبلدانه األعضاء جدول أعمال مستقبلي 

  .للسیاسات

مراجعات دوریة ألنشطته المتعلقة بالرقابة والمتابعة بما یساعد على التكیف مع  أیضا ویجري الصندوق    
وات ملموسة ، التي تقترح خط  مراجعة الرقابیة المقررة لكل ثالث سنواتالإطار   في. تغیرات االقتصاد العالمي

صالح أدوات الرقابة . لتعزیز أنشطة المتابعة التي یزاولها الصندوق ما و تظل قابلة للتكیف مع التطورات،  حتىوإ
  .228یمكن تقدیمه من مشورة

 في واالتساق الشمول من أكبر قدرا یضمن أن للصندوق یمكن األطراف، ومتعددة الثنائیة الرقابة بین وبالجمع  
  .أخرى بلدان على واحد بلد سیاسات بها تؤثر أن یمكن التي الطرق أي تحلیل

  
من مسؤولیات الصندوق األساسیة منح القروض لبلدانه األعضاء التي تواجه موازین  :  اإلقراض -5-2

وتساهم هذه المساعدات المالیة في دعم جهود البلدان األعضاء . مدفوعاتها مشكالت تمویلیة فعلیة أو محتملة
مدفوعات االستیراد إلعادة بناء احتیاطیاتها الدولیة، وتثبیت أسعار عمالتها المحلیة، واالستمرار في تغطیة 

واستعادة األوضاع المواتیة لتحقیق النمو االقتصادي القوي، مع اتباع سیاسات لمعالجة المشكالت التي أفضت 
    وعلى عكس بنوك التنمیة، ال یقدم الصندوق قروضا لتمویل مشروعات . في األساس إلى الوضع القائم

   : من القروض نوعین یقدم بل ،229 محددة

 أداة هي طویلة لمدة االئتماني االستعداد اتفاقات ظلت قدل: میسرة فائدة غیر بأسعار المقدمة القروض - أ
 وقوع منع أدوات تعزیز تم 2007  الفترة خالل العالمیة المالیة األزمة أعقاب وفي للصندوق األساسیة اإلقراض
 التمویل أداة إنشاء تم ذلك، إلى باإلضافة .والسیولة الوقایة وخط المرن االئتمان خط إنشاء خالل من األزمات

                                                             
                                                                               مرجع سبق ذكره،"رقابة الصندوق" ،الدولي  النقد صندوق  228 -

  44، ص سبق ذكرهمرجع  ،2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق -  229
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 الطوارئ حاالت في المساعدة سیاسة محل لتحل المختلفة، الظروف من العدید في استخدامها یمكن السریع التي
 231 :میسرة تتمثل في  بشروط غیر المقدمة القروضوعلیه فإن . 230الصندوق عن الصادرة

اتفاقات االستعداد االئتماني  :)SBA–By Arrangements -Stand""(اتفاقات االستعداد االئتماني  -
ت التي تتاح للبلدان األعضاء بأسعار هي األداة التي یستخدمها الصندوق منذ أنشئت لتقدیم معظم المساعدا

السوق، وهي مصممة بحیث تساعد البلدان على معالجة المشكالت التمویلیة التي تواجه میزان المدفوعات على 
شهرا، على أن یتم السداد في غضون  24و  12وعادة ما تتراوح مدة هذه االتفاقات بین  .المدى القصیر

 - ویجوز عقد اتفاقات االستعداد االئتماني على أساس وقائي . القرضسنوات بعد الحصول على  5 – 3.25
نما یحتفظ بحقه في السحب إذا  حیث یفضل البلد العضو عدم السحب من الموارد الذي تمت الموافقة علیها وإ

وتسمح هذه االتفاقات بدرجة من المرونة في تحدید مراحل الصرف، مع إمكانیة تركیز . ما تدهورت األوضاع
  .القروض في البدایة حسب مقتضى الحال صرف

بالبلدان التي " خط االئتمان المرن"یختص    :FCL""– (Flexible Credit Line( خط االئتمان المرن -
. السابق في مجال تنفیذ السیاساتتتمتع بمستوى بالغ القوة من األساسیات والسیاسات االقتصادیة واألداء 

ویوافق الصندوق، بناء على طلب البلد العضو، على اتفاقات استخدام خط االئتمان المرن إذا كانت البلدان 
        وتبلغ مدة االستفادة من هذا التسهیل إما عاما واحدا. المعنیة قد استوفت معاییر األهلیة المحددة سلفا

وتتقرر . ة مرحلیة بعد عام واحد للتأكد من أن شروط األهلیة ال تزال مستوفاةأو عامین، مع إجراء مراجع
الموارد التي تتاح من خالل هذا الخط حسب كل حالة على حدة، وال تخضع لحدود االستفادة االعتیادیة، كما 

ف في دفعة واحدة ولیس على أساس مرحلي یشترط  وعلى عكس اتفاقات االستعداد االئتماني، ال. أنها تُصرَ
للحصول على موارد هذا التسهیل تنفیذ تفاهمات معینة بشأن السیاسات االقتصادیة، ألن البلدان المستوفیة 
لشروط االستفادة منه تكون قد أثبتت قدرتها على تحقیق سجل أداء موثوق في تنفیذ سیاسات مالئمة لالقتصاد 

. صدور الموافقة أو اعتباره ترتیبا وقائیاوهناك مرونة في اختیار السحب من خط االئتمان وقت . الكلي
  .وتتطابق شروط السداد في حالة خط االئتمان المرن مع الشروط المقررة في اتفاقات االستعداد االئتماني

خط الوقایة "یتاح :   PLL""–Line  (Precautionary and Liquidity( والسیولة خط الوقایة -
للبلدان التي تتمیز بأساسیات وسیاسات اقتصادیة سلیمة، مع سجل أداء سابق فیما یتصل بتنفیذ هذه " والسیولة

مواطن خطر متوسطة وقد " خط الوقایة والسیولة"وقد تواجه البلدان المستوفیة لشروط االستفادة من . السیاسات
ه، لكنها ال تتطلب تعدیالت كبیرة في سیاساتها االقتصادیة مقارنة بما ال تستوفي معاییر التأهل لالستفادة من

على غرار خط االئتمان (بین معاییر األهلیة " خط الوقایة والسیولة"ویجمع . تتطلبه اتفاقات االستعداد االئتماني

                                                             
  44، ص مرجع سبق ذكره ،2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق -  230
 :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2016اوت   3الوقائع، الصادرة في صحیفة،"اإلقراض من صندوق النقد الدولي " ،الدولي  النقد صندوق -231

https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Lending                                                                                      
                                                



85 
 

. ف متبقیةوالشروط المركزة التي تهدف إلى معالجة ما یتم تحدیده من مواطن ضع) المرن ولكن بحدود أدنى
وتخضع اتفاقات خط الوقایة . وتبلغ مدة االستفادة من هذا الخط إما ستة أشهر أو فترة تتراوح بین عام وعامین

وفي الظروف العادیة، ینبغي أال تتجاوز . والسیولة التي تتراوح مدتها بین عام وعامین لمراجعات نصف سنویة
یمة حصته في حالة الستة أشهر، لكن هذا الحد یمكن من ق% 125الموارد المتاحة الستخدام البلد العضو 

من قیمة الحصة في الظروف االستثنائیة إذا كانت الصدمات خارجیة، بما فیها % 250تجاوزه لیصل إلى 
أما في . هي السبب وراء احتیاج العضو إلى تمویل میزان المدفوعات  ازدیاد الضغوط اإلقلیمیة أو العالمیة

التي تغطي عاما أو عامین، فیبلغ الحد األقصى للموارد التي تتاح سنویا " قایة والسیولةخط الو "حالة اتفاقات 
على أن تخضع كل االتفاقات من هذا النوع لحد أقصى تراكمي قدره   من قیمة حصته% 250للبلد العضو 

ي، كما وهناك مرونة في السحب من خط االئتمان أو التعامل معه على أساس وقائ. من قیمة الحصة% 500
  .یتم السداد بشروط تماثل المعمول بها في حالة اتفاقات االستعداد االئتماني

یساعد هذا التسهیل التمویلي البلدان   :)EFF""–Extended Fund Facility( تسهیل الصندوق الممدد -
المشكالت متوسطة األجل وطویلة األجل التي یتعرض لها میزان المدفوعات وتعكس األعضاء على معالجة 

وقد زاد استخدامه زیادة كبیرة في فترة األزمة األخیرة، مما . تشوهات كبیرة تتطلب إصالحات اقتصادیة أساسیة
كون االتفاقات وعادة ما ت. یعكس الطابع الهیكلي الذي تتسم به مشكالت میزان المدفوعات لدى بعض البلدان

التي تعقد في ظل تسهیل الصندوق الممدد أطول أجال من اتفاقات االستعداد االئتماني، حیث ال تتجاوز مدتها 
 غیر أنه یمكن الموافقة أیضا على مدة قصوى تصل إلى .ادیةـــــــــــــوات عند الموافقة في األحوال العــــــــــــــثالث سن

ود احتیاج لتمویل میزان المدفوعات یتجاوز مدة الثالث سنوات، والطابع المطول ، استنادا إلى وج سنوات 4
للتعدیل المطلوب حتى یعود االستقرار االقتصادي الكلي، ووجود ضمانات كافیة حول قدرة العضو واستعداده 

ریخ سنوات من تا 10 – 4.5ویستحق سداد المسحوبات في غضون . لتنفیذ إصالحات هیكلیة عمیقة ومستمرة
  .الصرف

جاءت أداة التمویل السریع لتحل   :) RFI"–Rapid Financing Instrument" ( أداة التمویل السریع -
وتقدم األداة مساعدات مالیة سریعة . محل سیاسات المساعدة في حاالت الطوارئ وتوسیع نطاق تطبیقها

وتخضع الموارد . بشروط محدودة لكل البلدان األعضاء التي تواجه موازین مدفوعاتها احتیاجات تمویلیة عاجلة
من قیمة حصة البلد المعني، بحد % 37.5المتاحة من خالل أداة التمویل السریع لحد أقصى سنوي قدره 

  .من قیمة الحصة% 75أقصى تراكمي قدره 
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 ثالثة الدخل منخفضة النامیة للبلدان تتوافر :میسرة بشروط الدخل منخفضةالبلدان  إلى المقدمة القروض-ب
 232 :وهي ، المیسر لإلقراض تسهیالت

هو أداة الصندوق األساسیة  ):   ECF" –Extended Credit Facility" ( التسهیل االئتماني الممدد -
. لتقدیم الدعم متوسط األجل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازین مدفوعاتها احتیاجات تمویلیة لفترة مطولة

سنة وأجل استحقاق نهائي مدته عشر  5.5، مع فترة سماح مدتها یل في ظل هذا التسهیل بدون فوائدویقدم التمو 
  .سنوات

یتیح مساعدات مالیة للبلدان  ):SCF"– Standby Credit Facility" (تسهیل االستعداد االئتماني  -
ویمكن استخدام هذا . منخفضة الدخل التي تواجه موازین مدفوعاتها احتیاجات تمویلیة احتمالیة أو قصیرة األجل

ویقدم التمویل في . في ذلك االستخدام على أساس وقائيالتسهیل في مجموعة كبیرة من الظروف المتنوعة، بما 
  .سنوات 8سنوات وأجل استحقاق نهــــــــــــائي مدتــــــــــــــه  4ظل هذا التسهیل بدون فوائد ، مع فترة سماح مدتها 

یتیح مساعدات مالیة سریعة بشروط  ): RCF–Rapid Credit Facility""( التسهیل االئتماني السریع  -
ویأتي هذا التسهیل في خطوة . محدودة للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازین مدفوعاتها احتیاجات عاجلة

. لتبسیط المساعدات العاجلة التي یقدمها الصندوق، ویمكن استخدامه بمرونة في مجموعة كبیرة من الظروف
     سنة وأجل استحقاق نهائي مدته 5.5مع فترة سماح مدتها یقدم التمویل في ظل هذا التسهیل بدون فوائد،و 

 .سنوات 10

     میسرة  من صندوق النقد الدولي سواء بشروط لإلقراض الرئیسیة أهم الممیزاتین التالی ینالجدول ویعرض     
  غیر میسرة  أو

  

                                                             
                                                                     .مرجع سبق ذكره،"اإلقراض من صندوق النقد الدولي " ، الدولي النقد صندوق -232
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   المیسر غیر لإلقراض الرئیسیة التسهیالت : )04(رقم الجدول

 جدول األقساط
 السداد

 )سنوات(

 االئتماني التسھیل الغرض الشروط والمراقبة المرحلي التقسیم  1 الموارد من االستفادة حدود 2 الرسوم
 )االعتماد سنة(

 ربع
 سنویة

 نقطة  200اإلضافي  الرسم إلیھ مضافا الرسم معدل 5-3.25
 من % 187.5 تتجاوز المبالغ التي على أساس

 إضافیة عندما أساس نقطة 100 و العضویة حصة
 من % 187.5 من أكثر القائم االئتمان نسبة تظل

 شھرا 36 تتجاوز لمدة العضویة حصة

 حصة من  145%:سنویا
  .العضویة

 من حصة  435%:تراكمیا
 العضویة

 أو سنویة ُربع شراء عملیات
مبالغ منصرفة  (سنویة  نصف

معاییر  بمراعاة مرتھنة )
 الشروط من وغیرھا األداء

 الثقة توفر سیاسات اعتماد
 مشكالت إمكانیة حل في

البلد  في المدفوعات میزان
 زمنیة فترة خالل العضو

 معقولة

 إلى األجل قصیرة مساعدة
 التي األجل للبلدان متوسطة

میزان  في مشكالت تواجھ
 قصیر طابع ذات المدفوعات

 .األجل

 االستعداد اتفاق
 (1952) االئتماني

 نصف
 سنویة

 نقطة 200  اإلضافي الرسم إلیھ مضافا الرسم معدل 10-4.5
 من % 187.5 تتجاوز المبالغ التي على أساس

 إضافیة عندما أساس نقطة 100 العضویة و حصة
 من % 187.5 من أكثر القائم االئتمان نسبة تظل

 شھرا 51 تتجاوز لمدة العضویة حصة

 حصة من  145%:سنویا
  .العضویة

 من حصة  435%:تراكمیا
 العضویة

 أو سنویة ُربع شراء عملیات
 مبالغ( سنویة  نصف
 بمراعاة مرتھنة  )منصرفة

 من وغیرھا معاییر األداء
 الشروط

 مدتھ تصل برنامج اعتماد
 ووضع أربع سنوات إلى

 ھیكلي وإعداد أعمال جدول
مفصل  سنوي بیان

 شھرا عشر بسیاسات أالثني
 القادمة

 لدعم أجال أطول مساعدة
 في اإلصالحات الھیكلیة

 لمعالجة األعضاء البلدان
میزان  في مشكالت

 طویل طابع المدفوعات ذات
 األجل

 الصندوق تسھیل
 1974) ( الممدد

 ربع
 سنویة

  200    اإلضافي الرسم إلیھ مضافا الرسم معدل 5-3.25
 من % 187.5 تتجاوز المبالغ التي على أساس نقطة

 إضافیة عندما أساس نقطة 100 و العضویة  حصة
 من % 187.5 من أكثر القائم االئتمان نسبة تظل

 شھرا 36 تتجاوز لمدة العضویة حصة

 من االستفادة على الموافقة مسبقة حدود توجد ال
 الصندوق المتاحة موارد
 االتفاق، مدة طوال مقدما

 مراجعة شریطة استكمال
 عام واحد بعد الفترة منتصف

 االئتمان خط اتفاقات حالة في
 لعامین تمتد المرن التي

 كلیة اقتصادیة أساسیات
وأطر للسیاسات  متوقعة،

 أداء االقتصادیة وسجالت
 مستوى السیاسات على

 البالغة بالقوة تتسم

 سیاق في مرنة أداة
 االئتمانیة لمعالجة الشرائح
المتعلقة  المشكالت جمیع

میزان  باحتیاجات
 سواء المحتملة المدفوعات،
 الفعلیة أو

 المرن االئتمان خط
( 2009 ) 

 ربع
 سنویة

 نقطة  200  اإلضافي الرسم إلیھ مضافا الرسم معدل 5-3.25
 من % 187.5 تتجاوز المبالغ التي على أساس
 إضافیة عندما أساس نقطة 100 و العضویة  حصة
 من % 187.5 من أكثر القائم االئتمان نسبة تظل

 شھر 36 تتجاوز لمدة العضویة حصة

 العضویة حصة من 125% یُتاح
  250%ویُتاح  شھور  6  لمدة
 صدور عند العضویة حصة من

 بین مدتھا على اتفاقات الموافقة
 المجموع ویصل عام وعامین

 الحصة قیمة من  500%إلى 
 تحقیق تقدم بشرط شھرا 12 بعد

 مرضِ 

 بدایة في كبیرة موارد صرف
 مراجعات رھنا بإجراء الفترة،
لخط  بالنسبة( سنویة نصف
 تتراوح الذي والسیولة الوقایة

 )عام وعامین بین مدتھ

 والمركز السیاسات أطر قوة
النفاذ   على الخارجي والقدرة

 في بما األسواق، إلى 
 القطاع أوضاع سالمة ذلك

 المالي

 تتمیز التي للبلدان أداة
وسیاسات بأساسیات 
 سلیمة اقتصادیة

 الوقایة خط
 (2011)والسیولة

 ربع
 سنویة

 نقطة 200اإلضافي   الرسم إلیھ مضافا الرسم معدل 5-3.25
 من % 187.5 تتجاوز المبالغ التي على أساس

 إضافیة عندما أساس نقطة 100 و العضویة  حصة
 من % 187.5 من أكثر القائم االئتمان نسبة تظل

 3شھرا  36تتجاوز  لمدة العضویة حصة

 حصة من  :37.5%سنویا
  العضویة

 في حالة الكوارث%:  60
  الطبیعیة الكبرى

 حصة من :75% تراكمیا
 العضویة

 دون مباشرة شراء عملیات
أو  برنامج كامل إلى الحاجة

 مراجعات

 لحل المبذولة الجھود
 میزان مشكالت

 تتضمن ربما( المدفوعات
 )مسبقة إجراءات

 سریعة مالیة مساعدة
 التي البلدان األعضاء لجمیع

في  ملحة احتیاجات تواجھ
 المدفوعات میزان

 التمویل أداة
 (2011 ) السریع
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  :مالحظة
ل - 1  العضو البلد ویدفع .المالي التزامها معینة تمثل حصة بلد لكل وتخصَّص األعضاء؛ البلدان فیه تكتتب الذي المال رأس من أساسا العامة الموارد حساب خالل من الصندوق من المقدمة القروض تموَّ

 بشراء المقترض قیام طریق عن یُسحب أو الصندوق من المقدم القرض ویُصرف .المحلیة بعملته الباقي ویدفع للصندوق مقبولة آخر عضو بلد أو عملة خاصة سحب حقوق شكل في حصته من جزءا
  .أجنبیة بعمالت الصندوق من المحلیة عملته شراء بإعادة المقترض قیام طریق القرض عن مبلغ سداد ویتم .المحلیة بعملته الصندوق من األجنبیة بالعمالت أصول

ر - 2  الرسم معدل ویطبق  )الحالي في الوقت أساس نقطة 100 ( الخاصة السحب حقوق على األسبوعي الفائدة سعر على یزید بهامش العامة الموارد حساب من المنصرفة المبالغ على الرسم معدل یقرَّ
بع كل في العامة الموارد حساب في القائمة السحوبات لجمیع الیومي الرصید على  سحب عملیة كل على % 0.5 بنسبة متكرر غیر خدمة رسم تحصیل یتم إلى ذلك، وباإلضافة .الصندوق في مالیة سنة رُ
ُطبق .شریحة االحتیاطي من السحب عملیات بخاف العامة، الموارد حساب في الصندوق موارد من دفع التزام رسم وی ُ  العضویة؛ حصة من % 115 حتى بها الملتزم المبالغ على أساس نقطة 15 ( مقدما ی
إطار  في شراؤه المتاح المبلغ على )العضویة حصة من % 575 تتجاوز التي المبالغ على أساس نقطة 60 و العضویة، حصة من % 575 وحتى % 115 على التي تزید المبالغ على أساس نقطة 30 و

 إجراء مع تناسبي أساس على الرسم هذا ویتم رد ؛)سنویا( زمنیة فترة كل خال سحبه والمحتمل )المرن االئتمان خط أو والسیولة، الوقایة خط أو الممدد، الصندوق تسهیل أو االئتماني، االستعداد( االتفاقات
 .المعني االئتماني االتفاق إطار في الحقا سحب عملیات

بق . 2000 نوفمبر في اإلضافیة الرسوم نظام استُحِدث -3  رجعي أثر بغیر محدود مع تعدیل 2016 فبرایر 17 في تحدیثه وتم ، 2009 أغسطس أول من اعتبارا اإلضافیة للرسوم جدید نظام وُط
 .القائمة لالتفاقات
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  المیسر إلقراضا تسهیالت :)05(رقم الجدول
 السریع االئتماني التسھیل االئتماني االستعداد تسھیل الممدد االئتماني التسھیل  

  .الفقر من والحد النمو مجال في قوي ودائم أداء لتحقیق االزم النحو على علیھ والحفاظ لالستمرار وقابل مستقر كلي اقتصادي مركز تحقیق على الدخل منخفضة البلدان مساعدة  الھدف
  

 بمیزان تتعلق احتیاجات عاجلة لتلبیة منخفضة بموارد التمویل  بمیزان المدفوعات تتعلق األجل قصیرة احتیاجات تلبیة  بمیزان المدفوعات تتعلق مطولة مشكالت معالجة  الغرض
  المدفوعات

  الفقر من والحد للنمو أالستئماني الصندوق من لالستفادة المؤھلة البلدان  األھلیة
  

 المدفوعات؛ وجود میزان في مطولة مشكلة وجود  المؤھل
 یكن لم وإن فترة االتفاق، أثناء التمویل إلى فعلي احتیاج

  أوصرفھ القرض الموافقة على وقت في بالضرورة

 األجل في أو فعلي )وقائي استخدام) محتمل احتیاج وجود
 وقت المدفوعات بمیزان مشكالت تتعلق لمعالجة القصیر

 لكل مبلغ فعلي احتیاج ھناك یكون أن الموافقة؛ ضرورة
  منصرف

 المدفوعات تتعلق بمیزان مشكالت لمعالجة ملحة حاجة وجود
 غیر متعذرا أو إما األعلى االئتمانیة  برنامج الشرائح یكون عندما

  ضروري

 النمو إستراتیجیة
  من الفقر والحد

 االجتماعي لإلنفاق وقائیة ضمانات توفر السیاسات التي دعم إلى یھدف أن وینبغي الفقر من والحد النمو لتحقیق البلد أھداف مع متوائما الصندوق بموارد المدعم البرنامج یكون أن ینبغي
  األولویة ذات األخرى اإلنفاق وأوجھ

 حالة وفي من الفقر؛ الحد إستراتیجیة وثیقة تقدیم یلزم ال  الفقر من الحد إستراتیجیة وثیقة تقدیم
 المستخدم البلد یطلب إلى التمویل، مستمر احتیاج وجود

مع  ممدد ائتمان تسھیل االئتماني لتسھیل االستعداد
  .الفقر من إستراتیجیة الحد وثائق تقدیم بشروط االلتزام

  من الفقر الحد إستراتیجیة وثیقة تقدیم یلزم ال

 ضبط یتعلق بمسار فیما مرونة األعلى؛ االئتمان شریحة  الشرطیة
  وتوقیتھ العامة المالیة أوضاع

 تلبیة احتیاجات إلى تھدف األعلى؛ االئتمان شریحة
  المدفوعات بمیزان مشكالت تتعلق لمعالجة األجل قصیرة

 سجل البعدیة؛ ویستخدم المراجعة أساس على شرطیة توجد ال
الصدمات  نافذة إطار في عدا(لتكرار االستخدام  البلد لتأھیل األداء

  )الطبیعیة الكوارث ونافذة
 االستفادة سیاسات

  من الموارد
 إطار في القائمة القروض جمیع إلى الحدود وتستند .العضویة حصة من%  225 نسبتھ  )المقررة السداد مدفوعات خصم بعد( تراكمي وحد العضویة؛ حصة من%   75نسبتھ سنوي حد

 خصم بعد(التراكمي  الحد ونسبة العضویة؛ حصة من%  100 السنوي الحد نسبة تكون استثنائیة، حاالت في الموارد من االستفادة حالة وفي .الفقر من والحد للنمو االستئماني الصندوق
   العضویة حصة من%  )300المقررة السداد مدفوعات

 لكل العضویة حصة من%   90 االستفادة معیار یكون
 بالنسبة سنوات 3 مدتھ ممدد ائتماني تسھیل اتفاق

 من لھا المقدم القائم االئتمان مجموع یقل التي للبلدان
 عن    التسھیالت كل إطار في میسرة بشروط الصندوق

 من%  56.25 ویكون العضویة، حصة من%   75
 للبلدان بالنسبة سنوات 3 مدتھ اتفاق العضویة لكل حصة
 صندوقال من لھا المقدم القائم االئتمان یتراوح التي

 حصة من%   150و%   75بین میسرة بشروط
  .العضویة

 لكل العضویة حصة من%   90 االستفادة معیار یكون
 بالنسبة شھرا 18 مدتھ ائتماني استعداد تسھیل اتفاق

 من لھا المقدم القائم االئتمان مجموع یقل التي للبلدان
 75 عن التسھیالت كل إطار في میسرة بشروط الصندوق

 حصة من%  56.25 ویكون العضویة، حصة من%  
التي  بالنسبة للبلدان شھرا 18 مدتھ اتفاق لكل العضویة
 بشروط من الصندوق لھا المقدم القائم االئتمان یتراوح
  .العضویة حصة من%   150و%   75بین میسرة

 .السریع االئتماني التسھیل من لالستفادة معیار أي یوجد ال
 االئتمانیة الشرائح شرطیة وجود عدم إلى بالنظر( الفرعیة الحدود
 التسھیل قروض أرصدة مجموع یتجاوز أن یمكن ال  :)األعلى

 حصة من%  75زمنیة نقطة أي في القائمة السریع االئتماني
 حد ویكون .)المقررة السداد مدفوعات خصم بعد( العضویة
 مدتھا فترة أي خالل السریع االئتماني التسھیل إطار في االستفادة

%  37.5یكون بینما العضویة، من حصة%   18.75شھرا 12
 من%   60و » الصدمات نافذة «إطار في العضویة من حصة

 »الكبرى الطبیعیة نافذة الكوارث «إطار في العضویة حصة
 من بعد األول السریع التمویل أداة إطار في تمت التي والمشتریات

  .المطبقة والتراكمیة الحدود السنویة ضمن تحتسب  2015 یولیو
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  :مالحظة

 لموارد كافیة ضمانات وجود مع البرنامج، أهداف دعم في الدولي النقد صندوق موارد استخدام ضمان إلى تهدف بالبرنامج المتصلة الشروط من مجموعة هي األعلى االئتمان لشرائح المعیاریة الشرطیة - 1
 .الصندوق

 البالغ االستفادة حد باعتبار استرشادا االستفادة حدود تتقرر الحاالت، تلك وفي .العضویة حصة من % 150 میسرة بشروط المقدم القائم االئتمان یتجاوز عندما الموارد من االستفادة معاییر تنطبق ال -   2
 .السداد لمدفوعات الزمني والجدول الصندوق، من المقدم الدعم إلى المستقبل في احتیاج وجود وتوقع ،(العضویة حصة من % 300 البالغ االستثنائیة االستفادة حد أو) العضویة حصة من % 225

 المجلس وافق  2016 أكتوبر في ُأجریت مراجعة آخر وفي عامین؛ كل الفقر من والحد للنمو االستئماني الصندوق إطار في المیسرة التسهیالت جمیع على الفائدة ألسعار مراجعةً  الصندوق یُجري -   3
 ما الصفریة الفائدة أسعار بقاء یضمن بما الفائدة سعر تحدید آلیة تعدیل وعلى2018 دیسمبر نهایة حتى االئتماني االستعداد واتفاق الممدد االئتماني التسهیل على صفري فائدة سعر تطبیق على التنفیذي

 .السریع االئتماني التسهیل على دائم صفري فائدة سعر التنفیذي المجلس حدد ، 2015 یولیو وفي .منخفضة العالمیة الفائدة أسعار )كانت ومتى( دامت
ل التي االئتماني االستعداد تسهیالت -  4    .الزمنیة الحدود تقییم في التدخل وقائیة باعتبارها تُعامَ

  حالیا   صفر : الفائدة سعر  التمویل شروط
  سنوات  10 -   :5.5السداد فترات

  حالیا   صفر : الفائدة سعر
  سنوات  8 - 4 :السداد فترات
 المتاحة غیر المبالغ على  :0.15 %إتاحة رسم

  الوقائي االتفاق إطار في المسحوبة

  حالیا   صفر : الفائدة سعر
  سنوات  10 -   :5.5السداد فترات

مع  المزج شروط
حساب  من التمویل
  العامة الموارد

 المزج نسبة فإن بالمزج، المفترض قیامھم األعضاء للبلدان وبالنسبة .الدین مراكز في الضعف بمواطن االستفادة وترتبط األسواق؛ إلى النفاذ وإمكانیة الدخل من الفرد نصیب أساس على
       ھي العامة الموارد وحساب الفقر من والحد للنمو أالستئماني الصندوق موارد بین

 عند سنوي لالستفادة بحد وقائي، استخدام یوجد  یوجد ال  الوقائي االستخدام
 وال العضویة حصة من%  56.25 نسبتھ  الموافقة

عند  لالستفادة السنوي الحد یتجاوز متوسط أن یمكن
  حصة العضویة من%   37.5الموافق

  یوجد ال

وتكرار  المدة
  االستخدام

 بصورة استخدامھ ویمكن5 إلى تمدیدھا سنوات ویمكن3
  متكررة

 5من أي سنة2.5 ویقتصر االستخدام على شھرا 24-12
  سنوات 

التقید  بشرط االستخدام تكرار یمكن مباشرة     و منصرفة مبالغ
  األخرى والشروط االستفادة بحدود

 اتفاق/الصندوق الممدد تسھیل( العامة الموارد حساب  المتزامن االستخدام
  )االئتماني االستعداد

 اتفاق/الصندوق الممدد تسھیل) العامة الموارد حساب
  السیاسات وأداة دعم  )االئتماني االستعداد

 دعم وأداة السریع التمویل أداة( العامة  الموارد حساب
 یحتسب السریع التمویل أداة إطار في المقدم ؛ االئتمان)السیاسات

  السریع االئتماني سھیلحدود الت ضمن
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 قدرات تقویة جلأ من والتدریب الفنیة المساعدة تقدیم القدرات تنمیة تتضمن أنشطة :القدرات تنمیة -5-3
 االستقرار فعالیة وتعزیز أكثر سیاسات تنفیذ ومساعدتها على المالیة المركزیة ووزارات البنوك مثل المؤسسات،

 بشأن الصندوق لمشورة الفهم تعمیق أیضا على تساعد أن القدرات تنمیة شأن ومن االقتصادي والشمول
طالع البلد في السیاسات  والمخاطر العالمیة باالبتكارات المتعلقة المستجدات آخر على المؤسسات المعني، وإ
  . 233باألزمات المرتبطة والتداعیات للتحدیات والتصدي

  والرقابة اإلقراض أنشطة جانب بالصندوق، إلى المنوطة الثالثة الرئیسیة المهام إحدى هي القدرات تنمیة     
 مجال في الدعم الصندوق قدم األعضاء، البلدان طلب على بناءف. 2018لعام  موازنته من  %31ت مثلإذ 

 )التدریب(الموظفین قدرات وتنمیة )الفنیة المساعدة( والسیاسات المؤسسات تنمیة یتضمن الذي القدرات، تنمیة
 ربع على یزید ما القدرات تنمیة جهود وشكلت .بلدا 189 عددها البالغ األعضاء البلدان جمیع الدعم وشمل
 التي الفنیة المساعدة على اإلنفاق هذا معظم وكان ، 2018 المالیة السنة في للصندوق اإلداري اإلنفاق

  :حسب الشكل التالي  % 5 التدریب مثل بینما اإلداریة، النفقات مجموع من %  26تمثل

  2018  المالیة لسنةل نصیب أنشطة الصندوق األساسیة في التكالیف ): 04(الشكل رقم 

  
  65، ص مرجع سبق ذكره، 2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق :المصدر 

فحسب طبیعة المهمة التي هو . مختلفة في توصیل المساعدة الفنیة للبلدان المستفیدة الویتبع الصندوق سب    
 یوفدها التي القصیرة الخبراء بعثات طریق عن القدرات تنمیة مجال في دعمه الصندوق یقدمما  غالباو بصددها، 
 فيمستشارین  أو/أو عن طریق تكلیف خبراء خارجیین و العاصمة، واشنطن في الرئیسي مقره من الصندوق

 عبر والتعلم القدرات لتنمیة اإلقلیمیة المراكز من شبكةمن خالل و  المعني، البلد داخل األجل طویلة مهمات
 وزیادة بلد أي في احتیاجات من یستجد ما تلبیة سرعة على الصندوق تساعد إقلیمیا مركزا 16 وهناك  .اإلنترنت

                                                             
  57، ص ذكرهمرجع سبق  ،2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق -  233
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 حالیا یمولون الذین األطراف ومتعددو الثنائیون الشركاء الجهود هذه ویدعم .اآلخرین التنمیة شركاء مع التنسیق
الدعم  هذا  ویظل .اإلقلیمیة للمراكز دعمهم ذلك في بما القدرات، تنمیة مجال في الصندوق جهود نصف حوالي

 المؤسسات بناء في الجهود تركیز علىحیویا یمكن صندوق النقد الدولي  المن الشركاء المانحین عام
   234 .المعني البلد في التنمیة أولویات مع تماشیها االقتصادیة

 األعضاء البلدان لكل القدرات تنمیة مجال في الدعم الصندوق قدم الماضیة، الخمسین السنوات مدى وعلى    
 235 :التالیة األساسیة اختصاصه مجاالت وذلك حسب  .أولویاتها مع یتماشى بما

دارة النفقات بكفاءة، بما في  إسداء :العامة المالیة سیاسة - المشورة للحكومات حول كیفیة تعبئة اإلیرادات وإ
دارة المالیة العامة، والدین المحلي والخارجي، وشبكات  ذلك السیاسات الضریبیة والجمركیة، ووضع الموازنة وإ

  .تشفیاتاألمان االجتماعي، وهو ما یسمح للحكومات بتقدیم خدمات أفضل مثل المدارس والطرق والمس

 سعر وسیاسات النقدیة سیاساتها لتحدیث المركزیة البنوك مع العمل :المالي القطاع وسیاسة النقدیة السیاسة -
 المالي القطاع في والرقابیة التنظیمیة الجهات ومع وتنفیذها؛ السیاسات هذه أطر تحدیث جانب إلى الصرف،

 الكلیة االحترازیة الرقابة وتعزیز لبناء الصلة ذات األخرى الجهات ومع المالیة؛ والمؤسسات التحتیة البنیة لتقویة
 المعني البلد في والمالي الكلي االقتصادي االستقرار تحسین في الجهود هذه وتساهم .األزمات إدارة على والقدرة

 .الدولیة والتجارة المحلي النمو یعزز مما

 وضع من تتمكن حتى الدولیة، المعاییر مع بالحوكمة والمعنیة القانونیة البلدان أطر توفیق  :القانونیة األطر -
 .اإلرهاب وتمویل األموال لیوغس الفساد ومكافحة المالي، والقطاع العامة للمالیة سلیمة إصالحات

دارتها والمالیة،  الكلیة االقتصادیة البیانات إعداد في البلدان مساعدة  :اإلحصاءات -  الالزمة التقاریر ووضع وإ
  .معلوماتال على ترتكز سیاسات صیاغة على ویساعد القتصادیاتها األدق الفهم ییسر مما عنها،

 على السیاسات، مجال في وبحوثه مشورته وكذلك القدرات، تنمیة مجال في الصندوق جهود تركیز ویزداد 
 236 :ذلك في بما المستدامة، التنمیة أهداف تحقیق على األعضاء البلدان مساعدة

 إفصاح مثل احتوائیة سیاسات تنفیذ على السیاسات صناع بتدریب الصندوق یقوم  :المساواة عدم من الحد -
 أیضا ویقدم .الجدیدة المالیة التكنولوجیات لالخ من المالي والشمول التصاعدیة والضرائب والدعم، اإلنفاق
  ع .المساواة عدم على للقضاء البلدان تحتاجها التي المراقبة وأدوات والعملیة التحلیلیة األدوات

                                                             
  57، ص مرجع سبق ذكره، 2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق - 234
ل   30صحیفة الوقائع، الصادرة في،"أنشطة الصندوق في مجال تنمیة القدرات " ، الدولي النقد صندوق -235 ع ،2017افری ن الموق ال ع  نق

                                             https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/imf-capacity-development :اإللكتروني
  . 58 - 57صص ،  مرجع سبق ذكره ،2018، "السنوي التقریر" ،الدولي النقد صندوق -  236
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 بین المساواة حول والتدریب القدرات تنمیة مجال في الصندوق جهود نطاق اتسع :الجنسین بین المساواة -
 في الفنیة المساعدة وبعثات النظراء، بین للتعلم التطبیقیة والحلقات الحكومیین، المسؤولین تدریب لتشمل الجنسین

 .االجتماعي للنوع المراعیة الموازنة إعداد مجال

 للحد الطاقة استخدام كفاءة وتسعیر البیئیة الضرائب إفصاح على البلدان مع الصندوق یعمل :المناخي العمل -
 إعداد بغرض المالیة العامة اإلدارة وخطط القویة األطر وضع في أیضا الصندوق ویساهم .المناخ تغیر آثار من

  .بالمناخ المرتبطة والصدمات الطبیعیة الكوارث لمواجهةالبلدان 

  :الدولي تقییم لسیاسات وأداء صندوق النقد -6
  237 :ومنهامن المعضالت  الكثیر في حل الصندوق من خالل عمله وسیاسته لقد ساهم

موازین مدفوعاتها وبشكل  باختاللالتي تعترضها والخاصة  المشكالتمساعدة الدول األعضاء في معالجة  -
  .األجلفي موازین مدفوعات الدول المتقدمة ذات الطبیعة المؤقتة قصیرة  االختالالتخاص منها 

المالیة التي اعترضت العدید من الدول وبصورة خاصة تلك التي  األزماتج العدید من الفي ع سهاماإل -
  .المالیة والنقدیة وفي عمل اقتصادیات هذه الدول األسواقحصلت في 

دارته قتصاداال ءةكفاالصندوق على مساندة  عمل -   الكلیة  االقتصادیةوالمساعدة في رسم السیاسات  وإ
   .بكفاءة عن طریق تقدیم التمویل والخبرة والمشورة ذات الصلة بذلك وتنفیذها

   :یليما ا نهم یشوبه العدید من النقائص نجد لصندوقأن عمل ایرى البعض  في المقابل و

نشأة الصندوق ارتبط بتحقیق مصلحة الدول الرأسمالیة المتقدمة التي عانت بعد الكساد والحرب من اضطراب  -
میزان  واختاللصرفها وأسعار  قیمة العمالت والتمویل والمدفوعات الدولیة وعدم استقرار المعامالتفي 

  .بأوضاع الدول النامیة بسبب ضعفها وانخفاض مساهمتها واضح ذلك اهتمامإطار المدفوعات، ولم یبرز في 

حیث  ،وضع لضمان تحقیق سیطرة الدول الرأسمالیة المتقدمة وضعف دور الدول النامیة فیها اإلدارةأسلوب  -
أن حصص المساهمة في رأس المال الصندوق استندت إلى عدة معاییر منها الدخول القومیة للدول األعضاء 

  .وبالتالي قوة تصویتیة أكبر في اتخاذ القرارات ،وضمنت الدول المتقدمة من خاللها مشاركة أكبر

أساسا ارتباطا بما سبق، دون الدول المتقدمة  مشكالتمعالجة  خاللهإن عمل الصندوق تم بشكل یتحقق من  -
   .238الدول النامیة التي تعاني من عجز مزمن في موازین المدفوعات لمشكالتتوفیر اهتمام مماثل 
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إن برامج الصندوق تؤدي في الغالب إلى سیاسة انكماشیة حیث تزداد نسبة البطالة بسبب تحویل الشركات  -
إضافة إلى انخفاض مستوى االستهالك واإلنفاق ،إلى القطاع الخاص وخصخصة بعضها وغلق بعضها األخر

  .خاصة في المدى القصیر والمتوسط ،وبالتالي انخفاض معدالت النمو االقتصادي

تدخل الصندوق في السیاسة الداخلیة للبلد من الناحیة االقتصادیة وفرضه لرفع الدعم على أسعار المواد  -
  .239خطیرة وتوسع دائرة الفقر االستهالكیة الرئیسیة نتج عنه اضطرابات اجتماعیة

  :البنك الدولي – ثانیا
  :الدولي تعریف ونشأة البنك-1
المؤسسة االقتصادیة المسؤولة عن إدارة النظام المالي الدولي "على انه  الدولي یمكن تعریف البنك     

وبالتالي فان .240"واالهتمام بتطبیق السیاسات االقتصادیة الكفیلة بتحقیق التنمیة االقتصادیة للدول األعضاء 
وسیاسات اإلصالح الهیكلي وسیاسات تخصیص الموارد ،مسؤولیته تنصب على سیاسات التنمیة واالستثمارات

  .في القطاعین العام والخاص

البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، كتوأم لصندوق النقد الدولي بموجب اتفاقیة وقد انشىء البنك الدولي باسم     
وقد حددت االتفاقیة عمل البنك  1946وقد بدا نشاطه الفعلي ابتدءا من ماي  ،1944بریتون وودز سنة 

عادة بناء البلدان التي دمرتها الحرب العالمیة الثانیة في  أساساوحصرته  روبا الغربیة أو في تمویل عملیة التنمیة وإ
، تحول محور تركیز البنك الدولي من إعادة اإلعمار إلى التنمیة، من  روباو أبناء  إعادةغیر انه بعد ،خاصة 

  .241خالل التمویل المشروط الطویل المدى للمشاریع في الدول النامیة خاصة في مشاریع البنیة التحتیة 

البنك والتي تعرضت للتعدیالت  إنشاءلقد حددت المادة األولى من اتفاقیة  : الدولي البنك أهداف -2
  242 :وهي  ،التي یسعى إلى تحقیقها هدافاأل

  المساعدة في إعمار وتنمیة أراضي الدول األعضاء فیه بتیسیر استثمار رؤوس األموال ألغراض إنتاجیة
عادة تحویل مرافق اإلنتاج للوفاء  ،بما في ذلك إحیاء االقتصادیات التي دمرتها الحرب أو سببت اضطرابها  ، وإ

 .میة المرافق والموارد اإلنتاجیة في الدول األقل تقدماباحتیاجات السلم وتشجیع تن

  تشجیع استثمارات القطاع الخاص األجنبیة عن طریق الضمانات أو المساهمات في القروض
وعندما ال تتوفر رؤوس األموال من القطاع  ،واالستثمارات األخرى التي یقوم بها مستثمرون من القطاع الخاص

بتكمیل استثمارات القطاع الخاص عن طریق تقدیم التمویل بالشروط المناسبة یقوم  ،الخاص بشروط معقولة 
 .وذلك من رأس ماله الذاتي ومن الموارد المالیة التي یقوم بتعبئتها ومن موارده األخرى،وألغراض إنتاجیة 

                                                             
  .180 ص ،مرجع سبق ذكره، محمد راتول - 239
  80ص  ،مرجع سبق ذكره ،") تداعیاتھا -شركاتھا -منظماتھا(یة االقتصاد العولمة"، عبد المطلب عبد الحمید - 240
  . 181ص  ،مرجع سبق ذكره، محمد راتول - 241
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 ت عن تشجیع نمو التجارة الدولیة نموا متوازنا طویل األمد والحفاظ على التوازن في موازین المدفوعا
مما یساعد في زیادة  ،طریق تشجیع االستثمارات الدولیة من اجل تنمیة الموارد اإلنتاجیة في الدول األعضاء

 .اإلنتاجیة ورفع مستوى المعیشة وتحسین شروط العمل في أراضیها

  عقد ترتیبات القروض التي یقدمها أو یضمنها فیما یتعلق بالقروض الدولیة من خالل قنوات أخرى بما
 .الصغیر والكبیر منها على السواء،من التعامل مع المشروعات األجدى وأكثر إلحاحا في المقام األول یض

  االضطالع بعملیاته مع مراعاة اثر االستثمارات الدولیة في أوضاع أنشطة األعمال في أراضي الدول
االنتقال من اقتصاد الحرب  األعضاء والمساعدة في السنوات التي تلي مباشرة انتهاء الحروب في تحقیق سالسة

 .إلى اقتصاد السلم

 فان البنك الدولي اتسع نطاق أهدافه على مر الزمن  ،إضافة إلى األهداف التي جاءت في االتفاقیة
  .وحمایة البیئة تحسین توزیع الدخل داخل البالد المقترضة ،مكافحة الفقر ،فأصبح یهتم بمشاكل التنمیة عموما

تحدیدًا إلى البنك الدولي لإلنشاء  "لبنك الدوليا " یشیر مصطلح :مجموعة البنك الدولي -3
فانه یضم إلى جانب  ،"لبنك الدوليمجموعة ا " مصطلحأما  ،(IDA) والمؤسسة الدولیة للتنمیة (BIRD)والتعمیر

) MIGA(والوكالة الدولیة لضمان االستثمار) IFC(  مؤسسة التمویل الدولیة السابقتین كل منالمؤسستین 
وتشترك المؤسسات الخمس التي تتألف منها مجموعة  . )ICSID(  لتسویة منازعات االستثمار والمركز الدولي

 .االلتزام بالحد من الفقر، وتعزیز الرخاء المشترك وتشجیع التنمیة المستدامة: البنك في

 ،لیقوم بمنح قروض طویلة األجل ، 4619عام تم إنشاؤه  : (BIRD)البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر -3-1
  243 :وتتلخص أهدافه في 

 .المساعدة في تعمیر وتنمیة أقالیم الدولة العضو وتحقیق معدالت نمو اقتصادي أعلى -
 .تشجیع االستثمارات األجنبیة الخاصة عن طریق الضمان أو المساهمة في القروض -
 . المساهمة في تحقیق النمو المتوازن في األجل الطویل للتجارة الدولیة -
  .عالج اإلختالالت الهیكلیة في الدول النامیة -

  
هو إكمال نشاطات  والغرض من قیامها ،5619 تم إنشاؤها عام : )IFC(  مؤسسة التمویل الدولیة -3-2

في  ةخاصنمو المشروعات اإلنتاجیة غیر الحكومیة  البنك الدولي في دعم التنمیة االقتصادیة عن طریق تشجیع
بحیث تشترك المؤسسة في تمویل المشروعات من مواردها الخاصة أو التمویل بصورة غیر  ، البلدان النامیة

  .244مباشرة من أسواق رأس المال الدولیة 

                                                             
  .82ص  ،مرجع سبق ذكره ،") تداعیاتھا -شركاتھا -منظماتھا(یة االقتصاد العولمة"، عبد المطلب عبد الحمید - 243
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  245 :وفق الشروط التالیة قراضاإلتقوم المؤسسة بو     
 .سنة 12- 7مدة سداد القرض تتراوح بین  -
تتم المساهمة في رأس مال المشروعات بالعملة المحلیة ولكن یشترط تقدیم القروض من المؤسسة  -

 .بالدوالر األمریكي
ال تقدم المؤسسة قروضا إلى المؤسسات التابعة للحكومة أو تلك التي تخضع لرقابة الدولة غیر أن  -

 .من المؤسسةمشاركة الحكومة بتمویل المشروعات ال یمنع بالضرورة التمویل 
عن طریق تعزیز  في البلدان النامیة التنمیة االقتصادیة تعمل على تعزیز  مؤسسة التمویل الدولیةوبالتالي فان 

  .فتوفر لها رؤوس األموال والقروض ،فرص االستثمار وتشجیع نمو الشركات الخاصة

. هي جزء من البنك الدولي ومعنیة بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً :  (IDA)المؤسسة الدولیة للتنمیة -3-3
ى 1960وتهدف المؤسسة، التي ُأنشئت في عام    "اعتمادات"، إلى الحد من الفقر من خالل تقدیم قروض تُسمّ

یة وعدم المساواة وتحسین األحوال المعیش التفاوتومنح لبرامج تؤدي إلى تعزیز النمو االقتصادي، وتخفیف حدة 
 بلدا 76وتُعد المؤسسة الدولیة للتنمیة من أكبر مصادر المساعدة للبلدان األشد فقرًا في العالم وعددها  .للناس
 . بلدا في أفریقیا 39منها 

أو سعر  عتمادات إما صفراالویعني هذا أن سعر الفائدة على . تقوم المؤسسة بإقراض األموال بشروط میسرة
. سنوات 10–5سنة، شامًال فترة سماح مدتها  38إلى  30منخفض للغایة مع أجل سداد یمتد لفترة تتراوح من 

 .كما تقدم المؤسسة منحا إلى البلدان التي تتعرّض لمخاطر ارتفاع أعباء الدیون
ضافًة إلى القروض المیّسرة والمنح، تقّدم المؤسسة مستویات عالیة من تخفیف أعباء  الدیون، وذلك من خالل وإ

  .⁾(**ومبادرة تخفیض الدیون متعددة األطراف ⁾*⁽مبادرة تخفیف دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون
المؤسسة الدولیة للتنمیة بالعدید من القضایا، فهي تساند مجموعة متنوعة من األنشطة اإلنمائیة التي تمهد  تهتم

وتحسین األحوال  قتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستویات الدخلالطریق نحو تحقیق المساواة، والنمو اال
التعلیم االبتدائي، وخدمات الرعایة الصحیة األساسیة : مختلف المجاالت یغطي عمل المؤسسةبحیث  ،المعیشیة

                                                             
  . 146،ص  مرجع سبق ذكرهعبد الكریم جابر العیساوي ، -  245

من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتخفیض عبئ  1996تم اعتمادھا في سنة :  HIPCمبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون )*(
التي تعاني من عدم استدامة المدیونیة، بعد تطبیق كل إجراءات ) ذات الدخل المنخفض حسب سلم الدخل للبنك الدولي(مدیونیة الدول الفقیرة 

ملیار دوالر عام  200ملیار دوالر وكادت تصل إلى  190إلى أكثر من  1980عام  ملیار دوالر 60خفض عبئ المدیونیة بھا التي ارتفعت من 
ملیون نسمة یعیش معظمھم سبع سنوات أقل من سكان الدول النامیة  600في حال غیاب المبادرة ویشكل سكان ھذه المجموعة حوالي  2000

ھذه الدول على مساعدات تخفیض أعباء الدیون بعد سلسلة من  األخرى، ویعیش أكثر من نصفھم على أقل من دوالر واحد للیوم، إذ تتحصل
  .اإلصالحات الرئیسیة تستھدف تشجیع والنمو االقتصادي المستدام من أجل تخفیض مستویات الفقر

، حیث یساھم 1999لتدعیم المبادرة السابقة بعد تحسینھا في  2005جاءت في :  MDRIالمبادرة المتعددة األطراف لتخفیف عبئ الدیون ⁾**(
ة المرتفعة فیھا كل من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والبنك اإلفریقي للتنمیة من أجل إیجاد حل دائم لمدیونیة الدول الفقیرة ذات المدیونی

سیاسات اإلصالح من أجل رفع وتائر النمو، وتخفیض مستوى الفقر ومغادرة فخ عبر تولیفة ترمي إلى تقلیص عبئ المدیونیة مع تطبیق 
   .المدیونیة

    ،سلسلة جسر التنمیة، ، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، العدد الثامن "المساعدات الخارجیة من أجل التنمیة "،بلقاسم العباس: أنظر في  
  .13، ص2008و السبعون،السنة السابعة، دیسمبر



  
97 

 وتوفیر إمدادات المیاه النظیفة والصرف الصحي، والزراعة، وتحسین مناخ األعمال التجاریة، والبنیة األساسیة
 .246وعملیات إصالح المؤسسات

وهي تعمل على تشجیع  ، 1988تأسست الوكالة في عام  ) :MIGA(الوكالة الدولیة لضمان االستثمار-3-4
  247:لما تقوم به من وظائف،الدول النامیة  إلى إنتاجیة ألغراض تدفق االستثمارات األجنبیة

  المباشر في البلدان النامیة عن طریق تقدیم ضمانات للمستثمرین ضد  األجنبيتشجیع االستثمار
 المخاطر غیر التجاریة مثل مصادرة الملكیة ،عدم قابلیة تحویل العملة المحلیة و قیود تحویل األموال

 .الحروب واالضطرابات األهلیة ومخاطر خرق العقودو 

 والقادر  خاطر بوصفها الوسیط الموضوعيالتعزیز من ثقة المستثمرین من خالل الحمایة ضد هذه الم
 .في القرارات التي قد ینشب عنها نزاعا التأثیرعلى 

  ة األجنبیتوفر الوكالة الدعم الفني والخدمات االستشاریة لمساعدة البلدان على جذب االستثمارات
 .المباشرة والحصول علیهم 

 یطلع علیها مجتمع األعمال التجاریة نشر المعلومات الخاصة بفرص االستثمار في البلدان النامیة ل
 .الدولي 

للوكالة ان تدخل في معاهدات مع الدول األعضاء عندما تحل محل المستثمرین الذین تعوضهم عن یمكن و 
  . 248التي تصیبهم من جراء التعرض للمخاطر غیر التجاریة طبقا لعقود الضمان المبرمة اإلضرار

 االستثمار في إقلیم البلد العضو في سبیل جذب االستثمارات فهذه الوسائل تعمل على تحسین ظروف     

توفر فیها عامل الثقة لدى یإزالة العقبات في الدول النامیة خاصة في ظل البیئة التي ال  إلىوتسعى 
   .المستثمرین

تأسس المركز الدولي لتسویة منازعات  ):ICSID(  لتسویة منازعات االستثمار  الدولي المركز -3-5
 14وأصبحت ساریة المفعول في  1968مارس 18،بمقتضى اتفاقیة واشنطن تمت المصادقة علیه في راالستثما
والتحكیم للفصل في  في إطار البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر بهدف توفیر وسائل الصلح 1966249أكتوبر 

هو تكوین مناخ من الثقة فالغرض األساسي له  .عن االستثمارات بین الدول المتعاقدة  ةالخالفات الناجم
 إلىالمتبادلة بین المستثمرین األجانب من جهة والحكومات المضیفة الستثماراتهم من جهة أخرى، مما یؤدي 

تشجیع تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة من خالل ما یوفره من وسائل وتسهیالت دولیة للتصالح والتحكیم في 
  .النزاعات المتعلقة باالستثمار

                                                             
      :نقال عن الموقع االلكتروني ،" المؤسسة الدولیة للتنمیةما ھي "،البنك الدولي -246 

http://ida.albankaldawli.org/about/what-ida-ar                                                                                       
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   :یتكون الجهاز االداري للبنك الدولي من :الدولي للبنكلهیكل التنظیمي ا -4
 یتألف من محافظ ومحافظ مناوب واحد یتم تعینهما من قبل كل بلد من البلدان:  مجلس المحافظین -4-1

أو أي وعادة ما یشغل هذا المنصب وزیر المالیة أو محافظ البنك المركزي بذلك البلد، . األعضاء بالبنك الدولي
وتستمر مدة خدمة كل من المحافظین والمحافظین المناوبین . مسؤول رفیع المستوى بالمرتبة الوظیفیة نفسها

ُ ، التفاقیة إنشاء البنك الدولي وفقاً و  خمس سنوات، . عتبر مجلس المحافظین، الهیئة العلیا التخاذ القرار بالبنكی
 251 :تتضمن هذه الصالحیاتبحیث . 250تفوض جمیع صالحیاتها إلى المدیرین التنفیذیینو 
 الموافقة على دخول أعضاء جدد أو إیقاف عضویتهم. 
  مال البنك المصرح بهزیادة أو تخفیض رأس. 
 تحدید أوجه توزیع صافي دخل البنك. 
 البت في االستئنافات المقدمة من المدیرین التنفیذیین عن تفسیر أحكام اتفاقیة إنشاء البنك الدولي. 
 اتخاذ ترتیبات شاملة رسمیة للتعاون مع منظمات دولیة أخرى. 
  ًإیقاف عملیات البنك نهائیا. 
 یذیین المنتخبینزیادة عدد المدیرین التنف. 
 الموافقة على تعدیالت اتفاقیة اإلنشاء. 

   رئیس مجموعة البنك الدولي منلف مجلس المدیرین التنفیذیین تأی :مجلس المدیرین التنفیذیین -4-2
من قبل البلدان الخمسة  یذیینمدیرین التنفویتم تعیین خمسة من ال. یعملون كوحدة واحدة مدیرًا تنفیذیاً  25 و 

الوالیات المتحدة والیابان وألمانیا وفرنسا والمملكة : حالیاً (األعضاء التي تملك أكبر عدد من أسهم رأس المال 
أما . كما تختار الصین واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة مدیرًا تنفیذیًا ممثًال لكل منها). المتحدة
  . 252ون التنفیذیون اآلخرون، فیتم انتخابهم من قبل البلدان األعضاء األخرىالمدیر 

  253 :مایلي نومن المهام التي یقوم بها المدیرون التنفیذیو 
  الموافقة على تعیین رئیس البنك الدولي. 
 بحث القروض التي یقترح رئیس البنك تقدیمها واتخاذ القرار بشأنها . 
  التي تسترشد بها العملیات العامة للبنك، والتي تحدد اتجاههاتخاذ القرارات بشان السیاسات. 
 عرض تقاریر مراجعة الحسابات، والموازنة اإلداریة، والتقریر السنوي عن عملیات البنك الدولي وسیاسیاته. 

                                                             
 :، نقال عن الموقع االلكتروني"مجالس المحافظین"،البنك الدولي - 250
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 وذلك بحكم تمثیلهم للحكومات  ،وصیاغتها والعمل على تطویرها ،اإلشراف على كافة سیاسات البنك
التنفیذیون بمثابة  نحیث یعد المدیرو  ،وتعبیرهم عن نظرتها المتغیرة إلى البنك ،المساهمة في رأس مال البنك 

 .عاكس یوضح االحتیاجات الضروریة التي تتصورها الحكومات المساهمة في رأس المال
 ظهار المزید من استع ،تشجیع البنك على زیادة كفاءته أو من وجهة نظر ،داده للمساءلة من حیث كونه بنكوإ

 .موظفیه وأجهزته اإلداریة
 المشاركة في عملیة وضع الموازنة. 
  ویتم ذلك كل سنتین ،مناقشة إستراتیجیة اإلقراض التي یعتمدها البنك لمعظم الدول المقترضة منه. 

موظف من دولة الوالیات المتحدة األمریكیة باعتبارها اكبر المساهمین  یتولى هذا المنصب :رئیس البنك - 4-3
ویضطلع الرئیس  المدیرین التنفیذیینفي هذا البنك ویترأس البنك مدة خمس سنوات قابلة للتجدید من قبل 

  .254بمهمة إدارة البنك عامة

ربویون وعلماء البیئة والمهندسون هم الموظفون عادة من بینهم خبراء االقتصاد والت:هیأة العاملین بالبنك -4-4
  .255فضال عن العاملین في المكاتب االقلیمیة ،وغیرهم 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة والشكل التالي یوضح الهیكل التنظیمي للبنك الدولي أي 
 .في جهاز الموظفین ذاته وفي المقر الرئیسي نفسه انیشترك بحیث للتنمیة،

  

  

  

  

  

  

  

   

  
                                                             

  . 134،ص  مرجع سبق ذكره، عبد الكریم جابر العیساوي -  254
  . 135،ص بق السا مرجعنفس ال -  255
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  2019اكتوبر 1اعتبارا من  الدولي للبنكالهیكل التنظیمي  ):05(الشكل رقم 

  

 :، نقال عن الموقع االلكتروني"الهیكل التنظیمي"،البنك الدولي : المصدر
http://pubdocs.worldbank.org/en/557491412346998395/wbg-org-chart-ar.pdf                       
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  :عن طریق حصل البنك الدولي على معظم موارده المالیة ی :الدولي البنكموارد  -5

 ،للبنك الدوليیعد رأس المال المكتتب فیه المصدر األول والرئیسي للموارد المالیة  :رأس مال البنك – 1- 5
  :وحسب اتفاقیة إنشائه فقد نصت على أن حصة كل دولة عضو یجب أن تشكل من جزئین

تدفع بالعملة  %18و ،منها تدفع ذهبا أو دوالرا أمریكیا %2بحیث  :من الحصة %20الجزء األول  -
الجزء من  والبنك ملزم بالدفع للدولة العضو ما یعادل الزیادة في قیمة هذا.الوطنیة للدولة العضو

  .256ویطالب بتعویض مساو لنسبة التخفیض في حال انخفضت قیمة العملة،عملتها إذا ارتفعت قیمتها 
وتبقى لدى البنك المركزي للدولة العضو ،تقدر بالعملة الوطنیة  :من الحصة %80الجزء الثاني  -

  .257یلجأ إلیها البنك الدولي متى أراد ذلك لمواجهة التزاماته

  :لعملیاته من خالل ةوذلك للحصول على األموال الالزم :االقتراض – 2- 5
مؤسسات مالیة تجاریة  ،منظمات دولیة ،مؤسسات حكومیة ،من البنوك المركزیة  :االقتراض المباشر -

وتجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى مثل هذا النوع من االقتراض قد یضع البنك .حسب أسعار السوق ،وغیرها
  .258تحت ضغوطات الحكومات التي یراد االقتراض منها

هي سندات طویلة األجل تتراوح و ،تشكل النوع الثاني من القروض التي یحصل علیها البنك:طرح السندات  -
األسواق المالیة تباع في  ،غیر مضمونة بضمان معین  كما أنها ،وثالثین سنةآجال استحقاقها بین عشر 

التي تتصرف كوسیط بین البنك الدولي ،بواسطة مؤسسات االستثمار والمصارف التجاریة العالمیة
بحیث تسوق تلك األوراق المالیة في مختلف دول  ،لتي ترغب في الحصول على األوراق المالیةاوالمجموعات 

ما یمكنه من  هذا 259فرصة االختیار للبنك الدولي لكي یفاضل بین األسواق وهذا من شانه توفیر العالم
  .االقتراض من أسواق رأس المال بتكلفة منخفضة

یحقق البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر دخًال سنویًا من هوامش أسعار الفائدة التي یحتسبها على  :الدخل – 3- 5
بحیث یستثمر البنك الدولي أصوله السائلة في أسواق مالیة تحقق  ،عوائد االستثماراتمن و  القروض التي یقدمها

إذ تعتمد إدارة محفظة استثمارات البنك على نظام شامل إلدارة  ،ویتم تداولها بسرعة في تلك األسواق ،دخال ثابتا
مداها هو سنة واحدة باستثناء  ومن المعروف أن هذه االستثمارات. المخاطر المتعلقة باالئتمان وأسعار الفائدة

 هذه عوائدوتغطي  .260سنوات 6االستثمـــــــارات المحتفظ بها حتى مواعید استحقـــــــاقها والتي بلغ متوسط آجــــــــــالها 
فقد  مصاریف التشغیل الخاصة بالبنك الدولي، وتذهب إلى االحتیاطات لتعزیز الموقف المالي له، االستثمـــــارات

البنك أن یحتفظ باحتیاطات سائلة كبیرة لدواعي الحرص وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته حتى تكون  اعتاد
من احتیاجـــــات إقراضه لألعوام الثالثة  % 45لدى البنك في نهایة كل سنة مالیة حافظة سائلة ال تقل عن 

                                                             
  .197،ص ،  2003، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ،لبنان  "العالقات االقتصادیة الدولیة" بسام الحجار، -  256
  . 189ص  ،مرجع سبق ذكره، محمد راتول - 257
  . 196،197ص ص ،مرجع سبق ذكره،"العالقات االقتصادیة الدولیة" بسام الحجار، -  258
  .   228 -227ص  ص،مرجع سبق ذكره، أفكار محمد قندیل  - 259
  .   225 ص، بقالسامرجع نفس ال - 260
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إلى المؤسسة الدولیة للتنمیة، وهي صندوق  ات یتم تحویله سنویاً ـــــاالحتیاطذه ه كما أن جزءًا من ،261القادمة
  .مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان األشد فقرا

  262 :وظائف البنك الدولي فيتتلخص  :الدولي البنك وظائف -6
 .العمل على تقدیم التمویل الدولي طویل االجل لمشاریع وبرامج التنمیة وخاصة للدول النامیة -
  .الخاصة للدول النامیة االكثر فقرا  المالیة تقدیم المساعدات  -
 .العمل على زیادة دور القطاع الخاص في الدول النامیة بكل الوسائل الممكنة  -
تحقیق افضل الحلول لمشاكلها المتعلقة  القیام بتقدیم المشورة والمساعدة الفنیة للدول االعضاء لمعاونتها على -

 .االقتصادیة الجدوى باهداف البنك واختیار المشروعات ذات
یاه مشاریع مالعمل على تقویة البنیة االساسیة للتنمیة من خالل تمویل المشروعات الكبیرة ومنها سدود ال -

 .الري، محطات تولید الكهرباء، السكك الحدیدیة والطرق
دیة القیام بتطویر ادوات التحلیل الخاصة بدراسة الجدوى االقتصادیة للمشروعات واصالح البنیة االقتصا -

 .التي تعمل فیها تلك المشروعات
ما یتعلق بالقضایا الحساسة مثل تغیر المناخ و مس جمیع القطاعات المهمة یوالیوم نجد أن نشاط مجموعة البنك 

وتفشي األوبئة و مكافحة الفقر، ومساندة النمو االقتصادي، وضمان تحقیق المكاسب المستدامة من حیث 
  .البلدان النامیةتحسین جودة حیاة الناس في 

یجوز للبنك الدولي أن یضمن أو یمنح أو یساهم في منح قروض  :الدولي السیاسة االقراضیة للبنك -7
ألي دولة عضو وأیة مؤسسة تجاریة وصناعیة وزراعیة في أراضي الدول األعضاء بموجب الشروط     

  263 :التالیة
حاالت استثنائیة حیث یقدم قروضا عامة  إال في،یكون الغرض من القرض تمویل مشروع معین ومحدد -

  .لتمویل هیئة تشرف على جهود التنمیة أو قروضا موجهة لتمویل جزء بأكمله من خطة التنمیة
  .عجز المقترض عن الحصول على ما یلزمه عن طریق مصادر أخرى وال سیما من األسواق المالیة -
  .ها بالنسبة لغیرهاالتأكد من فائدة المشروعات المطلوب تمویلها وأولویت -
ویستطیع صرف النظر  ،فحص اإلمكانیات الفنیة واالقتصادیة لتنفیذ المشروع وخاصة مدى الربحیة المالیة -

  . عن هذا الشرط في حال تعلق األمر باستثمارات أساسیة لیس من طبیعتها تحقیق األرباح المباشرة
.حیاناسنة وأكثر من ذلك أ 20یمنح البنك قروض ألجل یصل إلى  –  

 

                                                             
  . 139،ص  مرجع سبق ذكره، عبد الكریم جابر العیساوي -  261
  .84ص  ،مرجع سبق ذكره ،") تداعیاتھا -شركاتھا -منظماتھا(یة االقتصاد العولمة"، عبد المطلب عبد الحمید - 262
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  264 :أما فیما یتعلق بأنواع القروض التي یقدمها البنك الدولي فنوجزها في مایلي

وهذا ... ، مثل مشروعات الري والطرق وتولید الكهرباء عینلتمویل مشروع م عطىت :قروض المشروعات - 
   .إلقراضي للبنك الدولياالنوع من القروض یمثل النسبة الغالبة من النشاط 

تمنح لتمویل برنامج إنمائي أو قطاعي لیتناول عدة مشروعات، أو لتمویل الواردات من  :البرامجقروض   - 
والسلع الرأسمالیة الالزمة لصناعة معینة، وتقضي اتفاقیة البنك الدولي بأن قروض البرامج التي  األولیةالمواد 

  .تمنح إال في ظروف استثنائیة

لتقدیم هذه القروض  الزمین، وحددت شرطین 1980عام ثت في وقد استحد :قروض التصحیحات الهیكلیة  -
في میزان المدفوعات للدولة یكون من الصعب احتوائه سریعا والشرط الثاني  طیرأولهما ضرورة وجود خلل خ

  .یتمثل في وجود رغبة من جانب الحكومة واستعدادها لتنفیذ برامج التكییف الهیكلي خالل فترة زمنیة معینة

مثل  عینتقتصر على السیاسات المتعلقة بقطاع م عین بل أنهالتمویل مشروع م عطىتال  :لقطاعیةالقروض ا -
الزراعة أو الصناعة أو الطاقة، إال أنها تنطوي كذلك على درجة عالیة من المشروطیة وان كان نطاقها محدودا 

االقتصادیة في الدول  السیاسات تسعى إلى تصحیح القروض القطاعیةوبما أن  .بالقطاع الذي تمنح من أجله
  .المقترضة فقد أصبح یطلق علیها قروض السیاسات

  :الدولي تقییم لسیاسات وأداء البنك -8
  :بحیث أن ،ى البنك الدولي عدة انتقادات بخصوص عمل إدارته وفي سیاسته االقراضیةتلق

إدارته تتأثر كثیرا بنفوذ الدول الخمس الكبرى وعلى رأسهم الوالیات المتحدة األمریكیة التي تملك حوالي    -
  .كما هو الحال في صندوق النقد الدولي ،من القوة التصویتیة في البنك الدولي % 20
راعة والطاقة والبنیة ال یهتم بتنمیة المشروعات الصناعیة بقدر ما یركز على قطاعات الز  البنك الدولي  -

  .265رغم أنها تعتبر حجر الزاویة في التنمیة االقتصادیة في الدول النامیة ،التحتیة
حیث تخضع في بعض األحیان إلى مدى المواالة  ،سیاسة اإلقراض التي یقوم بها البنك متحیزة أحیانا -

  .لسیاسات الدول الكبرى
  .عجوزات میزان المدفوعات للدول المستفیدة من قروضهسیاسات اإلقراض ال جدوى لها في معالجة  -
  .266تقدیمه للقروض لبعض الدول یكون مشروطا بشروط سیاسیة -
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  267 :رغم هذا فإن البنك من خالل مؤسساته ساهم في
  .تقدیم األموال الالزمة لالستثمار في المشروعات اإلنتاجیة وفي مشروعات البنیة التحتیة لكثیر من الدول -
وبالتركیز على  ،ر التمویل من أجل مكافحة الفقر وبشكل خاص في الدول األقل دخال واألشد فقراتوفی -

  .المناطق الریفیة من أجل تحسین الغذاء ونوعیة الحیاة والحصول على میاه نظیفة
ل برامج إعطاء اهتمام واضح لتنمیة الموارد البشریة وبالذات في الدول األقل تنمیة لمواردها البشریة من خال -

  .لتحسین التعلیم والصحة
من  في مجال إقامة المشروعات وفي اإلشراف على تشغیلها ،األعضاءللدول  والخبرة الفنیة االستشارةتقدیم  -

   .أجل تنمیة اقتصادیاتهم
  .مساعدة الدول المثقلة بالدیون على تخفیض دیونها عن طریق تقدیم مساعدات مالیة تمكنها من ذلك -

 :بین مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليالفرق  -9
ولهما  1944تأسست مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  في مؤتمر بریتون وودز في عام       

مع البلدان النامیة على الحد من الفقر   مجموعة البنك الدولي  وفي حین تعمل. رسالتان یكمل بعضهما بعضا
یعمل على تحقیق استقرار النظام النقدي الدولي، ورصد  صندوق النقد الدولي فإنوتعزیز الرخاء المشترك، 
التمویل والمشورة بشأن السیاسات والمساعدة الفنیة  مجموعة البنك الدولي وتقدم. حركة العمالت في العالم

االقتصاد على   يصندوق النقد الدول  ویتتبع. للحكومات كما تركز على تدعیم القطاع الخاص في البلدان النامیة
الصعید العالمي وفي البلدان األعضاء، ویقدم قروضا للبلدان التي تواجه مشاكل في میزان المدفوعات، ویقدم 

ویجب على البلدان أن تنضم أوال إلى الصندوق كي تتأهل لالنضمام إلى . المساعدة العملیة للبلدان األعضاء
  .بلدا عضوا 189 مجموعة البنك؛ والیوم یبلغ عدد أعضاء كل منهما

وتشترك المؤسسات . هي من بین أكبر مصادر التمویل والمعرفة للبلدان النامیة في العالم مجموعة البنك الدولي
االلتزام بالحد من الفقر، وتعزیز الرخاء المشترك، وتشجیع التنمیة : الخمس التي تتألف منها مجموعة البنك في

، اللذان )IDA(  المؤسسة الدولیة للتنمیةو) IBRD(  نشاء والتعمیرالبنك الدولي لإل   یقدمبحیث  ،المستدامة
. ، التمویل والمشورة بشأن السیاسات والمساعدة الفنیة إلى حكومات البلدان النامیةالبنك الدولي  یشكالن معا

، أما البنك الدولي لإلنشاء وال تعمیر فیساعد وینصّب تركیز المؤسسة الدولیة للتنمیة على بلدان العالم األشد فقرًا
الوكالة و) IFC( مؤسسة التمویل الدولیةاما .البلدان متوسطة الدخل والبلدان األفقر المتمتعة باألهلیة االئتمانیة

على تدعیم ز ترك) ICSID(  المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمارو) MIGA(  الدولیة لضمان االستثمار
هذه المؤسسات، تقدم مجموعة البنك الدولي التمویل كل ومن خالل . القطاع الخاص في البلدان النامیة

والمساعدة الفنیة والتأمین ضد المخاطر السیاسیة وتسویة المنازعات للشركات الخاصة، ومن ضمنها المؤسسات 
  .المالیة

                                                             
  .323-321ص ص ، مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،   -267



  
105 

التجارة على تعزیز التعاون النقدي العالمي، وضمان االستقرار المالي، وتیسیر حركة  یعمل صندوق النقد الدولي
 .الدولیة، وتشجیع زیادة فرص العمل والنمو االقتصادي القابل لالستمرار، والحد من الفقر في جمیع أنحاء العالم

نظام أسعار الصرف  -بصورة رئیسیة إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي  الصندوق  وتهدف رسالة
وهو یقوم بذلك . السلع والخدمات من بعضهم بعضا والمدفوعات الدولیة الذي یمكن البلدان ومواطنیها من شراء

البلدان األعضاء، وتقدیم القروض للبلدان التي تواجه مشاكل في میزان  تواقتصادیابتتبع االقتصاد العالمي 
  .268المدفوعات، وتقدیم المساعدة العملیة للبلدان األعضاء

  

  

                                                             

  :نقال عن الموقع االلكتروني، "مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "البنك الدولي، -268
 https://www.albankaldawli.org/ar/about/history/the-world-bank-group-and-the-imf                                           
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  . 1999، "التقریر السنوي الخامس والعشرین" ،المؤسسة العربیة لضمان االستثمار -11
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التقریر ، "مناخ االستثمار في الدول العربیة"المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، -12
  . ، الكویت  2009السنوي 

التقریر ، "مناخ االستثمار في الدول العربیة"المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، -13
  .، الكویت  2016السنوي 

التقریر ، "مناخ االستثمار في الدول العربیة"العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،المؤسسة  -14
  .، الكویت  2017السنوي 

 للجهات موجهة إرشادات :األموال لتحویل إستراتیجیة إعداد "الفقراء، لمساعدة المجموعة االستشاریة -15
  .2005،مارس  10عرضیة، رقم  دراسة ،"الفقراء صالح تراعي التي المالیة للخدمات المقدمة

 الحالیة( الحدود  عبر الدفع طرق "أفریقیا، وشمال األوسط الشرق المالي لمنطقة العمل مجموعة -16
مكانیة استغاللها  )والناشئة   2007تقریر ، "اإلرهاب وتمویل األموال غسل عملیات في وإ

 الخبراء اجتماع،"واآلثار  العربیة السمات المنطقة إلى المهاجرین العمال تحویالت"فارس، األمین محمد -17
  2006 مایو /أیار 17-15والفرص،بیروت ، التحدیات :العربیة المنطقة في والتنمیة الدولیة الهجرة حول
 "االنهیار االقتصادي من الحد المالیة في الدور الحیوي للتحویالت" للدراسات اإلستراتیجیة، صنعاء مركز -18
  .2019 ماي

  االنترنیت
المساعدات اإلنمائیة الرسمیة للمملكة " ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المملكة العربیـة السعودیـة - 1

            :نقال عن الموقع االلكتروني، "العربیة السعودیة شراكة في التنمیة والتعاون فیما بین بلدان الجنوب
 file:///C:/Users/user/Downloads/ODA%2520Summary%2520AR.pdf                                     

ة من دولة المساعدات الخارجیة واإلنمائی"البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، -2 
 :  نقال عن الموقع االلكتروني، "اإلمارات

https://u.ae/ar-AE/information-and-services/charity-and-humanitarian-   work/the-
uae-aid-to-foreign-countries                                                                          

بیان ، " البنك الدولي یتوقع انتعاشا عالمیا ویحث على زیادة المساعدات للبلدان الفقیرة" البنك الدولي  - 3
:                                                       نقال عن الموقع االلكتروني . 13/03/2002الصادر بتاریخ  ، S/2002/225صحفي رقم 

http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/pr031302-ar.pdf                         
 : ، عرض عام، نقال عن الموقع االلكتروني "2008تقریر تمویل التنمیة العالمیة " ،البنك الدولي  - 4 

http://siteresources.worldbank.orgNTGDF2008ResourcesGDF08.overvieur_AR_pdf         
إ /2004/284، نشرة اخباریة رقم"ترتفع طفیفا فقطالمساعدات ...تدفقات رؤوس األموال" البنك الدولي، -5 

   :                   س  نقال عن الموقع االلكتروني 
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/press Release/20193367/pr2004-284-ar.pdf 

بیان  " البنك الدولي یتوقع انتعاشا عالمیا ویحث على زیادة المساعدات للبلدان الفقیرة" البنك الدولي  -6 
  :نقال عن الموقع االلكتروني . 13/03/2002، الصادر بتاریخ S/2002/225صحفي رقم 
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 http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/pr031302-ar.pdf                                
  

نقال  ،"دة الركودمع زیادة ح 2009البنك الدولي یخفض توقعاته بشأن التحویالت لعام " البنك الدولي،  -7
: عن الموقع االلكتروني

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARA
BIC/0,,contentMDK:22116655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:105229
9,00.html.                                                                                                                        

 
عام % 7.3البنك الدولي یتوقع تراجع تحویالت المغتربین إلى الدول النامیة بنسبة " ،البنك الدولي  - 8

: ، نقال عن الموقع االلكتروني "2009
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARA

RABIC/0..contentMDK:22244692~pagePK:64257043~pipk:437376~theSitePK:1052
299.00.html                                                                                                                        

بیان صحفي صادر في  ،"2018ارتفاع قیاسي للتحویالت المالیة على مستوى العالم في " ،لبنك الدوليا - 9
  :، نقال عن الموقع االلكتروني 2019/04/08

 https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/04/08/record-high-  
remittances-sent-globally-in-2018                                                                    

  :نقال عن الموقع االلكتروني ،" المؤسسة الدولیة للتنمیةما هي "،البنك الدولي-10
 http://ida.albankaldawli.org/about/what-ida-ar                                                                       

 :، نقال عن الموقع االلكتروني"مجالس المحافظین"،البنك الدولي -11
http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/governors                                 

 :، نقال عن الموقع االلكتروني" المدیرین التنفیذیینمجالس "،البنك الدولي- 12
http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/directors                                             

 :، نقال عن الموقع االلكتروني"الهیكل التنظیمي"البنك الدولي ، -13
http://pubdocs.worldbank.org/en/557491412346998395/wbg-org-chart-ar.pdf               

  :، نقال عن الموقع االلكتروني"مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "البنك الدولي، -14
https://www.albankaldawli.org/ar/about/history/the-world-bank-group-and-the-imf     

 :اإللكتروني الموقعنقال عن ،  2011  ،"الدولي  النقد اتفاقیة تأسیس صندوق" ،الدولي النقد صندوق -15
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf                                          

 ،2016افریل   30في،صحیفة الوقائع، الصادرة "كیف تصنع قرارات الصندوق" الدولي ، النقد صندوق -16
 :اإللكتروني  نقال عن الموقع

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/governa.pdf                             
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 ،2016سبتمبر  30،صحیفة الوقائع، الصادرة في"حصص عضویة الصندوق" الدولي ، النقد صندوق- 17
 :اإللكتروني نقال عن الموقع

https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-Quotas            
سبتمبر   30صحیفة الوقائع، الصادرة في،"من أین تأتي أموال الصندوق؟" الدولي ، النقد صندوق -18

 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/finfac.htm        :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2016

نقال عن  ،2018مارس   31،صحیفة الوقائع، الصادرة في"رقابة الصندوق" الدولي ، النقد صندوق -  19
 https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-Surveillance          :اإللكتروني الموقع

اوت   3،صحیفة الوقائع، الصادرة في" اإلقراض من صندوق النقد الدولي" ، الدولي النقد صندوق -20
 Lending-https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF  :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2016

  30،صحیفة الوقائع، الصادرة في" أنشطة الصندوق في مجال تنمیة القدرات" الدولي ، النقد صندوق -21
  :اإللكتروني نقال عن الموقع ،2017افریل 

 https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/imf-capacity-development                              

، 03/08/2008،الصادر بتاریخ  "تحویالت مهاجرین الدول النامیة لوطنهم دوالرملیار  251" ،القناة  -22
:                                                                                           نقال عن الموقع االلكتروني 

http://alkanat.net/news/shownews.asp?id=95615                                               

یظهر نموا واسع النطاق في االستثمار ...  2006عام  سجل" مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  -23
:              ، نقال عن الموقع اإللكتروني 16/10/2007الصادرة بتاریخ  ،، نشرة صحفیة"األجنبي المباشر

http//www.unctad.org/sections/press/docs/pr07029_ar.pdf                                                   

التقریر السنوي ، "المساعدات الخارجیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة"،وزارة الخارجیة والتعاون الدولي  -24
 :، نقال عن الموقع االلكتروني 2018

file:///C:/Users/user/Downloads/2018%20UAE%20Foreign%20Aid%20Report_Ar.p 
df                                                                                                                                     

: ، من خالل الموقع اإللكتروني "أنواع االستثمار األجنبي المباشر" الوكالة الدولیة لضمان االستثمار ،  -25
www.fdipromotion.com/toolki/user/centent_page.cfm                                                              
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