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 مدخل عام للتمویل الدولي : ىاألول اضرةالمح

  :مفهوم التمویل الدولي  -أوال
یقصد بالتمویل الدولي ذلك الجانب من العالقات االقتصادیة الدولیة المرتبط بتوفیر رؤوس األموال دولیا فهذه       

     العالقات تشمل بعدین أساسین األول یتمثل في الجانب السلعي لالقتصاد الدولي و الثاني هو الجانب النقدي 
فیما بین دول العالم  باإلضافة إلى التدفقات الدولیة لرأس أو المالي الذي عادة ما یرافق انسیاب السلع والخدمات 

المال ألغراض االستثمار الخارجي بمختلف أشكاله و بالتالي تظهر أهمیة التمویل الدولي كنتیجة حتمیة للعالقات 
  :المالیة و النقدیة في االقتصاد الدولي و التي یمكن تصنیفها إلى المجموعات الرئیسیة التالیة 

 .  سابات المترتبة على المبادالت التجاریة بما في ذلك الصادرات و الواردات بین مختلف الدولالح – 1
  .التدفقات الدولیة لرؤوس األموال بكل أشكالها  – 2
االلتزامات المالیة على البلدان المترتبة على األوضاع السیاسیة السائدة في العالم كما هو الحال في تعویضات  – 3

  .الحروب

  :دوافع اللجوء إلى التمویل الدولي -ثانیا
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 المال 
  :نجد أن ، بحیث)المصدرة(

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

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

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

 تتجه رؤوس األموال من اجل السیطرة على األسواق الخارجیة والقضاء على المنافسة :السیطرة على األسواق. 
 خفض فیهانبحیث تنتقل رؤوس األموال من الدول التي ت :التغیرات النسبیة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف 

الصرف دور في تحرك رؤوس أسعار الفائدة إلى الدول التي ترتفع فیها أسعار الفائدة ، كما أن لتغیرات أسعار 
 .األموال بین الدول لالستفادة من هذه التغیرات

 التي یتم إتباعها في الدول المصدرة لرؤوس األموال سواء كانت إداریة  :التخلص من اإلجراءات والسیاسات 
 .أو ضریبیة أو أیة إجراءات أخرى
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 والتي تفرضها الدول التي تتجه  :الصلة التخلص من الحمایة الجمركیة واإلداریة وكافة القیود األخرى ذات
 .حركة رؤوس األموال نحو االستثمار فیها

 والتي یتم اتخاذها  :التمتع بالتسهیالت والمزایا واإلعفاءات الضریبیة واإلجراءات األخرى في الدول المستقبلة
 .من اجل تحفیز توجه رؤوس األموال نحوها

 وكان من الدوافع الرئیسیة لحركة التمویل الدولي فیما مضى :استغالل الموارد الطبیعیة. 
 

إن دوافع ومبررات التمویل الخارجي تعود إلى االختالل  :بالنسبة للدول المتلقیة خاصة بالنسبة للدول النامیة -2
الحاصل في العالقة بین مستوى التنمیة االقتصادیة المطلوب والحاجة إلى التمویل في ظل عجز المدخرات 

محلیة عن تلبیة االحتیاجات االستثماریة وعجز الصادرات عن تلبیة احتیاجات االستیراد، وهذا یرتبط بوجود ال
 : فجوتین للتمویل هما

 ):الفجوة االدخاریة(فجوة التمویل المحلیة   -  أ
عدل تتمثل فجوة التمویل المحلیة في الفرق بین حجم المدخرات المحلیة ، وحجم االستثمارات الالزمة لتحقیق م

النمو المستهدف، وهذا یعني أن هذه الفجوة تتسع كلما كان معدل االدخار اقل من معدل االستثمار الذي تتطلبه 
من اجل التمكن (عملیة التنمیة االقتصادیة ومن ثم تكون هناك حاجة إلى تمویل خارجي من اجل سد هذه الفجوة 

 ).من تلبیة متطلبات اإلنفاق االستثماري الالزم للتنمیة

  ).فجوة التجارة الخارجیة(فجوة التمویل الخارجي   - ب
، بحیث تعرف صادرات  ترتبط فجوة التمویل الخارجي بعجز حصیلة الصادرات عن تلبیة متطلبات االستیراد

الدول النامیة معدالت طلب اقل مقارنة بمعدالت مرتفعة ومستمرة في وارداتها سواء لألغراض االستهالكیة أو 
 .یشكل أساس فجوة التمویل الخارجياإلنتاجیة وهو ما 

ونتیجة لوجود فجوة التمویل المحلي وفجوة التمویل الخارجي تبرز الحاجة الماسة والواسعة للتمویل الدولي  
  .لمواجهة الفجوتین والتي تشكل الدول المتقدمة مصدره األساسي

امیة والدول المتقدمة، وتزداد هذه لكل من الدول الن األهمیة الواضحة والكبیرة للتمویل الدوليوبهذا تبرز 
األهمیة في الوقت الحاضر نتیجة العالقات االقتصادیة المتزایدة بین الدول، بسبب اتجاهات العولمة التي تضمنت 
تحریر حركة رؤوس األموال بین الدول بدرجة اكبر إضافة إلى تحریر السلع وتحریر األسواق وتقلیص درجة تدخل 

مما أدى إلى زیادة أهمیة التعامالت المالیة بین الدول والتي ترافق كافة أشكال التعامالت الدول في هذه الحركة، 
 .االقتصادیة التي تتم فیما بینها ویشكل أساسها والمحرك لها
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 :تطور هیكل التمویل الدولي - ثالثا
  .شهد االقتصاد العالمي أربعة مراحل للتمویل الدولي، وفیما یلي توضیحا لهذه المراحل

  :قبل الحرب العالمیة األولى) 1914-1870(المرحلة األولى  -1
كانت حركة رؤوس األموال في هذه الفترة تجري في شكل تصدیر رأس المال من اجل االستثمار وقد كانت 
الدول األوروبیة هي المنشأ الرئیسي لالستثمارات، وتأتي بریطانیا في مقدمتها إذ بلغت االستثمارات البریطانیة خالل 

  اغلبها موجهة نحو المناطق الغنیة بالموارد في أمریكا الشمالیة والجنوبیة% 25نحو ) 1913- 1875(لفترة ا
وكانت محصلة ذلك ربط هذه المناطق بصورة تدریجیة باالقتصاد الدولي  ،أما بریطانیا فقد زادت العوائد المتأتیة من 

عانیه في میزانها التجاري، بحیث استفادت من وارداتها جراء هذه االستثمارات وتعویض العجز الدائم الذي كانت ت
غیر أن التدفق الهائل لرأس المال االستثماري إلى الخارج ساهم في  ،من الغذاء والمواد الخام المنخفضة السعر

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

 .وألمانیا في مجال صناعات النفط وصناعة السیارات

  :ما بین الحربین) 1939-1920(المرحلة الثانیة  -2
ركت أثرا عمیقا في بنیة وطبیعة الحرب العالمیة األولى المرحلة األولى للتمویل الدولي، كما أنها ت أنهت

النظام المالي العالمي، إذ أجبرت شدة الحرب البلدان األوروبیة الرئیسیة المتحاربة على تقلیص استثماراتها في 
الخارج، بل وتصفیتها في الوالیات المتحدة األمریكیة وفي أمریكا الجنوبیة، بینما خرجت الوالیات المتحدة األمریكیة 

ب، وبالتالي تغیرت مراكز الدول وأصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة الممول الرئیسي في العالم بعد دائنة من الحر 
أن قامت بریطانیا بتصفیة معظم استثماراتها في العالم، فقد بلغت حصة الوالیات المتحدة األمریكیة من االستثمارات 

 .ملیار دوالر 47.5لدولي الذي كان بنحو ملیار دوالر مقارنة بحجم االستثمار ا 16األجنبیة المباشرة 

  :بعد الحرب العالمیة الثانیة) 1985-1947(المرحلة الثالثة  -3
انتعشت حركة رؤوس األموال الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة نتیجة الحاجة لرؤوس األموال ألغراض 

عادة اإلعمار، وباتت المساعدات تمثل عنصرا مهما في التمویل ال دولي، حیث أرسلت الوالیات المتحدة البناء وإ
ملیار  12المساعدات  إلى دول أوروبا الغربیة من خالل مشروع مارشال بقیمة تقدر بـ   1948األمریكیة سنة 

دوالر بهدف إعادة تعمیرها، وخالل النصف الثاني من الخمسینیات بدأت أوضاع الدول األوروبیة تتحسن ودخلت 
 :وال إلى الدول النامیة وذلك لعدة أسبابأوروبا مجال تقدیم رؤوس األم

  .منافسة الوالیات المتحدة في هذه الدول -
 ).1958(التخلص من الدوالرات الفائضة وظهور العجز في میزان المدفوعات األمریكي  -
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من ناتجها القومي اإلجمالي إلى الدول الفقیرة في إطار عقد %  1التزام الدول الغنیة بتقدیم ما نسبته  -
  .األول خالل ستینات القرن الماضي  التنمیة

أمــا بالنســبة للــدول النامیــة فقــد تبـــین عــدم كفایــة اإلعانــات المقدمــة لتمویـــل متطلبــات التنمیــة فــي هــذه الـــدول 
مــن مجمــوع % 1فــي حــین قــدر الحــد األدنــى للنســبة المطلوبــة فــي ذلــك الوقــت بمــا یعــادل % 0,6بحیــث لــم تتجــاوز 

كمــا أن نســبة المــنح واإلعانــات األجنبیــة إلــى مجمــوع الــدخل القــومي للــدول المتقدمــة الــدخل القــومي للــدول المتقدمــة، 
مــن مجمــوع % 0,35إلــى  1975اتجــه إلــى التنــاقص منــذ الســتینات، األمــر الــذي جعــل هــذه النســبة تصــل فــي ســنة 

لشـمالیة وغـرب أوروبـا رغم الزیادة الحقیقیة في الـدخل القـومي للـدول الصـناعیة بأمریكـا ا. الدخل القومي للدول المانحة
  .من سنة األساس % 80التي بلغت ما یعادل ) 1975-1961(وشرق آسیا ودول الباسیفیك خالل الفترة 

كمــا أن الــدول النامیــة ازدادت حاجاتهــا إلــى تمویــل العجــوزات المتزایــدة فــي الحســابات التجاریــة للــدول النامیــة 
تعـدیل أسـعار  1979(والثانیـة %)  400عار الـنفط  بنسـبة تعـدیل أسـ 1973(على إثـر الصـدمتین النفطیتـین األولـى 

، التي تأثرت أیضا بفعل تدهور أسعار صـادرات الـدول النامیـة مـن المـواد الخـام، وبالتـالي تـم %)  150النفط  بنسبة 
 تمویــل عجــوزات مــوازین مــدفوعات هــذه الــدول مــن خــالل تزایــد االقتــراض وبالــذات مــن البنــوك التجاریــة الدولیــة  ذات

بــدأ التغییــر باتجــاه التركیــز علــى قــروض المصــارف العالمیــة الخاصــة والحــد مــن القــروض الشــروط المتشــددة، وبــذلك 
الرســـمیة الثنائیـــة التـــي تعقـــدها الحكومـــات والقـــروض الرســـمیة متعـــددة اإلطـــراف مـــن جانـــب المؤسســـات االقتصـــادیة 

ومــدة الســماح ، ویشــیر هــذا الواقــع إلــى ارتفــاع العالمیــة ، وهــذا یعنــي تعقیــد شــروط اإلقــراض مــن حیــث ســعر الفائــدة 
 % 63,8إلـى  1970مـن إجمـالي المدیونیـة الخارجیـة للبلـدان النامیـة عـام  %45,1مسـاهمة القـروض الخاصـة مـن

نظــرا الســتخدام فــوائض الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول المصــدرة للــنفط المودعــة فــي البنــوك العالمیــة  1980عـام 
ذاتـــي ومســـتقل فـــي كیفیـــة اســـتغالل هـــذه الفـــوائض فـــي مشـــروعات تســـاعد فـــي تطـــویر  فـــي ظـــل غیـــاب مـــنهج تنمـــوي

اقتصـــادیاتها بـــل العكــــس فقـــد ســـاهمت هــــذه الفـــوائض فــــي زیـــادة المیـــل الحــــدي لالســـتیراد وعـــدم تطــــویر ونمـــو بــــاقي 
یس وبهــذا تحولــت معظــم الــدول المنتجــة للــنفط بعــد وقــت لــ. القطاعــات بقــدر االزدهــار الــذي حصــل فــي قطــاع الــنفط

  .بالطویل من دول الفائض إلى دول العجز
ولقد ترتب على اإلفراط في اللجوء إلـى هـذه القـروض منـذ مطلـع عقـد السـبعینات إلـى التنـامي والوصـول إلـى  

وبرزت في شكل أزمة و ظهور حجم هائل مـن الـدیون الخارجیـة المسـتحقة علـى الـدول النامیـة  ،الذروة في الثمانینات 
ملیــار دوالر فــي عــام  68,6بعــدما كانــت  1984ملیــار دوالر فــي عــام  908هــذه الــدول إلــى بحیــث وصــلت مدیونیــة 

  .  1986والى أكثر من تریلیون عام  1970
فبعـد أن  ،أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة دورا واضحا في إعـادة التركیـز علـى هـذا المصـدرولقد لعبت 

الرئیســي للتمویــل الخــارجي للــدول النامیــة خــالل الســبعینات فــان شــكلت قــروض المصــارف العالمیــة الخاصــة المصــدر 
ومـا یتصـل بهــا مـن سیاسـات إصــالح اقتصـادي والتــي  1982هـذا المصـدر تراجــع اثـر أزمـة المدیونیــة الخارجیـة عــام 

ساهمت بزیادة التوجـه نحـو تطبیـق سیاسـة الخصخصـة وتشـجیع االسـتثمار األجنبـي المباشـر وذلـك بـالتزامن مـع زیـادة 
جــة العدیــد مــن هــذه الــدول إلــى تمویــل خــارجي لــدعم اســتثماراتها المحلیــة ،وكــذا زیــادة االهتمــام مــن قبــل الـــدائنین حا

  .بمسالة تحویل الدیون إلى أصول إنتاجیة من خالل االستثمارات األجنبیة
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  :العولمة المالیة) اآلن-1985(المرحلة الرابعة  -4
شهد التمویل الدولي منذ منتصف ثمانینات القرن الماضي وحتى الیوم تطورات كبیرة وهائلة ساهمت في 

تنامت تدفقات  بحیث،وتغیر نمط تدفقها ضخامة رؤوس األموال الدولیة وفي سرعة انسیابها من مكان ألخر 
ثمانینات على نطاق العالم ف في ال، فقد تضاعالمباشر وأصبح یعتبر من أهم التدفقات المالیة  نبيجاأل االستثمار

أما عقد التسعینات لم تختلف االتجاهات التقلیدیة كثیرا عن سابقاتها إذ اتسم %. 15بأربع مرات وبمعدل سنوي 
بالتركیز العالي فیما بین الدول المتقدمة وخاصة في شكله الجدید وفق عملیات االندماج والتملك عبر الحدود 

ملیار دوالر  186,5دیدة من اجل السیطرة على االقتصاد العالمي ،بحیث ارتفعت من كإحدى االستراتیجیات الج
وتخطت حاجز التریلیون دوالر  2000ثم قفزت بشكل كبیر عام  1996ملیار دوالر عام  227إلى  1985عام 

 .خاصة في مجال الخدمات 
الــذین یحولــون جــزء مــن رواتــبهم علــى غــرار االســتثمار األجنبــي المباشــر فــإن تحــویالت العــاملین المهــاجرین 

وال  ،إلــى بالدهــم أضــحى أهــم مصــدر تمــویلي بعــد االســتثمارات األجنبیــة، وتمثــل ضــعف تــدفقات المعونــات الرســمیة
تشــمل هــذه التحــویالت تحــویالت العمــال المهــاجرین المتدفقــة عبــر القنــوات غیــر الرســمیة  التــي كــان مــن الممكــن فــي 

  .ن تؤدي إلى تضخم مبالغ التحویالتحال تسجیل البیانات الخاصة بها أ
ـــدولي أن هـــذه التحـــویالت هـــي فـــي ارتفـــاع مســـتمر منـــذ       أیـــن كانـــت ال تتعـــدى  1995وتفیـــد بیانـــات البنـــك ال

مــــن % 40ملیـــار دوالر، وتحتكــــر أربــــع دول نامیـــة قرابــــة  84,5إلــــى  2000ملیـــار دوالر، ووصــــلت فـــي عــــام   58
  .التحویالت العالمیة  

الـــذي عرفتـــه تـــدفقات المســـاعدات اإلنمائیـــة الرســـمیة فـــي  الثمانینـــات مـــن القـــرن الماضـــي أیـــن بعـــد االزدهـــار 
، فقـد انخفضـت بحـدة )1989-83(مـن إجمـالي التـدفقات لـرؤوس األمـوال الدولیـة خـالل الفتـرة % 21وصلت نسبتها 

میــــة والتعـــــاون نتیجـــــة العجــــز فـــــي موازنــــات دول منظمـــــة التن، )1998-90( فـــــي الفتــــرة% 11فــــي التســـــعینات إلــــى 
،أیـــن خفضـــت مـــن إنفاقهـــا العـــام وبالتـــالي انخفـــاض حجـــم المســـاعدات اإلنمائیـــة المقدمـــة  )1996 -92(االقتصـــادي 

كـان مجمـوع المسـاعدات اإلنمائیـة الرسـمیة بالقیمـة الدوالریـة المعدلـة ) 2001عـام ( ومع مطلـع القـرن الجدیـد . أیضا 
 .   1990مما كان علیه في عام % 20بما یأخذ التضخم في عین االعتبار أقل بنسبة 

تریلیــون  2,2حــوالي  2000حیــث بلغــت فــي ســنة  ،أمــا مدیونیــة الــدول النامیــة فهــي فــي تزایــد مســتمر وســریع
  . 1990تریلیون دوالر عام  1,2دوالر مقابل 

ول مره تسمیة أل  1967عام ) ماثیو سایمون( و بالنسبة لالستثمار األجنبي غیر المباشر أو كما أطلق علیه       
سوق األوراق المالیة في شكل أسهم وسندات   االستثمار األجنبي المحفظي أي االستثمارات األجنبیة التي تصب في 

ملیار دوالر عام  5.5فقد ازداد تدفقه ، زیادة هائلة منذ بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي فقد ازداد من حوالي 
ومنذ ذلك التاریخ صارت  1993ملیار دوالر عام  92و   1992ام ملیار دوالر ع 21إلى حوالي  1989

المضاربة المالیة نشاطا على االقتصاد الحقیقي وأصبحت حركة رأس المال ، وأسعار الصرف وأسعار الفائدة ال 
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 كانت التدفقات المالیة بین مجموعة الدول 2006تعبر عن حركة التجارة الدولیة بل باتت مستقلة عنها ففي عام 
  .الصناعیة السبع ، أربعین ضعفا من حجم المبادالت التجاریة بین هذه البلدان السبع نفسها 

 لفترةخالل ا )ذات الدخل الضعیف والمتوسط (والیك بعض األرقام والحقائق حول التمویل الخارجي للدول النامیة 
)2000-2018 (  :   

  
 :اآلثار االقتصادیة للتمویل الدولي  -رابعا

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

 .اإلنتاجیة الضروریة
للدول وبالذات من خالل الضرائب التي یتم فرضها على یساهم التمویل الدولي في تحقیق إیرادات مالیة  -

وكذا من خالل الضرائب التي تفرض على  ،المشروعات التي تقام وتعمل اعتمادا على التمویل الدولي
 .استیراد متطلبات عملها

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

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

 .)الطبیعیة أوالبشریة  (یساهم في زیادة درجة استخدام الموارد االقتصادیة المتاحة  -
 .تكالیف اإلنتاج وكذا األسعار مما یؤدي إلى تحسین مستوى معیشة أفراد المجتمعیساعد على تخفیض  -

 $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 السلبیةفان هناك العدید من  ،التمویل الدولي یخلفها التياآلثار االیجابیة  رغم :یةسلباآلثار ال -2
 :ما یلي أهمهابالدول المستقبلة لهذا التمویل ومن  ن تتولد وتلحقأالتي یمكن 

یحرم البلد المصدر من الحصول على القیمة  األوليتصدیر الموارد والثروات المعدنیة والطبیعیة بشكلها  -
من خالل الصناعات التحویلیة التي تتم  أخرىمنتجات  إلى األولي اإلنتاجالمضافة  التي ترتبط بتحویل 

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

بحیث تصدر الدول المتقدمة إلى الدول النامیة منتجات مصنعة بأسعار مرتفعة اعتمادا على تصنیع      
 .ل النامیة وبأسعار منخفضةما تم استیراده من منتجات أولیة من الدو 

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

نشر أنماط استهالكیة غیر مالئمة وال تتناسب مع احتیاجات المجتمع وأفراده وال تتناسب مع درجة  -
وبالتالي توجه في الغالب إلى ،التطور االقتصادي للدول النامیة  وال مع القدرة اإلنتاجیة في هذه الدول 
 .كیة جدیدةالدول المتقدمة أو استهالكها من قبل المجتمع  وبالتالي خلق أنماط استهال

عاقة تطوره -  .منافسة اإلنتاج المحلي وإ
 .استیراد تكنولوجیا غیر مالئمة -
 .تبعیة اقتصادیات الدول النامیة نتیجة عجزها عن توفیر احتیاجاتها اعتمادا على إنتاجها المحلي -
 .التأثیر على سیادة الدول وعلى استقاللها وفرارها السیاسي واالقتصادي -
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  االستثمار األجنبي المباشر:ةنیالمحاضرة الثا

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

 ذلك" أنه على ، OECD والتنمیة االقتصادي التعاون ومنظمة UNCTAD والتنمیة للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر
 مصلحة على ما اقتصاد في  )المباشر المستثمر( مقیم كیان حصول یعكس الذي الدولي االستثمار أنواع من النوع
 عالقة وجود على الدائمة المصلحة وتنطوي .آخر اقتصاد في )المباشر االستثمار مؤسسة( مقیمة مؤسسة في دائمة
 إدارة في النفوذ من كبیرة بدرجة المستثمر تمتع إلى إضافة والمؤسسة، المباشر المستثمر بین األجل طویلة

 بین المذكورة العالقة قیام إلى أدت التي األصلیة أو المبدئیة المعاملة على المباشر االستثمار یقتصر وال .المؤسسة
 المؤسسات بین فیما المعامالت وجمیع بینهما، الالحقة المعامالت جمیع أیضاً  یشمل بل والمؤسسة، المستثمر
 . "مساهمة غیر أو مساهمة كانت سواء المنتسبة،

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

كات رفي حالة الشك كات المساهمة أو ما یعادل ذلریتیة في حالة الشوة التصوالعادیة أو القم األسهن مر أكث أو
 : اعوالمساهمة وهي على ثالث أنر غی

 العادیة  ماألسه نم% 50 نم رأكث مالمقی رغی رفیها المستثم كویمل: سسات التابعة أو المنتسبةؤالم    
 . إداراتها سمجلء أعضا رأو تغیی لبتشکی قالحسسة وله ؤیتیة للموة التصوأو الق

 ة والعادیة أو الق ماألسه نم% 50إلى % 10 نم مالمقی رغی رفیها المستثم كویمل :میلة زسسات الؤالم
 . یتیةوالتص

 ر     مباش لبشکء اسواكة رأو بالش لكة بالکامومساهمة ممل رغی سسات مساهمة أوؤوهي م:وع رالف
 .ممقی رغی ثف ثالطرمع  رمباش رأو غی

 : راالستثمار األجنبي المباش قفدت بأسالی -3
  :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

مج والحیازة      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

  

 



 

 

10 

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

 اشتراكهبنسبة ( المباشر المستثمر نصیب وتشمل : Reinvested Earnings استثمارها المعاد العوائد -ب
 غیر 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

:  Intra-Company Loans الشركات  بین فیما الدین معامالت بمختلف المرتبطة األموال رؤوس - ج
 المباشر 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
  
حسب األهداف التي یأمل  تحدد أشكال االستثمار األجنبي المباشر :أشكال االستثمار األجنبي المباشر -5

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

  .والغاز والمنتجات الزراعیة فضال عن االستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة

ي المباشر یستهدف تلك البلدان التي تحتوي إن هذا النوع من االستثمار األجنب :االستثمار الباحث عن األسواق_ ب
على حجم سوق كبیر لمواجهة حاجات أسواقها المحلیة، فقد ساد هذا الشكل من االستثمارات قطاع الصناعات 
التحویلیة في الدول النامیة خالل فترة الستینات والسبعینات من القرن الماضي أثناء تطبیق سیاسة إحالل الواردات 

إجراءات حمایة لدعم الصناعات المحلیة ضد المنافسة األجنبیة غیر العادلة فتظهر هذه  التي تتضمن عادة
االستثمارات عوضا عن التصدیر بسبب وجود القیود المفروضة على الواردات في البلد المضیف إلى جانب ارتفاع 

ومن شأن هذا النوع من  ،تكلفة النقل في هذه الدول، مما یجعل االستثمار فیها أكثر جدوى من التصدیر إلیها 
االستثمار أن یساهم في ارتفاع معدالت النمو في الدول المضیفة عن طریق زیادة اإلنتاج واالستهالك وكذلك زیادة 

  .صادرات هذه الدول وزیادة وارداتها من مدخالت اإلنتاج إلیها من الدول المصدرة لالستثمار
إال أن دوره  ،بي المباشر ال یزال یعمل في الدول النامیة على الرغم من أن هذا النوع من االستثمار األجن

  .سوف یتناقص من خالل برامج اإلصالح االقتصادي التي تستوجبها حریة التجارة العالمیة

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

وشمال إفریقیا حیث یتخصص كل فرع منها في منتج واحد للسوق اإلقلیمیة، بینما یقوم كل فرع منها باستیراد السلع 
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إال أن كل .حصول على كافة السلع األخرى من الفروع الزمیلة في الدول المجاورة، ومنه أصبح بمقدور المنطقة ال
  .فرع مسؤول بمفرده عن إنتاج جزء صغیر من مجموع السلع

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

  .التطور

في هذا النوع من االستثمارات تقوم الشركات باالستثمار من  :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 ارتفاع وإ  ،وإ

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

   .بعملیات البحوث والتطویر ذات الفائدة المتبادلة

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

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

 .زیادة ورفع مستوى اإلنتاجیة وحسن استخدام الموارد المتاحة

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

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

 .الرأسمالي

ة الفنیة وتنمیة المهارات المعرف ة عادة وفورات خارجیة في شكل نقلالمباشر  ةاألجنبی اتاالستثمار  ترتب علىی -
ما تؤدي إلیه تلك االستثمارات من خلق صناعات مغذیة التسویقیة، باإلضافة إلى و اإلداریة والتنظیمیة المحلیة 

مساعدة توفر للمشاریع األجنبیة بعض ما تحتاجه من مستلزمات اإلنتاج أو تقوم ببعض عملیات تصنیع أو تسویق 
  .منتجات هذه المشروعات

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

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

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

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

  .أو مباني أو غیرها 

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

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

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

االستثماري في البلد  مشروعه إقامة األجنبي عند یمكن للمستثمر: راألجنبي المباش ستثماراال مخاطر -7
تلك اإلجراءات التي تتخذها " هيو  السیاسیةالمخاطر إال أن اغلبها ترتبط ب ،عدة مخاطر إلى المضیف أن یتعرض

العامة في الدولة المضیفة لالستثمار سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ویكون من شانها  السلطات الحكومة أو
  :یلي ما في الحقوق ههذ وتتمثل ،"حرمان المستثمر األجنبي من حقوقه وسلطاته الجوهریة على االستثمار ومنافعه 

 .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 -

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

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

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

  . المنفعة العامة مقابل تعویض
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یعتبر التأمیم عمل من أعمال السیادة تنتقل بموجبه وسائل اإلنتاج وبعض األنشطة المعینة من   :خطر التأمیم -ج
وبالتالي تحویل الملكیة الخاصة  األفراد والهیئات الخاصة إلى الدولة من اجل استغاللها لخدمة المصلحة الجماعیة 

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

 البلد المضیف عن أو أجنبیة جهة عن صادر عسكري عمل كل ینتج عن: األهلیة  واالضطرابات الحرب خطر -د
 العام الطابع ذات العنف وأعمال والفتن واالنقالبات كالثورات العامة االضطرابات األهلیة وكذلك لالستثمار،
مباشرا وتؤدي  تعرضا المادیة المستثمر أصول له التي تتعرض السیاسیة الدوافع ذات اإلرهابیة والتخریبیة واألعمال

   .محددة لفترة زمنیة وذلك المشروع الستمراریة الضروریة والمستمر لألعمال إلى االنقطاع الكلي

د التي التدابیر بجمیع هذا الخطر یعنى  :التحویل عدم خطر -ه  تحویل على قدرة المستثمر جوهریة بصورة تقیّ
عادة استثمار .أو دفعات لسداد القروض منه، الناتج الربح أو األموال والتي تكون إما في شكل أصل االستثمار وإ
من أجل تجنب تحویل إضافي للعملة ) فقط لتشغیل األموال وذلك(تلك األموال في مشاریع لیست كفؤة بصورة مثلى

 من دون التحویل على الموافقة عن المضیفة للدولة النقدیة السلطات تأّخر تشمل المحلیة مقابل عملة أخرى، كما
ر،  .المستثمرین من وغیره األجنبي المستثمر بین تمییزي صرف سعر التحویل عند العامة السلطات فرض أو مبرّ

  :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 -
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 القروض الخارجیة :ةالثالمحاضرة الث
  :تعریف القروض الخارجیة -1
تعتبر مبلغ من المال یدفع بالعملة األجنبیة للدولة من قبل المقرضین سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ویتضمن  -

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

وتتجسد  اتفید منهوهكذا یتضح أن القروض الخارجیة تمثل التزامات خارجیة على البلد المس.یتفق علیها الطرفان 
ومدفوعات سعر  هذه االلتزامات بحتمیة سدادها أو ما یسمى بخدمة الدین والتي تتضمن مدفوعات أصل الدین

 .الفائدة المستحقة ضمن أجال یحددها الطرفان على القرض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعدم تجاوز حجم القروض لنسبة محددة من حصتها في رأس مال الهیئة، ومركز الدولة االقتصادي والمشروعات 
حیان إلى قبول قروض قصیرة األجل التي سیستخدم القرض في تمویلها، وقد تضطر هذه الدول في كثیر من األ

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

اهتالك القروض (كما یتمخض عن الحصول على القروض الخارجیة دفع أعباء منتظمة في شكل أقساط وفوائد  -
 .وهذا بغض النظر عن طبیعة استخدام القرض) 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 وخدمات  :أ ـ مؤشر الدین إلى الصادرات
فاع هذا المؤشر یدل على أن الدیون باتت أكبر من موارد البلد األساسیة من العمالت الصعبة، كما حیث أن ارت

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

جمالي ،ویدل هذا یمثل نسبة الدین القائم إلى الناتج القومي اإل :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 المشكالت 
  . االقتصادیة

یمثل نسبة خدمة الدین الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات وهو  :إلى الصادراتج ـ مؤشر خدمة الدین 
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 الدخل : خل القومي اإلجماليمؤشر خدمة الدین إلى الد -د
القومي اإلجمالي ، ویتم اعتماد الدخل القومي باعتباره المعیار األشمل لقیاس قدرة االقتصاد الوطني على تولید 

   .الدخل وتحمل أعباء المدیونیة

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

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

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

 ي وهي تلك الدول التي تبلغ نسبة خدمة الدین إلى كل من الصادرات والدخل القوم:  دول منخفضة المدیونیة
 .على التوالي% 48و% 132اإلجمالي أقل من 
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  :مدیونیة الدول النامیة -5
  :نشأة أزمة دیون الدول النامیة -5-1

في مطلع السبعینات أصیبت الدول الصناعیة بركود حاد، وهذا ما جعل المصارف الدولیة الخاصة أن تقوم 
من أجل تنمیتها، وكان ذلك من خالل منح قروض بتوجیه أموالها إلى الدول النامیة التي كانت تحتاج إلى التمویل 

بأسعار فائدة منخفضة، ولقد أخذت صورة الدیون الخارجیة تتطور بشكل یثیر االنتباه ویدعو للقلق ابتداءا من 
  النصف الثاني من عقد السبعینات وحتى اآلن، فمنذ ذلك الوقت ثمة نمو متزاید قد حدث في أحجام هذه الدیون

یشكل في  1982ها إلى الدول المدینة، وفي األعباء الحقیقیة التي نجمت عنها، إال أن عام وفي شروط انسیاب
الحقیقة نقطة تحول رئیسة لهذا التطور، ففي هذا العام أعلنت ثالثة دول من أكبر الدول المدینة وهي المكسیك 

عد ذلك حاالت واحتماالت التوقف عن البرازیل واألرجنتین عدم قدرتها على دفع أعباء دیونها الخارجیة، ثم توالت ب
الدفع وهو األمر الذي خلق ذعرا شدیدا في سوق اإلقراض الدولي وبالذات من البنوك التجاریة التي بدأت تدرك 
مؤخرا مدى الكارثة التي تهددها نتیجة تورطها في إعطاء الكثیر من القروض لدول ذات قدرة ضئیلة على دفع 

  .وتسویة هذه الدیون

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

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

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

وفي ظل عدم وجود دراسات .اف في اإلنفاق العام في أوجه غیر إنتاجیة وشیوع أنماط استهالكیة غیر رشیدة واإلسر 
جدیة لمشروعات التنمیة وغیاب التخطیط السلیم في االستهالك ، اإلنتاج، التجارة الخارجیة وفي أنماط 

وما  االستثمار،كان من شانه تحقیق انخفاض في معدالت النمو االقتصادي واالعتماد المتزاید على العالم الخارجي
  .یواكب ذلك من نمو في الدیون الخارجیة 

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

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

  .ة لالستدانة الخارجیةهروب رؤوس األموال إلى الخارج، ما یؤثر سلبا على میزان المدفوعات وتضطر الدول

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

  .ین للقروض أیة اعتباراتعلى السداد مستقبال ولم تعط لحسن استخدام المد
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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 

وساطة والسمسرة ،حینما سحبت هذه القروض وأخذت سبیلها لتنفیذ ألصحاب النفوذ على أنها عوائد لقاء عملیات ال
بعض المشروعات الترفیهیة واالستهالكیة ، أو لتمویل تورید صفقات سلعیة معینة ثم تهریبها للخارج ،وأودعت في 

  .بعض البنوك الخارجیة لحساب من استولوا علیها 

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

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

ما أدى إلى لجوئها لفرض الحواجز الجمركیة المرتفعة لمواجهة نمو االستیراد من الدول النامیة وحمایة منتجاتها 
وتسویقها محلیا، األمر الذي ترتب علیه تناقص واضح في الحصة النسبیة لصادرات الدول النامیة من إجمالي 

دة عجزها عن دفع الدیون المستحقة علیها، فمع تدهور حجم وقیمة صادرات الدول النامیة الصادرات العالمیة وزیا
 .إلى الدول الرأسمالیة الصناعیة انخفض حجم العمالت األجنبیة فیها

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

الصناعیة األخرى وذلك لحمایة اقتصادیاتها، أثر سلبي وكبیر على اقتصادیات الدول النامیة المدینة بسبب أن 
تكلفته عالیة نتیجة  مدفوعات فوائد القروض القدیمة قد تضاعفت مرات عدیدة وأصبح االقتراض الجدید أیضا

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

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

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

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

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

الخارجیة للدول النفطیة المدینة  الخارج، ولم یؤدي االرتفاع في األسعار العالمیة للنفط إلى تحسین موقف المدیونیة
مثل المكسیك ونیجیریا وفنزویال حیث حصلت في السبعینات على قروض كبیرة من البنوك التجاریة التي اعتقدت 
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أنها قادرة على سداد أقساطها بسبب ارتفاع أسعار النفط ولكن مع انخفاض أسعار النفط في الثمانینات أصبحت 
  .ها على دفع عملیة التنمیة االقتصادیة وفي نفس الوقت سداد دیونها المستحقةتلك الدول في مأزق لعدم قدرت

  :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 لمدة  62بلغت دیونها المصرفیة حوالي طلبت األرجنتین التي  1982عام 
الخ، وآنذاك واجهت بعض المصارف ...یوما ثم توالت بعد ذلك یوغسالفیا، بولندا، رومانیا، المجر وتركیا 120

دحة ومنذ ذلك التاریخ التجاریة الدائنة وكبار الوسطاء المالیین صعوبات مالیة شدیدة، وحقق الكثیر منها خسائر فا
حظیت مشكلة الدیون الخارجیة باعتراف دولي وباهتمام عالمي واسع النطاق، فتم طرح العدید من المبادرات من قبل 
كل من الدول الدائنة والمدینة على حد سواء في مجال التخفیف من أعباء المدیونیة الخارجیة للدول النامیة واقتراح 

  .مختلفة لتلك المدیونیةالحلول لمعالجة الجوانب ال

من قبل مختلف األطراف المعنیة بالمسألة، فقدمت األطراف الدائنة  مبادراتطرحت عدة  لقد: المبادرات -5-3-1
مقترحات تدافع عن مصالحها المتجسدة في الحفاظ على رأس المال الدولي، وفي نفس الوقت قدمت الدول المدینة 

  :نجدأمثلة هذه المبادرات مقترحات ، ومن 

والتي تضمنت محاولة معالجة هذه المشكلة  :1985مبادرة جیمس بیكر وزیر الخزانة األمریكیة آنذاك في عام  - أ
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  :1989عام مبادرة نیكوالس برداي وزیر الخزانة األمریكي آنذاك  -ب
المتاحة للدول النامیة المدینة بواسطة المصارف التجاریة وقیام كل من صندوق النقد الدولي لإلنشاء والتعمیر بتقدیم 

 .مبالغ مالیة لهذه الدول لدعم قدرتها على المساهمة في هذه الخطة

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

 .من الناتج القومي لهذه الدول %1إلى  %0.5الصناعیة في حدود ما نسبته 

الداعیة إلى تقلیل حجم الدیون المصرفیة المستحقة للمصارف : بق غورباتشوفمبادرة الرئیس السوفیاتي السا -د
نشاء مؤسسة دولیة متخصصة في شراء دیون الدول النامیة بنسبة خصم معینة باإلضافة إلى جعل كافة  التجاریة وإ

تي تضم كل من الدول الحلول المطروحة لهذه المشكلة تحت إشراف ورعایة األمم المتحدة باعتبارها الهیئة الدولیة ال
 .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

ن الثنائیة الرسمیة بالعمالت المحلیة للدول، وتخفیض أسعار الفائدة على القروض القائمة تسدید جزء من الدیو 
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الحالیة وتحدید سقف المدیونیة لمدفوعات خدمة الدین كنسبة مئویة من صادرات الدول المدینة والحصول على فترة 
 .سماح من سداد خدمة الدیون قدرها عشر سنوات

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

  .تخفیض مدفوعات الفوائداألطراف بزیادة حجم اإلقراض للدول التي تبنت العنصرین األول والثاني باإلضافة إلى 

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

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

ن لالتفاق معهم على تأجیل السداد والذي یستلزم دخول الدولة المدینة في مفاوضات مع الدائنی .الدیون المتراكمة
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 في المستقبل
  :وتهدف إعادة جدولة الدیون إلى

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

  :وتتضمن إعادة جدولة الدیون نوعین من الدیون

الحكومات والوكاالت الرسمیة وعادة ما یتم جدولة األول هو الدین الرسمي الذي یمثل القروض التي تضمنها 
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 ولیس  :نادي باریس
للنادي عضویة ثابتة وال هیكل تنظیمي، وبالتالي فهو مؤسسة غیر رسمیة، ولكنه عبارة عن مجموعة من 

ولة الدیون الرسمیة والتي اإلجراءات والممارسات التي جرى التعاون علیها فیما یتعلق بالتفاوض حول إعادة جد
عندما عجزت عن  1956تم إتباعها منذ أول اجتماع غیر عادي عقد لهذا الغرض خاص باألرجنتین سنة 

خدمة دیونها مما أدى بها إلى الطلب من الدول األوروبیة الدائنة تخفیض أعباء دیونها على أساس ترتیبات 
ومنذ ذلك تم اتفاق الحكومات ) 1962-1961(جنتین عام ثنائیة، وحدث نفس األمر مع كل من البرازیل واألر 

 .الدائنة على عدم التفاوض ال بصورة جماعیة

  :ما یلي وتشمل إجراءات إعادة الجدولة في هذا النادي
حیث تبدأ المفاوضات بنادي باریس عندما تتسلم الحكومة الفرنسیة  :طلب إعادة الجدولة والتمهید للمفاوضات -

 .ل المدینة تطلب فیه االجتماع بالدول الدائنة للتفاوض حول تأجیل سداد الدینطلبا رسمیا من الدو 
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تبدأ المفاوضات حینما یجتمع المفاوضون في حجرة بمركز المؤتمرات الدولي  :المفاوضات والوصول إلى اتفاق -
ثلو صندوق بباریس وتقدم الدول المدینة في هذه االجتماعات تقریرا مفصال عن وضعها االقتصادي، ویقوم مم

النقد الدولي بتقدیم تقویم عن الوضع االقتصادي للدولة المعنیة، وخاصة میزان المدفوعات وآفاقه المستقبلیة 
كما یقوم ممثلو البنك الدولي بتقدیم تحلیل لألوضاع االقتصادیة وتوقعاتها في   وأیضا عالقة الدولة بالصندوق

ة األخرى رؤیتها في هذا المجال، ثم تتاح الفرصة أخیرا للدائنین األجل الطویل، كما تقدم أیضا المنظمات الدولی
بتوجیه األسئلة لوفد الدولة المدینة، وعادة ما تكون معظم وفود الدول الدائنة برئاسة كبار موظفي وزارة المالیة 

نح مذكرة وبعد سلسلة من الجلسات لمحاولة التوافق بین ما تطالب به الدول المدینة وما یعرضه الدائنین تم
التفاهم الشروط العامة لعملیة إعادة الجدولة فیما یتعلق أسعار الفائدة، وبعدها یتم إبرام اتفاقیات ثنائیة بین الدول 
المدینة وكل دولة دائنة على حدى، كما یطلب بعض الدائنین من الدولة المدینة اتفاق مع كل وكالة محلیة 

ید تاریخ النتهاء الدولة المدینة من توقیع االتفاقیات الثنائیة إلعادة مقرضة لها، وبموجب مذكرة التفاهم یتم تحد
 .الجدولة

 
 یتم بموجبها المفاوضات الجماعیة بین المصارف  رتیبات التيعبارة عن مجموعة اإلجراءات والت :نادي لندن

غ المئات، فإن تلك المصارف التجاریة والحكومات المدینة، ونظرا لكثرة عدد المصارف التجاریة الدائنة، والذي قد یبل
تمثلها لجنة استشاریة مشرفة تتفاوض مع الحكومة المدینة نیابة عن المصارف الدائنة، وعندما یتم التوصل إلى 
اتفاق تجب الموافقة علیه مع كل مصرف دائن، وقد تمت أول عملیة إلعادة جدولة الدیون التجاریة في لندن عام 

1975. 

  :فیما یلي ة الدیون التجاریةخطوات إعادة جدولوتتمثل 

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

 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 -
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 
 .لة المدینةوالدو 

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

ول منظمة یقوم رئیس لجنة اإلشراف باالتصال بسلطات المصارف المركزیة لد :االتصال مع المصارف التجاریة -
التعاون االقتصادي والتنمیة، وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل أن تقوم تلك السلطات بفرض ضغوطها على 

 .المصارف لاللتزام بإقراض أموال جدیدة للدولة المدینة
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وتتم صیاغة مسودة شروط إعادة الجدولة المقبولة من الطرفین أو عقود القروض الجدیدة  ):المسودة(الصیاغة  -
  .ویضطلع بذلك لجنة اإلشراف بمساعدة المحامین

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

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

  :إلى نوعین تقسیم أنواع إعادة هیكلة القروضویمكن 

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

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

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

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

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

مثال فإن أسعار الفائدة على القروض طویلة األجل سوف تنخفض، مقارنة بأسعار الفائدة على 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 طویلة  :االستحقاق إعادة هیكلة فترة -

األجل بأخرى قصیرة األجل، ومن نتائج هذه العملیة هي تجمیع أقساط كثیرة في فترة قصیرة نسبیا، مما یزید من 
الة متوسط فترة االستحقاق أزمة السیولة النقدیة ومخاطرها بالنسبة للمدین، كما یمكن إجراء العكس، وذلك بإط

 .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، 
تشمل هذه المنهجیة قیام المقرض األصلي بخصم في سوق التداول بتحمل دین البلد  :مقایضة الدین باألسهم -

ویحصل في مقابله على عملة محلیة بقیمته االسمیة الكاملة بسعر الصرف الرسمي، ویستخدم هذه العملة المحلیة 
عادة اإلقراض وما إلى ذلك، والفائدة التي تعود على الدائنین في م ثل هذه الحالة هي أنهم في شراء أسهم محلیة وإ
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یعیدون استخداما لقروضهم بقیمتها االسمیة، بینما تتمثل الفائدة للمدین في تخفیض دینه وتتبع عملیات مقایضة 
 :الدین باألسهم نمطا أساسیا یتمثل في األتي

دین بخصم في البلد الم) 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 -

 :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
 .ى العملة المحلیة االستثمار وبشروط جیدةالحصول عل
والتي یكون عندها استعداد تحویل دیونها الخارجیة إلى أسهم بهدف الحصول على استثمارات جیدة  :الدول المدینة

 .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 مالیة 

ساعدة من الدائنین تعاد جدولتها بسهولة أقل وترتهن بحسابات ضمان إضافیة تمول في كثیر من األحیان بم
  .أو جزء منه الرسمیین ضمانا لتسدید أصل الدین

المدینة  فإن الدولاالسلوب بمقتضى هذا  :مشاركة الدول الدائنة في ملكیة األصول اإلنتاجیة في الدول 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 یقلل العجز في 

الخارج، وقد قامت بعض الدول مثل تركیا وشیلي والمكسیك  هذه الدولة ومن ثم یقلل من حاجاتها لالستدانة من
 .والبرازیل ببیع بعض أولها اإلنتاجیة للجهات الدائنة لتخفیض حجم دیونها الخارجیة
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  مغتربینالتحویالت : المحاضرة الرابعة

    : مغتربینالتحویالت 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 تتدفق ،األفراد إلى هذه االقتصادات بصفة مؤقتة أو دائمة 
یف الرسمیة للتحویالت تستند إلى تعاریف میزان غیر أن التعار  ،عبر القنوات الرسمیة أو القنوات غیر الرسمیة

تحویالت  ن مفهومفإ وبالتالي،المدفوعات التي ال تقوم على مفاهیم الهجرة أو التوظیف أو العالقات األسریة
  :مغتربین یشملال
 ⁾*⁽"الخارج في العاملین تحویالت" محل حللی "التحویالت الشخصیة" لقد جاء مصطلح : التحویالت الشخصیة - أ

 تمثل التحویالت الشخصیةف .عن صندوق النقد الدولي الصادرمیزان المدفوعات  دلیلمن  السادسة ةطبعالفي 
     مقیمة غیر إلى أسر معیشیة  المقیمة األسر المعیشیة التي ترسلها یةعینالأو  دیةنقالجمیع التحویالت الجاریة 

ا أو نقًدا التحویالت الجاریة  كلتشمل التحویالت الشخصیة وبالتالي  ،أو تتلقاها منها األفراد المقیمین وغیر بین  عینً
والغرض  ، المعیشیة والعالقة بین األسر ،مرسلة التحویل األسر المعیشیةبغض النظر عن مصدر دخل  ،المقیمین

   .من التحویل
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
ل المزایا مستحقة الدفع من یشم بحیث :الدخل من المزایا االجتماعیة التي یحصل علیه العاملون من الخارج  - ج

  .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 مالیة :  شركات تحویل األموال -أ
دمة سریعة وآمنة وتعمل كوسیط من أجل نقل التحویالت بتقدیم خ مالیةغیر بنكیة مرخص لها القیام بتحویالت 

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

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

  . )نقد إلى نقد 
لتحویل األموال  أكبر شركة  ) (Union Western) ویسترن یونیون( شركة بسیطرةسوق تحویل األموال  ویتمیز

باإلضافة إلى ویسترن  الرسمیة التي یقوم بها المهاجرون عبر العالممن التحویالت  % 26فهي تتحكم بما یزید عن 
بعض شركات و ( Gram Money)  مونیغرام یونیون نجد متعاملین آخرین في سوق شركات تحویل األموال مثل 
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الت ما بین الدول اإلفریقیة أو ما بین البلدان العربیة مثل تحویل األموال المتخصصة في ممرات معینة كالتحوی
  .( express Money) موني إكسبریس

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

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

الوضع غیر القانوني لهؤالء المهاجرین الذي یمنعهم من فتح حسابات بنكیة  وه اآللیة، هذه استعمال في ونرغبی
  .  للمهاجرین األصلي البلد في البنكیة التحتیة البنىو البنكي  التعامل وضعف بالدول المستضیفة،

ویمكن  وعن طریق الفاكس والهاتف تلغرافیا،تحویل األموال الكترونیا ب تسمح صیغ الدفع المستخدمة في البنوك إن
البطاقات  (تحویالت بین الحسابات وأموال مدفوعة مقدما ،المصرفیة في صورة تحویالت نقدیة  تأن تكون التحویال

كما یمكن للبنوك تحویل هذه األموال أیضا من . )البطاقات االئتمانیة(وائتمان )الحواالت المصرفیة،المدفوعة مقدما
   :الترتیبات منهاخالل مجموعة من 

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 مانیةاالئتء 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

من خالل إیداع األموال في حساب بطاقة في فرع احد البنوك وتحویلها بعد ذلك إلى بطاقة أخرى صادرة عن نفس 
  .أفراد في البلد المتلقيالفرع ویملكها 

بحیث یستطیع العمالء الراغبین في  ،خدمات التحویل عبر شبكة االنترنت باستخدام المواقع االلكترونیة للبنوك  -
جراء التحویل مباشرة بالطریقة التفاعلیة وبناء على تعلیمات  ،تحویل األموال الدخول إلى موقع البنك االلكتروني وإ

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

العاملین في الخارج إلى جانب دورها التقلیدي  تحویالتتزاید دور مكاتب البرید في التعامل مع : مكاتب البرید - ج
والبرید ولیس لقوانین  صاالتتاالنین تخضع مكاتب البرید عموما لقوالكن و . المالیة محلیا  التحویالتفي إجراء 

  ⁾*⁽تعمل كوكالءأو  إما عبر شبكتها ونظمها الخاصة دولیا األموالالبنوك المركزیة، رغم أنها تقدم خدمات تحویل 
النائیة في الدول  األماكنوعادة یمتلك البرید أكبر شبكة للتواصل تمتد تغطیتها حتى . األمواللشركات تحویل 

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

                                                             
  .األموال تحویل خدمة مقدم عن بالنیابة المالیة التحویالت یصرف أو یتلقى كیان  :الوكیل(*) 
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الة الحواالت العادیة دفع مبلغ التحویل ورسوم الخدمة وتقتضي الخدمة بالتوصیل إلى عنوان المستفید في ح. الواحدة
  .في مكتب البرید نقدا أو بتحویل من حساب المرسل

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

  .السیولة في منافذ صرف األموال في البلدان المتلقیة وفترات التأخیر

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

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

  :وفیما یلي بعض هذه القنوات أو اآللیات أو األنظمة.نت والهاتف النقال االنتر 

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 األموال  ،البلد األصلي سواء كان من األصدقاء أو األقارب أو المهاجرین أنفسهم 

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

حیث یعود المهاجرون كثیرا إلى البلد األصلي  ،خدام هذا النظام في حاالت الهجرة الموسمیة أو الدوریةینتشر است
 .وكذا في حالة وجود قیود في التعامل مع المؤسسات المالیة الرسمیة

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

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

وكذا  للتحویل العمالت قابلیة عدم بسبب الممارسة هذه تنتشر و .الوطنیة بالعملة أسرته حساب أو األصلي البلد في
بالنسبة للتجار والمواطنین المسافرین الذین ال یملكون بطاقات الدفع أو االئتمان فغالبا ما یفضلون التحویل النقدي 
عبر القنوات غیر الرسمیة بدال من مواجهة مسائل السالمة والجمارك والنقد األجنبي الناجمة عن حمل مبالغ نقدیة 

 .الصرف على بةارق ووجودكبیرة 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
 ما فعادة  .األنظمة هذه مثل عمل لكیفیة اتمثیلیا نموذج األوسط الشرق في المستخدم الحوالة نظام ویعد .األوسط

 على للتصدیق شفرة الوكیل یعطیه ثم ومن بها، ویعیش یعمل التي البلد في الحوالة وكیل إلى بالدفع المهاجر یقوم
  .الشفرة تقدیم بمجرد المنتفع إلى بالدفع المنتفع الطرف عند نظیره من الحوالة وكیل ویطلب ،المعاملة
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 الهویة 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
یقوم هذا النظام على ثالثة عناصر رئیسیة هي السریة، وتنفیذ عملیاته بناء على تعلیمات شـفویة، والثقة كما 

  .المتبادلة بین أطراف هذا النظام 

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

عوامل قد تؤثر على اختیار مرسل التحویل بین القنوات  هناك عدة :محددات اختیار قنوات التحویل -3
   :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 ارتفاع  أن تبقیها على حالها أو ن البنوك یمكنأل ،تنخفض التكالیف ن لیس بالضرورةكول المصرفیة

وهكذا سیختار المهاجرین من .التكالیف الثابتة للمعامالت وثقل أعباء التوثیق الالزم الستیفاء المتطلبات التنظیمیة 
  .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 الرسمي يبحیث یفضل المهاجرین وسائل التحویل االلكترون ،التحویل دون األخرى

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

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

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 إكانت هناك قیود على النقد األجنبي فكلما  :مراقبة النقد األجنبي -3-4
الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي وبالتالي ترتفع تكلفة تحویل األموال بالنسبة للذین یستخدمون القنوات 

لغ فیظهر اختالف كبیر في المب ،الرسمیة الن سعر الصرف في السوق الموازیة أفضل من سعر الصرف الرسمي
   .النهائي المدفوع إلى المتلقي في البلد األصلي

قد یؤثر خطر فقدان األموال أثناء نقلها إلى المتلقي في البلد األصلي على اختیار قناة معینة دون  :األمان -3-5
  .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 
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 ولبنان للمصریین بالنسبة مثل لیبیا أسواق في النظامیة غیر الهجرة أو المؤقتة بالهجرة األمر یتعلق وبخاصة عندما
سبانیا بالنسبة للجزائریین، وفرنسا للسوریین، بالنسبة یطالیا وإ والعكس في حالة هناك مسافة .للمغاربة بالنسبة وإ

   .جغرافیة كبیرة فهم یفضلون استخدام القنوات الرسمیة

تختلف تكالیف التحویل حسب الوسیلة، والمبلغ المحول، وقناة التحویل  ):الرسمیة(تكالیف التحویالت  -4
 ،فان ووفًقا لقاعدة بیانات التحویالت حول العالم التابعة للبنك الدولي .ومدته وقوانین العملة في بلد االستقبال

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

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

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

 المغتربین تحویالت في الملحوظة الزیادة تعزى  :النامیة الدول في مغتربینالتحویالت  تزاید سبابأ -5
 :بینها من عوامل عدة إلى
  .دخولهم في زیادة من عنه ترتب وما النامیة الدول بین فیما خاص وبشكل العالم، في المهاجرة العمالة عدد تزاید -
 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
 والتعلیم الصحة على اإلنفاق وتغطیة ا،همعیشت مستوى ولتحسین اجرینمهألسر ال یومیة حاجات لتلبیة أوالً  تستخدم
 دیون لسداد التحویالت من جزء أحیاناً  ویخصص .جدید منزل بناء أو وتحسین السكن المعمرة، السلع والقتناء

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

  

 على كان ذلك سواء لها المستقبلة الدول على وأخرى سلبیة ایجابیة آثار لتحویالتل نإ :التحویالت آثار  -7
   .الجزئي أو الكلى االقتصاد مستوى

  :نجد اإلیجابیة اآلثار فمن: اإلیجابیة اآلثار -7-1
 التحویالت زیادة أن بعض التقدیرات أكدت حیث ،لها المستقبلة الدول في الفقر حدة تخفیف في التحویالت دور -

 في أنه نجد هذا اإلطار وفى ،3.5 %  الفقر بحوالي حدة تخفیف إلى المتوسط في یؤدى %10بنحو  الرسمیة
 في خاصة دخلها من 50 % الفقیرة نحو األسر تستقبلها التي التحویالت المثال،تمثل سبیل على بنجالدیش،
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 التحویالت هذه تكون وقد، نیجیریا مثل بعض الدول في 90 % إلى لتصل النسبة هذه وتزداد الریفیة بل المناطق
 تجاوزوا قد مصر ریف سكان من % 9.8 ولعل جواتیماال في % 20 بنسبة الفقر تخفیض في بالفعل ساعدت
  .الفقر منطقة الهجرة بفضل

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

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

 أحاقت التي الكوارث وقت التحویالت زیادة لوحظ فلقد واالضطرابات، الكوارث اثر فیتخفتعمل التحویالت على  -
 على لتتغلب األردن انتك ما التحویالت فلوال ،أوضح فاألثر العربیة البلدان في أما وبنغالدیش وهندوراس بهایتي

 وربما الصومال وفي ، 1991 بعد العراقیین وضع ذلككو  سوءاً  أكثر الفلسطینیین وضع انلكو  التحدیات من ثیرك
 أن إلى الیمني المركزي البنك كما یشیر أیضا.تحویالت تتلقى فیه األسر ثلث نأل وذلك البقاء في الشعب یستمر
 في العاملین الیمنیین المغتربین جمیع من 2016 إلى 2014 من الفترة الیمن في المالیة إلى التحویالت إجمالي
 دوالر ملیار 3.4 و ، 2015 عام في دوالر ملیار 3.3 و ، 2014 عام في دوالر ملیار 3.3 ـــب تقدر كانت الخارج

  2017 العام في دوالر ملیار  3.4 بحوالي الیمن إلى المالیة التحویالت وصول الدولي البنك قّدر.2016 عام في
  .الصراع فترة طوال تغیر دون نسبیاً  الرقم بقاء یعني ما

 من المزید إنتاج خالل من ككل االقتصاد في آثاره یمتد الصنع، محلیة منتجات على التحویالت إنفاق تم ما إذا -
 غیر بشكل الفقر حدة تخفیف ثم ومن االقتصاد تنشیط على إیجابیة آثاراً  بالتبعیة له یكون ما وهو والخدمات السلع

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

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

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

 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

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

 دخل ونمو بین التحویالت ایجابیة عالقة هناكأن  وقد لوحظ .باألساس یهاجروا لم وما التحویالت هذه تتواجد لم
 الناتج في كنصیب التحویالت من %1 بزیادة أنه الدراسات بعض أثبتت إذ واالستثمار، التعلیم وبین وبینها الفرد

 بلدان من بلداً  13 في هذا وكان.الناتج ذلك إلى نسبة االستثمارات في  0.6%زیادة عنه ینتج اإلجمالي المحلي
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 عالقة هناك كان بلداً  101 في)  2003 - 70( الفترة حدیثة لصندوق النقد الدولي تناولت دراسة ، وبینت الكاریبي
 . واالستثمار التعلیم وبین وبینها الفرد دخل ونمو التحویالت بین ایجابیة

 النظم خالل تطویر وذلك من .نفسها المالیة والمؤسسات المصرفي النظام تطویر في تساعد أن للتحویالت یمكن -
 .الرسمیة التحویالت من المزید الستقطاب

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

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

 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
 غالبا والتي استخدامها في النصیب األكبر صاحبة للسلع األسعار زیادة معدالت في تلعبه أن یمكن الذي الدور -
 بعض أكدته الذي األمر التضخم وهو مستویات ارتفاع في ذاته حد في یسهم ما وهو العقارات في تتمثل ما

 العربیة المملكة في المتواجدین الهنود المهاجرین تحویالت على أجریت التي تلك مثل التطبیقیة الدراسات
قبالهم السعودیة  بهذه األراضي أسعار ارتفاع إلى أدى مما بالهند كیریال منطقة في البیوت وبناء شراء على وإ
  . المنطقة

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

  .التحویالت تلك أموال على اعتماداً 

 الالزمة االقتصادیة البیئة توفرت ما إذا وقعها من التقلیل أو تداركها الممكن من للتحویالت السلبیة اآلثار نإ    
، توظیفاً  وتوظیفها التحویالت هذه الستقطاب  سیاسات إتباع خالل من حكومیاً  تدخالً  یتطلب الذي األمر وهو جیدًا
 التشریعات حیث من موائمة اقتصادیة بیئة وخلق التحویالت تلك وتوظیف تعبئة على تعمل مناسبة اقتصادیة
 فإن ذلك إلى باإلضافة الفرد على بالنفع تعود استثماریة ألنشطة وتوجیهها التحویالت اجتذاب على القادرة والحوافز

ن اإلطار هذا في أیضاً  هام دور لها والتعاونیات المدني تمعلمجا ومنظمات البنوك رأسها وعلى المالیة المؤسسات  وإ
  .ةالمناسب البیئة بتوفیر الحكومات من المطلوب الدور بعد األهمیة في یأتي كان
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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 

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

) OECD(نة المساعدات التنمویة التابعة لمنظمة ومن التعریفات الهامة في هذا المجال تعریف لج". األقل تقدماً 
بأنها التدفقات المالیة والمساعدة التقنیة والبضائع المقدمة من الحكومات الرسمیة "حیث عرفت المساعدة الخارجیة 

 أو وكاالتها إلى الدول النامیة أو لصالحها والتي تهدف إلى تعزیز التنمیة االقتصادیة والرفاهیة االجتماعیة كهدف
رئیسي لها، وتكون تلك المساعدات على شكل منح أو قروض مدعومة، وفي حالة القرض فإنه یجب أن یكون ما 

   ."من قیمة القرض عبارة عن منحة وتشمل تلك المساعدات أیضًا اإلعفاء من الدیون% 25ال یقل عن 

  :المساعدات الخارجیةأشكال  -2
   :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 أو فترات سواء  ،المالیة الدولیة

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

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

  .االستثناء

   .لع الغذائیةقد تتخذ المعونات األجنبیة صورا عینیة مختلفة كالس :المعونات العینیة  –د

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 

   :تقسم المساعدات اإلنمائیة إلى قسمین هما :حیث مصادرهامن  -2-2
وتتمثل في المساعدات التي تقدمها دولة لدولة أخرى، حیث تقوم الدول المتقدمة بتقدیم  :  مساعدات الثنائیةال  - أ

إلى العدید من الدول النامیة بمستویات  –مساعدات إنمائیة في شكل قروض میسرة ، ومنح ومساعدات مالیة وفنیة 
ا اإلقتراض وفقا للشروط التجاریة ونسب متفاوتة ، بموجب اتفاقیات ثنائیة ، خاصة وأن الدول النامیة قد ال یتاح له
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السائدة في أسواق المال العالمیة ، كما ال تشجع الظروف السیاسیة واالجتماعیة السائدة في بعض الدول النامیة 
وما یعاب على هذا النوع من المساعدات ارتباطها . على تقدیم المؤسسات المالیة الدولیة قروض تجاریة لها 

  .ألمنیة والعسكریةباالعتبارات السیاسیة وا

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

  . بي لإلنماء االقتصاديوالبنوك اإلقلیمیة للتنمیة كالصندوق العر 

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

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

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

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

وحرمان الدول  مشروعات بمعنى إنفاق الجانب األكبر من المعونة في الدول المانحة لهالهذه ال الالزمة واالقتصادیة
  .من السلع والتجهیزات الرأسمالیة والوسیطة تكالیف خبرات ومنتجات الدول األخرى انخفاضالنامیة االستفادة من 

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

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

المساعدات العتبارات سیاسیة قصد توفیر اإلمكانیات الالزمة غالبا ما تقدم الدول المانحة : السیاسیة لدوافعا -ب
  .خاللها مصالحها الذاتیة  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  العمالت األجنبیة الالزمة الستیراد السلع والخبرات األجنبیةاعتمادات كبیرة من 

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

  :لمساعدات اإلنمائیةل التوزیع الجغرافي – 4
  :عبر الحقائق التالیة یمكن معرفة االتجاهات الرئیسیة للمساعدات اإلنمائیة الرسمیة خالل السنوات األخیرة 
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یشیر التوزیع الجغرافي للمساعدات اإلنمائیة بأن جل هذه المساعدات یذهب إلى  :للمساعدات الجغرافي توزیعال - أ
  .ومن ثم الدول اآلسیویة، ثم دول أمریكا الالتینیة  -وهي المنطقة األكثر فقرًا في العالم  -الدول األفریقیة 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة زیادات خالل السنوات  تشهد :رئیسیاً  دوراً  تلعب المانحة الجهات أكبر تزال ال -ب
ولقد جزئیا بالمنهجیة الجدیدة في احتساب المساعدات اإلنمائیة الرسمیة  تأثرت التي 2018سنة  عدااألخیرة ، ما 

 یمثل ما وهو 8201من إجمالي المساعدات في عام %  36 تقاربساهمت دول لجنة المساعدة اإلنمائیة بنسبة 
أوصت به لكنه ال یزال اقل من نصف المستوى الذي . لهذه البلدان اإلجمالي القومي الدخل إجمالي من٪  0.31

 مانح أكبر المتحدة الوالیات :تمثلت الدول األكثر منحا للمساعدات اإلنمائیة الرسمیة لهذه السنة في و .األمم المتحدة
) أمریكي دوالر ملیار 19.4( المتحدة والمملكة) دوالر ملیار 8.25( ألمانیا تلیها ،) أمریكي دوالر ملیار 34.3(

) ٪1.04( السوید إال أن كل من). أمریكي دوالر ملیار 12.2( وفرنسا) أمریكي دوالر ملیار 14.2( والیابان
فقط من نجحت في  )٪0.70( المتحدة والمملكة) ٪ 0.72( والدنمرك) ٪ 0.94( والنرویج) ٪ 0.98( ،لوكسمبورغ

      .من إجمالي الدخل القومي 0,7تجاوز النسبة المستهدفة التي حددتها األمم المتحدة 

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

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

واحتلت المملكة العربیة السعودیة المركز الرابع كأكبر مانح للمساعدات اإلنمائیة  القومي اإلجمالي للمملكة ،
والمركز األول مـن بـن الـدول بعد كل من الوالیات المتحدة األمیركیة، والمملكة المتحدة، وألمانیا الرسمیة اإلجمالیة 

إلمارات ففي عام وبالنسبة ل .المتفوقـة بدرجـة كبیـرة علـى النسـبة المستهدفة والموضوعة مـن قبـل األمم المتحدة
       ، أي بنسبة )ملیار درهم إماراتي 16.1(التي قدمتها الدولة  بلغ حجم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة 2015

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

من الدخل القومي %  21.1 ، بنسبةوالرملیار د 4.146نحو 2016نمائیة الرسمیة اإلماراتیة خالل عام اإل
بلغت القیمة اإلجمالیة لمدفوعات المساعدات اإلنمائیة الرسمیة المقدمة من دولة  2017وخالل عام . اإلجمالي
          النسبة العالمیة المطلوبة تتعدى بذلكل .القومي لدخلها قیاسا % 03.1 بنسبة أيوالر ملیار د 3.985 اإلمارات

وتبوأت دولة اإلمارات المركز األول عالمیا كأكبر .بمثابة مقیاس عالمي لقیاس جهود الدول المانحة  وهي.% 0.7
، وحلت السوید في المرتبة الثانیة على التوالي 2017و 2016 جهة مانحة للمساعدات الخارجیة في العالم لعام

    ثم النرویج في المرتبة الرابعة بنسبة%  1بینما جاءت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة %  1.02بنسبة 
 . % 0.7والمملكة المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة %  0.74والدانمارك في المرتبة الخامسة بنسبة %   0.99

أقل بنسبة ملیار دوالر وهي  3.863ما یساوي  2018ولقد بلغت المساعدات الخارجیة المقدمة من اإلمارات عام 
منهجیة احتساب المساعدات اإلنمائیة الرسمیة الجدیدة المطبقة  إلىعن العام السابق، ویعزى ذلك جزئیا %  12

للعام الخامس على التوالي،  2018ت، خالل عام ولكن بالرغم من هذا حافظت دولة اإلمارا. 2018ابتداء من عام 
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على مكانتها ضمن أكبر المانحین الدولیین في مجال المساعدات التنمویة الرسمیة قیاسًا لدخلها القومي بنسبة 
  . 2018 عالمیا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجیة في العالم لعامة رابعال المرتبةلتسجل  ،0.93%

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

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

ملیون  836إلى  1990ملیار 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 مكاسب في 2015عام 

  .تقدم متفاوت بالنسبة لبعض الغایات عبر المناطق والبلدانالتمثیل البرلماني،كما أن هناك 

تمت المصادقة على أجندة إنمائیة جدیدة أكثر شموال ألهداف التنمیة  هداف اإلنمائیة لأللفیة،وبناء على نجاح األ 
 ، حیث كانت بدایة تنفیذ أهداف2015، وذلك بقرار من األمم المتحدة في سبتمبر  2030المستدامة حتى عام 

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

تماعیة وفرص العمل ،ومعالجة تغیر المناخ االحتیاجات االجتماعیة بما في ذلك التعلیم، الصحة ،الحمایة االج
 17تشمل" 2030خطة التنمیة المستدامة لعام "وحمایة البیئة ـ إذ تشكل هذه األهداف باإلضافة إلى أهداف أخرى 

  . في األمم المتحدة   193هدفا، والتي وافقت علیها الدول األعضاء الـ 

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

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

  .الجهات الخاصة في اقتصادیات الدول عندما تتاح الفرصة
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من ناتجها السنوي كمساعدات إنمائیة للدول  %0,7عدم إیفاد الدول المتقدمة بما قررته األمم المتحدة بتخصیص  -
حیث لم تلتزم الدول المتقدمة حتى  %1النامیة وهو أقل من النسبة التي طالبت الدول النامیة بتخصیصها لذلك وهي

  .بهذه النسبة التي وافقت علیها رغم انخفاضها ورغم عدم تلبیتها لمطالب الدول النامیة 

  :ا ما یليمن أهمه :اآلثار االیجابیة -6-2
مساعدة الدول النامیة على تطویر البنیة التحتیة التي تعتبر شرطا ضروریا ومهاما للقیام بالنشاطات االقتصادیة  -

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

 .ریق معالجة العجز والمساعدة على تمویل الواردات االستهالكیة الضروریة وبالذات الغذائیة منهاالمدفوعات عن ط
إن المساعدات وفرت بعض االحتیاجات الضروریة في العدید من الحاالت وبالذات االستثنائیة والطارئة منها كما  -

ج مشكلة عانت منها العدید من الدول هو الحال في المجاعات والجفاف والحروب وهذا یعني أنها أسهمت في عال
  .النامیة 
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 المحاضرة السادسة: االستثمار األجنبي غیر المباشر

:االستثمار األجنبي غیر المباشرم ومفه -1  
بأنه تلك المشاركة في توظیفات استثماریة  " یعرف االستثمار المحفظيأو االستثمار األجنبي غیر المباشر  -

أن یكون للمستثمر الحق في إدارة موجودات الشركة المستثمر فیها ومن دون أن یكون له الحق  خارجیة من دون
في الرقابة والسیطرة في إدارة المشروع، وتكون الدوافع الرئیسیة للمستثمرین في محافظ األوراق المالیة الحصول على 

ة وعادة ة من خالل تنویع المحافظ االستثماریاألرباح من خالل االستفادة من فروقات األسعار وكذلك تقلیل المخاطر 
   ."بالوساطة في عملیات ذلك االستثمار ما تقوم األسواق المالیة

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 

  .في هذا الشكل

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

دارة المشروع  ویعتبر   والهیئات والشركات لبعض األوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظیم وإ
  ."ستثمار األجنبي غیر المباشر استثمارا قصیر األجل مقارنة باالستثمار المباشراال

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

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

األصول على  االستثمار في األوراق المالیة شملی :رالمباش راالستثمار األجنبي غی)أدوات(أشکال  -2
   :التالیة

      ح لحاملها المشاركة في األربا قویح، منشأة ما كیةحصة معینة في مل لتمث كیةوهي أداة مل: ماألسه -2-1
رصة إلى ما ال نهایة إال واولة في البدض للتقادم فهي تبقى مترآجال استحقاق وال تتع لال تحم مواألسه، واإلدارة

  .ائهاررة لها بإعادة شدكة المصرالتصفیة أو قیام الش دعن

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

 .من أسهم

   :التالیةإن األسهم على أنواع مختلفة تقسم وفق األسس : أنواع األسهم –2-1-2

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

  طریق التظهیر وبدون الحاجة إلجراء القید في سجالت الشركة المصدرة

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

  االشتراك في اإلدارة

ي طتعو لیوجهات مختلفة محتاجة للتم هاردمختلفة اآلجال تص دیونیةم تاوأد تمثل السندات: اتدالسن -2-2
القیمة  نیة موة كنسبة مئدعالوة على الفائ قستحقااالاإلسمیة في تاریخ  هال على قیمتوفي الحص قالح هالحامل

   .ویةدأو المناولة الیظهیر یقة التجاریة بالتطررصة بالوفي الب هااولدت نویمک، اإلسمیة
   :اتدالسنخصائص  –2-2-1

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

  :على أنواع مختلفة تقسم وفق األسس التالیةات دالسنإن : اتدالسنأنواع  –2-2-2

 :اإلصدار شكلوفق   - أ
 .یمكن التنازل عنها بمجرد التسلیم  :السندات لحاملها -
 ایمكن التنازل عنه السندات التي تحمل اسم مالكها أو حاملها وال هي :السندات االسمیة أو المسجلة -

 .االقید في سجالت الشركة المصدرة لهء حتاج إلى إجراتبالتسلیم بل 
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  :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  -

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

 
  :القابلیة للتحویلوفق  -د
 .یمكن تحویلها إلى أسهم عادیة :سندات قابلة للتحویل -
 .تحویلها إلى أسهم عادیةال یمكن  :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  -

  والعمالتات والسلع دوالسن 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

  .لوخالل قیمة األص نم ولهاقب بوتکتسزمنیة معینة 

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

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

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

إن الخیار عبارة عن عقد بین طرفین احدهما مشتري الخیار واألخر بائع أو محرر الخیار  :عقود الخیارات –أ 
     من الطرف الثاني أي المحرر  )إذا ما رغب (وبموجبه یمكن للطرف األول أي المشتري الحق في أن یشتري 

فترة زمنیة حسب االتفاق  للطرف الثاني أصال معینا بسعر معین وفي تاریخ معین أو خالل )إذا ما رغب (أو یبیع 
  . وذلك مقابل أن یقوم الطرف األول أي المشتري بدفع عالوة آو مكافأة معینة للطرف الثاني
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     هي عقود تبرم بین طرفین المستثمر ومؤسسة مالیة تتیح ألحد أطراف العقد شراء  :مستقبلیةعقود الال –ب
أو بیع أصل معین إلى طرف آخر بسعر محدد متفق علیه مسبقا یسمى بالسعر المستقبلي على أن یتم التسلیم أو 

  .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
تقبال وبسعر محدد یسمى سعر التنفیذ وتحدد في هذه العقود مواصفات األصل كالكمیة والجودة وطریقة الحق مس

بحیث یتم التفاوض على كل هذه الشروط بین البائع والمشتري ویمكن  ،التسلیم ومكان التسلیم والسعر وطریقة السداد
 العقود اآلجلة وبالتالي تعد،تعریفها أیضا بأنها عقد بین طرفین أساسیین إما لبیع أو لشراء أصل معین في المستقبل

ل وتستعمله البنوك عملیات شراء أو بیع نهائیة وقانونیة ولكنها مؤجلة التنفیذ الفعلي إلى موعد یحدد في المستقب
والمستثمرین لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف في مجال االستثمارات الدولیة وتدفقات اإلیرادات وااللتزامات 

  .المستقبلیة

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

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

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

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

  زیادة درجة سیولة األوراق المالیة حیث یستطیع المستثمر شراء هذه األوراق وبیعها بسرعة والحصول على
قیمتها وانخفاض تكلفة الحصول على رأس المال األمر مما یؤدي إلى زیادة الطلب علیها وارتفاع ،أمواله متى أراد

الذي یشجع الشركات المحلیة على طرح المزید من اإلصدارات وهو ما یدفع في النهایة إلى تنشیط سوق األوراق 
 .المالیة

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

فیهرب بسرعة في حال .االقتصادیة واالجتماعیة  ،النوع من االستثمار دالة لعدة متغیرات كالظروف السیاسیة
حین یقوم المستثمر األجنبي ببیع حیازاته من األوراق المالیة ف ،االضطرابات ویتدفق بسرعة في الظروف المستقرة 

لذا یكون   .فقد یؤدي هذا إلى تقلبات أسعار الصرف أو أسعار الفائدة  أو كلیهما. أي انه یسحبها بسرعة المحلیة
مما قد یخلق مصاعب  ظي احد مصادر الخلل في حساب رأس المال في میزان المدفوعاتالمحف األجنبي االستثمار

  .إحداث األزمات المالیةومالیة لالقتصاد الوطني 
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التي ترجع إلى أن هذا النوع  المباشر غیراألجنبي  الستثمارففي كل األحوال تسبب الحركة الواسعة والمفاجئة ل -
من االستثمار تحكمه عوامل قصیرة األجل وسعیه الدائم نحو تحقیق األرباح السریعة إلى عدم االستقرار 

   :فغالبا ما یؤدي الدخول المفاجئ لهذه التدفقات إلى ،االقتصادي

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

أما في حالة الخروج المفاجئ لهذه االستثمارات فإنها تسبب تقلبات اقتصادیة حادة لالقتصاد الوطني وتدخله في  
   :أزمة من خالل

 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. 
  من النقد األجنبي للدولة المضیفةالدولیة  االحتیاطیاتاستنزاف. 

االستثمار في محفظة األوراق المالیة العدید من المخاطر على نحو ما یؤكده واقع األسواق المالیة في  یشوب -
  .مختلف 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 ذلوف سیاسیة وأمنیة واقتصادیة وائدة، ظرتقلبات أسعار الفام، التضخ، حاالت الکسادن ماالقتصادیة العامة 

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

 انخفاضالتضخم 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 األصول

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

البلد األصلي، فان المستثمرین األجانب قد یكونون على استعداد لالستثمار في األوراق المالیة للبلد لالستفادة من 
 األجانبمن المتوقع انخفاض عملة البلد األصلي، یمكن للمستثمرین حركة العملة، على العكس من ذلك، إذا كان 
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یشمل  األجنبیةرأس المال  أسواقالعائد على االستثمار في  الن یقرروا شراء األوراق المالیة في بلدان أخرى أن
التي یحققها المستثمر  الرأسمالیة األرباح، وبالتالي فان  األجنبیةالعائد المتحقق نتیجة التغیر في سعر صرف العملة 

قیام أحد المستثمرین المحلیین بشراء سندات أجنبیة وبعملة الین الیاباني  :مثال. العملة أسعارتتأثر بالتغیرات في 
 .إن انخفاض قیمة الین الیاباني أمام العملة المحلیة سیؤدي إلى انخفاض قیمة االستثمار،

المالیة فارتفاع  األوراق أسعارأو انخفاضه ، له تأثیر معاكس على ارتفاع سعر الفائدة إن  :ةدالفائ رسعطر مخا -
یفضل بیع في هذه الحالة سوف والسندات، الن المستثمر العادي  األسهم أسعارانخفاض  إلىسعر الفائدة یؤدي 

یداعالمالیة التي یملكها  األوراق  تأثیر أسعاروان درجة  .ألنها ستدر علیه عائدا اكبر مقابلها كودیعة في البنك وإ
 التي یكون موعد استحقاقها لفترات أطول تتأثر بتغیر أسعار المالیة وراقفاأل ،یختلف باختالف الفترة الزمنیةة ائدالف
 . التي یكون موعد استحقاقها لفترات اقصر المالیة وراقاأل أكثر من ةائدالف

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

  :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 معینة ال  :الصناعةطر مخا -
عندما تنظم نقابة عمالیة كبیرة في قطاع  ،فعلى سبیل المثال. تؤثر في غالبیة الشركات العاملة خارج تلك الصناعة

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

  .الشركات ذات الصلة باإلضراب

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

  .لألوراق المالیة

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 والذي  ،خاص
  .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 العملیات 

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

  .التغیر في حجم الطلب على منتجات المؤسسة -
  .التغیر في أسعار بیع منتجات المؤسسة  -
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  .مرونة الطلب على منتجات المؤسسة -
  .أي المدى الذي یمكن أن تكون فیه التكالیف الثابتة ⁾*⁽درجة الرفع التشغیلي -
   

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

  .المالیة مخاطرلالتسدید 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
ذلك بو    أي درجة اعتماد المؤسسة على القروض ⁾*⁽المخاطرة المالیة ودرجة الرفع المالي وهناك تالزم بین مقدار

   .لیة التي تتعرض لها المؤسسة من خالل قیاس درجة الرفع الماليالمخاطر الما تتحدد درجة

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

  .ق المالیة لالستثمار في أدواتها المختلفةویة أو الفصلیة إلى السوالسن

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 قومنخفضة ویت

  . األوراق
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