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 ماهية التمويل الدويل :01احملاضرة رقم 

 مفهوم التمويل الدويل: -1 

يشري مفهوم التمويل الدويل إىل الفجوة بني طلب وعرض رؤوس األموال بكافة أشكاهلا ،ويتألف مصطلح  
 التمويل الدويل من كلمتني: 

 العجز. أصحاب إىل الفائض انتقال رؤوس األموال من أصحابالتمويل : ✓
يعطي هذا اجلزء صفة الدولية أو الالحملية هلذا التمويل ،أي يكون التمويل خارج احلدود   الدويل: ✓

 السياسية لدول العامل. 

 ختتلف أمهية التمويل الدويل حسب وجهات نظر الدول املتلقية والدول املاحنة .  أمهية التمويل الدويل :  -2

 املتلقية : أمهية التمويل الدويل ابلنسبة للدول -2-1

 تدعيم خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ✓
 رفع املستوى املعيشي للسكان كدعم االستهالك احمللي مثال .  ✓
 مواجهة العجز يف ميزان املدفوعات وسد الفجوة بني الدائن واملدين. ✓
وحتسني جودة  تفعيل املشروعات املمولة عن طريق االستثمار األجنيب،وابلتايل توفري مناصب الشغل  ✓

 االنتاج وقد يؤدي ذلك إىل انتاج السلع القابلة للتصدير . 

 أمهية التمويل الدويل ابلنسبة للدول املاحنة:  -2-2

 سيادة اهلدف السياسي على اهلدف االقتصادي واالجتماعي.  ✓
 حتسني صورة اجلهة املاحنة أمام دول العامل.  ✓
 ة لتصدير سلعها. تصريف الفوائض  السلعية ،أي البحث عن أسواق جديد  ✓
 محاية بعض القطاعات االنتاجية كالزراعة مثال .  ✓

 أمهية التمويل الدويل على املستوى العاملي:  -2-3

تسيري التجارة اخلارجية،إذ يؤدي أي اخنفاض يف السيولة العاملية لتمويل   يعترب التمويل الدويل شراين
التجارة الدولية إىل انكماش يف العالقات االقتصادية بني الدول وحىت السياسية ،مما يؤدي إىل تقلص معدل النمو  

 االقتصادي.

 عناصر النظام املايل الدويل:  -3



متويل دويل                                                            السنة أوىل ماسرت اقتصاد نقدي بنكي    

 

2 
 

نظام االقتصادي .)يتكون النظام االقتصادي  من ثالث أركان  يعد النظام املايل أحد الركائز األساسية لل 
(،وإذا حقق النظام التجاري العاملي والنظام النقدي الدويل  النظام النظام املايل ،النظام النقدي ،النظام التجاري:

 استقرارا يرجع ذلك إىل سالمة وكفاءة  النظام املايل. 

 ركائز أساسية كما موضحة يف الشكل اآليت:  ميكن تلخيص عناصر التمويل الدويل إىل ثالث   

 

 

 االقراض  تدفق األموال  

 

 األفراد - األفراد- 

 املؤسسات- املؤسسات - 

 احلكومات-                                                                             احلكومات  - 

 

 

 

 قبوالت بنكية   

 أوراق جتارية                                                                                     السندات                          

 أذوانت اخلزانة                                                                                          

 األسهم                                                                                     ودائع ألجل 

 تثمرين املقرتضني واملشاركني . هم الركيزة األساسية للنظام املايل الدويل ويتكون من املساملتعاملون :-3-1

 متثل األسواق املالية الدولية الشبكة االساسية اليت تنتقل من خالهلا رؤوس األموال وتنقسم إىل : األسواق:-3-2

 عناصر النظام املايل الدويل

املتعاملون  املقرتضون املستثمرون

السماسرة والبنوك-املشاركون :  

شركات التأمني -شركات االستثمار  

صناديق التقاعد-بنوك وصناديق االدخار  

منظمات اقليمية -منظمات دولية  

األرابح   تدفق العوائد

قد ن األسواق  رأس املال 

 األدوات
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:يتم التعامل فيه أبدوات مالية قصرية األجل ترتاوح مدة استحقاقها من يوم إىل سنة،كما  أسواق النقد ✓
 على أسعار الصرف كما أهنا تعكس دينا حمددا . تتأثر ابلتغريات اليت تطرأ 

:يتم فيه التعامل أبدوات مالية طويلة األجل كاألسهم  كما تؤثر أسعار الفائدة بدرجة  املالرأس أسواق  ✓
 كبري يف حركة رؤوس األموال، كما أهنا تضمن حق امللكية . 

  الشكل السابق . :ختتلف األدوات ابختالف نوع السوق واملدة كما موضحة يف األدوات -3-3

 أشكال التمويل الدويل:  -4

 :يلي فيما يتوضح كما رئيسية  أشكال ثالث  وفق الدويل التمويل يكون
  ما  مستثمر قيام أنه  على  الدويل التمويل من الشكل هذا يعرف :املباشر األجنيب اإلستثمار-4-1

 تعلق فيما القرار اختاذ يف املشاركة  على  القدرة  المتالك  تؤهله  أجنيب مشروع رأمسال من % 10 حصة بتملك
 عمومية شركات شكل يف كانوا سواء مستثمرين من املباشرة األجنبية  اإلستثمارات  وتنفذ   .وتسيريه املشروع إبدارة
 املتعددة  الشركات"ب يعرف فيما أساسا  يتمثلون خواص مستثمرين قبل من أو  للدولة مملوكة  تكون النشاط  دولية

 حيث  من تعاريفها ختتلف إذ  .العامل دول يف هلا عديدة فروعا متلك برى ك شركات مبثابة  تعترب اليت"اجلنسيات
 . الشركات وبقية اجلنسيات متعددة  شركة بني  التفرقة يف إليه يستند  الذي  األساس

  اليت ابملعامالت  القيام أنه على املالية احملفظة يف اإلستثمار يعرب :املالية احملفظة يف اإلستثمار -4-2

 وجتدر  .الدولية املالية  األسواق مستوى  على )دين أوراق( ابلسندات  أو  )ملكية أوراق( ابألسهم سواء تتعلق
 تقيد  املشروع إدارة  يف التدخل من متكنه اليت التصويتية  القوة حاملها متنح  اليت األسهم حيازات أن إىل اإلشارة

 . املالية احملفظة يف اإلستثمار حساب  يف تدخل وال  مباشر استثمار أهنا على  .
 فيه تلتزم أجنبيني طرفني بني تعاقدي التزام عن الدولية القروض  تعرب : الدولية واملساعدات القروض -4-3

 يكون وقد اثبتا يكون قد حمدد فائدة وبسعر عليها متفق لفرتة  مقرتضة جهة إىل مالية قيمة بتحويل مقرضة جهة
 و  القواعد عن بعيدا ميسرة شروط  وفق تتم اليت التحويالت كافة أهنا على فتعرف الدولية  املعوانت أما .متغريا

 من أمهها املنح والقروض امليسرة . و  السوق لظروف وفقا السائدة  التجارية األسس
 مصادر التمويل الدويل:  -5
 : إىل الزمنية  اآلجال حيث من تنقسم الدولية  الرأمسالية التدفقات إن

 .األجل قصریة تدفقات ✓
 .األجل طويلة تدفقات ✓

 : إىل الدائنة اجلهات حسب  تنقسم كما
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 .رمسية مصادر ✓
 .رمسية غری مصادر ✓

 تسهيالت يف تتمثل فإهنا اخلاصة املصادر أما األطراف  متعددة تكون قد  كما ثنائية  الرمسية  املصادر تكون وقد
 .املباشرة االستثمارات  إىل ابإلضافة  الدولية  والسندات  املصرفية والقروض املوردين

 اليت واملساعدات القروض  تلك يف الدويل التمويل يف الثنائية  املصادر تتمثل: الثنائية التمويل مصادر -5-1-
 املاحنة الدول حكومات  بني  جتري مفاوضات عدة بعد  القروض  هذه منح  ويتم املختلفة احلكومات  بني تعقد

 :حول املفاوضات  هذه عادة  وتدور  للقرض املتلقية  الدول وحكومات
 كيفية ، القرض من والسحب االتفاق طريقة ،االرتباط  مصاريف ،الفائدة معدل ، استحقاقه أجل ،القرض قيمة

 .وجدت إن السماح فرتةو  السداد
 :  األطراف متعددة التمويل مصادر -5-2

 التمويل مؤسسات  :مها أساسيني  مصدرين يف األطراف متعدد ويل الد  للتمويل الرمسية املصادر تتمثل
 .اإلقليمية التمويل ومؤسسات الدولية

 ة( خاص ومؤسسات  )أفراد خاصة جهات من املمنوحة القروض األموال لرؤوس الرمسية  غري ابلتحركاتأما فيما خيص 
 لرؤوس  الدولية  التحركات  من النوع هذا أیخذ و  اخلاصة آو  العامة املؤسسات أو  األجنبية  الدول حكومات إىل

 : التالية الفرعية األشكال األموال
 ما دولة  يف واملصدرة املنتجة الشركات متنحه، التصدير  قروض أحياان  عليها ويطلقموردين: تسهيالت ✓

 املاحنة الشركات من وخدمات سلعشراء  يف القرض هذا حصيلة وتستخدم أخرى  دولة يف للمستوردين
 10 إىل يوما 360فرتات زمنية ترتاوح مدهتا من  أساس  على  القروض  هذه عقد  يتم  ما وعادة  ,لالئتمان
 .سنوات

 بغرض النامية للبالد  األجنبية التجارية املصارف متنحها األجل قصرية قروض  وهيمصرفية: تسهيالت ✓
 . األجنيب النقد حصيلة  يف ومؤقت مومسي عجز متويل
 لتوظيف  واسعا جماال  متثل أهنا كما التمويل على  للحصول رئيسيا  مصدرا تعترب: الدولية املالية األسواق ✓

 . احلدود عرب الفائضة األموال
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 تسهيالت موردين  

 

 قروض مصرفية                            

ثنائية                                                                            استثمارات مباشرة                         

                          
ة  متعددة األطراف                                                                    سندات دولي                     

 يوضحه كما متزايدا منوا الدولية  الرأسالية  التدفقات خالل من الدويل التمويل شهد : الدويل التمويل تطور-6
 2000 سنة  سجله  مبا مقارنة  دوالر تريليون11.8حبوايل 2007 سنة  له  مستوى  أقصى بلغ أين أدانه الشكل

 :إىل ابألساس التطور هذا يعزى أين ، 1980 سنة  دوالر تريليون0.5 و  دوالر تريليون4.9 ب
 األموال؛ رؤوس  حركة على  الضوابط من واخلد املايل التحرير موجة انتشار ✓
 العاملية؛  االقتصادايت بني واالقتصادي املايل الرتابط وازدايد املالية  العوملة  تطور ✓
 التمويلية؛  احلاجيات من زاد الذي العاملي االقتصادي االزدهار ✓
 .التكنولوجي التطور بعل املالية واألسواق البنوك  عمل آليات تطور ✓

 اهنيارات من األزمة هذه  سببته ما نتيجة  وذلك دوالر تريليون  2.2ب 2008  سنةوبلغ  مستوى التدفقات  
 أوساط  يف الثقة عدم حاالت تزايد املالية، األسواق مستوى  وعلى املالية واملؤسسات للبنوك ومتعددة  كبرية

 الكبري السليب األثر حجم يربز ما  وهو  العاملية، التجارة تدهور مع  خصوصا التمويل حاجيات تراجع املستثمرين،
 .العاملي اإلقتصاد على الكبرية السلبية تداعياهتا ويفسر املايل القطاع على 2008 سنةل العاملية املالية لألزمة

 

حسب األجلالتدفقات الرأمسالية  امجايل  

 تسهيالت ص.ن.د
 حتركات ق.أ حتركات ط.أ 

 امجايل التدفقات حسب مصادر االقراض

 مصادر رمسية مصادر غری رمسية
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 مؤسسات التمويل الدولية  :02احملاضرة رقم 

حبثت دول العامل يف اعقاب هناية احلرب العاملية الثانية على اجياد اسس النظام النقدي الدويل وقواعد للتعاون  
يف العامل ومن امهها صندوق النقد   عن انشاء مؤسسات اقتصادية   برينت وودز  الدويل وابلفعل مت االعالن يف مؤمتر

 الدويل . الدويل و البنك 

I.  صندوق النقد الدويلFonds Monétaire International : 
سنة   189" ليصل عدد اىل    1944دولة سنة    44مت أتسيس هذا الصندوق يف مؤمتر برينت وودز بتوقيع  

2018  " 
 أهدافه : جاء حسب املادة األوىل من اتفاقية الصندوق النقد الدويل على حتقيق األهداف التالية :   ➢
 تشجيع التعاون النقدي الدويل .  ✓
 حتقيق النمو " املتوازن " يف التجارة اخلارجية .  ✓
 .  ارتفاعا واخنفاضا % 10تعديل العمل على ثبات واستقرار اسعار الصرف  ✓
 الدول االعضاء ببعضها البعض . ارتباط عمالت  ✓
 تسهيل منح املوارد املالية للدول االعضاء واالصالح االختالالت يف ميزان املدفوعات .  ✓
من االتفاقية على دول األعضاء    06تشجيع الرقابة على حركة رؤوس االموال كما جاء يف املادة   ✓

 واملستمرة حنو اخلارج .  الكبرية ملواجهة التدفقات
II. البنك الدويل  : 

 تعريفه :  .1

هو احد منظمات اتفاقيات برينت وودز ، جاء من اجل إعادة إعمار و بناء اقتصادايت الدول اليت مت  
تدمريها خالل احلرب العاملية الثانية ، ويعترب االسم الرمسي للبنك الدويل هو " البنك الدويل إلنشاء والتعمري " مقره  

 األوربية (. واشنطن )أول قرض مت منحه للدول 

منذ    " مالباس  "ديفيد  ) مستشار محلة    09/04/2019رئيسه  وزير اخلزانة االمريكية  ، انئب مساعد 
 عضو . 189الرئيس ترامب (، يبلغ عدد أعضاء البنك الدويل 

 أهدافه :   .2
 تشجيع االستثمارات الدولية ؛  ✓
 املساعدة على إعمار ، بناء وتنمية اقتصادايت الدول األعضاء ؛ ✓
 االستثمارات اخلاصة ابخلارج ؛ ترويج  ✓
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 التنسيق بني القروض املعطاة؛   ✓
 تسيري العمليات وذلك أبخذ بعني االعتبار )التأثريات االقتصادية لالستثمارات الدولية ( ؛  ✓
 إقراض الدول من أمواله اخلاصة أو إبصدار سندات قروض االكتتاب الدويل.  ✓

 مؤسسات البنك الدويل :  .3
 سمني رئيسني مها :  ينقسم البنك الدويل إىل ق

 ". BIRDالبنك الدويل إلنشاء و التعمري  "   ✓
 . 1960" سنة IDAرابطة ) مؤسسة ( التنمية الدولية "  ✓

 لتقدمي املساعدات املالية للدول النامية اليت ال تستطيع  الوفاء بشروط البنك الدويل .          

 * يوجد للبنك الدويل ثالث مؤسسات فرعية مها :                    

 .1957مؤسسة التمويل الدولية  ✓
 . ICSID  "1966املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار " ✓
 .MIGA   "1988هيئة ضمان االستثمار متعدد األطراف "   ✓

 البنك االستثمار األورويب:   .1
)  1958أتسس     عشرة  بريطانيا10بني   " دول    - بلجيكا   -هولندا  -ايطاليا  -أملانيا-فرنسا  -( 

 اليوانن" ومن أهم أهدافه :  -الدمنارك  - لوكسمبورغ    -ايرلندا
 حتقيق معدالت منو يف الدول األعضاء ؛  ✓
 تشجيع أساليب التكامل االقتصادي؛  ✓
النامية وغالبا ما تعقد قروض البنك    تقدمي قروض للمسامهة يف إنشاء املشروعات يف الدول ✓

 سنة ؛  20سنة إىل  12على أجال زمنية 
 طرح سندات يف أسواق املال الدولية .  ✓

 البنك التنمية اإلفريقي :  .2
يهدف تقدمي مساعدات مالية لدفع    1963أنشأت جمموعة من الدول اإلفريقية هذا البنك
الدول   واالجتماعية يف  التنمية االقتصادية  وتتكون من موارد من حصص دول  عجلة  األعضاء 

األعضاء املدفوعة من رأس املال ابإلضافة إىل القروض اليت يتمكن احلصول عليها من األسواق 
املالية أو من األعضاء ، ويستخدم البنك موارد يف متويل املشروعات االستثمارية يف الدول األعضاء  

داد من انحية وحسب اجلدوى االقتصادية  وتتحدد شروط اإلقراض حسب طاقة كل دولة على الس
 للمشروع املمول من انحية أخرى. 
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 بنك التنمية األسيوي :  .3

إنشائه على   يهدف متويل املشروعات املختلفة داخل الدول األسيوية ، ويعمل البنك منذ  1965مت إنشاؤه سنة   
تدفقات رأس املال الداخل وذلك عن طريق املسامهة يف متويل مشروعات  وحفز    تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة

البنية األساسية مبنحها قروض بشروط ميسرة ، كما يقدم البنك قروضا لتمويل جانب من تكلفة إنشاء املشروعات  
 . الالزمة لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضاء 
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 سوق الصرف األجنيب : 03احملاضرة رقم 

 تعريف سوق الصرف األجنيب: -1
 وسوقوشراء.  بيع  املختلفة  الدولية العمالت تبادل فيه جتري الذي  يعرف سوق الصرف ابملكان

 البائع  جيمع معني مبكان  حمددا ليس أنه  إذ ،التجارية أو  املالية األسواق كغريها من  ليست الصرف
 .واملشرتي

ميكن تعريفه أبنه سوق نقدي ال يتوقف، حيث يتم املتاجرة يف العمالت العاملية يف املعتاد من  ما ك
خالل مساسرة، ويتم شراء وبيع العمالت األجنبية بشكل دائم ويف آن واحد من خالل األسواق احمللية  

ميكن تعريف سوق  مما سبق  .والعاملية وتزداد استثمارات التجار أو تقل يف قيمتها حسب حتركات العملة
الصرف أبنه سوق نقدي ذو طابع عاملي يتم فيه مبادلة العمالت بعضها ببعض بدو ن توقف وابستخدام  

 . احلديثةو وسائل االتصال التقليدية 
 : ينشط يف سوق الصرف أربعة متدخلني رئيسيني سوق الصرف: عناصر - -2
جارية واملؤسسات املالية يف سوق الصرف عن  تتدخل البنوك الت  البنوك التجارية واملؤسسات املالية:-2-1

طريق املتداول الذي يقوم بشراء وبيع العمالت األجنبية سواء حلساب البنك الذي يعمل فيه أو للبنوك يف إطار ما  
 يعرف ابلسوق ما بني البنوك أو للزابئن من أفراد ومؤسسات. 

من النقد األجنيب الناجتة   احتياجاة تتدخل املؤسسات يف سوق الصرف لتغطي األفراد واملؤسسات: -2-2 
التجارية واملالية، أو للتحوط من خماطر الصرف، من خالل التعامل يف األسواق اآلجلة واملشتقة   تعن معامال

م اخلاصة من النقد األجنيب  هتكعقود املبادلة، اخليارات واملستقبليات. ويلجأ األفراد لسوق الصرف لتغطية احتياجا
، العالج، الدراسة ...اخل. وما جتدر اإلشارة إليه أن حجم هذه املعامالت صغري جدا وال ميثل  الناجتة عن السفر

 .إال نسبة ضعيفة من إمجايل ما يتم تداوله يف سوق الصرف
األصل أن البنك املركزي ال يتاجر ابلعملة األجنبية يف سوق الصرف، وتدخالته يف   البنوك املركزية:-2-3

ار سياسة احلفاظ على نسبة التبادل أي سعر الصرف. وخيتلف حجم وطريقة تدخل هذه  هذا السوق أتيت يف إط
البنوك حسب نظام الصرف املعتمد، ففي األنظمة العائمة نالحظ أن التدخالت املباشرة للبنوك املركزية يف سوق  

دل الفائدة. يف  الصرف قليلة، وتعتمد عوض ذلك للتأثري يف سعر الصرف على أدوات السياسة النقدية مثل مع 
األنظمة الثابتة، جند أن تدخل البنوك املركزية أمرا اثبتا يف سياستها ويتكرر كلما حاد سعر الصرف عن السعر  

 الثابت، ويتطلب ذلك استخدام البنك املركزي أداة السوق املفتوح للتأثري على مسار العرض والطلب
يف صفقة أوراق مالية ينفذ أوامر العمالء    أو الوسيط، وكيل  broker : يعترب السمسارالسماسرة2-4

لشراء أو بيع أوراق مالية أو سلع مقابل تقاضي عمولة أو رسم يسمى رسم الوساطة وميكن للوسيط أن ينتمي إىل  
 . شركة عضو يف البورصة أو أن يكون هو نفسه 
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النشاطات اليت يقوم ا املتعاملون  ميكن التمييز بني ثالثة عمليات ضمن العمليات يف السوق الصرف:  -3
 .يف سوق الصرف

ميثل التحوط أحد األدوات املستخدمة يف تقليل وحتييد املخاطر النظامية، وقد   :(التحوطالتغطية )-3-1
عرف بشكل عام ابنه اإلجراءات املتخذة لتقليل أو الغاء املراكز املعرضة للخطر، وهو ما يعين اختاذ مركزين 

اخلسائر احملققة ألحد املراكز ينبغي أن توازن أرابح املركز اآلخر، وهو يعرف أبنه اختاذ مركزا ن أخمتلفني حبيث 
معاكسا للمركز األصلي ابلعملة األجنبية اليت تتسبب ابخلطر وأن أي ربح أو خسارة من املركز األول تعوض كاملة  

 . من املركز الثاين
ا وأن تتم الصفقة ابلعملة األجنبية ،فتوقع املستورد  أشهر حول استرياد سلعة م 3:اتفاق يف غضون  مثال

ارتفاع قيمة العملة األجنبية مستقبال أمام العملة احمللية فوجب علية شراء العملة األجنبية فورا وذلك من أجل  
أو   أشهر فإن التغطية اليت قام هبا املستورد عن طريق البنك  23التغطية .إذا كان سعر العملة األجنبية ارتفع بعد 

 الوكيل مربرة والعكس تعترب خسارة يف حالة اخنفاض العملة األجنبية أما العملة احمللية . 
وتعين تعرض املتعامل اراداي للخطر نظري أرابح كبرية يتوقعها يف املستقبل، كما   هي اجملازفة  املضاربة: -3-2

آبخر أمال يف حتقيق أرابح رأمسالية.  حتمل درجة عالية من املخاطرة ولكنها مدروسة يشكل أو  هناتعرف أب هناأ
ابلتوقعات، فيقوم اعتمادا على ذلك بفتح مركز بعملة ما يف سوق الصرف على أمل   اجملازفة وغالبا ما يرتبط سلوك 

 أن حيدث تغري مالئم يف سعر الصرف فيحقق أرابح، ويف الوقت نفسه يقبل ابحتمال حتقيق اخلسارة.  
يقوم بشراء العملة األجنبية على أمل أن يرتفع سعر صرفها )قيمتها(، فيقوم بيعها، وحيقق من وراء   :ثالم

 . ذلك أرابح، ويف حالة عدم حتقق توقعاته، سوف حيقق خسارة
تؤدي عدم كفاءة سوق الصرف إىل حدوث فروقات يف أسعار صرف نفس   التحكيم )املوازنة(: -3-3

املختلفة، وابلتايل تتيح هذه الفروقات للمتعاملني فرص لتحقيق أرابح. إن عملية شراء   العمالت يف املراكز واملواقع
العملة يف سوق يكون فيه سعرها منخفض، وإعادة بيعها يف سوق آخر يكون فيه سعرها مرتفع، تسمى بعملية  

 . أرابح بدون خماطر هبااملراجعة أو املوازنة. وينتج عن هذه العملية ابلنسبة للعميل الذي قام 
 :ميكن حصر اخلصائص الرئيسية لسوق الصرف يف النقاط التالية خصائص سوق الصرف:-4

 حجم التداول الكبري؛  ✓
 سوق تغلب عليه املعامالت ما بني البنوك؛  ✓
 سوق حر وسوق منظم ؛  ✓
 . هيمنة الدوالر على املعامالت يف سوق الصرف ✓

 سوق يف جمراها أتخذ  اليت املعامالت من أنواع عدة توجد  األجنبية: العمالت  سوق يف تتم اليت املعامالت -5
 : وهي األجنبية العمالت
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 Spot Transaction الفورية : الصرف عمليات -1- 5
 على التعامل يتم  التجاري ،حيث العمل أايم من يومني تسويتها تستغرق األجنبية العمالت  وبيع لشراء عقود هي

 بيوم اليوم هذا ويسمى املتبادلتني للعملتني يوم الصرف أو  سعر فيه  اعتمد الذي  اليوم  وهو  اليوم، عليه يتفق سعر
 العملية أو يوم االجتار ابلعمالت .  إجراء

: متت صفقة شراء عملة الدوالر مقابل األورو وعملية التسوية بعد يومني ،فتكون قيمة التبادل على أساس  مثال 
 ساعة مع أخذ بعني االعتبار يوم غلق البنوك .  48العملتني بعد كم يساوي قيمة 

 Forward Transaction :اآلجلة الصرف عمليات - 5-2      
 التعاقد حمل العملة بشراء الطرفني أحد  فيه يتعهد عقد أبنه العمالت اآلجل على  اآلجلة  ابلعقود أيضا   وتسمى

  .التعاقد  اتريخ يف حمدد سعر لقاء  عليه متفق مستقبلي اتريخ يف العملة هذه  ببيع الذي يتعهد اآلخر الطرف من
 . اآلجل الصرف عقد لتحرير األول اليوم من اآلجل الصرف سعر  احتساب يتم  أنه أي

     Currency Futures Contracts : املستقبلية الصرف عمليات -5-3    
 كمية بتأمني وعد على احلصول احلال بطبيعة تعين هذه الشراءالعمالت  على املستقبلية ابلعقود أيضا   وتسمى

 .  املستقبل يف حمدد  اتريخ  يف  األجنبية املرغوبة العملة من معينة
 Swap Operations املبادلة: عمليات -5-4  

 قام اليت عملته اآلخر الطرف إىل الطرفني من كل يعيد أن على  خمتلفني  طرفني بني أخرى  بعملة عملة مبادلة  وهي
 عملية إبرام عند السائد اآلين الصرف سعر أساس على  مبين املبادلة عقد  عند عليه يتفق صرف بسعر بتبديلها
 . التبديل عملية إبرام عند مبادلتهما متت اللتني العملتني  بني  الفائدة سعر فرق حيددها  خصم  أو  وعالوة املبادلة،
ودوالر )تبيع الدوالر لشراء األورو( وكان سعر الفائدة على الدوالر  عند شراء زوج من العمالت أورو مثال:

0.25  1واألورو  0.75تكون هفي هذه احلالة سواب موجبة بقدر   والعكس عند البيع يكون سواب
 سالب ألن املعدل املتبع مرتفع. 
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   :املخاطر املرتبطة بعمليات الصرف األجنيب وتقنيات التغطية04احملاضرة رقم 

 :األجنيب الصرف خماطر عمليات-أوال 
 يلي:  فيما توضيحيا ميكن خماطر عدة عمى  الصرف سوق يف التعامل ينطوي

واليت   العملة  قيمة تغريات بسبب تنشأ فهي وضوحا، املخاطر أكثر من وتعد )السيولة(:املالية املخاطر-1
 .الصرف أسعار تعومي نظام ظل يف ابستمرار تتكرر التقلبات  وهذه  األحيان، بعض يف مفاجئة  بصورة  حتدث

 متطلبات  مواجهة على املرتتبة املخاطر وهي تلك  املقابل، الطرف خبطر كذلك وتسمى :االئتمانية املخاطر -2
 الوفاء على معه املتعامل الطرف مقدرة  عدم عن تنشأ اليت تلك  أهنا أي  ،  املتعامل عليها حيصل اليت التسهيالت
 .ليا احملددة األوقات يف التعامل اباللتزامات
 :يؤدي إىل خسارة املبلغ االمجايل.  خطر التسليم ✓
 : يعمل املتعامل على إعادة تشكيل وصياغة الدينخطر القرض  ✓

 األرصدة  عمى احلصول يف صعوبة جيد عندما البنك ليا يتعرض اليت املخاطر يف وتتمثل :التمويل خماطر -3
 ساعة  24 ملدة  املودعة النقدية الودائع على  مرتفعة فائدة أسعار سداد إىل ويضطر املصريف نشاطه  لتمويل الالزمة

 .األجنبية ابلعملة احلساابت أحد  متويل أجل من
 عمالتللاملفتوحة   املراكز تقييم  عملية  عن ينجم قد  :املفتوحة املراكز تقييم إعادة عن  النامجة املخاطر-4

 مالت للع املفتوحة ركز  ا امل كافة  تقييم يتم حيث ر،ه ش كل مرة عادة  جتري  واليت كنبلل  خسائر حتقق األجنبية
 . التقييم  إعادة ه في يتم الذي  اليوم عمل ايةهن يف  السوق يف نلمع سعر ىلأع أساس ىلع األجنبية

 سواء اخلارج مع األجنبية ابلعمالت ابلتعامل املخاطر ذهه قلوتتع :التنظيمية التغریات على  املرتتبة  املخاطر -5
 .األجنبية العمالت قبةملرا املنظمة القوانني تغري بسبب التجارية املشروعات أو  بنوكلل  ابلنسبة

 أن ذلك واالسترياد التصدير اتمليبع املتعمقة املخاطر ي هو  :التجارية ابلعمليات املرتبطة الصرف خماطر -6
 خطر يكون وبذلك  الصفقة، ابرام حلظة اآلين السعر عن فلخمت صرف بسعر  يتم أن  ميكن اتليالعم ذه ه  تسديد
 .ليه ع واالتفاق يات لالعم ذهه تسديد بني  يوجد أن ميكن الذي الزمين الفارق نتيجة هو  الصرف

 تقنيات تغطية خماطر  عمليات الصرف األجنيب : –اثنيا 
 تقلبات  خماطر ختفيض إمكانية توفرها اليت التغطية  تقنيات بعض استخدام إىل الشركات  جمموعة تلجأ

 وهي:  خارجية تكون أن وأما  داخلية تكون أن إما التقنيات وهذه الصرف أسعار
 :األجنيب  الصرف  ملخاطر الداخلية التغطية تقنيات -1

 العالقات املالية عن تنتج واليت العملة خماطر لتخفيض للمجموعة  املالية اإلدارة تتبعها اليت السياسات يف وتتمثل
 ... كالبنوك اجملموعة  خارج أخرى أطراف مع عقود  يف الدخول بدون  هلا التابعة الوحدات بني
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 جتري وان اجملموعة داخل البعض بعضها مع تتعامل اليت الشركات التقنية  هذه  وتتبع :املقاصة تقنية 1--1
  يف االحتفاظ  ومن األخرى اجتاه منهما بكل واخلصوم()األصول اخلاصة واملطلوابت املستحقات  بني املقاصة
 الوحدات بني  تتم اليت املدفوعات عدد من سيخفض األسلوب وهذا األجنيب ابلنقد مكشوف مبركز دفاترها

 .  اجملموعة داخل املختلفة
 وهو .اثلث طرف وبني بينها أو  البعض بعضها الوحدات  هذه  بني هذه التقنية  تستخدم :املطابقة تقنية-1-2

 نفس يف منها واخلارجة إليها الداخلة األجنبية  النقدية التدفقات تطابق يف االقتصادية  الوحدات تتبعه أسلوب
 .  تقريبا املواعيد

 التقنية  وهذه  الشركات بني السارية  االئتمانية الشروط  تعديل به ويقصد  :والتأخری التعجيل تقنية -1-3
 موعد  يف مايل التزام سداد به يقصد فالتعجيل.اجملموعة  داخل خمتلفة بوحدات املعلقة للمدفوعات ابلنسبة تتبع

 .  استحقاقه عن مبكر
 البضاعة  اتريفو  إصدار إىل املصدر يلجأ أن يف التقنية  هذه  تفيد : األجنبية ابلعملة الفواتری تقنية-1-4

 إصدار املصدر ،ويفضل التغطية لتوفري اجل صرف سوق هلا اليت ابلعملة أو  ثباهتا يف يثقون اليت ابلعملة املشحونة
 على ينطبق الشيء ونفس الصرف سوق أخطار من يتعرض  ال  حىت دولته  بعملة  للخارج املصدرة البضاعة فواتري

 .املشرتيو أ املستورد
 زايدة خالل من وذلك امليزانية يف واخلصوم األصول بنود  إدارة به ويقصد: واخلصوم  األصول إدارة-1-5-

 التدفقات  زايدة  الوقت  نفس ويف قيمتها ارتفاع املتوقع  من بعمالت  للشركة النقدية  للتدفقات  املكشوف املركز
 النقدية التدفقات موازنة على العمل أو  قيمتها ختفيض املتوقع من بعمالت  و  الشركة  من اخلارجية النقدية
 . العملة بنفس  كانت إذا منها اخلارجية النقدية التدفقات مع  إليها الداخلة

 : األجنيب الصرف ملخاطر اخلارجية التغطية تقنيات -2
أسعار   تقلبات خماطر لتغطية  خارجي  أخر طرف مع  تعاقدية عالقات يف الدخول اخلارجية ابلتقنيات ويقصد
 يلي:  فيما تتمثل التقنيات  هذه  وأهم الصرف

 يقوم  فإنه شهور  ثالثة بعد تستحق أجنبية  بعملة مبالغ املصدرين احد كان فإذا:األجل قصری االقرتاض   -2-1
 . وفوائده  القرض قيمة اآلجلة  املالية مستحقاته تغطى حبيث شهور ثالثة  ملدة العملة  بنفس قرض على ابحلصول

 بكمبياالت املستوردة السلعة  قيمة تسديد  يكون عندما:األجنبية ابلعملة املسحوبة  الكمبياالت خصم -2-2
 لدى الكمبياالت  خصم على يعمل قد املصدر فإن، خمتلفة  آجلة الستحقاقات املصدر  لصاحل املستورد يسحبها

 .اخلصم بعملة  قام الذي للبنك يدفعها عمولة مقابل فورا قيمتها على  واحلصول املستورد دولة يف البنوك احد
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 إحدى إىل األجنبية  ابلعملة املالية مستحقاهتا الشركة  تتبع  أن وهو :الديون حتصيل لشركات اللجوء -2-3
 شركة  وتصبح هلا املستحقات  هذه من نسبة  عن التنازل  مقابل factoury compay الديون  حتصيل شركات 
 .  دائنا احلالة هذه  يف الديون حتصيل

 من كثري يف احلكومية  الوكاالت بعض تعمل:الصرف خماطر لتغطية حكومي ضمان على احلصول-2-4
 لتغطية وكذلك  ، ابلتصدير املرتبطة االئتمانية املخاطر لتغطية ضماانت بتقدمي  الصادرات تشجيع  على البلدان
 .  الصرف سعر تقلبات خماطر
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 األسواق املالية  الدولية  : 05احملاضرة رقم 

 يقصد هبا السوق اليت تشمل جمموعة من الرتتيبات اليت من خالهلا تتداول الوراق املالية )السندات(            
 . كاألسهم والسندات ابإلضافة إيل املشتقات املالية )عقود اخليارات املالية والعقود املستقبلية واآلجلة(    

 أسواق األسهم الدولية: -أوال

   نبيةج األ املؤسسات كانت أين العشرين، القرن مثانينات  من بداية  ابألساس الدولية  هماألس سوق تطور 
 مصدرأصبح   وشراء بيعا  التداول عملياتل السوق هذا ومع توسع .األمريكية مسه األ أسواق يف أسهم تطرح
 من جهة أخرى.  املالية املخاطر وجتنب املالية  احملفظة ع لتنوي آليةو  جهة من للمستثمرين ربح

 يف:  الدولية  املالية  األسواق يف الفاعلة األطراف أهم  تربزالدولية: املالية األسواق يف الفاعلة  األطراف-1
 األسهم أسواق يف الفاعلة األطراف أهم من السيادية  الثروة صناديق تعترب: السيادية الثروة  صناديق  -1-1

 هبا قامت عديدة لشركات مايل إنقاذ  عمليات أعقباهتا اليت 2008 العاملية  األزمة املالية  بعد  خصوصا الدولية،
  العاملي واالقتصاد الدولية  املالية األسواق يف  دورها على  والرتكيز  تزايد االهتمام إىل أدى مما الصناديق هذه

 اقتصادية ألغراض هاأوتنش الدولة  اه متتلك خاص غرض ذات ترتيبات أو  استثمار عموما.كما أهنا تعرف صناديق
 : رئيسية  فئات مخسة إىل الدويل النقد صندوقحسب   السيادية الثروة صناديقوتنقسم .كلية

 . عموما واقتصادها الدولة  ميزانية  محاية الرئيسي هاهدف يكون :االستقرار صناديق ✓
 . املستقبلية  الجياأل  حقوق محايةها هدف :االدخار صناديق ✓
 هاإنشائ يتم ، احتياطية كأصول أصوهلا حتتسب اليت الشركات وهي  :االحتياطية االستثمارات شركات ✓

 .اإلحتياطات على  العائد زايدة بغرض
 . تماعيةجواال اقتصادية عمشاري حتقيق على  تعمل اليت الصناديق وهي  :التنمية صناديق ✓
 .التقاعد احتياطات طوارئ صناديق ✓

 أوعية  أهنا على  خمتصر بشكل التحوط  صناديق تعرفكما أهنا   1949أنشأت سنة  : التحوط صناديق -1-2
 وإتباع األصول من واسعة جمموعة  يف اإلستثمارها  ملسري  ميكن  حيث خاصة، أموال لرؤوس منظمة لغري  كبرية

  كخيار  الكبرية املالية الثروات وأصحاب اإلستثمارية املؤسسات اهتمام ،كما أهنا  ة  عديد  استثمارية اسرتاتيجيات
  األسواق  يف  املؤثرين الفاعلني  أهم  من الكبرية  هارمسلت بفضل تعترب  إذ التقليدية،  املالية للمحافظ بديل استثماري

 .ومن أهم خصائصها:السوق صناع من وتعترب خصوصا  الدولية مه األس أسواق و  عموما الدولية املالية
 ؛خاصة تداول اسرتاتيجية أو  معينة مالية أبدوات مقيدة غري التحوط  صناديق ✓
  خالل  من  مباشر  بشكل ذلك  كان سواء حرية،  بكل املايل ع الرف أسلوب التحوط  صناديق  تستخدم ✓

 ؛ املالية املشتقات تتضمنه  الذي املايل عالرف خالل من مباشر غري بشكل أو  الدين استخدام
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 ؛املنتسبني وغري الغرابء على التعتيم من  بنوع التحوط  صناديق تتميز ✓
 . معينة نسب وفق مه أدائ على بناء تعويضات  على  التحوط  صناديق مدراء حيصل ✓

 أسواق النقد الدولية: -اثنيا
 حمررة األجانب  متعاملني من سندات تداول فيه يتم الذي  السوق عن الدولية السندات سوق  يعرب

 : الدولية السندات من نوعني بني التمييز  ويتم ،الوطنية احلدود خارج ومتداولة أجنبية  بعمالت
 يف مقرتضني طرف من إصدارها يتم اليت السندات عن عبارة  وهي 1963ظهرت سنة  :األوروبية السندات-1

  .فيه إصدارها مت الذي البلد عملة  عن ختتلف  بعملة  وحمررة أجنيب   مايل سوق
 .األمريكي  ابلدوالر حمررة املايل لندن سوق يف سندات اجلزائرية  سوانطراك  مؤسسة  تصدر :مثال

 مايل سوق  يف مقرتضني طرف من إصدارها يتم اليت السندات عن عبارة هي :األجنبية السندات-2
 . فيه  إصدارها مت الذي البلد عملة بنفس  وحمررة  أجنيب 
 .األمريكي  ابلدوالر حمررة املايل نيويورك سوق يف سندات  اجلزائرية سوانطراك مؤسسة تصدر : مثال
 األسواق النقدية الدولية: -اثلثا
 على احلصول من العامل دول خمتلف  من واملؤسسات احلكومات متكن اليت اآللية  إىل الدولية النقدية السوق تشري

 من البنوك عليها  حتوز  اليت نبية جاأل ابلعمالت عالودائ على  ترتكز  إذ كتمويل، لجاأل قصرية األموال رؤوس
 يف دورها وتزايد اه أمهيت لكن احمللية، نظريهتا عن الدولية  النقدية السوق أدوات ختتلف وال ،األطراف خمتلف

 .  السوق هذه  يف األموال لرؤوس الرئيسي املصدر  تطور إىل يعود  العاملي االقتصاد
 سوق يورو عمالت: -1

ة  الدول حدود خارج األموال رؤوس مستواه  على تتداول الذي السوق عن اليوروعمالت  سوق  يعرب
  تسمى هلا األصلي  البلد عملة عن ختتلف بعملة قروضا ومتنحع  ودائ تتلقى اليت البنوك أن حني  يف هلا، املصدرة

 . معينة وظيفة  عن تعرب ما بقدر مؤسسة عن تعرب  ال التسمية  هذه أن  حيث األوروبية لبنوكاب
 الدوالر حىت أيضا يشمل بل أورواب بنوك يف عكودائ دجاملتوا الدوالر عن يعرب ال ودوالر  اليورمثال:
 . وغریها وكندا طوكيو بنوك يف دجاملتوا

 : اليوروعمالت سوق تطور يف سامهت اليت العوامل أهمومن  

  اليوروعمالت سوق تطور يف السوفيايت واإلحتاد األمريكية  املتحدة الوالايت بني  الباردة احلرب سامهت ✓
 رؤوس إيداع إىل العربية الدوالر عديد جلأت ،اليورودوالر سوق  تطور على التأثري خالل من خصوصا

 تنامي  يف ساهم مما أورواب، يف دةجمتوا بنوك  يف )البرتودوالر( البرتول من ايرادات احملصل ابلدوالر أمواهلا
 . اليورودوالر سوق



متويل دويل                                                            السنة أوىل ماسرت اقتصاد نقدي بنكي    

 

17 
 

 بنوك  مستوى  على دهجتوا يف سببا كان ما وهو  الدولية  املبادالت  لتسوية الدوالر على الطلب زايدة ✓
 . األمريكية املتحدة  الوالايت  خارج العاملية

 .اليوروعمالت سوق تطور على إجيااب التأثري  يف البنكي ابلعمل اخلاصة والتشريعات التنظيمات سامهت ✓
 الودائع. يف عملتها مما أدى إىل فرض عملة الدوالر يف منح القروض وقبول  1957كأزمة بريطانيا سنة 

 األنظمة مستوى  على  بية جناأل ابلعمالت عوالودائ احمللية  ابلعملة عالودائ بني ما التعاملاختالف   ✓
 . العاملية اإلقتصادايت يف النقدية املصرفية

 األموال رؤوس انتقال زايدة  يف البعض هابعض على  العاملية  املال واألسواق األنظمة وانفتاح املالية التحرير ✓
 . حرية بكل العاملية املالية املراكز بني نبيةجاأل العمالت مبختلف

 سوق يورو قروض:  -2 
 حيث  .فيه حرر الذي البلد عملة عن ختتلف بعملة  احملرر القرض عن عبارة أنه  على  قرض -اليورو  يعرف

 ع كودائ هلا املصدرة الدول حدود  خارج نبية جاأل العمالت تداول يعترب أين عمالت،  ابليورو  قروض اليورو  ترتبط
 إحتاد أو  تكتل طرف من اليوروقروض متنح  .قروض ابليورو  يسمى ما وره لظ أدى ما هو  قروض شكل يف اه ومنح

 املسيطرة العملة هو  األخري هذه أن ابعتبار األمريكي ابلدوالر الغالب يف حترر إذها بين فيما البنوك من جمموعة
 املال سوق من% 30 حبوايل ص)ختاليوروقروض لتمويل الرئيسي املصدر يعد الذي  اليوروعمالت  سوق  على

 (.ومن أبرز خصائصها : الدولية
 سنوات؛  10 غالبا  تتجاوز وال سنوات 5 ب  املتوسط يف قروض اليورو  استحقاق مدة ترتاوح :املدة ✓
 حدود  عند الغالب يف هلا األدىن احلد يقدر أين املرتفعة املالية  ابلقيم  اليوروقروض تتميز :املالية القيمة ✓

 .دوالر مليون 10
 وهلذا راه ش 12 أو  6 أو  أشهر3 مدة كل ابلتغري  اليوروقروض على الفائدة سعر يتميز  :الفائدة  سعر ✓

 سعر من  يتكون، حيث أن سعر الفائدة  rolloverها قروض علي الفائدة  سعر  أن حيث يطلق
 اجلانب متثل واليت،  spreadمعينة رحبية هامشية قيمة له  تضاف والذي  الليبور"ب يسمى  يجعمر 

 .استحقاقه ومدة  وقيمته القرض خطر بتقييم وتتعلق اليوروقروض على الفائدة سعر يف املتغري
 :  يلي  فيما يتوضح كما متسلسلة عملية وفق اليوروقروض تقدمي يتم  :اليوروقروض تقدمي آلية-
 

 طرف من اتياجلالحت  األويل التحديد هي  اليوروقرض تقدمي يف  مرحلة أول :اإلحتياجات حتديد _1
 .أساسية وبياانت معلومات تعترب ألهنا االستحقاق ومدة  املالية  القيمة  حيث من املقرتضةت اه اجل
 واجتاهات  املصريف السوق  لدراسة البنوك من عدد عم اتصاالت راءجإب املقرتض يقوم :السوق دراسة _2
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 ابلتشاور املقرتض يبدأ  ذلك  وبعد .اه استحقاق وفرتات املمنوحة للقروض  املالية  القيم  حيث من القروض
 اإلستحقاق وفرتة املطلوبة القيمة حيث  من وخصائصه  القرض طلب  تقدمي خالل من البنوك  عم

 .حمددة فرتة  خالل اه لعروض البنوك تقدمي وانتظار املقدمة، والضماانت
 تتعلق واليت هبا يتميز اليت اخلصائص أساس على  يكون للعرض املقرتض اختيار إن :العرض اختيار -3

 ،اإللتزام عمولة _،التسيري  عمولة ) خمتلفة عموالت إليه مضاف الفائدة معدل يشمل الذي  املايل ابجلانب اساسا
 املالية  التكاليف  بني  املقارنة خالل من له  األنسب العرض املقرتض خيتار عليه( ،و أخرى مصاريف ،الوكالة عمولة

 .البنوك طرف من له املقدمة العروض ملختلف
 القرض، قيمة  :تضم اختياره، مت الذي  البنك إىل مراسلة  ترسل املناسب، العرض اختيار بعد  :ملراسلة ا-4

 .اخل....العموالت  حالسما  فرتة  اإلستحقاق، فرتة الفائدة،  معدل
 اإلئتماين وسجله ونشاطه  ابملقرتض التعريف  اإلعالمية املذكرة تتضمن :اإلعالمية املذكرة إعداد-5
 أن حيتمل اليت البنوك أمام اه إاتحت قصد هلا يتب اليت  الدولة عن ومعلومات بنشاطه اخلاصة املالية  التقارير وخمتلف
 .القرض هذا يف تشارك

 الدخول  على اه من عدد يوافق اإلعالمية، املذكرة  على البنوك خمتلف اطالع بعد  :القرض  يف املشاركة -6  
 :جند وهنا لليوروقرض، املالية القيمة توفري  يف واملشاركة
 الوكيل؛  البنك بدور  ويقود  اإلمجالية القيمة يف حصة  أبكرب املساهم البنك وهو  :الرئيسي املدير ✓
 الرئيسي؛ ابملدير مقارنة األقل املالية املسامهة ذو  البنك هو  :املدير ✓
 ابملدراء؛  مقارنة  األقل املالية احلصص صاحبة  البنوك  هي  :املساعد املدير ✓
 .املشاركني عمجي  بني من حصة  أقل صاحبة البنوك هي :العاديون املشاركون ✓
 يتم  فيه، املشاركة البوك وحتديد ابلقرض املتعلقة  البنود  عمجي  على اإلتفاق بعد :القرض عقد  على توقيع ✓

 .القرض عقد  على  التوقي علنية لسةج يف
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 : املشتقات املالية06احملاضرة رقم 

  واملواد السلع أسعار يف التقلبات يف والتغطية التحوط  يف الرغبة إىل بداايهتا يف املالية املشتقات ظهور يعود
وتعرف على أهنا أدوات مالية)أصال ماليا،مؤشرا،سعر فائدة ،سعر صرف( تستمد قيمتها من األصل كما   األولية،

 ترتبط قيمتها أبصول مالية أخرى . 
نقول أهنا اختذت مركزا طويال ،أما إذا ابعت نقول اختذت مركزا قصريا ،ومع   ا معين لياما  أصال سسة ؤ امل اشرتت إذا

 للمخاطر جندا تتغري من مركز إىل آخر. أن املؤسسة معرضة 
 أشكال املشتقات املالية: -1
 :  اآلجلة  العقود -1-1
يعرف العقد اآلجل ‘ىل أنه عقد يتم من خالله اتفاق طرفني أبن يبيع املشرتي أصال معينا يف اتريخ    

خالل تسليم االصل والقيمة  مستقبلي وبسعر متق عليه يف البداية ،وعند وصول اتريخ االتفاق يتم تنفيذ العقد من 
 املالية . 

 العقود املستقبلية :  -1-2
يعرف العقد املستقبلي على أنه عقد قطعي يتوافق فيه الطرفني على شراء أو بيع أصل مايل يف اتريخ مستقبلي  

 وبسعر متفق عليه مستقبال ويتم يف سوق منظم. 
 الفرق بني العقود اآلجلة والعقود املستقبلية: -1-2-1

 العقود املستقبلية  د اآلجلة العقو 
 عقد بتاريخ مستقبلي -
 والبنك  العميل بني والفاكس اهلاتف -
 سعر متفق عليه مستقبال -
 سوق غري منظم  -
 قلة السيولة وعدم القدرة على الوفاء -
 عقود خاصة )طرفني معروفني( -
 ال ميكن تداوهلا بعد االتفاق عليها -

 عقد بتاريخ مستقبلي -
 العلين ابملزاد مفتوحة جلسة-
 سعر متفق عليه مستقبال)القيمة االمسية للعقد( -
 سوق منظم  -
 كثرة السيولة والتزام الطرفني -
 ال يتعارف الطرفني حبكم وجود وسيط -
 ميكن تداول األصل شراءا وبيعا . -

 
 وفق ثالث طرق:  املستقبلية العقود تسوية ميت  طرق تسوية العقود املستقبلية:-1-2-2



متويل دويل                                                            السنة أوىل ماسرت اقتصاد نقدي بنكي    

 

20 
 

يعترب تعويض الصفقة قبل اتريخ استحقاقها أكثر الطرق املعمول هبا لتسوية العقود   تعويض الصفقة: ✓
املستقبلية ،حيث أن املستثمر صاحب املركز الطويل يبيع نفس العقود اليت اشرتاها من قبل نفي حني أن  

 وأن ابعها من قبل . املستثمر صاحب املركز القصري يشرتي نفس العقود اليت سبق له 
يف هذه احلالة ميكن ألحد الطرفني على الوفاء ابلتزامهما )التسليم أو  مبادلة الوضعية مع طرف آخر:  ✓

الدفع( قبل اتريخ االستحقاق للعقد ،إذ أن هذه الطريقة متكن كال الطرفني من مبادلة األصل ماال  
 يتماشى واملتطلبات الالزمة والضرورية للعقد املستقبلي. 

مثال:يقوم مستثمر ما صاحب مركز قصري بتقدمي اشعار التسليم قبل اتريخ االستحقاق ،يف هذه احلالة  
 تقوم غرفة املقاصة إبجراء عملية أخرى وذلك ابختيار مستثمر يريد شراء األصل بنفس شروط العقد . 

 عقود اخليار: -1-3
أصل معني   بيع أو  شراء حلامله  خيول واملشرتي البائع  طرفني بني اتفاق أنه على أيضا اخليار عقد يعرف 

 بتاريخ  التاريخ املستقبلي  ويسمى  املمارسة،  أو  التنفيذ  بسعر السعر حمدد، يسمى مستقبلي  اتريخ  يف حمدد بسعر
 : معايري بعدة أخذا أنواع عدة إىل اخليارات تقسيم ميكن .و العقد صالحية هناية

 .البيع تراوخيا خيارات الشراء :إىل تقسم : حيث معيار التداول–أوال   
  أو شراء  بني  االختيار يف للمشرتي احلق فيه يعطى( واملشرتي البائع ) طرفني بني عقد هو  الشراء: خيار ✓

 يدفعه مايل مبلغ  لقاء احلق هذا املشرتي ومينح مستقبلي،  اتريخ أو  فرتة خالل معني بسعر ما أصل شراء عدم
 .املمارسة سعر من أكرب لألصل السوقي السعر كان إذا حقه بتنفيذ املشرتي ويقوم)سعر اخليار(، للبائع

 آجل  شراء خيار بشراء فيقوم شهرين خالل معينة  لشركة  األسهم أسعار ارتفاع يتوقع  مستثمرمثال: 
بعد   الصالحية انتهاء اتريخ وأن للسهم، دج 100 ممارسة بسعر الشركة، هذه  أسهم من سهم 100 ل أورويب

 ممارسة سعر  على البائع دج مع 5 بسعر اخليار يشرتي  املستثمر للسهم.فإن دج 5 هو  اخليار وسعر شهرين،
 نلتمس هنا ثالث حاالت: .دج 100
 يقوم  احلالة هذه  يف الصالحية، هناية اتريخ يف دج 115 إىل السوقي السهم سعر ارتفع  :  احلالة األوىل ✓
حيقق   وهنا ,دج 115 مببلغ السوق يف يباع حني يف دج 100 بسعر سهم 100 فيشراء حقه  بتنفيذ  املستثمر

 :يف يتمثل رحبا
 دج  15=115-100للسهم/  العائد للسهم =  دج 15 × 100دج 1500 = سهم

 دج500=1500-1000العالوة = – العائد  = الصايف الربح أما
 خيتار هنا.العقد صالحية انتهاء اتريخ عند دج 98 إىل السوقي السهم سعر اخنفض احلالة الثانية: ✓

 حني  يف دج 100 ب سهم يشرتي أن ميكن ال ألنه له، املتاح احلق أو  اخليار تنفيذ  عدم العقد مشرتي
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 ابإلضافة للسهم دج 2 يف متمثلة خسارة يتكبد ابلتنفيذ قام ولو  فقط دج 98 ب  السوق من شرائه يستطيع  أنه
 .دج 500 وهي املبدئية املكافأة أو  العالوة  فقط خيسر  تنفيذه عدم حال يف أما.إىل العالوة

 حيث  األسهم أسعار ارتفاع حالة يف وذلك  البورصة يف اخليار عقد يبيع أن العقد  لصاحب ميكن احلالة الثالثة:
 .ذاته حد يف اخليار قيمة معها ترتفع

 ، دج 1000 يف متمثلة خسارة يتكبد أما ابلنسبة للبائع ففي احلالة األوىل 
 ( 500-1500) الكلية اخلسارة – العالوة  = اخلسارة 

 . دج 500 أي  العالوة وهو  اثبت ربح أو  عائد علىالبائع  يتحصل الثانية  احلالة يفو 
 أصل بيع عدم  أو  بيع بني االختيار يف العقد  لصاحب احلق مينح طرفني بني  عقد أيضا هو  :البيع خيار ✓

 السوقي السعر اخنفض إذا التنفيذ  ويتم للبائع، تدفع  دفع عالوة  مقابل مستقبلي  وبتاريخ  ما بسعر معني
 .التنفيذ عن سعر

 75 كلية وبعالوة دج 50 هو  ممارسة بسعر معينة شركة ألسهم آجل بيع خيار يبيع  العقد  ابئع أن نفرتض مثال:
 :التالية احلاالت أنخذ ،دج 75 وهي  البائع يستلمها عالوة بدفع  العقد  مشرتي يقوم دج  ،هنا 

 فهو  األرابح على  سيحصل ألنه  عقده  بتنفيذ املشرتي يقوم  دج 45 السوقي السهم سعر كان إذا:  احلالة األوىل
 .للسهم دج 45 ب السوق من شرائها  يستطيع حني  يف دج 50 بسعر حمرره  العقد لبائع  سهم 100 يبيع

 ابلنسبة للسهم الواحد  الربح دج 5 × 100 = 500 = الصايف الربحدج   500 – 75 = 425
 5 =50 - 45 هو   

 500 ) يف متمثلة  خسارة يتكبد العقد  ابئع أن حني يف -75= (دج 425
 حقه املشرتي ينفذ  ال  احلالة هذه  يف دج 60 مثال دج 50 من أكرب السوقي السهم سعر  كان :إذا احلالة الثانية

 .دج 75 وهي  العالوة  فقط وخيسر  البيع يف
 .العالوة وهو  اثبت ربح  على  فيحصل البائع أما

 :إىل تقسم معيار اتريخ التنفيذ:-اثنيا
 وقت أي  يف البيع  شراء أو  يف حقه ميارس أبن  العقد لصاحب  فيها يسمح عقود هي :أمريكية خيارات ✓

 .العقد  صالحية انتهاء واتريخ للعقد  شرائه بني الفرتة يف
 يف أي العقد صالحية انتهاء اتريخ يف فقط عقده ينفذ أن العقد حلامل احلق فيها يكون  :أوروبية خيارات ✓

 واحد.  يوم
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 : التمويل التجاري الدويل07احملاضرة رقم

يعترب التمويل التجاري الدويل  من أهم االنشغاالت الرئيسية لدول العامل، إذ أن التجارة اخلارجية تعترب            
 أداة جللب العملة الصعبة حنو البلد كما أهنا هي أساس العالقات الدولية يف العامل. 

السلع   ( انتقال األموال  العاملي ،و  هو  متداول يف مجيع قطاعات االقتصاد  الدويل  مصطلح  التجاري  التمويل 
 واخلدمات ( بني دول العامل .  

 أمهية التمويل يف التجارة اخلارجية: -1
 تعظيم األموال املتاحة سواء يف االستثمار أو التجارة اخلارجية؛  ✓
 لية من اجل احلفاظ على املوارد لآلجال املستقبلية ؛ يسهل على أتدية الدراسة املستقب ✓
 تصريف الفوائض السلعية لدول أخرى ؛  ✓
 .  حتسني العالقات بني دول العامل ✓

ميكن تقسيم التمويل يف جمال التجارة اخلارجية إىل عدة تقسيمات سواء من    أشكال التمويل الدويل التجاري: -2 
 حيث الزمن ) طويلة وقصرية (. حيث املصدر ) رمسية وغري رمسية ( ومن 

وميكن أن تصل يف بعض  )    يوم إىل سنة   90ترتاوح مدة التمويل ما بني  متويل قصری األجل:  -2-1
 سنوات (.وحيتوي على العديد من األشكال أمهها:  3احلاالت 

مؤسسات   : factoringحتويل الفاتورة فاكتوريج   ✓ بواسطتها  تقوم  آلية  الفاتورة  تعترب حتويل 
خمتصة يف توفري التمويل الالزم " مؤسسات  تقوم بشراء الدين " ، حيث تقوم هذه املؤسسة بتحصيل الدين  

من رقم     %04وضمان القيام إذ أهنا حتل مكانة املصدر بعد إمتام صفقة البيع وذلك بعمولة قد تصل إىل 
 األعمال.

جارة اخلارجية املعمول هبا ، حيث يقوم  تعترب هذه التقنية من أكثر تقنيات متويل التخصم الكمبيالة :   ✓
الكمبياالت   قيمة هذه  تنازله عن  مقابل  قبل اتريخ االستحقاق  للمصدر  الكمبياالت  قيمة  بدفع  البنك 

 وذلك مقابل معدل اخلصم ابإلضافة إىل عموالت ومصاريف أخرى. 
ة الديون الناشئة عن  يقصد ابلقروض اخلاصة بتعبئ القروض اخلاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير :  ✓

التصدير تلك الديون اليت متنح من قبل للمصدرين لزابئنهم " املستوردين " مقابل بيع سلع تكون مقابل  
 شهرا " .  18فاتورة يكون أجاهلا الحقا " املدة ال تتجاوز 
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هي عبارة عن قروض قصرية األجل متنح للمصدر من قبل بنك  التسبيقات ابلعملة الصعبة للتصدير :   ✓
 ويكون بقيمة الفاتورة وابلعملة الصعبة واتريخ استحقاقها يوافق اتريخ استحقاق الفاتورة. 

للصادرات ✓ املسبق  التمويل  لصاحل  قروض  بنوك  من طرف  ممنوحة  قروض  هي  املسبق  التمويل  قروض 
معينة وتنفيذ  زابئنها من املصدرين وذلك من اجل متويل حاجياهتم من اجل نشاط تصديري ) تصدير جتهيزات  

مشاريع يف اخلارج ، متويل صادرات او واردات املواد األولية ،السلع االستهالكية (. وتشبه القروض اخلزينة ألهنا  
 موجهة لتمويل خمتلف حاجيات اخلزينة للمصدر . 

هو أمر يصدر من املصدر إىل البنك لتحصيل مبلغ معني من املستورد مقابل  التحصيل املستندي :   ✓
ستندات شحن البضاعة املرسلة إىل املستورد ليقوم بنك املصدر إبرساهلا للبنك املستورد ويكون  تسليمه م

 الدفع حسب الشروط املتفق عليها . 
سنة حسب العقد املتفق    50سنة وقد يصل اىل    30ترتاوح مدته من سنة اىل    متويل طويل األجل:-2-2

 :وحيتوي على العديد من األشكال أمهها ، عليه 
املستندي إحدى األدوات اهلامة املستعملة يف متويل عمليات التجارة    االعتمادعترب  ي  االعتماد املستندي  ✓

وتصدير استرياد  من  الضمان   اخلارجية  عليها  يضفي  ذلك  فإن  البنوك،  أهنا جتري عن طريق  وحيث 
 . املستندي االعتمادلبنوك يف تنفيذ هذه ا وساطةواالستقرار نظرا لثقة املستورد واملصدر ب

ع سندات  ية، وتتضمن بيل التجارة اخلارجية أداة من أدوات متو يتعترب هذه التقن  التمويل اجلزايف الدويل:  ✓
ام أحد  يجة قية نتيل نقدي فوري، ونشأت هذه االلتزامات املالياالت من أجل احلصول على متو يأو كمب
ببياملصدر  وبعبارة أخرى ميكن القول أن التمويل اجلزايف هو شراء .إىل مستورد يف بلد آخرع سلع  ي ن 

 . ديون انشئة عن صادرات السلع و اخلدمات
يعترب القرض اإلجياري الدويل آلية من آليات التمويل املتوسطة والطويلة  القرض اإلجياري الدويل : ✓

يف قيام املصدر ببيع سلعة إىل مؤسسات   التقنيةتمثل هذه ت و األجل يف جمال التجارة اخلارجية ،
  متخصصة أجنبية و اليت تقوم ابلتفاوض مع املستورد حول إجراءات إبرام عقد إجياري وتنفيذه

الطريقة املصدر من التسوية املالية الفورية و بعملته الوطنية، يف حني أن املستورد  ،وابلتايل متكن هذه 
عقد القرض اإلجياري و خاصة عدم التسديد الفوري ملبلغ الصفقة  يستفيد من املزااي اليت يقدمها 

   . الذي يكون عادة كبري
قرض املشرتي هو عبارة عن آلية يقوم مبوجبها بنك معني أو جمموعة من    قرض املستورد)املشرتي(:  ✓

تسديد مبلغ الصفقة نقدا  من أجل يستعمله هذا األخري  لبنوك بلد املصدر إبعطاء قرض للمستورد 
شهرا، ويلعب املصدر دور الوسيط يف املفاوضات   18مصدر، ومينح قرض املشرتي لفرتة تتجاوز لل

 . ما بني املستورد و البنوك املعينة بغرض إمتام عملية القرض
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،إذ  قرض املورد هو آلية من آليات متويل التجارة اخلارجية على املدى املتوسط والطويل    قرض املورد: ✓
نح  ميهو قرض  .أو مبعىن آخر    البنك مبنح قرض للمصدر لتمويل صادراته  مبقتضى هذه التقنية يقوم

 . دينح للمستورد األجنيب آجال للتسدمي من خالله  للمورد احمللي الذي 
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 ميزان املدفوعات  :08احملاضرة رقم 

يعترب ميزان املدفوعات مبثابة احلساب الذي يسجل قيم احلقوق و الديون الناشئة    مفهوم ميزان املدفوعات:-1
بني بلد معني و العامل اخلارجي نتيجة املبادالت و املعامالت اليت تنشا بني املقيمني يف هذا البلد و نظرائهم ابخلارج 

 منية معينة عادة ما تكون سنة. خالل فرتة ز 

 يتكون ميزان املدفوعات من عدة حساابت نذكر منها: كما : مكوانت ميزان املدفوعات  -2 

خيصص هذا احلساب لتسجيل املعامالت اجلارية أو اليت تتم بصورة دورية من  احلساب اجلاري: ✓
 السلع و اخلدمات والتحويالت بدون مقابل )اهلبات و اإلعاانت(  

 خالل فرتة إعداد امليزان .

يقسم حساب رأس املال  إىل حساب رأس املال طويل األجل ويشمل الديون  حساب رأس املال:  ✓
د فرتة زمنية أطول من سنة وكذلك  االستثمار املباشر،وتقيد هذه األخرية  أو احلقوق اليت تستحق بع

يف ميزان املدفوعات يف اجلانب املدين ابعتبارها تصدير لرأس املال طويل األجل، ويقابلها قيد يف  
 جانب الدائن يف حساب رأس املال قصري األجل. 

التغريات اليت تطرأ على  ويشمل هذا احلساب  حساب الذهب واالحتياطي النقدي األجنيب: ✓
 لسلطات النقدية سواء ابلزايدة أو النقصان.اأرصدة الذهب واالحتياطات األجنبية لدى 

يقوم ميزان املدفوعات على أساس القيد املزدوج،أي كل عملية تسجل يف   :حساب السهو واخلطأ ✓
لناحية احملاسبية، ولكن يف  اجلانب املدين و اجلانب الدائن وبذلك فإن امليزان يكون دائما متوازان من ا

بعض احلاالت ال حيصل توازن نتيجة صعوبة احلصول على معلومات إحصائية دقيقة عن كل  
املعامالت الدولية اليت تدخل و خترج منها، وهكذا فإن حصول تباين بني أرصدة الدائنة و املدينة  

يستوجب إدخال بند يدعى  حصول سهو يف إدخال املعلومات أو خطأ يف التقدير، لذلك  سواء
 ابملوازنة أو حساب السهو و اخلطأ يتم االستعانة به لتحقيق التوازن احلسايب يف ميزان املدفوعات.

 نظام على  املدفوعات  ميزان مستوى على  التسجيل يرتكزكيفية التسجيل يف ميزان املدفوعات:-3
 عن تعبريا ومتقابالن متساواين قيدان اهل  يسجل معاملة  كل أن  مبدأ على تقوم اليت املزدوج القيد  قاعدة

 فيها طرف كل يسجل معاملة أي إجراء فعند.تبادل  عملية لكل اخلارج والتدفق الداخل التدفق عنصري
 :جند حيث مقابال  مدينا وقيدا دائنا قيدا

 زايدة  أو  األصول  اخنفاض القبض، مستحق الدخل واخلدمات، السلع صادرات يضم :الدائن  القيد ✓
 .الدولة اجتاه األجانب التزامات اخنفاض أو  األجانب اجتاه  الدولة التزامات يف زايدة اخلصوم،
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 اخنفاض  أو  األصول  زايدة الدفع، مستحق الدخل واخلدمات، السلع  واردات يضم :املدين  القيد ✓
 . األجانب اجتاه الدولة  التزامات اخنفاض أو  الدولة اجتاه األجانب  التزامات زايدة اخلصوم،

 كما استخدامات عدة على  ما دولة اقتصاد يف الكلي الناتج يوزع:املدفوعات مليزان اإلقتصادي التحليل-4
 :التالية  املعادلة  تربزه

Y=C+I+G+X-M………………)1( 
 Y: الكلي  الناتج  ، C: واألفراد العائالت استهالك ، I: ،)املال رأس  تكوين(اإلستثمارأن : حيث

 G : احلكومي اإلنفاق ،  X: الصادرات  ، M: الواردات
 )S=Y-C-G……….….)2 :يلي كما عنه  يعرب  الوطين اإلدخار أن  وابعتبار 

 )S=I+X-M……………)3                                           :جند
 .……………S-I=X-M                                            :مبعىن
 واالستثمار. االدخار بني الفجوة  إىل تساوي اجلاري احلساب وضعية أن أي
 لكافة ابلنسبة واقعا أمرا يعترب  توازنه وعدم  املدفوعات ميزان اختالل إن:املدفوعات ميزان يف اإلختالل -5

 متسه اليت العديدة  والتقلبات جهة من اإلقتصادي النشاط  متيز اليت التطور ديناميكية  ابعتبار العاملية،  اإلقتصادايت
 .والعجز الفائض بني  ما املدفوعات موازين يف التوازن عدم حلالة تدفع  واليت أخرى، جهة من
 يف فتعيش  اخلارجي  للعامل مديونيتها يف زايدة  ذلك عن يرتتب و  ، مدفوعاهتا ميزان يف عجز من الدولة  تعاين فقد

 و  الدائنة الدول عمالت على  اإلقبال أيضا العجز هذا عن يرتتب  كما .احلقيقية إمكاانهتا من أكرب مستوى
 الدويل االقتصاد يف ضعيفا الدولة  هذه  مركز جيعل الوضع هذا استمرار و  احمللية، العملة على  الطلب اخنفاض

 .اإلقليمية و  الدولية املالية املؤسسات بني االقتصادية مسعتها فتنهار
ميكن   )عجز حالة أو  فائض حالة كان سواء( املدفوعات  ميزان يف االختالل أشكال من العديد  هناكو 

 تلخيصها فيمايلي:
 على تؤثر قاهرة  طبيعية ظروف نتيجة الغالب يف حيصل الذي اإلختالل وهو  :الطبيعي االختالل ✓

 . البلد صادرات لرتاجع تدفع مث ومن اإلنتاج على واألراضي املصانع استمرارية
 هلذه اليت الدول خاصة ميس و  االختالل فيها حدث اليت املدة على  يتوقف :املومسي االختالل ✓

 .مومسية منتجات أو  املومسية احملاصيل
 الكساد و  الرواج فرتات يف الرأمسالية األنظمة االختالل من النوع هذا ميس : الدوري  االختالل ✓

 .فائضا حيقق اترة و  عجزا حيقق فهو  املدفوعات، ميزان على  أاثرها   تنعكس
 الناتج االختالل مبثابة املدفوعات ميزان يف الدائم االختالل يعترب :) اهليكلي ( الدائم  االختالل ✓

 ميزان يف التوان حتقيق من متكنه دون حتول واليت املعين لالقتصاد االقتصادي اهليكل وضعية عن
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 والبحث االبتكار عمليات تراجع نتيجة اإلنتاج عملية  يف التكنولوجية  التقنية  ضعفك مدفوعاته
 وسوق العمل لسوق  التنظيمية اللوائح صرامة ،االقتصادي النشاط  يف املنافسة تراجع والتطوير،
 . اهليكلية الصعوايت من وغريها  املنتجات

 :أمهها املدفوعات  ميزان اختالل إىل تؤدي أسباب  عدة هناك أسباب االختالل يف ميزان املدفوعات:-6
 مع  يتناسب الذي  املستوى  من أعلى الصرف سعر كان إذا : الوطنية للعملة املعتمد الصرف  سعر ✓

 ابلدول مقارنة  السعر  مرتفعة احمللية السلع جعل إىل يؤدي فإنه ،  احمللية السوق  يف السائدة األسعار
 . املدفوعات ميزان يف عجز ظهور ابلتايل و  عليها األجنيب الطلب اخنفاض  يؤدإيىل ما  وهو  األخرى

 اإلبداع  نتيجة املنتجات بعض على  العاملي الطلب تغري  إن  : الدولية  االقتصادية العالقات بنية تغری ✓
 على  لقدرهتا تبعا املنتجات  هلذه املصدرة الدول مدفوعات  موازين يف اختالل إىل يؤدي  املتسارع  التكنولوجي

 .عليها األجنيب الطلب زايدة يف يساهم مبا منتجاهتا تطوير يف له واستغالهلا التكنولوجي  التطور هذا مواكبة
 ميزان وضعية حتديد يف كبريا دورا تلعب اإلنتاجي اجلهاز مرونة  إن :والواردات الصادرات مرونة ✓

 احمللية العملة  قيمة تراجع حال يف واإلنتاج العرض زايدة على  قدرة  من عنه  تعرب ما خالل من املدفوعات
 دور هلا أيضا هي  الواردات مرونة أن حني يف .احمللية املنتجات  على األجنيب الطلب زايدة  مث ومن

 تقليص على  احمللي  اإلقتصاد قدرة مدى عن تعرب  أهنا ابعتبار املدفوعات  ميزان وضعية حتديد يف اساسي
 .احمللية العملة قيمة يف تراجع نتيجة أسعارها ارتفاع حال يف األجنبية السلع على  طلبه

 من احمللي  لإلقتصاد اإلنتاجية القدرة على سلبا التأثري  يف الطبيعية  الظروف تساهم : الطبيعية الظروف ✓
 على  سلبا  جهة من يؤثر  مبا واملصانع التحتية والبىن املنشآت على ضرر من تلحقه قد ما خالل

 . التصديرية اخلارجية اإلمدادات على سلبا يؤثر  اخرى  جهة ومن احمللية اإلمدادات
 خالل من( املدفوعات ميزان يف اإلختالل تعديل إن : املدفوعات ميزان يف اإلختالل تعديل آليات -7

 أو  )تلقائيا( آليا تعديال  إما يكون عجز حالة يف أو  فائض حالة  يف كان سواء )أساسا اجلاري احلساب وضعية
 .  معينة سياسة بتطبيق التدخل طريق عن

 من تدخل أي دون آلية بصفة املدفوعات ميزان يف اإلختالل تعديل يتم:)التلقائي(اآليل التعديل-7-1
 :  التالية اآلليات وفق  اإلقتصادية السياسة قرار صناع

 آليا يعدل املدفوعات  ميزان وضعية يف تغري أيإن  :الذهب قاعدة نظام ظل يف السعري  التعديل آلية ✓
 يف يتسبب  احمللي لإلقتصاد للذهب دخول حيدث  فإنه الفائض، حالة  ففي .الداخلية األسعار يف ابلتغري
 لألسعار العام  املستوى يف ارتفاع إىل النقود كمية نظرية حسب  يؤدي  الذي النقود  عرض زايدة

 على الطلب تزايد مقابل يف عليها الطلب وقلة الصادرات تنافسية  لرتاجع يدفع ما وهو  الداخلية،
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 املدفوعات ميزان يف الفائض تالشي يف  مايتسبب وهو  األسعار، مرتفعة  احمللية للسلع  كبديل الواردات
 .التوازن حلالة  العودة حىت تدرجييا
 العجز يتسبب املرن، الصرف نظام ظل يف :املرن الصرف نظام ظل يف السعري  التعديل آلية ✓

 بشكل  قيمتها تراجع إىل يدفع  مما منها املعروض وزايدة احمللية  العملة على  الطلب تراجع يف املدفوعات ميزان يف
 تصبح  اليت الواردات على  الطلب تراجع مقابل يف عليها الطلب يرتفع اليت للصادرات السعرية التنافسية من يزيد

 .التوازنية حلالته تدرجييا  املدفوعات ميزان وعودة العجز تالشي  يعين ما وهو  األسعار، مرتفعة
 القومي  الدخل قيمة  زايدة يف يتسبب الصادرات قيمة زايدة :الدخل طريق عن التعديل آلية ✓
 عن تدفع سوف القومي  الدخل زايدة أن حني يف اخلارجية، التجارة مبضاعف يعرف ما تعادل بقيمة
 يف السابق االرتفاع لتالشي يدفع ما وهو  الواردات،  على الطلب تزايد إىل لإلسترياد احلدي امليل طريق
 .التوازنية حالته إىل املدفوعات  ميزان وعودة تدرجييا  الصادرات قيمة

 التوازن مبثابة املدفوعات  ميزان يف التوازن حتقيق يعترب   :اإلقتصادية السياسة  أدوات  طريق  عن  التعديل -7-2
 ومعدل امليزانية وضعية  البطالة، النمو، مبؤشرات يعىن الداخلي التوازن أن حني يف الدولة،  القتصاد اخلارجي
 اإلقتصادية السياسة قرار صناع  على يتوجب العام اإلقتصادي  التوازن لتحقيق السعي  إطار ففي وابلتايل .التضخم

 عن طريق السياسة املالية والسياسة النقدية.  التوازنني   كال حتقيق من متكن اليت املالئمة السياسات اختيار
 حالة  يف املدفوعات  ميزان كان إذا ما حال يف التوسعي  شكلها يف املالية السياسة تطبقالسياسة املالية: ✓

 عن الصادرات فائض تالشي من ميكن مبا الواردات على  الطلب زايدة إىل تدفع ألهنا فائض،
 حالة  يف املدفوعات ميزان كان ما إذا التقييدي  فيشكلها تطبق،أما الساسة املالية االنكماشية الواردات

 توازن لتحقيق الصادرات قيمة يوازي مستوى  إىل  الواردات على الطلب من احلد يف تساهم ألهنا عجز
 .املدفوعات ميزان
 نظام ظل يف املدفوعات ميزان اختالل تعديل يف النقدية السياسة تساهمالسياسة النقدية:  ✓

 احمللية  للسلع النسبية األسعار على تؤثر اليت العملة  قيمة ختفيض سياسة طريق عن الثابت الصرف
 عجز حالة  يف املدفوعات ميزان تواجد أن إذ  .والواردات الصادرات حركة على  التأثري وابلتايل واألجنبية

 يف قيمتها لرتتفع للصادرات تنافسية إعطاء من ميكن مبا العملة قيمة ختفيض إىل القرار صناع يدفع
 ميزان عودة  مث ومن للداخل ابلنسبة األسعار مرتفعة  تصبح اليت الواردات عل الطلب تراجع مقابل

 .التوازنية حلالته  املدفوعات
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 املديونية اخلارجية  :09احملاضرة رقم 

املديونية اخلارجية هي جمموع التزامات تعاقدية جارية تسمح بتسديد املقيمني لدولة ما ازاء غري املقيمني  
 فوائد أو دفع الفوائد بدون تسديد رأس املال(.)دفع رأس املال مع أو بدون 

 اتريخ عند  )فوائد ديون،(اخلارجية التزاماهتا  تسديد على الدولة قدرة عدم حالة هي
 تتجاوز عندما أزمة إىل اخلارجية املديونية تتحول كما  لذلك، املالية املوارد انعدام أو  لقلة )سدادها(استحقاقها

 فوائد( يندال خدمة  نسبة  تتجاوز عندما أو  للبلد اخلام الداخلي  الناتج من % 30 اخلارجية  الديون نسبة
 .للبلد التصدير اتدعائ من 30%الدين(

 :هناك عدة عوامل سامهت يف الوضعية بسبب املديونية املديونية اخلارجيةأسباب -1

 األسباب الداخلية: -1-1

 تزايد الطلب الكلي و ضعف املدخرات الوطنية)تشجيع الواردات على حساب الصادرات(؛  ✓
 سوء تسيري الدين اخلارجي ؛  ✓
 فشل سياسات التنمية املعتمدة من طرف الدول النامية؛  ✓
 الوطين؛ االستثمار نتائج ضعف ✓
 التجاري،  التبادل معدل تدهور ✓
 ؛  الدميغرايف النمو  ✓
 عدم وجود بيئة ذات جاذبية لرأس املال األجنيب وهروب رؤوس األموال حنو اخلارج. ✓

 األسباب اخلارجية : -1-2

ر  التبادل الالمتكافئ يف اجملال التجاري )تزايد معدل أسعار الواردات مبعدل أكرب من معدل تزايد أسعا ✓
 الصادرات(؛

 األزمات النقدية واملالية الدولية؛  ✓
 طبيعة الديون املقرتضة ؛  ✓
 اهنيار أسعار النفط للدول املصدرة له؛  ✓
 ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة )تزداد املديونية للدول غري النفطية بسبب ارتفاع فاتورة االسترياد.  ✓

 آاثر املديونية اخلارجية: -2
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الدين اخلارجي )مؤشر خدمة الدين(،حيث كلما ارتفع املعدل دل على أن معظم  ارتفاع معدل خدمة  ✓
 حصيلة النقد االجنيب من الصادرات وجهت إىل تسديد أقساط الدين.

 معدل خدمة الدين =جمموع األقساط+جمموع الفوائد/جمموع حصيلة الصادرات 

 اضعاف عملية التنمية ؛  ✓
 اف العملة الصعبة لتسديد اعباء الدين؛ وعات  بسبب استنز فأتثريها على ميزان املد ✓
 اخنفاض القدرة الشرائية ؛  ✓
 ارتفاع أسعار السلع ؛  ✓
 . اخنفاض االدخار احمللي واالحتياطات االجنبية  ✓

 احللول املقرتحة ألزمة املديونية: -3

مركز  )أتجيل سداد الدين(ويوجد نوعني:جلوء ارادي )تكون الدولة املدينة يف  : اعادة جدولة الديون-3-1
قوة(وجلوء الارادي )الدولة املدينة يف مركز ضعف مما يؤدي إىل فرض شروط عليها من قبل الطرف 

 يف:شروط وتتمثل هذه الالدائن(.

 ؛ عدم قدرة الدولة املدينة على تسديد استحقاقات الديون ✓
 ؛ الدائنةال تشمل إعادة جدولة الديون سوى القروض املقدمة من اجلهات الرمسية للدول  ✓
% من الديون املستحقة يف الفرتة احملددة بفرتة مساح مخس   90% إىل  85تعيد جدولة ما بني  ✓

 ؛سنوات
 ؛ حتمل الدول املدينة ابلفوائد النامجة عن التأخري على األقساط املؤجلة  ✓
الب  التزام الدول املدينة بتنفيذ سياسات وتوجيهات تتعلق ابجلوانب االقتصادية و االجتماعية و مط ✓

 . صندوق النقد الدويل

يعين التعبري الذي يصف نتيجة معينة و هي تغيري تشكيلة الديون و مواعيد استحقاقات  إعادة التمويل :  -3-2
 التسديد مما يؤدي إىل ختفيض خدمة الديون املسددة سنواي . 

الديون املصرفية املستحقة و  تغطية استحقاقات املبلغ األساس جلزء من  إىل    دف  هت  : التسهيالت املالية-3-3
 ينقسم املبلغ اإلمجايل للتسهيلة إىل قسمني : 

متويل مبلغ األساس للديون القابلة إلعادة التمويل و اليت مدهتا األصلية تساوي على األقل سنتان    إلعادة يوجه  -أ
(02) 
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 شهرا  24و  12متويل الديون اليت مدهتا األصلية بني  إلعادةخيصص -ب

معدل الفائدة اجلديد و العموالت املختلفة إضافة إىل تكاليف أخرى مرتبطة بتحقيق العملية    ا يفتتمثل تكاليفه 
 . نفسها و املتمثلة يف تنقالت املفاوضني و مصاريف احملامني و مصاريف املكتب املستشار ....إخل

 أساليب أخرى: -3-4

الديون ✓ عادة بني  عمليات حتويل  الدين تكون  املقيمني ويف هذه احلالة  :حتويل  املقيمني وغري  املستثمربن 
 يتدخل طرف اثلث لشراء الدين. 

:امكانية حتويل الدين اخلارجي ألحد اجلهات الدائنة إىل حقوق ملكية من خالل   مبادالت الدين أبسهم ✓
 امتالك الدائن حصص من رأس املال عن طريق األسهم.

اء ديوهنا من البنوك التجارية عن طريق اعادة شراء أو سداد الدين  :تقوم الدولة املدينة بشر اعادة شراء الدين ✓
 ابلقيمة السوقية له. 

 :عملية حتويل الدين إىل أوراق مالية قابلة للتداول يف أسواق املال الدولية كالسندات . توريق الدين ✓

 توجد خطط وضعتها الدول النامية ملعاجلة تفاقم املديونية منها: 

 مبادرة ميرتان.   –خطة برادي -1985خطة بيكر سنة 
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