
مالية دولية                                                          السنة أوىل ماسرت مالية وجتارة دولية    

 

1 
 

 ماهية التمويل الدول :01احملاضرة رقم 

 مفهوم التمويل الدول: -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   الدول: ✓

 السياسية لدول العامل. 

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

 أمهية التمويل الدول ابلنسبة للدول املتلقية : -2-1

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

 االنتاج وقد يؤدي ذلك إىل انتاج السلع القابلة للتصدير . 

 أمهية التمويل الدول ابلنسبة للدول املاحنة:  -2-2

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

 أمهية التمويل الدول على املستوى العاملي:  -2-3
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تسيري التجارة اخلارجية،إذ يؤدي أي اخنفاض يف السيولة العاملية لتمويل   نيعترب التمويل الدويل شراي
التجارة الدولية إىل انكماش يف العالقات االقتصادية بني الدول وحىت السياسية ،مما يؤدي إىل تقلص معدل النمو  

 االقتصادي.

 عناصر النظام املال الدول:  -3

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

 استقرارا يرجع ذلك إىل سالمة وكفاءة  النظام املايل. 

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

 

 

 االقراض  تدفق األموال  

 

 األفراد - األفراد- 

 املؤسسات- املؤسسات - 

 احلكومات-                                                                               احلكومات  - 

 

 

 

 قبوالت بنكية   

 أوراق جتارية                                                                                     السندات                          

 أذوانت اخلزانة                                                                                          

 األسهم                                                                                     ودائع ألجل 

 عناصر النظام املال الدول

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



مالية دولية                                                          السنة أوىل ماسرت مالية وجتارة دولية    

 

3 
 

 هم الركيزة األساسية للنظام املايل الدويل ويتكون من املستثمرين املقرتضني واملشاركني . املتعاملون :-3-1

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

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

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

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

 أشكال التمويل الدول:  -

 :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

 ومن أمهها املنح والقروض امليسرة .  السوق لظروف وفقا السائدة  التجارية األسس
 مصادر التمويل الدول:  -5
 : إىل الزمنية  اآلجال حيث من تنقسم الدولية  الرأمسالية التدفقات إن
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 .األجل قصریة تدفقات ✓
 .األجل طويلة تدفقات ✓

 : إىل الدائنة اجلهات حسب  تنقسم كما
 .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                         

 متعددة األطراف                                                                     

 ت دولية  سندا                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امجال التدفقات الرأمسالية حسب األجل

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

 امجال التدفقات حسب مصادر االقراض

 مصادر رمسية مصادر غری رمسية
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 :تطور التمويل الدول  02احملاضرة رقم 

 

 مر التمويل الدويل ابلعديد من املراحل ،إال أننا نلخصها يف ثالث مراحل أساسية وهي: 

 :فرتة قبل احلرب العاملية األوىل. 1914-1870املرحلة األوىل ✓
 :فرتة مابني احلربني.1943-1915املرحلة الثانية ✓
 إىل يومنا هذا :بعد هناية احلرب العاملية الثانية . -1944املرحلة الثالثة ✓

 :)مرحلة قاعدة الذهب( 1914-1870املرحلة األوىل -1

قاعدة الذهب ،حيث ساد يف هذه الفرتة التعامل ابلذهب يف املعامالت  ميكن اطالق على هذه املرحلة مرحلة 
 الدولية وكان هذا التعامل شريطة توفر قواعد معينة ميكن تلخيصها:

 حتديد قيمة اثبتة للعملة الورقية ابلنسبة لوزن معني من الذهب؛  ✓
 احلرية املطلقة لتحركات الذهب )تصدير واسترياد من فبل األفراد(؛ ✓
 تحويل ما يقدم من عمالت ورقية إىل ذهب؛ االتزام ب ✓
 استقرار وثبات أسعار الصرف. ✓

 :متتعت هذه املرحلة بقبول عاملي ،ومن أهم مزاايها: مزااي املرحلة األوىل -1-2

استقرار أسعار الصرف ،وذلك ابعتبار أن هناك عالقة اثبتة بني وحدة النقد االساسية لكل دولة   ✓
 وبني الذهب؛ 

 التبادل الدويل حلركات رؤوس األموال ؛ حرية التجارة ومنو  ✓
)تلجأ الدولة اليت هبا مستوى عايل يف االسعار إىل  .استقرار مستوايت االسعار يف خمتلف الدول ✓

 تصدير الذهب حنو اخلارج إىل غاية عودة األسعار إىل ما كانت  عليه(؛ 
 دعم الثقة يف النظام النقدي .  ✓

 رغم مامتيز به نظام قاعدة الذهب إال أنه تعرض للعديد من االنتقادات أمهها: مساوئ املرحلة األوىل: -1-3 

 إن استقرار اسعار الصرف األجنيب يكون على حساب عدم االستقرار االقتصادي الداخل)الكساد(؛ ✓
الطلب على الذهب خاصة يف جمال  عدم قدرة النظام على توفري املرونة الالزمة يف العرض النقدي )تراكم  ✓

 متويل احلروب(؛



مالية دولية                                                          السنة أوىل ماسرت مالية وجتارة دولية    

 

7 
 

 العوامل املساعد على اهنيار قاعدة الذهب:  -1-4

 زوال عصر حرية التجارة ؛  ✓
 سوء توزيع الذهب بني الدول )احلصة األكرب لو.م.أ وفرنسا(؛  ✓
 ظهور القوى االحتكارية اليت تتحكم يف االنتاج واألسعار؛ ✓
 ف إىل رفع مستوايت األجور؛ظهور نقاابت عمالية واليت كانت هتد ✓
 ضعف العالقة بني مستوايت األسعار وكمية النقود والذهب؛  ✓
 عدم السقرار السياسي.  ✓

 : 1943-1915املرحلة الثانية  -2

خرج معظم الدول من قاعدة الذهب بعد احلرب العاملية األوىل ،كما اخنفضت التدفقات الدولية لرؤوس   
ديد من التمويل وهو القروض احلكومية وتغري املراكز املالية )ترك اجلنيه  األموال وهذا ما أدى إىل ظهور نوع ج

 االسرتليين وتبين الدوالر األمريكي(. 

كان النظام النقدي الدويل بني فرتيت احلرب منهار وذلك ابهنيار األسواق املالية الدولية وانكماش التجارة   
ا ما أدى إىل منع استرياد وتصدير الذهب ،مما جنم عنه  اخلارجية وتوقيف حتويل العمالت الورقية إىل ذهب ،وهذ

تذبذابت يف عمالت الدول وكل هذا ساهم يف انشاء و تطوير االقتصاد األمريكي ،إذ أصبحت الوالايت املتحدة  
 وذات فوائض مالية كبرية .  1األمريكية أكرب دولة دائنة للدول املشاركة يف احلرب ع.

ت على النظام امللي الدويل ،سارعت الدول املتضررة إىل عقد مؤمترين بعد كل هذه املشاكل اليت طرأ 
 ،والذي دعى إىل : 1922والثاين يف جنوة سنة  1920األول يف بروكسل سنة 

 عودة قاعدة الذهب من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي؛  ✓
 تنشيط حركة التجارة اخلارجية .  ✓

وحددت اجلنيه االسرتليين عند نفس مستوى فرتة   1925وعادت ابلفعل إىل قاعدة الذهب بريطانيا سنة 
 1923،أما أملانيا فقد دمر التضخم اقتصادها واضطرت إىل تغيري العملة سنة  1928احلرب وفرنسا سنة 

.ومل تدم قاعدة   1924وجلوئها إىل االفرتاض اخلارجي الذي ساعدها يف الرجوع إىل قاعدة الذهب سنة 
 .1929تها أزمة الكساد سنة الذهب مدة طويلة ،حيث صادف

 مميزات املرحلة الثانية: 

 اهنيار نظام قاعدة الذهب؛  ✓



مالية دولية                                                          السنة أوىل ماسرت مالية وجتارة دولية    

 

8 
 

 حتول مركز الرايدة من بريطانيا إىل الوالايت املتحدة األمركية ؛  ✓
تزايد االستثمارات األمريكية بشكل كبري وسريع يف الدول األخرى خاصة الالتينية )اصدار سندات   ✓

 الدوالر ألجل (؛ 
 جديد لالقرتاض "االقراض احلكومي"؛ ظهور منط  ✓
 انكماش حجم االستمارات الدولية.  ✓

 )بعد احلرب العاملية الثانية: 1944املرحلة الثالثة  -3

برينت  خرجت جل الدول حمطمة البنية االقتصادية والتحتية ،مما أدى إىل عقد مؤمتر  2بعد هناية ح.ع. 
 دولة .  44يه يف مدينة نيوهامشري بو.م.أ وشارك ف1944سنة   وودوز

 متهيدات مؤمتر برينت وودز:  3-1

حدوث ختفيضات متتالية للعمالت الرئيسية )اجلنيه االسرتليين،الدوالر األمريكي،الفرنك   ✓
 الفرنسي،املارك األملاين(؛ 

 اهنيار اقتصادايت الدول خاصة املنهزمة يف احلرب؛ ✓
 اهنيار البنية التحتية لبعض الدول املشاركة يف احلرب. ✓

مشروعني يف املؤمتر من أجل النهوض ابالقتصاد العاملي من طرف و.م.أ وبريطانيا ، وكان  تع عرض 
 برانمج كال املشروعني كاآليت: 

 وضع كينز برانمج للنهوض ابالقتصاد العاملي وقد أدرج عدة نقاط أمهها:املشروع الربيطاين لكينز:-أ

 املعامالت الرمسية ؛ توفري عملة دولية تقبلها كل دول العامل يف  ✓
 توفري طريقة مالئمة لتحديد القيم النسبية لعمالت الدول املختلفة؛ ✓
 توفري نظام دويل الستعادة التوازن للدول اليت تعاين من االختالالت ؛  ✓
 انشاء مؤسسة ذات صيغة فنية ومهمتها األساسية ادارة النظام بطريقة مالئمة ؛  ✓
 (. ابنكورالرتكيز على انشاء احتاد املقاصة الدولية )يتوىل كذلك اصدار عملة دولية  ✓

 املشروع األمريكي هلاين وايت : -ب

 

 - وتتحدد قيمة اثبتة ومتفق عليها ابلنسبة لعملة ابنكور . ابنكور :تتحدد قيمتها ابلدهب وتقبلها سائر دول العامل 
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أسسه وكيل خزانة و.م.أ وتضمن املشروع انشاء مؤسستني دوليتني،  كما أدرج يف برانمج املشروع حلول  
 مقرتحة أمهها:

 ألعضاء من أجل تثبيت أسعار الصرف الدولية؛ انشاء احتياطي من الذهب والعمالت لدول ا ✓
 حتديد سعر الذهب ابلنسبة للدول األعضاء؛  ✓
بيع وشراء الذهب والعمالت املختلفة مع قيام دور املقاصة لتسوية األرصدة الدائنة واملدينة لدول   ✓

 األعضاء.

ويل والبنك الدويل  وبعد عرض املشروعني مت اختيار املشروع األمريكي وابلتايل ميالد صندوق النقد الد
 لإلنشاء والتعمري . 

 الفرق بني املشروع األمريكي والربيطاين: -3-2

 ز ــــــــــــــــــــــــــكين ت ـــــــــــــــواي
 االيداع -
 اختاذ اجراءات ضرورية دون فرض أي عقوابت  -
 
 مبدأ االيداع-

 خلق االئتمان-
فرض عقوابت على الدول اليت لديها فائض -

 مستمر مبيزان املدفوعات . 
 مبدأ فتح االعتماد  -

 مبادئ مؤمتر برينت وودز:  -3-3

 اعتبار سعر الصرف مسألة دولية مهمة جدا وينبغي ضمان ثبات أسعار الصرف؛  ✓
زايدة االحتياطي من الذهب والعمالت من أجل احلفاظ على التوازن الداخلي للدول ومواجهة   ✓

 العجز يف ميزان املدفوعات ؛ 
 ل ميزان املدفوعات مسؤولية مشرتكة بني دول الفائض ودول العجز ؛اختال ✓
 زايدة االستثمارات الدولية لتنشيط االقتصاد واستمراريته؛  ✓
 النقدي إبنشاء منظمة دولية ذات وظائف حمددة . حتقيق التعاون ✓

 مر نظام برينت وودز مبرحلتني أساسيتني مها:مراحل نظام برينت وودز: -3-4

متيزت هذه املرحلة ابالستقرار النسيب للدوالر األمريكي مما  :1959-1946مرحلة االستقرار النسيب -أ
ساعد على تراكم االحتياط من الذهب الرمسي يف العامل ،واستعادت كل من بريطانيا والدول األوروبية  

 األخرى قابيلية حتويل عملتها إىل عمالت أخرى . 
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:امتازت هذه املرحلة ابهنيار الدوالر األمريكي مما أدى إىل  1971-1960مرحلة التصدع واالهنيار -ب
 عدم استقرار النظام النقدي الدويل ،كما عجز الصندوق ابلقيام بعمله . 

أعلن الرئيس األمريكي نيكسون قرار فك ارتباط الدوالر   1971يف سنة مرحلة النظام النقدي املعاصر: -4
يض قيمته الذهبية مع تبين سياسة مالية توسعية ،حيث انقسم النظام النقدي  ابلذهب والغاء قبلية التحويل وختف

 الدويل إىل ثالثة أنظمة رئيسية.  

 نظام صرف عائم نظام صرف وسيط  نظام صرف اثبت
تثبيت عملة أمام الدوالر  

 األمريكي  
هناك عملة أخرى أتخذ دور  

 الوسيط بني العملتني األساسيتني 
 العرض والطلب يتحكم يف العملة  

 

يقصد بنظام الثعبان النقدي حتديد العمالت مقابل الدوالر األمريكي ارتفاعا   الثعبان النقدي :-
عمالت   تعومي1972 مارس يف املشرتكة للسوق األوروبية املؤسسة الستة الدول قررت واخنفاضا،حيث  

 ابسم عرف الذي  للنظام وفقا التعادل سعر حتت أو  فوق % 2.25 حدود يف الدوالر مقابل مشرتك بشكل
 .النفق يف الثعبان

 عمالت أقوى أمام الدوالر   

  2.5 + 

 2.5-  سعر التعادل امام الدوالر             

 عمالت أضعف أمام الدوالر 
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 :تطور التمويل الدول  02احملاضرة رقم 

 

 املراحل ،إال أننا نلخصها يف ثالث مراحل أساسية وهي: مر التمويل الدويل ابلعديد من 

 :فرتة قبل احلرب العاملية األوىل. 1914-1870املرحلة األوىل ✓
 :فرتة مابني احلربني.1943-1915املرحلة الثانية ✓
 إىل يومنا هذا :بعد هناية احلرب العاملية الثانية . -1944املرحلة الثالثة ✓

 قاعدة الذهب( :)مرحلة 1914-1870املرحلة األوىل -1

ميكن اطالق على هذه املرحلة مرحلة قاعدة الذهب ،حيث ساد يف هذه الفرتة التعامل ابلذهب يف املعامالت  
 الدولية وكان هذا التعامل شريطة توفر قواعد معينة ميكن تلخيصها:

 حتديد قيمة اثبتة للعملة الورقية ابلنسبة لوزن معني من الذهب؛  ✓
 ذهب )تصدير واسترياد من فبل األفراد(؛احلرية املطلقة لتحركات ال  ✓
 االتزام بتحويل ما يقدم من عمالت ورقية إىل ذهب؛  ✓
 استقرار وثبات أسعار الصرف. ✓

 :متتعت هذه املرحلة بقبول عاملي ،ومن أهم مزاايها: مزااي املرحلة األوىل -1-2

النقد االساسية لكل دولة  استقرار أسعار الصرف ،وذلك ابعتبار أن هناك عالقة اثبتة بني وحدة  ✓
 وبني الذهب؛ 

 حرية التجارة ومنو التبادل الدويل حلركات رؤوس األموال ؛  ✓
)تلجأ الدولة اليت هبا مستوى عايل يف االسعار إىل  .استقرار مستوايت االسعار يف خمتلف الدول ✓

 تصدير الذهب حنو اخلارج إىل غاية عودة األسعار إىل ما كانت  عليه(؛ 
 النظام النقدي . دعم الثقة يف  ✓

 رغم مامتيز به نظام قاعدة الذهب إال أنه تعرض للعديد من االنتقادات أمهها: مساوئ املرحلة األوىل: -1-3 

 إن استقرار اسعار الصرف األجنيب يكون على حساب عدم االستقرار االقتصادي الداخل)الكساد(؛ ✓
النقدي )تراكم الطلب على الذهب خاصة يف جمال  عدم قدرة النظام على توفري املرونة الالزمة يف العرض  ✓

 متويل احلروب(؛
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 العوامل املساعد على اهنيار قاعدة الذهب:  -1-4

 زوال عصر حرية التجارة ؛  ✓
 سوء توزيع الذهب بني الدول )احلصة األكرب لو.م.أ وفرنسا(؛  ✓
 ظهور القوى االحتكارية اليت تتحكم يف االنتاج واألسعار؛ ✓
 واليت كانت هتدف إىل رفع مستوايت األجور؛ظهور نقاابت عمالية  ✓
 ضعف العالقة بني مستوايت األسعار وكمية النقود والذهب؛  ✓
 عدم السقرار السياسي.  ✓

 : 1943-1915املرحلة الثانية  -2

خرج معظم الدول من قاعدة الذهب بعد احلرب العاملية األوىل ،كما اخنفضت التدفقات الدولية لرؤوس   
أدى إىل ظهور نوع جديد من التمويل وهو القروض احلكومية وتغري املراكز املالية )ترك اجلنيه  األموال وهذا ما 

 االسرتليين وتبين الدوالر األمريكي(. 

كان النظام النقدي الدويل بني فرتيت احلرب منهار وذلك ابهنيار األسواق املالية الدولية وانكماش التجارة   
ورقية إىل ذهب ،وهذا ما أدى إىل منع استرياد وتصدير الذهب ،مما جنم عنه  اخلارجية وتوقيف حتويل العمالت ال

تذبذابت يف عمالت الدول وكل هذا ساهم يف انشاء و تطوير االقتصاد األمريكي ،إذ أصبحت الوالايت املتحدة  
 وذات فوائض مالية كبرية .  1األمريكية أكرب دولة دائنة للدول املشاركة يف احلرب ع.

ه املشاكل اليت طرأت على النظام امللي الدويل ،سارعت الدول املتضررة إىل عقد مؤمترين بعد كل هذ  
 ،والذي دعى إىل : 1922والثاين يف جنوة سنة  1920األول يف بروكسل سنة 

 عودة قاعدة الذهب من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي؛  ✓
 تنشيط حركة التجارة اخلارجية .  ✓

وحددت اجلنيه االسرتليين عند نفس مستوى فرتة   1925ب بريطانيا سنة وعادت ابلفعل إىل قاعدة الذه
 1923،أما أملانيا فقد دمر التضخم اقتصادها واضطرت إىل تغيري العملة سنة  1928احلرب وفرنسا سنة 

.ومل تدم قاعدة   1924وجلوئها إىل االفرتاض اخلارجي الذي ساعدها يف الرجوع إىل قاعدة الذهب سنة 
 .1929طويلة ،حيث صادفتها أزمة الكساد سنة الذهب مدة 

 مميزات املرحلة الثانية: 

 اهنيار نظام قاعدة الذهب؛  ✓
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 حتول مركز الرايدة من بريطانيا إىل الوالايت املتحدة األمركية ؛  ✓
تزايد االستثمارات األمريكية بشكل كبري وسريع يف الدول األخرى خاصة الالتينية )اصدار سندات   ✓

 (؛ الدوالر ألجل 
 ظهور منط جديد لالقرتاض "االقراض احلكومي"؛  ✓
 انكماش حجم االستمارات الدولية.  ✓

 )بعد احلرب العاملية الثانية: 1944املرحلة الثالثة  -3

برينت  خرجت جل الدول حمطمة البنية االقتصادية والتحتية ،مما أدى إىل عقد مؤمتر  2بعد هناية ح.ع. 
 دولة .  44يف مدينة نيوهامشري بو.م.أ وشارك فيه 1944سنة   وودوز

 متهيدات مؤمتر برينت وودز:  3-1

حدوث ختفيضات متتالية للعمالت الرئيسية )اجلنيه االسرتليين،الدوالر األمريكي،الفرنك   ✓
 الفرنسي،املارك األملاين(؛ 

 اهنيار اقتصادايت الدول خاصة املنهزمة يف احلرب؛ ✓
 حتية لبعض الدول املشاركة يف احلرب.اهنيار البنية الت ✓

تع عرض مشروعني يف املؤمتر من أجل النهوض ابالقتصاد العاملي من طرف و.م.أ وبريطانيا ، وكان  
 برانمج كال املشروعني كاآليت: 

 وضع كينز برانمج للنهوض ابالقتصاد العاملي وقد أدرج عدة نقاط أمهها:املشروع الربيطاين لكينز:-أ

 ولية تقبلها كل دول العامل يف املعامالت الرمسية ؛ توفري عملة د ✓
 توفري طريقة مالئمة لتحديد القيم النسبية لعمالت الدول املختلفة؛ ✓
 توفري نظام دويل الستعادة التوازن للدول اليت تعاين من االختالالت ؛  ✓
 انشاء مؤسسة ذات صيغة فنية ومهمتها األساسية ادارة النظام بطريقة مالئمة ؛  ✓
 (. ابنكورالرتكيز على انشاء احتاد املقاصة الدولية )يتوىل كذلك اصدار عملة دولية  ✓

 املشروع األمريكي هلاين وايت : -ب

 

 - . ابنكور :تتحدد قيمتها ابلدهب وتقبلها سائر دول العامل وتتحدد قيمة اثبتة ومتفق عليها ابلنسبة لعملة ابنكور 
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أسسه وكيل خزانة و.م.أ وتضمن املشروع انشاء مؤسستني دوليتني،  كما أدرج يف برانمج املشروع حلول  
 مقرتحة أمهها:

 والعمالت لدول األعضاء من أجل تثبيت أسعار الصرف الدولية؛ انشاء احتياطي من الذهب  ✓
 حتديد سعر الذهب ابلنسبة للدول األعضاء؛  ✓
بيع وشراء الذهب والعمالت املختلفة مع قيام دور املقاصة لتسوية األرصدة الدائنة واملدينة لدول   ✓

 األعضاء.

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  وبعد عرض املشروعني مت اختيار املشروع األمريكي وابلتايل ميالد 
 لإلنشاء والتعمري . 

 الفرق بني املشروع األمريكي والربيطاين: -3-2

 ز ــــــــــــــــــــــــــكين ت ـــــــــــــــواي
 االيداع -
 اختاذ اجراءات ضرورية دون فرض أي عقوابت  -
 
 مبدأ االيداع-

 خلق االئتمان-
اليت لديها فائض فرض عقوابت على الدول -

 مستمر مبيزان املدفوعات . 
 مبدأ فتح االعتماد  -

 مبادئ مؤمتر برينت وودز:  -3-3

 اعتبار سعر الصرف مسألة دولية مهمة جدا وينبغي ضمان ثبات أسعار الصرف؛  ✓
زايدة االحتياطي من الذهب والعمالت من أجل احلفاظ على التوازن الداخلي للدول ومواجهة   ✓

 ميزان املدفوعات ؛ العجز يف 
 اختالل ميزان املدفوعات مسؤولية مشرتكة بني دول الفائض ودول العجز ؛ ✓
 زايدة االستثمارات الدولية لتنشيط االقتصاد واستمراريته؛  ✓
 النقدي إبنشاء منظمة دولية ذات وظائف حمددة . حتقيق التعاون ✓

 مبرحلتني أساسيتني مها:مر نظام برينت وودز مراحل نظام برينت وودز: -3-4

متيزت هذه املرحلة ابالستقرار النسيب للدوالر األمريكي مما  :1959-1946مرحلة االستقرار النسيب -أ
ساعد على تراكم االحتياط من الذهب الرمسي يف العامل ،واستعادت كل من بريطانيا والدول األوروبية  

 األخرى قابيلية حتويل عملتها إىل عمالت أخرى . 
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:امتازت هذه املرحلة ابهنيار الدوالر األمريكي مما أدى إىل  1971-1960رحلة التصدع واالهنيارم -ب
 عدم استقرار النظام النقدي الدويل ،كما عجز الصندوق ابلقيام بعمله . 

أعلن الرئيس األمريكي نيكسون قرار فك ارتباط الدوالر   1971يف سنة مرحلة النظام النقدي املعاصر: -4
لغاء قبلية التحويل وختفيض قيمته الذهبية مع تبين سياسة مالية توسعية ،حيث انقسم النظام النقدي  ابلذهب وا

 الدويل إىل ثالثة أنظمة رئيسية.  

 نظام صرف عائم نظام صرف وسيط  نظام صرف اثبت
تثبيت عملة أمام الدوالر  

 األمريكي  
هناك عملة أخرى أتخذ دور  

 األساسيتني الوسيط بني العملتني 
 العرض والطلب يتحكم يف العملة  

 

يقصد بنظام الثعبان النقدي حتديد العمالت مقابل الدوالر األمريكي ارتفاعا   الثعبان النقدي :-
عمالت   تعومي1972 مارس يف املشرتكة للسوق األوروبية املؤسسة الستة الدول قررت واخنفاضا،حيث  

 ابسم عرف الذي  للنظام وفقا التعادل سعر حتت أو  فوق % 2.25 حدود يف الدوالر مقابل مشرتك بشكل
 .النفق يف الثعبان

 عمالت أقوى أمام الدوالر   

  2.5 + 

 2.5-  سعر التعادل امام الدوالر             

 عمالت أضعف أمام الدوالر 
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وجتارة دولية  مالية دولية                                                          السنة أوىل ماسرت مالية   

 :املؤسسات املالية الدولية :03احملاضرة 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 اقتصاديةبرينت و ودز   وابلفعل مت االعالن يف مؤمترالدويل 

 الدويل و البنك الدويل . 

I.  صندوق النقد الدولFonds 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  ✓
 ارتباط عمالت الدول االعضاء ببعضها البعض .  ✓
 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   ✓

 ملستمرة حنو اخلارج . وا الكبرية ملواجهة التدفقات
 الوظائف االساسية لصندوق النقد الدويل :  ➢

واكب دور الصندوق النقد الدويل لتطورات االقتصادية الدولية ومن أهم    وظائف الصندوق:-1   
 : وظائفه 

 التعاون الدول :  -1-1

 دور املستشار يف التعاون االقتصادي .  F.M.Iيلعب ا صندوق النقد الدويل     ✓
 حماولة حتسني املعايري البنكية الدولية .  ✓
 مساعدة الدول املهدمة من احلروب أو الكوارث الطبيعية .  ✓
القدر األكرب من نشاطات صندوق النقد الدويل عبارة عن مراقبة إدارته اليت تعطي تقارير لدول   ✓

 أشهر .  06صاد داخل الدول ملدة تتمثل يف األعضاء عن حالة االقتصاد العاملي واالقت
 ترويج التجارة الدولية :  -1-2
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صندوق النقد الدويل يبحث دائما عن حترير التجارة الدولية من كل القيود ، النقطة اليت مل ترضي     
قال أن التجارة بدون قيود هي مفروضة على كل     Stanley Fischer العديد من الدول إال أن

 الدول .
 F.M.Iمنح القروض من طرف صندوق النقد الدول  -1-3

يقوم الصندوق النقد الدويل مبنح قروض للدول األعضاء خاصة وان األموال املكونة هلذا الصندوق     
هي أموال الدول األعضاء ، يتدخل صندوق النقد الدويل إال يف حالة حدوث أزمات اقتصادية حادة نتيجة  

 ات السلطة العامة . عدم األخذ بعني االعتبار انذر 

 مصادر متويل الصندوق : - 2
أن كل دولة عضوة تدفع   الدول األعضاء حيث  الصندوق من حصص     %25يتكون رأس مال 

من العملة الوطنية للدول     %75اشرتاكات خصصها حبقوق السحب  " الذهب والعمالت األجنبية " و  
أما اصغر حصة فهي لدولة السيشل    %17.6.حيث تساهم الوالايت املتحدة األمريكية  أبكرب حصة  

مليار   182مليار دوالر ، موارد تكميلية    692)تبلغ حقوق سحب خاصة       %   0.004تقدر بنسبة  
 دوالر (. 

 (2018ف سنة موظ 2700) يتكون من  هيكل الصندوق النقد الدول : -3
التنمية املشرتكة بني صندوق     واملالية وجلنة  النقدية  الدواية للشؤون  واللجنة  ميثل جملس احملافظني 

اهليئات العامة اليت حتكم عمل الصندوق ،    مدير(،24)النقد الدويل والبنك الدويل واجمللس التنفيذي 
فيما يشرف املدير العام ونوابه على املكاتب و اإلدارات املخصصة و املنتشرة يف مناطق خمتلفة من العامل  

. 
ومكتب   والتخطيط  امليزانية  ومكتب  الداخلي  والتفتيش  التدقيق  مكتب  يوجد  املكاتب  تلك  ضمن  من 

هيئ عدة  إىل  ابإلضافة  االسرتاتيجيات  االستثمار  و  النقدية  واألسواق  القانونية  الشؤون  إلدارة  ات 
 والسياسات والبحوث واإلحصاءات وتنمية القدرات  

  ، و.م.ا   : وهي  الكربى  اخلمس  املسامهة  للبلدان  التنفيذي  اجمللس  يف  مستقلة  مقاعد  ختصص 
مليار    477احلصص العضوية    أملانيا،الياابن،فرنسا ، اجنلرتا إىل جانب الصني ، روسيا والسعودية جمموع 

مليار وحدة حقوق سحب خاصة    498مليار دوالر املوارد املقرتضة    692وحدة حقوق سحب خاصة  
 . مليار دوالر  املبالغ املرصودة مبوجب اتفاقيات إقراض احلالية 723

 مليار دوالر ( 189مليار وحدة سحب خاصة ) 130 ✓
 ستان، مصر  اكرب الدول املقرتضني اليوانن ، اوكرنيا ، ابك ✓

 اكرب القروض الوقائية املكسيك ، كولومبيا، املغرب   ✓
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  F.M.Iانتقادات تعرض هلا صندوق النقد الدويل  – 6
تعرض صندوق النقد الدويل العديد من االنتقادات خاصة من اقتصاديني أمريكيني أمههم  " جوزيف   

   ستييلغينر ) احد مساعدي بيل كينتون ( ومن بني االنتقادات جند :
 صندوق النقد الدويل  يتبىن سياسات رأمسالية ) السوق احلر(؛  ✓
 برانمج صندوق النقد الدويل  يرتك البلد يف بعض األحيان فقريا ؛ ✓
تكون ضارة يف حاالت كثرية ، خاصة اليت توجه لدول   القروض اليت تقرض من صندوق النقد الدويل ✓

 العامل الثالث أو النامية ) مديونية اكرب  (؛ 
السطو على صندوق النقد الدويل  من الوالايت املتحدة األمريكية ) حق فيتو اكرب نسبة التصويت   ✓

 ( ؛ 
 بناء إمرباطورية تسيطر على اقتصاد العامل ؛  ✓
 املساعدة على النهب وتدمري االقتصاد الدول النامية   ✓
 املساعدة على تفكيك األنظمة اإلنتاجية لدول العامل الثالث .  ✓

II.  : البنك الدول 
 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  

 واشنطن )أول قرض مت منحه للدول األوربية (. 

منذ  رئ  " مالباس  "ديفيد  ) مستشار محلة    09/04/2019يسه  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  ✓
 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 الدول :  .3
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 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 "   ✓

 رامسال البنك الدول :  .4
من قيمة حصته نقدا والباقي    20%يتكون رأس مال البنك من مسامهة األعضاء ويدفع كل عضو  

   %10يعترب ضمان للقروض اليت حيصل عليها البنك وتقوم الدول بتسديد حصتها للبنك الدويل  
 تسدد ابلعملة الوطنية للبلد العضو .   %90تسدد  الذهب أو ابلدوالر األمريكي 

لة عضو يف البنك على التصويب وفقا حلصتها يف رأس مال تسيطر الدول  كما حتدد قدرة كل دو 
 من رأس مال البنك .  3/1الياابن " على أكثر من ثلث - إجنلرتا  -أملانيا -فرنسا - اخلمس " و.م.أ

 
 انتقادات موجهة للبنك الدول :   .5

ت املتحدة  يعترب بعض املراقبني أن البنك يقوم ابإلقراض الدول الصغرية مما يساعد الوالاي ✓
 األمريكية غالبا للتدخل يف الشؤون االقتصادية الدول املقرتضة ؛ 

 تزايد معدل البطالة والفقر للدول املقرتضة )تفاقم املديونية (؛  ✓
سياسة   ✓ يف  املباشر  التدخل   ( معني  اقتصادي  منط  إتباع   على  املقرتضة  الدول  إرغام 

 االقتصادية (؛ 
 النامية . التحكم يف خيارات الشعوب الدول  ✓

III.  :مؤسسات التمويل اإلقليمية 

يوجد العديد من املؤسسات اإلقليمية املالية واليت هتدف إىل متويل جمموعة معينة من الدول ترتبط ببعضها    
 البعض يف املوقع اجلغرايف لكن يف بعض األحيان تقدم فروض أو مساعدات لغري الدول املنتمية إليها . 

 البنك االستثمار األورويب:   .1
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)  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؛  ✓
الدول النامية وغالبا ما تعقد قروض البنك  تقدمي قروض للمسامهة يف إنشاء املشروعات يف   ✓

 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. 

 بنك التنمية األسيوي :  .3

يهدف متويل املشروعات املختلفة داخل الدول األسيوية ، ويعمل البنك    1965مت إنشاؤه سنة    
تدفقات رأس املال الداخل وذلك  ...............  إنشائه على تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة   منذ

عن طريق املسامهة يف متويل مشروعات 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   

IV.  املنظمة العاملية للتجارة O M C دولة مراقب ( 20+ 2016دولة سنة   164: )تظم 
 :  نشأهتا  .1

" االتفاقية العامة    GAATكانت منظمة حتكم التجارة الدولية تدعى      O M Cقبل ظهور  
للتعريفات اجلمركية للتجارة " إذ تعترب معاهدة دولية تنظم املبادالت التجارية بني دول املنظمة املنتمية  

 " -سويسرا – " لقاء جنيف   1947 30/10إليها ، أنشئت بتاريخ 
 : G.A.A.T أهدافها اجلات   .2

 طين للدول األعضاء ؛ حترير  التجارة من السلع واخلدمات من اجل زايدة الدخل الو  ✓
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 تشجيع حركة اإلنتاج العاملية وحركة رؤوس األموال واالستثمارات ؛  ✓
 إزالة احلواجز اجلمركية لتسهيل الوصول إىل األسواق الدولية ) زايدة حجم التجاري العاملي ( ؛  ✓
 حل املنازعات التجارية بني الدول ) عن طريق املفاوضات (؛  ✓

ول األعضاء مت اإلعالن عن ميالد املنظمة العاملية للتجارة بعد  وبعد العديد من اجلوالت بني الد
 وكان أهم حماور االتفاقية كما يلي :   01/07/1995( يف 1996 -1994جولة االورغواي مباشرة )

 حماور االتفاقية : .3
 التعريفات :   ✓

وزايدة  (   % 53إىل   % 54.7ختفيض التعريفة اجلمركية على املنتجات الصناعية من متوسط )
( كما أزيلت التعريفة ابلكامل  %45 - %40(  إىل )%22 -  %20نسبة السلع املعفاة من التعريفة )
 واملعدات الطبية واملنتجات الورقية والصلب    اإلنسانيةعلى املنتجات الدوائية واملعدات 

 احلصص :  ✓
  بس يف إطار اتفاقية استبدال نظام احلصص يف جمال الواردات الزراعية، و واردات املنسوجات واملال

بتعريفات مجركية اقل تعقيدا خالل عشرة سنوات من عقد االتفاقية    ) Mortifierاملتعددة )    األلياف
ابلنسبة     %  36يف البلدان النامية ونسبة  % 24ابإلضافة إىل خفض التعريفة على الواردات الزراعية بنسبة  

 للبلدان املتعددة الصناعية . 
 الدعم :  ✓

خالل ستة سنوات وكذلك إصدار قرار     %21صادرات الزراعية املدعمة بنسبة  خفض حجم ال
من تكلفة األحباث التطبيقية . " كما     %05بعدم جتاوز الدعم احلكومي لألحباث الصناعية عند نسبة   

اتفق  على املزيد من املفاوضات للحد من الدعم احلكومي لصناعة الطريان املدين وصناعة االتصاالت  
 " الصلبلكية بعيدة املدى وصناعة الالس

 االجراءات االستثنائية :  ✓
بشدة    تضر  مستوردة  األجنبية  ملنتجات  الكبرية  التدفقات  ضد  محائية  إجراءات  ابختاذ  السماح 

عدم السماح ابستخدام    و مما  يتضمن السماح برفع التعريفة اجلمركية أو اختاذ قيود بصفة مؤقتة  .الصناعة احمللية
 وسائل الرقابة الصحية او اتمني املستوايت التوعية  للواردات ما مل تكن قائمة على حجج  علمية مؤكدة ". 

 مشكالت االغراق واجراء مكافحته :   ✓
التفاقية              األصلي  النص  من  اإلغراق  ملكافحة  اخلاصة  واإلجراءات  القوانني  ابستمرار  السماح 

 "اجلات " مع اختاذ إجراءات مناسبة لتحديد حاالت اإلغراق بدقة واثبات وقوعها وكيفية عالجها. 
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 حقوق امللكية والفكرية :  ✓
  املتمثلة يف براءات االخرتاع واملاركات املسجلة  اختاذ اإلجراءات حلماية حقوق امللكية الفردية        

سنوات فقط حلماية براءة االخرتاع   10سنة مع استثناء املنتجات الدوائية بـ    20وحقوق النسخ أو الطبع ملدة  
 وذلك ملصلحة الدول النامية  

  :  O.M.Cأهداف املنظمة العاملية للتجارة  .4
 األعضاء دون متييز ؛ إنشاء نظام اقتصادي جديد مزدهر متحرك للدول  ✓
 تطبيق اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة ) توفري السلع واخلدمات لدول األعضاء (؛  ✓
 إنشاء منتدى خاص ابملفاوضات من اجل تسوية النازعات بني دول األعضاء املنظمة  ؛  ✓
 مراقبة السياسة التجارية مع توفري احلماية املناسبة للسوق الدويل ؛ ✓
 مثال .     (UNCTAD- FMI )التعاون مع املنظمات األخرى   ✓

 O.M.Cأجهزة املنظمة العاملية للتجارة :  يتضمن هيكل  .5
املؤمتر الوزاري : جيتمع مرة كل سنتني ويتكون من ممثلي دول األعضاء ولكل عضو واحد   ✓

 يرأسه املدير العام . 
بـــــــاعتماد األنظمة املالية والتقديرية  اجمللس العام : يتألف من ممثلي دول األعضاء ويقوم   ✓

 ومراجعة السياسات التجارية . 
األمانة العامة : يتكون من املدير العام الذي حيدد املؤمتر الوزاري سلطاته وواجباته ويقوم   ✓

 هذا اجلهاز حبل النزاعات " التسوية ". 
 جهاز فض النزعات : يرأسه رئيس يعني من طرف املدير العام .  ✓
 س واللجان املختلفة : متارس مهامها حسب اجملال الذي تنتمي إليه . اجملال ✓

 

 

 

 

 

 األسواق املالية الدولية : 04احملاضرة رقم 
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 : يرجع اتريخ األسواق املالية إيل احلضارة الرومانية ،السوق املالية مصطلح متكون من كلمتني

 هو احليز الذي يلتقي فيه طاليب السلعة واخلدمة مع عارضيها.  السوق: ✓
 يطلق املال علي كل ما ينفع علي وجه من وجوه السلع. أي كان قيمته أو نوعه ن كل      املـــال: ✓

 شيء يعرض يف السوق له قيمة )القيمة من املال (                             
 السوق املالية:  .1

 يقصد هبا السوق اليت تشمل جمموعة من الرتتيبات اليت من خالهلا تتداول الوراق املالية )السندات(                 
 لية واآلجلة( كاألسهم والسندات ابإلضافة إيل املشتقات املالية )عقود اخليارات املالية والعقود املستقب    
: يعرف السوق املايل بذلك السوق اليت تتداول فيه الوراق املالية اليت تصدرها منظمات األعمال  تعريف أخر ✓

 ويتم تداوهلا يف سوق منظم "البورصة"  
 :   أمهية األسواق املالية .2
لدولة فتلجا إيل متويل خطط التنمية االقتصادية حتتاج هذه املشاريع إيل رؤوس أموال ضخمة ال تتوفر عليها ا ✓

 االقرتاض من األسواق املالية أو عن طريق طرح األسهم هذه املشاريع  االكتتاب منها؛
 تساعد السواق املالية علي منح التمويل بشروط مسرية وبتكاليف منخفضة )قروض خارجية أو دولية(؛  ✓
مكانية حتويل هذه األسواق معظم التعامالت املالية تكون ابلعمالت القابلة للتحويل،مما يرتتب علي ذلك إ ✓

 من احمللية إيل إقليمية أو دولية؛ 
السوق املايل يعمل علي تنظيم ومراقبة إصدار األوراق املالية فهو حيقق التكافؤ والتوازن يف السوق من خالل   ✓

 إيل أخر ؛  مسمته  انتقال امللكية
ا ✓ أمثال  ختصيص   يف  يؤدي  مما  لألسهم  املعادلة  األسعار  اكتشاف  يف  أفضل  تساهم  حنو  اجملتمع  ملوارد 

 االستخدامات.   
 أنواع األسواق املالية الدولية :  .3

من حيث أنواع األدوات: حيث االلتزامات هناك العديد من األسواق املالية الدولية إذ أهنا تنقسم من السوق  
 العاجلة والسوق اآلجلة ومن حيث اإلصدار بسوق ...واثنوية وهناك أسواق أخرى مهمة جدا وهي : 

 سوق النقد:  ➢
أجل    يتجاوز  ال  حيث  األجل  قصرية  االستثمار  أدوات  تداول  فيه  مت  الذي  ابلسوق  النقد  سوق  تعرف 

االستحقاق سنة ومن أهم األوراق املتداولة فيه شهادات األيداع، األوراق التجارية آذانت اخلزانة،القبوالت  
 املصرفية.
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البنك       دولة إذ بواسطتها يقدم  النقد يتم بدور مهم يف ختطيط السياسات النقدية لل  سوق:  أمهيته ➢
املركزي من ممارسة دور فعال يف تغيري أسعار الفائدة قصرية األكل استواء وسع سندات قصره األجل عمالت   

 .السوق املفتوحة
 سوق راس املال:  ➢

 عرف سوق رأس املال ابلسوق الذي يتم تداول أدوات االستثمار طويلة األجل )أكثر من سنة( ت
املالية  ط.أ(  وم أهم املؤسسات تستثمر يف هذا النوع البنوك العقارية ، بنوك التنمية  )سوق الصفقات  

 (ماراالستثالصناعية ، البنوك التجارية ، صناديق والشركات االستثمارية وصناديق 
 ميكن تلخيص خصائص سوق رأس املال فيما يلي :    خصائصه: ➢

 أكثر انتظاما  من التعامل يف السوق النقدي نظرا حملدوديته؛ من حيث الفائدة : التعامل يف سوق رأس املال   ✓
 درجة كبرية من التخصص واملهارة؛ على يكون املتعاملني فيه  ✓
 مل يف السوق املايل طويلة األجل مما يتيح فرصة كبرية لتمويل املشاريع اخلاصة املكلفة؛ االتع ✓
 العائد)خاصة األسهم(  . درجة املخاطرة عالية وذلك راجع الرتفاع  ✓

 أنواع األسواق املالية :  ➢
هي تلك األسواق اليت يتم فيها عرض وتداول األدوات املالية املختلفة )تنفيذ    األسواق احلالية )النقدية(: ✓

 الصفقات بشكل فوري(، حيث يتم تسليم وتسلم الورقة املالية يف نفس اليوم وكحد أقصي يومني. 
تعرف ابملشتقات املالية وذلك ألهنا تقوم ابشتقاق أسعار أدواهتا من أدوات األسواق    األسواق املستقبلية: ✓

املبادلة،   اخليار،عقود  )عقود  اتريخ الحق  الصنف  وتسلم  التسليم  يتم  أن  علي  والسندات(  املالية)األسهم 
 جلة . العقود املستقبلية واآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هناك عالقة عكسية بني سعر فائدة البنك واألسهم يف البورصة إذا ارتفع معه الفائدة فيؤدي ذلك إيل اخنفاض  

 يف البورصة بسبب سحب السيولة من أجل االستثمار يف البنك.

 

 األسواق المالية

ـوق النقـــدس  
 سوق المــال

 أوليـةوق سـ سـوق ثانوي

 رابعالسوق  الثالثســوق  منظمــةغيرســوق  ســوق منظمــة
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 االصالح االقتصادي واملال  :05احملاضرة رقم 

 املواءمة :   -أوال  

ملواءمة يف السلطات التشريعية ويف عامل السياسة و االقتصاد واملنافسة املالية و اشاع استعمال هذا املصطلح  
كما انه يشبه العديد من املصطلحات كالتكامل معايرة    Harmonizationيرتجم هذا املصطلح ابإلجنليزية   

 تقييم وتوحيد. 

املواءمة ✓ تعاريف  تعريف  عدة  فهناك  اصطالحا  أما  املوافقة  من  وهي  الوائم  املواءمة  مأخوذة كلمة  لغة   :
وتفسريات هلذا املصطلح حيث يري اجلميع أهنا املواءمة تكون بني القوانني واملعايري املختلفة ، كما عرفها  

املعايري)ايهتم يعملون  مارك يرادشوو تريقوري أن كلمة املواءمة يعين عدد من الشركات تعتمد نفس القواعد و 
 يف مواءمة( إذن ال جيب أن تكون املؤاءمة دون توحيد معايري او أطراف تنظيمية 

اقتصادايءماملوا ✓ تغريت    ة  بينها عالقات فإن  تقوم  فيها قوي متضادة  توازنية تتكافأ  : هو وصف احلالة 
 احدي القوي تغري غريها تلقائيا أو عمدا بعالقة .... حىت تصل إيل حالة التوازن السابقة. 

 اإلصالح االقتصادي:  -اثنيا

إال أن هناك تعاريف متطابقة ومتشاهبة  تعددت املفاهيم اخلاصة هبذا املصطلح إذ أنه متكون ...اإلصالح واالقتصاد   
وأمهها اإلصالح االقتصادي هو جمموعة من السياسات واإلجراءات اهلادفة إيل حتقيق االستقرار االقتصادي علي  
السوق   قوى  إيل  االقتصادي  النشاط  ترك  هو  االقتصادي  اإلصالح  الرأمسالية  الدولة.وحسب  الكلي يف  املستوى 

 لة  وتقليل نطاق تدخل يف الدو 

 : حتمية اإلصالح االقتصادي للدول النامية-1
تتوقف سياسة اإلصالح االقتصادي وأهدافه علي الظروف التارخيية والسياسية لكل دولة ، لذا ميكن القول   

أن اإلصالح االقتصادي يتوقف علي كفاءة النظام السياسي وفعالية اجلهاز اإلداري الذي يتوىل اإلشراف 
 .و تنفيذ سياسات اإلصالح 

النامية   الدول  االقتصادي يف  اإلصالح  هذه  يتطلب  إن  ،كما  )اخلوصصة(  ابلسوق  اقتصاد  إىل  التوجه 
نت وودز" من خالل عملية متويل هذه اإلصالحات مقابل  ياإلصالح يكون مشرفا عليها مؤسسات " بر 

 فرض شروط على الدول النامية . 
وسيلة لتحقيق مجلة   االقتصادييعترب اإلصالح  أهداف سياسة اإلصالح االقتصادي  يف الدول النامية : -2
 :ن األهداف أمهها م
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 رفع معدالت النمو االقتصادي؛  ✓
 تشجيع االستثمار احمللي و األجنيب إىل حد سواء من خالل توفري املناخ االستثماري املالئم؛  ✓
 االستثمار األمثل و التوزيع السليم للموارد االقتصادية و البشرية؛  ✓
 ل األسواق الدولية؛ حتفيز الصادرات و تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات احمللية داخ ✓
 احلد من تدفق الرؤوس األموال من اخلارج؛ ✓
 ختفيف عبئ املديونية اخلارجية و احلد من ضغط الديون على االقتصاد الوطين؛ ✓
 التوزيع العادل للدخل الوطين مما يساهم من حتسني املستوى االجتماعي؛  ✓
 تطوير و توزيع اخلدمات؛  ✓
 والنقدي على حد سواء " املعنيني األساسيني "؛ حتسني القطاع املايل ، املصريف  ✓
 حتسني كفاءة التخصيص للموارد املتاحة و إمنا ابلطاقات اإلنتاجية لتحقيق النمو االقتصادي ؛  ✓
استعادة التوازن الداخلي و اخلارجي لالقتصاد يؤدي إىل حتسني وضع ميزان املدفوعات و معدل  ✓

 التضخم. 
 أبعاد سياسات اإلصالح االقتصادي:  -3

تعاين الدول النامية من اختالالت هيكلية ميكن حصرها يف االختالل التوازن الداخلي "االختالل  
يؤدي إىل االعتماد على القروض و املساعدات و االختالل   ،العرض(  <بني اإلنتاج و االستهالك )الطلب  

ائض يف الطلب مما يؤدي إىل العجز يف امليزان التجاري و اخلارجي الذي أیيت نتيجة االختالل الداخلي ف
ابلتايل العجز يف ميزان املدفوعات .يؤدي تفاقم االختالل الداخلي و اخلارجي إىل تدهور معدالت النمو  
و ارتفاع يف معدالت التضخم مما ينجم عنهم أزمات اقتصادية خطرية  و تتمثل أبعاد السياسات اإلصالح  

 االقتصادي يف : 
: وتتمثل يف أتثري سياسات اإلصالح على املدى البعيد يف األداء االقتصادي    البعد االقتصادي ✓

   .للدول خاصة اليت تتعلق ابلتجارة اخلارجية و دعم العجز يف املوازنة ،سعر الصرف و سعر الفائدة 
صحاب  :تتمثل يف أتثري سياسات اإلصالح على املدى القصري  خاصة ابلنسبة أل  البعد االجتماعي ✓

من   التوجه مجلة  من  بد  ال  لذا   " قبلهم  من  تضحية  تتطلب   " واملتوسطة  احملدود  الدخول  ذوي 
 سياسات إصالح أكثر فعالية من الناحية االجتماعية.  

 ،FMIتفرض سياسات اإلصالح من قـــــــــــــــــــوى خارجية كمــــــــــــــــــــــــــا ذكران سابقا"    البعد السياسي :  ✓
BIRD   خيار صعب النامية يف  الدول  جيعل  اجلنسيات،مما  متعددة  الشركات  إىل  "ابإلضافة  

 لتحديد بلوغ أهدافها لوضع سياسي ترضي عنه الدول ) املركز( الرأمسالية . 
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تكمن أدوات سياسات اإلصالح االقتصادي يف جمموعة من    أدوات سياسات اإلصالح االقتصادي :-4
 اآلليات أمهها : 

 ة النقدية : السياس-4-1
تعترب السياسة النقدية جمموعة من األساليب و اإلجراءات اليت تقوم هبا السلطة النقدية من أجل حتقيق  

 أهداف اقتصادية و تتمثل السياسة النقدية يف نوعني : 
 : تقليص من عرض النقود عن طريق التقليل . سياسة انكماشية  ✓
 مستوايت الدخل و العمالة. :  زايدة عرض النقود و رفع سياسة توسعية   ✓

 و للسياسة النقدية أهداف معينة أمهها : 
 حتقيق االستقرار يف األسعار ؛  ✓
 حتقيق االستقرار النقدي و االقتصادي؛  ✓
 املسامهة يف حتقيق هدف التشغيل الكامل ؛  ✓
 املشاركة يف حتقيق معدل النمو االقتصادي املستمر و املرتفع ؛  ✓
 .يزان املدفوعات و حتسني قيمة العملةاملسامهة يف حتقيق التوازن يف م ✓
 السياسة املالية : -4-2

تكمن أدوات السياسة املالية يف ختفيض عدد العمال يف اجلهاز احلكومي و عدم الزايدة يف  
األجر بل يتم ختفيضها يف بعض األحيان ختصيص حجم االستثمارات الدولية خاصة اإلنفاق على  

يم ( إصالح النظام الضرييب و فرض ضرائب جديدة و رفع أسعار  اخلدمات االجتماعية )الصحة و التعل
 سلع الطاقة كالكهرابء  ..........اخل

 و تتمثل يف السياسة اهليكلية                            السياسة التجارية : -4-3
 كتحرير األجور و رفع الدعم عن األسعار ؛  حترير األسعار ✓
 الصادرات و إحالل الواردات؛ حترير التجارة و تشجيع   ✓
 . اخلوصصة )االجتاه حنو حرية السوق( ✓
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   : برامج صندوق النقد الدول لدول النامية06احملاضرة رقم 

يسعى الصندوق لتحقيق التوازن و القضاء على العجز يف موازين املدفوعات للدول األعضاء من خالل تطبيق برامج  
 سياسية . 

 : تتمثل برامج الصندوق الدويل فيما يلي :  الدولبرامج صندوق النقد -1
االقتصادي"  -1-  1 لتثبيت  استعادة  "stabilisation Policyبرامج  يهدف  الربامج  به  :يقصد 

املدفوعات من خالل سياسة   ميزان  تعاين من عجز يف  اليت  البلدان األعضاء  الكلية يف  التوازن يف االقتصادايت 
الصندوق اليت يتم    مشروطية و تكون مدة برامج التثبيت ترتاوح من ستة و سنتني )،مالية،نقدية و أسعار الصرف  
 ا الربامج اىل حتقيق جمموعة من األهداف أمهها:                        االتفاق عليها(.   ويهدف هذ

 ختفيض العجز يف ميزان املدفوعات؛  ✓
 ختفيض معدالت التضخم؛  ✓
 زايدة معدالت النمو االقتصادي؛  ✓
 استعادة التوازن يف األجل القصري؛  ✓

 و يتم التحقيق هذه األهداف من خالل اإلجراءات التقشفية اليت هتدف يف التحكم يف الطلب منها :   
 زايدة موارد للخزينة من خالل تنشيط اجلهاز الضرييب و تقليص الدور االجتماعي للدولة؛  ✓
 ؛ تقليص االستثمارات احلكومية و احلد من تدخلها يف األمور االقتصادية  ✓
إدارة الطلب هبدف التحكم عملية اإلصدار النقدي و اإلحالل من اإلنفاق احلكومي و  الرتكيز على   ✓

 إلغاء الدعم مبختلف أشكاله ؛ 
ابلتخفيض املباشر أو من خالل الضغط عليها مبحرك القوى   سواءاحلقيقية  ختفيض مستوايت األجور   ✓

 العاملة والتخلي عن توظيف احلكومي . 
 التكليف اهليكلي (:  برانمج التصحيح اهليكلي ) -1-2 

من اجل التغلب على الركود االقتصادي وإعادة اهليكلة االقتصاد للدول اليت تعاين من العجز خاصة الدول         
النامية وكذلك من اجل االندماج يف االقتصادي العاملي ال بد من إتباع جمموعة من اإلجراءات اهليكلية والتنظيمية  

 جراءات تستمد من برانمج سياسة التعديل اهليكلي ، وتتمثل هذه اإل
 فيما يلي : 

 نقل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص " اخلصخصة " ؛  ✓
 تشجيع القطاع اخلاص وحترير األسعار وحترير التجارة اخلارجية ؛  ✓
 إصدار  قوانني و إجراءات تسمح بتنفيذ برانمج اخلصخصة وإطالق  يد االستثمار ؛  ✓
 إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية ؛   ✓
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 السماح العمل يف األوراق املالية وحترير األسعار منتجات القطاع العام ؛  ✓
 رفع أسعار منتجات الطاقة ؛  ✓
 وضع إجراءات خاصة بتسعري املنتجات الدوائية ؛   ✓
 . اخلاص تعديل بنود التعريفة اجلمركية وغريها من اإلجراءات والقوانني اليت ختص تشجيع القطاع  ✓

تؤدي إجراءات التثبيت والتكليف اهليكلي إىل حتقيق دور الدولة ويضعف النمو االقتصادي وختلف يف    مالحظة:
 حد ذاته عدد من اإلشكاالت. 

يقدم الصندوق معظم التمويل للدول األعضاء من خالل أنواع خمتلفة من السياسات  سياسات الصندوق :  -2
 وهي :   

، تتمثل جوهر سياسات االقرتاض  1952استخدمت أول مرة سنة  اتفاقات االستعداد االئتماين :   ✓
 وهدفها االساسي معاجلة مشكالت ميزان املدفوعات قصري األجل.

األجل  املمدة  اتفاقات ✓ ) :  متوسطــــــــة  مدفوعاهتا  ميزان  بصعوابت يف  متر  اليت  للبلدان  تقدم  خدمة 
 يف جوانب ضعف االقتصاد الكلي .  حتدث مشاكل هيكلية (، وهي قد تستغرق فرتة أطول مما

تسهيل متويلي معزز للتصحيح اهليكلي وهي قروض مسرية ملساعدة  تسهيالت النمو واحلد من الفقر :   ✓
 أفقر بلدان األعضاء ، هدفها حتسني املستوايت املعيشية وحتقيق النمو االقتصادي .  

تسهيل متويلي قصري األجل تقدم  للبلدان اليت تعاين صعوبة استثنائية يف    تسهيل احتياطي تكميلي : ✓
 حنو اخلارج.ميزان املدفوعات كتدفق األموال 

خطوط دفاع وقائية متكن الدول األعضاء بتطبيق سياسات اقتصادية قوية    خطوط االئتمان الطارئ :  ✓
من اجل احلصول على متويل قصري األجل،خاصة عندما تواجه فقدان الثقة يف األسواق بسبب عدوى  

 املصاعب اآلتية من البلدان األخرى. 
ألعضاء من اجل استعادة التوازن يف ميزان املدفوعات  مساعدات تقدم للدول ا مساعدات الطوارئ : ✓

 والذي كان سبب كوارث طبيعية مفاجئة . 
هناك جمموعة من االجراءات إلعادة التوازن وعالج االختالالت   األدوات املستخدمة لعالج االختالالت :-3

 خاصة لدى الدول النامية منها :  
 : عن طريق :   الساسة النقدية-3-1

 النقود والطلب عليها ؛ تكييف عرض  ✓
 استخدام سياسة حترير سعر الفائدة وضبط سقف معدالهتا؛  ✓
 تكييف مستوايت  وأسعار الودائع اآلجلة .  ✓

 : كما ذكران سابقا هناك عدة أدوات أمههاالسياسة املالية: -3-2          
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 زايدة اإليرادات العامة وختفيض اإلنفاق احلكومي ؛   ✓
 ؛ رفع أسعار السلع و اخلدمات ✓
 ختفيض إعاانت الدعم؛  ✓
 رفع معدالت الضريبة وحتسني اجلهاز الضرييب ؛ ✓
 تعزيز نظم الرقابة اإلدارية وتقليل املوارد املخصصة لإلنفاق؛  ✓

   .املركزي -الفعلي  -خالل توحيد  بني سعر الصرف احلقيقيمن  :  سياسة سعر الصرف -3-3       
 ل  :  من خالسياسة التجارية :  -3-4

 التجارة اخلارجية ؛ حترير  ✓
 إزالة القيود و احلواجز اجلمركية ؛  ✓
 تقليص القيود الكمية على الواردات ؛  ✓
 إعادة النظر يف هيكل احلماية احمللية ؛  ✓
 إلغاء ضرائب الصادرات وغريها .  ✓

 من خالل :  االستثمارسياسة -3-5
 حترير القيود على االستثمار األجنيب ؛  ✓
 واخلاص ؛ توزيع االستثمار بني القطاع العام  ✓
 حترير سوق األوراق املالية؛  ✓
 حترير االستثمار وتدفق رؤوس األموال خاصة األجنبية منها ؛  ✓
 وضع حواجز ومزااي من خالل ضماانت وقوانني االستثمار.  ✓

ختفيض العمالة يف القطاع احلكومي مقابل تعويضهم من  سياسات األسعار واألجور والدخول :  -3-6
                       خالل شبكة االمان االجتماعي أي ختفيض العبء على الفئات املتضررة .   
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 ميزان املدفوعات  :07احملاضرة 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 

 خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. 

 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 .

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

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

ويشمل هذا احلساب التغريات اليت تطرأ على   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 ✓
اجلانب املدين و اجلانب الدائن وبذلك فإن امليزان يكون دائما متوازان من الناحية احملاسبية، ولكن يف  

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

حصول سهو يف إدخال املعلومات أو خطأ يف التقدير، لذلك يستوجب إدخال بند يدعى   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 هلا 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

 اليت العديدة  والتقلبات جهة من اإلقتصادي النشاط  متيز اليت التطور ديناميكية ابعتبار ،2 العاملية اإلقتصادايت
 .والعجز الفائض بني  ما املدفوعات موازين يف التوازن عدم حلالة تدفع واليت أخرى، جهة من متسه
 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 االختالل يف ميزان املدفوعات:أسباب -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(اآلل 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

 الصرف نظام ظل يف املدفوعات ميزان اختالل تعديل يف النقدية السياسة تساهمالسياسة النقدية:  ✓
 واألجنبية احمللية للسلع  النسبية األسعار على  تؤثر  اليت العملة قيمة  ختفيض سياسة  طريق عن الثابت
 يدفع  عجز حالة  يف املدفوعات ميزان تواجد أن إذ  .والواردات الصادرات حركة على  التأثري  وابلتايل
 مقابل يف قيمتها لرتتفع للصادرات تنافسية  إعطاء من ميكن مبا العملة  قيمة ختفيض إىل القرار صناع
 املدفوعات ميزان عودة  مث ومن للداخل ابلنسبة األسعار مرتفعة تصبح اليت الواردات عل الطلب تراجع
 .التوازنية حلالته
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 اتبع حملور املنهج النقدي مليزان املدفوعات :08احملاضرة رقم 

يتحدد سعر الصرف احلقيقي بواسطة سعر الصرف االمسي ومستوايت         احلقيقية :أسعار الصرف  -1
األسعار يف بلد ما مقارنة مع ابقي دول العامل .     يتم قياس مستوى األسعار بواسطة نفس السلعة من السلع  

بة اليت تعرتضه ومن لبلد ما وابقي دول العامل ، علما أن القياس الدقيق لألسعار ليس ابألمر السهل نظرا لصعو 
 أمهها :

تعدد البلدان مما يتطلب االمر القيام بعملية التجميع ) من خالل حساب مستوى املرجح يف ابقي   ✓
 دول العامل ؛ 

يعرب عن عدد   ✓ العملة احمللية احلقيقية فهو  قيمة  يعكس  الذي  السعر  سعر الصرف احلقيقي هو 
حدة من السلع احمللية او العكس ، اذ يقيس الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة وا

 كما يساهم يف عملية  اختاذ القرارات .   املناسبةالبلد على 
 يقيس سعر الصرف احلقيقي وسعر الصرف االمسي قليل كما كان  معدل التضخم منخفض .    ✓

الصرف احلقيقي    وعليه فسعر الصرف احلقيقي هو السعر الذي يربز القدرة الشرائية العملة ، ويتم حساب سعر 
 حسب العالقة التالية :  

TCR = TCN.P*   p 

 حيث :  

TCR  .) سعر الصرف احلقيقي ) يعكس األسعار األجنبية بداللة األسعار احمللية : 

P . مستو ى األسعار يف البلد احمللي : 

P* . مستوى األسعار يف البلد األجنيب : 

TCN . سعر الصرف االمسي : 

Tcr=1               سعر الصرف االمسي ال يعكس النسبة بني مستوى العام لألسعار احمللية واألجنبية            العملة
 احمللية مقيمة أبقل من قيمتها احلقيقية . 

Tcr>1            . العملة احمللية اكرب من قيمتها احلقيقية 

Tcr<1             . العملة احمللية اقل من قيمتها احلقيقية 
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تدل هذه النظرية لسعر الصرف أن سعر التعادل بني   ادل القوى الشرائية ) سعر الصرف (:نظرية تع-2
عمليتني يتحدد عندما تتعادل القوة الشرائية لعملة كل دولة يف سوقها الداخلية مع قوهتا الشرائية يف سوق دولة 

 اخرى وذلك بعد حتويلها لعملة هذا السوق " اخلارجي". 

لنظرية بعني االعتبار الفوارق الضريبية ، القيود التجارية .......اخل  ، وعليه يعترب أن السلع  مل أتخذ هذه ا          
فيها ينبغي أن يكون هلا نفس السعر يف الدولتني بعد حتويل أسعارها إىل عملة  املتاجرة واخلدمات املتجانسة اليت يتم 

 مشرتكة . 

السلع الغري قابلة لالجتار عالقتها عكسية مع     ا عائد(: السلع الغری قابلة لالجتار ) السلع اليت ليس هل-3
 القدرة الشرائية ، حيث تتدهور القدرة الشرائية عندما تكون اسعار السلع غري قابلة لالجتار مرتفعة . 

  عدم  ( أن املتعاملني يف األسواق املالية يواجهون1984يعتقد غوث )  الالأتكد يف األسواق املالية الدولية :-4
والتوقعات وغريها من املتغريات اخلارجة    والدخول  يالت ضالتأكد يف معاملتهم ، حيث ال يعرف املتعامل التف

عن دائرة معلومات املتعاملني اآلخرين يف السوق ويعد الالأتكد  هو السبب األساسي للتقلبات الكبرية يف  
ة " فرضية توافر املعلومات يف احلقل املايل هذه املشكلة تستخدم عادولتجنب    األصول املالية داخل البورصات  

 ، فرضية االعتقادات املتجانسة " . 

تعترب الديون السيادية ديون عمومية )عامة (وهي تلك األموال اليت تقرتضها الدولة من    الديون السيادية :-5
، وتلجا الدولة    األفراد أو املؤسسات وتكون عادة يف شكل سندات  وهذا من اجل مواجهة حتقيق أهداف معينة

إىل الديون السيادية يف حالة أن اإليرادات العمة ال تغطي النفقات العامة وكذلك يف حالة التضخم الشديد "  
 اجلامح " ، احلرب ، متويل مشاريع تنموية .  –املرتفع 

لوفاء يف  هي متثل يف خماطرة إقراض الدولة أو مؤسسة عمومية وتقدير املخاطرة عدم ا  املخاطر السيادية :-6
 تسديد الدين وابلتايل فشل احلكومة يف أن تقوم خدمة الدين السيادي وابلتايل فقدان الثقة من قبل األفراد .

تعرف النقود أبهنا كل شيء مقبول بوجه عام يف التعامل ، كما أن سعر   عالقة النقود وأسعار الصرف : -7
اخنفاض عرض النقود يؤدي إىل زايدة قيمة العملة    إذ أن،الصرف يتأثر ابلعديد من العوامل أمهها عرض النقود  

ذا كل   وذلك راجع لزايدة االحتياطي النقدي والعكس إذا زاد عرض النقود يؤدي إىل اخنفاض قيمة العملة ، وه 
 راجع احلركة ورؤوس األموال .

الصرف : -8 ويتخذ هذا األخري    التدخالت يف سوق  الدولة  التدخالت يف سوق الصرف هو تدخل  متثل 
 مظاهر لتدعيم اقتصادها.
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إن ختفيض القيمة اخلارجية للعملة يؤدي إىل اخنفاض أسعار منتجاهتا    :   ختصيص القيمة اخلارجية للعملة ✓
 للمتعاملني األجانب وابلتايل ارتفاع صادراهتا مما يؤدي إىل معاجلة االحتالل . ابلنسبة 

 عن طريق  فرض الرقابة على سعر الصرف : ✓
 اإلشراف احلكومي على عرض الصرف األجنيب والطلب عليه ؛  ▪
 االلتزام بيع عجالت األجنبية للسلطات النقدية؛  ▪
 النفيسة؛ حصر تصدير العمالت االجنبية او املعادن  ▪
 فرض الرقابة على املبادالت اخلارجية ) رخص االسترياد(.  ▪

 حتديد سعر الصرف  ✓

تعرف الدورة االقتصادية أبهنا التقلبات املنتظمة الدورية اليت تطرأعلى  الدورات االقتصادية احلقيقة واألزمات:-9
 االستعادة(. –القاع -الركود-النشاط االقتصادي ،ومتر أبربع مراحل )القمة

 ارتفاع أسعار املواد األولية         خفض حجم العمالة وارتفاع البطالة تضخم عام لقمة ا

 ارتفاع عام لألسعار   اخنفاض الطلب اخنفاض الناتج احمللي االمجايل الركود         

  ارتفاع الناتج احمللي االمجايل أسعار املواد األولية  اخنفاض   مرحلة القاع 

 مرحلة االستعادة تراجع معدل البطالة والوصول إىل 

يف مستوى النشاط االقتصادي عندما يقل الطلب الكلي عن العرض الكلي للسلع    مرحلة اهلبوطتبدأ  
أي استمرار   االنكماش االقتصاديواخلدمات وتتحول هذه املرحلة بعد أتزم الوضع ) عدم إجياد حلول ( إىل مرحلة  

وهو انزالق    فالذعر والتخو  وتسمى أيضا مبرحلة الركود االقتصادياخنفاض الطلب عن العرض مث تليها مرحلة 
االقتصاد إىل اهلاوية ) الكساد الكلي ( أي توقف معظم األنشطة على العمل واإلنتاج مث أتيت مرحلة األخرية مرحلة  

وهي اخطر مرحلة يف الدورة االقتصادية إذ أن الركود استمر بدون إجياد حلول حقيقية وجذرية    الكساد االقتصادي
 .  خلق أزمة ماليةوابلتايل 

كن أن تنتقل الصدمات من نشاط إىل نشاط حىت تصل إىل االقتصاد الكلي للبلد كما أهنا ميكن تنتقل  ومي       
 من بلد إىل أخر حىت تكتسح حل العامل كأزمة الكساد العاملي . 

 اقتصاد قائم على اإلنتاج والعمالة . االقتصاد احلقيقي :   ✓



مالية دولية                                                          السنة أوىل ماسرت مالية وجتارة دولية    

 

38 
 

ات  و دأواملخاطرة واملغامرة يف املشتقات املالية )    اقتصاد مبين على املضاربة االقتصاد الومهي ) الرمزي (:   ✓
 ابتكار رأمسالية جديدة (. 

قد   نتتعلق هجمات املضاربة يف األزمات املالية تلك األزمات اليت حتد يف العملة أو  الهجمات املضاربة :  -10
وتدهورها ) هبوط حاد ( مما يرغم  األجنيب إذ تؤذي إحدى هجمات املضاربة على عملة ما إىل ختفيض قيمتها  

البنك املركزي على الدفاع عن العملة احمللية وذلك عن طريق استنزاف االحتياطات أو رفع سعر الفائدة نسبة كبرية  
. 

 تكاليف ونتائج األزمات املالية :  -11

 اهنيار البنية األساسية للنشاط االقتصادي .  ✓
 توقف اإلنتاج واملبيعات .  ✓
 اهنيار املؤسسات اإلنتاجية، املالية...........................اخل.إفالس و  ✓
 اهنيار الروح املعنوية. ✓
 ارتفاع مستوى البطالة (  .  -تشريد األشخاص  –ارتفاع الوفيات  -وعلى املستوى االجتماعي )  ✓

أي أتخذ صفة    أما تكلفتها هو اهنيار االقتصاد الكلي للبلد مح احتمال انتقال العدوى من دولة إىل أخرى
 العاملية . 

 

 

 

 


