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الدولية ومع التعدد   و العالقات االقتصادية  املبادالتإن احلاجة إىل وجود نظام نقدي دول بدأت مع اتساع  

وما ظهر من تقلبات يف أسعار صرفها. فوجود هذا النظام يعد شرطا ضروراي لتمكني التجارة  للعمالت  الواسع 

  .الدولية من النمو بشكل حيقق مصاحل الدول املختلفة

  مفهوم النظام النقدي الدويل : .1

 :1ميكن  تعرف النظام النقدي الدول على النحو التال 

جمموعة من العالقات النقدية الدولية املنبثقة عن التجارب العملية واالتفاقات الدولية اليت يتواجد   يعرف على انه

فيها وسيلة أو وسائل دفع تقـبل تسوية احلساابت الدولية أو ابعتبار أخر هو النظام الذي يوفر ما يطلق عليه النقد 

األجنبية ومستودعا للعمالت  ة ومقياس للقيمة  أي ذلك الشيء الذي يستخدم وسيط للمبادالت الدولي،الدول  

 .   هلا أو ما يسمى ابلسيولة الدول

اآلليات املرتبطة بتنظيم األوضاع النقدي ملختلف دول العامل مبا   القواعد من   ةأنه: »جمموعكما ميكن تعريفه على  

لعالقات االقتصادية الدولية دون يكفل متويل حركة لتجارة الدولية املتعددة األطراف ومنوها بصورة جيدة واستقرار ا

 .   أن يرتتب على ذلك حدوت أزمات واضطراابت اقتصادي

 وطائف النظام النقدي الدويل :   .2

جبملة من العناصر اليت إذا ما تكاملت وتفاعلت فيما بينهما أدت   األنظمة يتميز النظام النقدي الدول كغريه من  

  :2 إىل ضمان كفاءة وفعالية أداء وميكن ذكر منها ما يلي

 
 3، ص2009على استقرار النظام النقدي الدول "، رسالة ماجستري جامعة اجلزائر ، سنة العامليةبن ساعد عبد الرمحان ،" انعكاسات االزمة املالية  1
 9 . ،ص  8228، اإلسكندريةاملالية، الدار اجلامعية،  واألسواقحممود يونس، عبد النعيم مبارك، مقدمة يف: النقود وأعمال البنوك 2
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  .وجود مؤسسات تنظيمية تتوىل إدارة وتوجيه هذا النظام، كصندوق النقد الدول والبنك الدول ✓

اليت ميكن أن تتخذ لتحقيق الكيفية   اإلجراءاتتسيري عمل النظام، وتتمثل يف    خالهلا توفري آلية يتم من  ✓

 . اليت يعمل هبا، ويسري هبا النظام

الدولية كالذهب   املبادالتعمل النظام، وميكن أن تتمثل يف وسائل تسوية    خالهلا وجود وسائل يتم من  ✓

املقبولة كوسائل لتسوية   األشكال وحقوق السحب اخلاصة وما إىل ذلك من    األجنبية  والعمالت

 . على النطاق الدول  واملعامالت   املبادالت

 الدولية وتسويتها وتطويرها    املبادالتتسيري التدفقات النقدية، لتسهيل   خالهلاتوفري إجراءات يتم من   ✓

 .  واستقراره

 مراحل تطور النظام النقدي الدويل :  .3

 النظام النقدي يف ظل قاعدة الذهب :   1.3

يف   ، فقا هلذه القاعدة كانت كل دولة حتدد قيمة الوحدة الواحدة من عملتها الوطنية بوزن معني من معدن الذهبو 

وقد شهدت الفرتة اليت ،  احمللية  الوقت نفسه تكون الدولة مستعدة لشراء أو بيع كمية من الذهب لقاء سعر عملتها  

حيث كانت احلساابت   ، اعدة الذهب استقرارا نقداي دوليا وتعاون وازدهار يف جمال التجارة الدوليةسادت فيها ق

 .3 التجارية بني األقطار يتم تسويتها من خالل مبادلة الذهب

لقد اختلفت اآلراء حول مدى فعالية نظام الذهب وهذا راجع إىل بعض االقتصاديني ينظر إليه بوجهة نظر         

 والبعض اآلخر يقيمه من خالل الظروف اليت طبق فيها.معاصرة  

 
،  44"الوحدة النقدية األوروبية ،اإلشكاالت و االاثر احملتملة على املنطقة العربية " ، دار اجلامعة اجلديد للنشر ، مصر ، ص  جمدي حممود شهاب ، 3

 45ص
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فأصحاب التوجه العصري يرون أن تطبيق نظام الذهب كانت له نتائج وخيمة على االقتصادايت الدولية         

ابإلضافة إىل أنه مجد جزء من املوارد اإلنتاجية للمجتمع ابعتباره الذهب كنقد أما )أصحاب( الطرف اآلخر قدر 

 نظام الذهب العديد من املزااي ميكن أن نربزها فيما يلي:  يف تطبيق

إن استخدام الذهب كقاعدة نقدية مبا له من قيمة استعمالية ومكانة يف النفوس يذمم ثقة األفراد يف  -

 النظام النقدي. 

إن التشغيل اآلل لنظام الذهب وحتديده لكمية النقود املصدرة يف اجملتمع. أفضل من ترك حتديد هذه  -

 كمية للسلطات النقدية.ال

إىل أنه بفضل تطبيق قاعدة الذهب أصبحت التجارة الدولية تعرف انتعاش واستقرار أسعار   ة ابإلضاف -

الصرف ملختلف العمالت وتسهيل حتريك رؤوس األموال حيث عرف العامل استقرار يفوق أو يزيد عن 

 ثالثني عام. 

 ويرد عليهم منتقدي هذا النظام بذكر العديد من العيوب اليت جاء هبا هذا النظام:         

يرى كينز أن هذا النظام مل يستطيع أن ينظم اإلصدار النقدي بديل أنه مت وقفه على العمل جلهوده حتت  -

 ضغط األزمات النقدية الدولية.

 التوازن اخلارجي. التضحية ابعتبارات االستقرار الداخلي يف سبيل حتقيق   -

 (R. Triffin)أما املزااي املذكورة فيما خيص حتقيق استقرار أسعار الصرف يذكر األستاذ روبرت تريفن   -

 أن جناح هذا النظام اقتصر على

 اهنيار النظام الذهيب:   2.3
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هذا من أجل متويل فرضت احلرب العاملية األوىل على الدول املشاركة فيها ضرورة التوسع يف اإلصدار النقدي و         

نفقاهتا الباهظة على عكس ما تقتضيه قاعدة الذهب وهو اإلصدار الصارم يف النقد الذي يتوافق مع كمية الذهب 

مما أقتضي على أغلب الدول اخلروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق االستقرار االقتصادي الداخلي 

 كأول هدف هلا. 

عقب انتهاء احلرب العاملية األوىل جرت حماوالت حقيقية من أجل إحياء قاعدة الذهب ولكن كلها ابءت         

ابلفشل حيث كانت أغلب العمالت مقومة تقومي خاطئ كما أن ميزان مدفوعات أغلب الدول يف وضعية خمتلة. 

ة بعد فرضها على مواطنها تسليم ما ميلكون وقد جتمع معظم الرصيد أو االحتياطي الذهيب يف يد احلكومة األمريكي

 من نصب مقابل شهادات. 

مل يتبقى سوى مخس دول فقط ظلت ملتزمة بقاعدة الذهب هي وفرنسا، بلجيكا، هولندا، ايطاليا، سويرا.         

خرجت فرنسا وسويرا من   1936( إال أنه حبلول عام     gold Bloc)جبهة دول الذهب  وكان يطلق عليها  

بهة وقامت بتخفيض عملتها كما قامت بعض الدول إبتباع نظام الرقابة على الصرف لتخفيف حدة األزمات هذه اجل

اليت تواجهها مستهدفة بذلك توفري احتياطات من النقد األجنيب لسداد مدفوعاهتا اخلارجية حيث قامت احلكومات 

دير رؤوس األموال إىل اخلارج حىت ال هذه الدول بفرض رقابة على خروج ودخول النقد األجنيب لكي حتد من تص 

تتعرض حلدوث عجز يف ميزان مدفوعاهتا اخلارجية مما يشكل ضغطا على سعر صرف العملة يهدد بتخفيضها. هذا 

من جانب ابإلضافة لكي تعمل على احلد من استرياد السلع غري الضرورية وادخار رؤوس األموال األجنبية السترياد 

 السلع اإلنتاجية. 

مقابل           التصديري  املتولدة عن نشاطهم  النقد األجنيب  بيع ما لديهم من أرصدة  املواطنني  تلزم  وكما كانت 

 حصوهلم على عملة وطنية. 
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وكانت تلزم املواطنني بيع ما لديهم من أرصدة النقد األجنيب املتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصوهلم         

 على عملة وطنية. 

 ظام الذهب:أسباب فشل ن  3.3

 :4من أهم األسباب اليت أدت إىل اهنيار قاعدة الذهب         

التفاوت بني إنتاج الذهب ومنو التجارة الدولية، ففي الوقت الذي ينمو فيه إنتاج الذهب سنواي مبعدل  -

 %. 11% تنمو التجارة الدولية مبعدل  2

بيد   - الذهب  تركيز  إىل  أدى  الثانية  العاملية  احلرب  نشوب  أن  استخدامه كما  لغرض  املتقاربة  الدول 

 للمشرتايت العسكرية. 

وخالل مرحلة اعمار أورواب تطلب التوسع النقدي واحلاجة من االحتياطات من الذهب والدوالر واجلنيه   -

 وقد انعكس ذلك على االحتياطات الدولية 

 : 1944-1914النظام النقدي الدويل يف ظل نظام األسعار املرنة و القيود    4.3

أدت احلرب العاليمة األوىل و اليت علقت الدول الكربى خالهلا تعدها بتحويل عمالهتا الورقية اىل ذهب اىل 

اضعاف مصداقية هذه الدول خاصة و اهنا جلات اىل فرض قيود على حتويل عمالهتا احمللية اىل عمالت 

، مل تعد تلك الدول اىل نظام الذهب بل استمرت يف اتباع نظام 1918أخرى، و حال انتهاء احلرب يف  

، مما أدى اىل حدوث تضخم هائل فيها ، اجربها على العودة اىل 1926أسعار الصرف مرنة حىت عام  

تصادية اليت ترتبت نظام الذهب يف ذلك العام غب حماولة كبح مجاح التضخم و معاجلة العديد من العلل االق

 
 56، ص1999احلسين ،" التمويل الدول "، جمدالوي ، األردن  عرفات تقي  4
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عنها من سؤ ختصيص للموارد   جما نتعليها مثل انتشار إجراءات احلماية و ختفيض العمالت التنافسي و  

 أدى يف احملصلة اىل اخنفاض اإلنتاجية و تعميق الركود االقتصادي . االقتصادية  

ض السياسي ملرارة و قساوة اال ان الدول الكربى مل تنجح يف العودة اىل نظام الذهب الكالسيكي بسبب الرف

 .5ما يرتتب على الضبط املال الناتج عن ذلك اإلجراء على شعوب تلك الدول 

 " بريتون وودز" :   1971النظام النقدي الدويل من احلرب العاملية الثانية حىت   5.3

النقد الدول خبط عشواء حيث ان كل دولة   ان اندلعت احلرب العاملية الثانية سار العامل على الصعيد  بعد

كانت تتخذ اإلجراءات اليت حتفظ مصاحلها اخلاصة فقط دون النظر او االهتمام مبا ستحدثه هذه اإلجراءات  

عامل يف وضع يشبه ابلنسبة من ااثر سيئة ابلنسبة لالخرين و خلروج من هذه الفوضى و حىت ال يضع ال

لالخرين و خلروج من هذه الفوضى و حىت ال يضيع العامل يف وضع يشبه الوضع الذي اصفرت عنه احلرب 

سارع املسؤلون اىل عقد مؤمتر دول يف بريتون وودز   1944العاملية األوىل و عندما الحت بوادر النصر سنة  

ى الصعيد الدول و تنمية التجارة اخلارجية و حركة رؤوس لوضع األسس العامة لتنطيم األوضاع النقدية عل

اقتصادي دول   44األموال ، و قد حضر االجتماع   دولة قدمت خالهلا مقرتحات إلرساء قواعد نظام 

 جديد أكثر عدالة و استقرار من السابق . 

قرتح كينز من خالل مت اقرتاح مشروعني يف هذا االجتماع املشروع األمريكي و املشروع الربيطاين ، حيث ا

املشروع الربيطاين إقامة االحتاد الدول للمقاصة، و اقرتح هوابت يف املشروع األمريكي  صندوق النقد الدول 

،جعل املؤمترون الذهب احملور الذي يدور عليه نظام النقد الدول اجلديد فاشرتط على كل الدول األعضاء 

كل دولة وزان معينا من الذهب الصايف لوحدهتا النقدية ، و إعادة ربط نقدها ابلذهب ، أي جيب ان حتدد  

 
و املشتقات املالية بني النظرية و التطبيق "، معهد الدراسسات املصرفية عمان ماهر كنج شكري، مروان عوض ،" املالية الدولية : العمالت األجنبية  5

 24،ص23،ص2004األردن ، سنة 
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 حرية التبديل ابلذهب ، حيث ال يسمح ذلك من اجل  حتديد و تثبيت سعر الصرف ، و لكن هذا ال يعين

لالفراد و ال أي هيئة كانت بطلب الذهب مقابل األوراق النقدية من البنك املركزي ، اال الدوالر األمريكي 

ديله ابلذهب ابلنسبة اىل األرصدة اخلارجية و من هنا اخذ الدوالر األمريكي يتميز عن سائر وحده اعيد تب

 .6نقود العامل ، النه هو من اكتسب هذه امليزة 

 :   النظام النقدي الدويل يف ظل نظام الصرف املعوم   6.3

عقب صدور القرار األمريكي ابلتوقف عن حتويل الدوالر اىل ذهب خرجت معظم أسعار الصرف عن حدود 

اهلامش املسموح به يف نظام بريتون وودز و أصبحت يف الواقع عائمة أي اهنا أصبحت تتحدد وفقا قوى 

 العرض و الطلب . 

ريبا  قبل الوصول اىل اتفاقية مسيثونني و قد سادت ظاهرة الاليقني نظام النقد الدول و ملدة مخس اشهر تق

، حيث اجتمع وزراء الدول الصناعية الكربى و هي بلجيكا ، فرنسا ، بريطانيا ،    1971- 12-18يف  

 :  7ابن ، و اهم بنودها مايلي هولندا ، السويد ، كندا ، اليا

و ما يعين عمليا ، و ه%10الغاء الوالايت املتحدة الضريبة اليت فرضتها على واردهتا و نسبتها   ✓

 ختفيض قيمة الدوالر بنفس النسبة ، و ارتفاع سعر الذهب . 

 اعفاء أمريكا من التزامها بتحويل الدوالر اىل ذهب عند الطلب .  ✓

 تسمية سعر الصرف اجلديد الدوالر األمريكي ابلسعر املركزي بدال من سعر التعادل.  ✓

ود و هبوط من السعر املركزي بعد صع  2.55السماح السعار الصرف األخرى ابلتقلب يف حدود   ✓

 صعودا أو هبوطا حسب اتفاقية بروتني وودز.   %1ان كانت هذه احلدود متثل 

 
 39، ص38، ص2016إبراهيم السيد ، " التمويل الدول " ، دار التعليم اجلامعي  سنة  مجال حممد أمحد ،  6
 44، ص43مجال حممد  أمحد ، إبراهيم السيد ، مرجع سابق ، ص   7
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 تكوين جلنة من قبل صندوق النقد الدول تتول تقدمي اقرتاحات حول اصالح نظام.  ✓
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 تعريف ميزان املدفوعات :  .1

الذي تدون فيه مجيع املعامالت االقتصادية اليت تتم   يعرف ميزان املدفوعات أبنه السجل األساسي املنظم و املوجز

 1بني حكومات و مواطنني و مؤسسات حملية لبلد ما مع مثيالهتا لبلد أجنيب خالل فرتة معينة عادة سنة واحدة. 

ل فرتة و هو عبارة أيضا عن تقدير مايل جلميع املعامالت التجارية و املالية اليت تتم بني الدولة و العامل اخلارجي خال

   2زمنية معينة غالبا ما تكون سنة . 

 3كما أنه يف اإلمكان تعريفه أبنه سجل حلقوق الدولة و ديوهنا خالل فرتة معينة. 

مما جيعله من الناحية احملاسبية متوازان أي جانب دائن   و يقوم إعداد ميزان املدفوعات على مبدأ القيد املزدوج ، 

)إجيايب( تندرج حتته كافة املعامالت اليت حتصل الدولة من خالهلا على إيرادات من العامل اخلارجي ، و جانب مدين 

لعمليات تنطوي حتته مجيع املعامالت اليت تؤدي الدولة من خالهلا مدفوعات العامل اخلارجي و تواجه عملية تسجيل ا

االقتصادية على ميزان املدفوعات صعوابت مثل مشكلة التفريق بني املقيم و الغري مقيم ، و اختالف أسس حساب 

 4القيم الدولية و مشكلة التوقيت. 

 ة ميزان املدفوعات : أمهي .2

إن لبياانت ميزان املدفوعات دالالهتا اخلاصة اليت تعرب عن األحوال االقتصادية للبلد بغض النظر عن الفرتة الزمنية 

اليت تغطيها دراسة هذه البياانت لذلك فإن تسجيل هذه املعامالت االقتصادية الدولية يف حد ذاهتا مسألة حيوية 

   5ألي اقتصاد وطين و ذلك لألسباب التالية: 

 
 115،ص،2002، دار جمدالوي للنشر ،عمان، 2عرفات تقي احلسين *التمويل الدويل * الطبعة  1
 182،ص1998طارق احلاج *علم االقتصاد و نظرايته*دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان  2
 100،ص2003زينب حسني عوض *العالقات االقتصادية الدولية* دار القدح للطبع و النشر ، اإلسكندرية  3
 62حممد زكي شافعي * مقدمة يف العالقات االقتصادية الدولية * دار النصرية العربية ، بريوت ص 4
 115عرفات تقي احلسين مرجع سبق ذكره ص 5
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هيكل هذه املعامالت االقتصادية يعكس قوة االقتصاد الوطين و قابليته و درجة تكييفه مع املتغيريات   إن ✓

احلاصلة يف االقتصاد الدويل ألنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و املنتجات ، مبا فيه العوامل 

 ليف ....إخلاملؤثرة عليه كحجم االستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى األسعار و التكا

إن ميزان املدفوعات يظهر القوة احملددة لسعر الصرف من خالل ظروف الطلب و عرض العمالت األجنبية  ✓

و يبني أثر السياسات االقتصادية على هيكل التجارة اخلارجية من حيث حجم املبادالت و نوع سلع 

قتصادي للدولة و نتائج سياساهتا التبادل ، الشيء الذي يؤدي إىل متابعة و معرفة مدى تطور البنيان اال

 6االقتصادية . 

يشكل ميزان املدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على ختطيط و توجيه العالقات االقتصادية  ✓

اخلارجية للبلد بسبب هيكله اجلامع ، كتخطيط التجارة اخلارجية من اجلانب السلعي و اجلغرايف أو عند 

الن قدية ، و لذلك تعد املعلومات املدونة فيه ضرورية للبنوك و املؤسسات و وضع السياسات املالية و 

 األشخاص ضمن جماالت التمويل و التجارة اخلارجية . 

إن املعامالت االقتصادية اليت تربط البلد مع العامل اخلارجي هي نتيجة اندماجه يف االقتصاد الدويل و بدلك  ✓

 فهي تقيس املوقف الدويل للقطر.

 عناصر ميزان املدفوعات :  .3

نظرا لطبيعة املعامالت االقتصادية املتشبعة و املتشابكة ألي بلد مع بقية العامل اخلارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها 

و تدوينها بصورة منفردة يف ميزان املدفوعات و لذلك ميكنه إعطاء بيان موجز هلذا احلكم من املعامالت و تدوينها 

ستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من املعامالت ذات الطبيعة املتشاهبة و املتقاربة األهداف، يف فرتات و أقسام م

   7لدلك فإن ميزان املدفوعات يرتكب من مخسة حساابت هي: 

 
  101زينب حسني عوض مرجع سبق ذكره ص 6
 118-116عرفات تقي احلسين مرجع سبق ذكره،ص 7
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 احلساب اجلاري : اوال.

 و الذي يتألف من عنصرين:  ميشل هذا احلساب على مجيع املبادالت من السلع و اخلدمات

 أ/امليزان التجاري : 

يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداهتا خالل الفرتة حمل احلساب ،و هو الفرق بني قيمة الصادرات و 

 و مسي أيضا ميزان التجارة املنظورة.   8قيمة الواردات 

النقل و التأمني و السياحة و املالحة و ب/ميزان اخلدمات : تسجل فيه مجيع املعامالت اخلدمية مثل خدمات  

من التجارة الدولية هي جتارة   70اخلدمات املالية .....إخل و يسمى مبيزان التجارة الغري منظورة ) جتدر املالحظة أن  

 خدمات(. 

 :  التحويالت من طرف واحد   ب حسا  اثنيا.

أهنا عمليات غري تبادلية ، أي من جانب يتعلق هذا احلساب مببادالت متت بني الدولة و اخلارج بدون مقابل أي  

 واحد و تشمل اهلبات و املنح و اهلدااي و املساعدات و أية حتويالت أخرى ال ترد سواء كانت رمسية أو خاصة. 

 حساب رأس املال :) العمليات الرأمسالية(   اثلثا.

تدخل يف هذا احلساب مجيع العمليات اليت متثل تغريا يف مراكز الدائنية و املديونية للدولة ألن معامالت الدولة مع 

اخلارج ال تقتصر على جتارة السلع و اخلدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس األموال اليت تنتقل من بلد إىل آخر 

 ، و اليت تنقسم إىل نوعني: 

ة األجل : و هي اليت تتجاوز السنة كالقروض الطويلة األجل ،  و االستثمارات املباشرة ، و أ/رؤوس األموال الطويل

 األوراق املالية )أسهم و سندات( أي بيعها و شرائها من    و إىل اخلارج. 

 
 63حممد زكي شافعي مرجع سبق ذكره ، ص 8
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ب/ رؤوس األموال القصرية األجل: و اليت ال تتجاوز السنة مثل الودائع املصرفية      و العمالت األجنبية و األوراق 

 املالية القصرية األجل ، و القروض القصرية األجل....إخل 

اجلارية و تتم حركة رؤوس األموال القصرية األجل لتسوية ما حيصل بني املقيمني من عمليات يف حساب العمليات 

 9و حساب رأس املال الطويل األجل 

و تعد هذه األشكال من التحويالت الرأمسالية ابلنتيجة حقا أو دينا للقطر على اخلارج أو العكس، أي أهنا قد 

 تضيق أو تنقص تلك احلقوق أو الديون للبلد على العامل اخلارجي . 

 مالحظة: 

ن التحويالت من طرف واحد و حركة رؤوس األموال الطويلة عادة ما يطلق على ميزان العمليات اجلارية و ميزا

 األجل جمتمعة مليزان املدفوعات األساسي و لقد أخدان ابلتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.

 

 ميزان حركة الذهب و النقد األجنيب:   رابعا.

، و الذي كان من وسائل الدفع األكثر قبوال يف 10تقيم تسوية املدفوعات عن طريق التعامالت األجنبية أو الذهب 

الوفاء اباللتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاهتا بتصدير الذهب إىل اخلارج ، كما ميكنها يف حالة 

 وجود فائض بشراء كمية من الذهب من اخلارج وفقا لقيمة هذا الفائض. 

حي الذي  هو  الفائض  و  العجز  يسوي  الذي  الذهب  أو و  النقدية كغطاء  السلطات  أو  املركزي  البنك  به  تفظ 

 ، و هذا امليزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد األجنيب. 11احتياطي

 فرتة السهو و اخلطأ:   خامسا. 

 
 104زينب حسني عوض مرجع سبق ذكره  ص 9

 184طارق احلاج مرجع سبق ذكره ص 10
 46ص 2000حممد عبد العزيز عجمية * االقتصاد الدويل * اإلسكندرية  11
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دين مع جانب تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان املدفوعات من الناحية احملاسبية ) أي تساوي جانب امل 

 الدائن(، ألن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد املزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا يف احلاالت التالية : 

 اخلطأ يف تقسيم السلع و اخلدمات حمل التبادل نتيجة اختالف أسعار صرف العمالت.   -

ته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك مت قد تؤدي ضرورات األمن القومي للبلد إىل عدم اإلفصاح عن مشرتاي  -

 إدراجها بفقرة السهو و اخلطأ. 

 

 

كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات يف ميزان املدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد املزجوج أي تسجل مرتني يف 

 اجلانب الدائن و يف اجلانب املدين . 

 ( و يشمل : -أيخذ اإلشارة السالبة )   ابلنسبة للجانب املدين : 

 االستريادات من السلع و اخلدمات  -1

 اهلدااي و املنح و املساعدات املقدمة لألجانب ) التحويالت من طرف واحد(  -2

 رؤوس األموال الطويلة و القصرية األجل املتجهة حنو اخلارج  -3

 صول األجنبية يف الداخل . فهذا اجلانب أيخذ إما زايدة األصول الوطنية يف اخلارج أو تقليل األ

 أما اجلانب الدائن : أيخد إيشارة موجبة )+( و يشمل: 

 الصادرات من السلع و اخلدمات  -1

 اهلدااي و املنح و املساعدات املقدمة من اخلارج ) التحويالت من طرف واحد(  -2

 رؤوس األموال القادمة من اخلرج -3
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 النقد الدولــي. جـدول يوضح تركيبة ميزان املدفوعات حسب صندوق  

 دائـــن مـــدين البيـــان

I-  حساب العمليات اجلارية 

   السلـع واخلدمـات: .  1

 أ. السلـع: 

 سلـع عامـة؛   -

 سلع مستوردة أو مصدرة للنقل...   -

 ب. اخلـدمـات: 

 النقـل:   -

 النقل البحري.  •

 األسفـار:   -

 أسفار املوظفني...  •

 خدمات االتصال...  -

 الـدخـــل: .  2

 تعويضـات األجـراء؛  -

 دخـل االستثمـارات.   -

  التحـويـالت اجلاريـة:.  3

 اإلدارات العامة، قطاعات أخرى.   -

II-   :حسـاب رأس املـال والعمليات املاليـة 
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 رأس املــال:  .1

 أ. التحويالت الرأمسالية: 

 اإلدارات العامة؛   -

 قطاعات أخرى...   -

وغري  املالية  غري  املوجودات  عن  والتنازل  االستالم  ب. 

 اإلنتاجية. 

 العمليـات املاليـة: .  2

 أ. االستثمار املباشر؛ 

 ب. االستثمار يف القيم املنقولة.

III :حساب التسوايت اخلاصة . 

 الذهب.  .1

 .DTSحقوق السحب اخلاصة   .2

 .FMIوضع االحتياطي لدى   .3

 املوجودات ابلنقد االجنيب.  .4

 املستحقات االخرى.  .5

 استخدام ائتمان الصندوق.  .6

 اخلطأ والسهو. .7

 

 أسباب اختالل ميزان املدفوعات :  .4
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 12توجد أسباب عديدة تؤدي إىل حدوث هذا اخللل و لعل أمهها:

 أوال.التقييم اخلاطىء لسعر صرف العملة احمللية : 

توجد عالقة وثيقة بني ميزان املدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما 

أكرب من قيمتها احلقيقية ، سيؤدي دلك إىل ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر األجانب مما 

 يف ميزان املدفوعات . يؤدي إىل اخنفاض الطلب اخلارجي عليها و ابلتايل سيؤدي دلك إىل حدوث اختالل  

إما إذا مت حتديد سعر صرف العملة أبقل مما جيب أن تكون عليه سيؤدي دلك إىل توسع الصادرات مقابل 

 جتقلص الواردات مما يؤدي أيضا إىل حدوث اختالل يف امليزان ، لذلك هذه اإلختالالت غالبا ما ينت

 يف امليزان. عنها ضغوط تظخمية و اليت تساهم يف استمرارية االختالل 

 هيكلية :   بأسبا  اثنيا.

الوطين و خاصة هيكل التجارة اخلارجية ) سواء   و هي األسباب املتعلقة ابملؤشرات اهليكلية للإلقتصاد 

الصادرات أو الواردات( ، إضافة إىل قدرهتا اإلنتاجية و أبساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق متاما 

اعتمادها على سلعة أسلعتني  السلعي أي  يتسم هيكل صادراهتا ابلرتكيز  اليت  النامية  الدول  على حالة 

نية أو برتولية (حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات ابلعوامل اخلارجية املتجسدة أساسيتني ) زراعية أو معد 

يف مرونة الطلب اخلارجي عليها يف األسواق العاملية كتغري أذواق املستهلكني و انصرافهم عن هذه السلع 

 اخلارج. أو عند حدوث تقدم فين يف اخلارج يؤدي إىل خفض أمثان السلع املماثلة لصادرات هذه الدول يف  

 أسباب دورية :   اثلثا.

و هي أسباب تتعلق ابلتقلبات االقتصادية اليت تصيب النظام االقتصادي الرأمسايل ، ففي فرتات االنكماش 

ينخفض اإلنتاج و الدخول و األمثان و تزداد معدالت البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إىل حدوث 

 
 127-125عرفات تقي احلسين مرجع سبق ذكره ص 12
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لدخول فتقل قدرة البلد على فائض ، و يف فرتات التضخم يزيد اإلنتاج و ترتفع األمثان و األجور و ا

يف نفس   أيف ميزان املدفوعات و يالحظ أن التقلبات ال تبد   ز التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إىل عج

الوقت يف كافة الدول ، كما تتفاوت حدهتا من دولة إىل أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول 

الدول األخرى  العاملي إىل  الوزن يف االقتصاد  التجارة 13ذات  التجاريني( عن طريق مضاعف  ) الشركاء 

يصيب مستوايت األسعار و الدخول اخلارجية ، و تتأثر ابلتايل موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما  

  14فيها 

 الظروف الطارئة :   رابعا.

قد حتصل أسباب عرضية الميكن التنبؤ هبا و قد تؤدي إىل حدوث اختالل يف ميزان مدفوعات القطر كما 

يف حالة الكوارث الطبيعية و اندالع احلروب و التغري املفاجىء يف أذواق املستهلكني حمليا و دوليا فهذه 

ت ستؤثر عفي صادرات القطر املعين الشيء الذي ينجر عنه اخنفاض يف حصيلة هذه الصادرات احلاال

املقدرة ابلنقد األجنيب خصوصا قد يصاحب دلك حتويالت رأمسالية إىل خارج القطر مما يؤدي إىل حدوث 

 عجز يف ميزان املدفوعات. 

ينشأ عنها اختالل يف ميزان املدفوعات  أسباب أخرى قد  و ميكن ان حيدث عجز ميزان املدفوعات من 

كاخنفاض اإلنتاجية يف الدول النامية نتيجة قلة أدوات اإلنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية 

االقتصادية و االجتماعية يزداد فيها استريادها من اآلالت و التجهيزات الفنية و مستلزمات اإلنتاج و 

طويلة و هتدف هده البلدان من هدا إىل رفع مستوى االستثمار الذي غالبا غريها من سلع التنمية لفرتة  

ما يتجاوز طاقتها من االدخار االختياري ، و يرتتب عن هدا التفاوت بني مستوى االستثمار و مستوى 

االدخار اجتاه حنو التضخم ، و هو اجتاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة هلذا التضخم و نظرا لزايدة 

 
 52حممد عبد العزيز عجمية مرجع سبق ذكره ص  13
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و متول هذه الواردات    15ردات هذه الدول املتطورة فإهنا تعاين عجزا دائما أو مزمنا يف ميزان مدفوعاهتا وا

 .16بقروض طويلة األجل    مقدما

 

 طرق معاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات  .5

إن وجود اختالل يف ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم املؤشرات االقتصادية خطورة على االقتصاد 

وطين فيما يتعلق مبركز دلك القطر يف املعامالت االقتصادية الدولية ال سيما يف حالة حدوث عجز يف ال

السلطات العامة من أجل إحداث التوازن يف هذا امليزان كلما   لامليزان املذكور و لدلك فإنه عادة ما تتدخ

أمكن دلك و الذي عادة ما يتطلب فرتة متتد إىل سنوات عدة و ذلك ابستخدام جمموعة من اإلجراءات 

االقتصادية شريطة عدم إحلاق االقتصاد الوطين أبضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح االختالل 

 ت و مها : يف ميزان املدفوعا

 ح عن طريق آلية السوق : يالتصح  أوال.

استقر الفكر التقليدي يف هذا اجملال على قدرة جهاز الثمن على حتقيق التوازن اخلارجي ، و مع أزمة 

الثالثينات من هذا القرن و حتت أتثري أفكار كنز وجهت األنضر حنو تغريات الدخل القومي إلعادة التوازن 

التحليل احلديث   التوازن اخلارجي ، أما  فيفسح اجملال أمام تغريات األمثان و تغريات الدخل يف تفسري 

.و   17للدولة ، فضال عن إدخال العمليات املالية يف نطاق هده النظرايت بقصد الوصول إىل نظرية شاملة 

 أتخذ هده الطريقة ثالث أشكال هي: 

 18أ/ التصحيح عن طريق آلية األسعار : 

 
 52حممد عبد العزيز عجمية مرجع سبق ذكره ص  15
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 رتة قاعدة الذهب، و يتطلب تطبيق هذه اآللية ثالث شروط أساسية هي : و خيتص هذا التصحيح بف

 ثبات أسعار الصرف .   -

 _ االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج يف القطر. 

 _ مرونة األسعار و األجور ) أي حرية حركتها(. 

( و نلخص هذه النظرية ابالعتماد classical theoryو متثل هذه الشروط أهم أركان النظرية التقليدية)

املتبادل حلركة الذهب من وإىل القطر مع حالة ميزان مدفوعاهتا ، ففي حالة حدوث فائض يف امليزان فإنه 

يعين دخول كميات كبرية من الذهب إىل القطر يرافقها زايدة يف عرض النقود يف التداول األمر الذي ينجم 

طر املذكور مقارنة مع األقطار األخرى ، و سترتتب عن دلك نتيجتني ،  عنه ارتفاع يف األسعار احمللية للق

هو    اأوهلما اخنفاض صادرات القطر إىل اخلارج نظرا الرتفاع أسعارها من وجهت نظر األجانب و اثنيتهم

ارتفاع يف استريادات القطر من اخلارج نظرا ملالئمة أسعار السلع األجنبية من وجهة نظر مواطين القطر و 

تمر هذه العملية حىت يعود التوازن إىل ميزان املدفوعات . أما حالة حدوث عجز يف امليزان، فإن النتيجة تس

 ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إىل توازن امليزان أيضا. 

غري أن التغريات احلاصلة يف األسعار ميكن أن تؤدي إىل تغريات يف أسعار الفائدة طبقا للنظرية الكالسيكية  

بدورها ستؤثر على وضع ميزان املدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى األسعار على إعادة و هذه  

 التوازن يف امليزان ففي احلالة األوىل ) حالة الفائض( 

على القروض املمنوحة نظرا الرتفاع السيولة احمللية، مما   ة مبقدور البنك املركزي للبلد خفض سعر الفائد 

سيؤدي إىل تدفق األموال إىل خارج البلد و ابلتايل التخلص من الفائض املتاح و إعادة التوازن للميزان 

اثنية ، أما احلالة الثانية ) حالة العجز ( فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب األموال األجنبية إىل 

 و عندها ستزداد السيولة يف السوق املالية ز إعادة التوازن للميزان . الداخل  
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 ب/ التصحيح عن طريق سعر الصرف : 

خالل   ة و هي اآللية املتبعة يف حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ) سيادة نظام العمالت الو رقي

و عدم تقيده من قبل السلطات   19حر  الفرتة املمتدة ما بني احلربني العامليتني ( ، و إختاد نظام سعر صرف  

عادة ما   هالنقدية . و تتلخص هذه اآللية يف أن القطر الذي يعاين من حالة عجز يف ميزان مدفوعا ت

حيتاج إىل العمالت األجنبية و ابلتايل سوف يضطر إىل عرض عملته احمللية يف أسواق الصرف األجنبية ، 

إىل اخنفاض سعرها يف األسواق املذكورة و عندها ستغدو أسعار بيد أن زايدة عرض العملة احمللية سيؤدي  

على   بالسلع و اخلدمات املنتجة يف دلك القطر منخفضة مقارنة ابلسلع و اخلدمات األجنبية فيزداد الطل

نظرا الرتفاع أسعار املنتجات األجنبية   همنتجات القطر ، و هكذا تزداد صادراته مقابل اخنفاض استريادا ت

احلالة و تستمر هذه العملية حىت يعود التوازن إىل ميزان املدفوعات ، أما يف حالة وجود فائض يف هذه  

   20يف امليزان فإنه حيدث العكس متاما. 

 

 

 21ج/ التصحيح عن طريق الدخول : 

اليت هتتم ابلتغريات احلاصلة يف الدخول و آاثرها على الصرف   تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية

 األجنيب و ابلتايل على وضع ميزان املدفوعات و أهم شروط النظرية هي:

 _ ثبات أسعار الصرف . 

 _ مجود األسعار ) ثباهتا(. 
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 نفاق . االعتماد على السياسة املالية و خاصة اإلنفاق العام للتأثري على الدخل حتت أتثري مضاعف اإل -

و تتلخص هذه النظرية يف أن االختالل احلاصل يف ميزان املدفوعات سيؤدي إىل إحداث تغري يف مستوى 

التجارة  مضاعف  أتثري  ذلك حتث  و  احملقق  الدخل  مستوى  ابلتايل يف  و  للبلد  اإلنتاج  و  االستخدام 

صادراته و منه سوف يرتفع   ، فحينما يسجل ميزان املدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد يف 22اخلارجية

مستوى االستخدام يف تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زايدة يف معدل األجور و من مت الدخول املوزعة 

و سيرتتب على زايدة الدخول تنامي يف الطلب على السلع و اخلدمات بنسبة أكرب نتيجة لعمل املضاعف 

.       و حيدث العكس يف حالة وجود عجز   ن إىل امليزافرتتفع االستريادات مما يؤدي إىل عودة التوازن  

ضماان ملعاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات هبذه   وال ير   يف امليزان، غري أن العديد من االقتصاديني الكنز يني

الطريقة ذلك ألنه يف حالة العجز فإن اخنفاض الدخل قد ال يكون بنفس مقدار االخنفاض احلاصل يف 

ر بدوره إىل اخنفاض يف الطلب على الصرف األجنيب و هلذا السبب وحده ميكن أن تتدخل اإلنفاق و ما جي

السلطات العامة من أجل إجراء تغيريات مناسبة )مقصودة ( يف الدخل ابلقدر الذي يؤدي إىل إعادة 

يف هذا اجملال التوازن يف ميزان املدفوعات و طبقا للنظرية الكينزية ميكن أن تقوم السياسة املالية بدور هام 

و ذلك من خالل التغريات يف اإلنفاق كاستخدام الضرائب مثال، ففي حالة وجود عجز يف امليزان ميكن 

إجراء ختفيض يف اإلنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثال و حتث أتثري املضاعف سيؤدي دلك 

على االستريادات، و هذا يعين   إىل اخنفاض أكرب يف الدخل و ابلتايل يف الطلب الكلي مبايف دلك الطلب

اخنفاض الطلب على الصرف األجنيب،   و عندها سيعود التوازن إىل امليزان و ينطبق دلك أيضا يف حالة 

استخدام  املالية  السلطات  تستطيع  دلك  على  متعاكسة عالوة  بصورة  لكن  و  امليزان  فائض يف  وجود 

الكينزيني ال يعتدوا عليها مقارنة ابلسياسة السياسة النقدية ملعاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات ، غري أن 

 
 األولية يف قيمته اليت ترتتب على الزايدة يف الصادرات. مضاعف التجارة اخلارجية هو النسبة بني الزايدة الكلية يف الدخل و الزايدة 22
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املالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد يف التداول الذي 

يؤدي بدوره إىل رفع سعر الفائدة مما سيؤثر على حجم اإلنفاق الكلي نظرا الخنفاض اإلنفاق االستثماري 

احلالة، و ه ميزان يف هذه  للداخل و عندها سيتحسن موقف  األموال  تدفق رؤوس  و ما يشجع على 

 املدفوعات. 

املدفوعات  مليزان  التوازن  إعادة  يف  التدخل  العامة  السلطات  مبقدور  أن  السابقة  املعطيات  من  نستنتج 

النقدية ملعاجل املالية أو  السياسة  التوازن يف االقتصاد سواء عند حدوث تضخم   ة ابستخدام  حالة عدم 

)بسبب العجز يف امليزان( أو كساد اقتصادي ) بسبب الفائض يف امليزان ( و يطلق على هذه املعاجلات 

 بسياسات االستقرار . 

 23د/ طريقة املروانت ) أو التجارة(:

عر صرف العملة ) خصوصا من خالل جاءت طريقة املروانت لتعتمد على التغريات املرتتبة على تغيري س

حيث ستزداد الصادرات و   إجراء ختفيض قيمة العملة ( و اليت ستؤثر على املوقف التجاري للبلد املعين

 ابلتايل ستؤثر على عرض الصرف األجنيب أو الطلب عليه ، و من مت سيتأثر وضع ميزان املدفوعات 

هو أن تقرر الدولة ختفيض قيمة عملتها مقابل   (Dévaluation)القيمة اخلارجية للعملة    فتخفيض

أن  هذا  ومعىن  العمالت،  هذه  من  قبل  ذي  من  أقل  عددا  تساوي  تصبح  حبيث  األجنبية،  العمالت 

 24التخفيض هو إجراء خيفض سعر الصرف العملة، وخيفض قوهتا الشرائية يف اخلارج. 

سلطة النقدية بغية تغيري الصرف األجنيب _ الثابت _للعملة احمللية إزاء العمالت وهو إجراء تقوم به ال

 25األجنبية،أما األسباب اليت تدعو البلد بتخفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية هي: 
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إن ختفيض قيمة العملة ينتج عنه أثرين هامني أحدمها يتعلق بسعر الواردات والصادرات أما اآلخر فيتعلق 

 26مهما.إال أن أهداف التخفيض قيمة العملة تنقسم إىل ثالثة أهداف رئيسية خالل الفرتات التالية: حبج

يف املدى القصري: تقليل ومعاجلة العجز يف امليزان التجاري ألن قيمة الواردات تقل مقارنة بقيمة الصادرات  ✓

 ومنه تسجيل رصيد موجب يف امليزان التجاري. 

 املتوسط: زايدة القدرة التنافسية للسلع الوطنية.يف املدى   ✓

يف املدى الطويل: تسجيل أرصدة موجبة من احتياطات الصرف األجنيب تستعمل ملواجهة الصدمات املالية  ✓

 املستقبلية.

شروط التخفيض: وحىت تتحقق أهداف التخفيض قيمة العملة احمللية البد من توافر جمموعة من تتمثل    و

 الشروط أمهها: 

 وجود طلب مرن على السلع واخلدمات الوطنية من اخلارج.  ✓

 وجود طاقة إنتاجية عالية بغية مواجهة الطلب اخلارجي واليت تتمثل يف مرونة اجلهاز اإلنتاجي. ✓

 سلع واخلدمات احمللية )ابلنسبة للبلد الذي يقوم ابلتخفيض(. عدم ارتفاع أسعار ال ✓

 . (Retaliation)عدم قيام البلدان األخرى بتخفيض قيمة عمالهتا، أو ما يسمى ابملعاملة ابملثل   -

أن يكون طلب الدولة على الواردات األجنبية مران حبيث يؤدي ختفيض سعر عملتها وارتفاع سعر العمالت  -

                          عن الواردات بنسبة أكرب من نسبة اخنفاض سعر عملتها وبذلك تنخفض قيمة الواردات.         األخرى إىل اإلحجام 

جيب التأكد قبل تطبيق سياسة ختفيض سعر العملة من الكفاية اإلنتاجية للصادرات وقدرهتا على   -  

على املستوى العاملي من الكفاية فإن منافسة املنتجات يف السوق العاملي، فإذا كانت الصادرات ليست  

 27ختفيض سعر الصرف لن يؤيت مثاره يف زايدة الصادرات. 

 
26Les taux de change», édition la découverte,Paris ,2001, p 92. Dominique Plihon,«  
 .255: سامي عفيفي حامت، مرجع سبق ذكره، ص  27



ميزان املدفوعات  احملور الثاين :   

 24 

تشري جتارب الدول اليت جلأت إىل ختفيض قيمة عمالهتا احمللية يف ظل غياب الشروط السابقة إىل أن 

 العملية املذكورة غالباً ما تقود إىل النتائج التالية: 

 الداخل. ارتفاع األسعار يف   -

 وابلتايل تدهور الثقة يف العملة احمللية، واخنفاض املستوى املعيشي للطبقات ذات الدخل احملدود.  -

 هروب رؤوس األموال إىل اخلارج.  -

 تزايد مدفوعات خدمة الديون اخلارجية حينما تكون مقومة ابلعمالت القيادية.  -

 الدول األخرى. وابملقابل ستنخفض قيمة األصول من العملة املختصة لدى   -

 إن السؤال املهم هنا هو كيف يؤثر التخفيض على ميزان املدفوعات؟ 

يف ظل توافر الشروط السابقة الذكر فإن ختفيض سعر الصرف يتميز إبحداث تعديل فائق السرعة حبيث 

أن القرار بتخفيض العملة سيؤدي إىل رفع تكاليف الواردات وخفض أسعار الصادرات فور تطبيق قرار 

 خفيض. الت

إن األساس يف سياسة التخفيض هو ختفيض سعر الصرف احلقيقي أي خفض سعر السلع احمللية مقارنة 

 ابألسعار األجنبية.
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إن تسوية املدفوعات الدولية الناشئة عن قيام التبادل الدويل إمنا تتم من خالل إطار نقدي، ومع عدم وجود عملة 

مشرتكة تتمتع بقوة إبراء قانونية يف الوفاء بكل االلتزامات، ومن هنا نشأت مشكلة حتويل العمالت لبعضها البعض 

نها حتويل عملة إىل أخرى والتعرف على القوى اليت تتداخل ، ويقتضي األمر دراسة الوسائل واألساليب اليت يتضم

 يف حتديد نسب مبادلة عمالت الدول املختلفة. 

 و النظرايت احملددة له   لذلك كان من أمهية مبكان  دراسة خمتلف املفاهيم اخلاصة واملتعلقة بسعر الصرف 

I.  االطار النظري لسعر الصرف 

 تعريف سعر الصرف:  .1

حيث تعد إحدى العملتني سلعة يف حني تعترب  أو سعر مبادلة عملة ما بعملة أخرى،  يقصد بسعر الصرف النسبة

 األخرى السعر النقدي هلا. 

ابلوحدات النقدية  كذلك يعرف سعر الصرف على أنه النسبة اليت يتم على أساسها مبادلة الوحدات النقدية الوطنية

 1األجنبية يف وقت معلوم. 

كما ميكن تعريف سعر الصرف، على أنه عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصول على وحدة من 

 عملة أخرى. 

 توجد طريقتان لتسعري العمالت و مها: التسعري املباشر و التسعري غري املباشر. 

 
 .148، ص2002عرفات تقي احلسيين، "التمويل الدويل"، دار جمدالوي للنشر، عمان، األردن،     1
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أما التسعري املباشر فهو عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت جيب دفعها للحصول على وحدة واحدة 

من العملة الوطنية، و يف الوقت الراهن قليل من الدول َمن تستعمل هذه الطريقة، مثل بريطانيا يف املركز  

 املايل بلندن. 

لوطنية الواجب دفعها للحصول على وحدة أما التسعري غري املباشر، فهو عدد الوحدات من العملة ا

يتضح 2واحدة من العملة األجنبية، و معظم الدول تستعمل هذه الطريقة يف التسعري مبا يف ذلك اجلزائر.

أن التسعري املباشر ما هو إال مقلوب التسعري غري املباشر حبيث إذا ضرب السعرين يف بعضهما يكون حاصل الضرب 

 الواحد الصحيح. 

 و اليت ميكن عرضها فيما يلي :  لسعر الصرف أشكال خمتلفة،كما أن 

 سعر الصرف االمسي:  ✓

يعرف سعر الصرف االمسي الثنائي على أنه سعر عملة أجنبية بداللة وحدات من عملة حملية، وميكن أن يعكس 

هو سعر الصرف هذا التعريف حلساب العملة احمللية بداللة وحدات من العملة األجنبية. واملقصود هبذا التعريف  

 االمسي، أي سعر العملة اجلاري والذي ال أيخذ بعني االعتبار قوهتا الشرائية من سلع وخدمات ما بني البلدين. 

ينقسم سعر الصرف االمسي إىل سعر صرف رمسي،أي املعمول به فيما خيص املبادالت اجلارية الرمسية وسعر صرف 

عين إمكانية وجود أكثر من سعر صرف امسي يف نفس الوقت لنفس موازي،املعمول به يف األسواق املوازية،وهذا ي

 3العملة يف نفس البلد. 

 
 . 139.ص: 1993أطلس للنشر.  – مشعون مشعون " البورصة"   2

 .103، ص 2003: عبد اجمليد قدي،"املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   3
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هو القيمة احلقيقية للعملة الوطنية ابلنسبة للعملة األجنبية، أي    سعر الصرف الفعلي احلقيقي: ✓

 يتحدد على أساس تعادل القوى الشرائية    القدرة الشرائية للعملة احمللية ابلنسبة لدولة أخرى و هو

 

 *4النسبية يف الدولتني، أو على أساس األسعار النسبية لسلع التبادل التجارية و غري التجارية. 

 

 =   5سعر الصرف احلقيقي 

 

هو سعر الصرف الذي يتناسق مع التوازن االقتصادي الكلي، و ميثل    سعر الصرف التوازين:  ✓

يعتمد حتديده على كيفية تغري سعر الصرف احلر مع  املدفوعات حيث  مليزان  توازن مستدمي 

 تغريات الوضع االقتصادي 

 صائص سعر الصرف .خ2

 تتمثل اخلصائص األساسية لسعر الصرف فيما يلي:

 : (Arbitrage)التحكيم أو املوازنة    أوال.

 
 سلع التبادل التجارية هي اليت يتاجر هبا يف التجارة الدولية، أما غري التجارية فهي اليت ال يتاجر هبا دوليا.  -*4

5 - Gregory  N.MANKIW. « Macroeconomie». De Boeck Université. 2003. P: 155. 

 معدل الصرف االمسي  × سعر السلعة الداخلي 

 سعر السلعة األجنبية
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متيل أسعار صرف العمالت إىل أن تكون متقاربة إىل حد كبري يف خمتلق املراكز املالية الدولية، إال أن هذا ال يستبعد 

 إمكانية، وجود فروق بسيطة يف أسعار صرف العمالت من مركز مايل إىل مركز مايل آخر لعدة أسباب منها: 

طلب على العمالت األجنبية من سوق إىل آخر، ومن مث تتحدد أسعارها  عند مستوايت اختالف العرض وال  -

 خمتلفة. 

تفاوت درجات نشاط التعامل يف أسواق الصرف األجنيب، فاألسواق النشطة يضيق فيها غالباً اهلامش بني سعري   -

وابلتايل ختتلف أسعار الصرف فيها شراء وبيع العملة، يف حني يتسع هذا اهلامش يف األسواق اليت يقل فيها النشاط  

 عن تلك السائدة يف أسواق أخرى. 

جيري التعامل أحياان بني البنوك احمللية العاملة يف سوق واحد من خالل، مساسرة يتقاضون عمولة تضاف إىل قيمة   -

الفات بسيطة يف العملة، يف حني جيري التعامل مع البنوك اخلارجية مباشرة بدون مساسرة مما يرتتب عليه وجود اخت

 أسعار العمالت يف هذه األسواق.

فإنه ميكن  واحد  وقت  األسواق يف  العمالت يف عدد من  أسعار صرف  االختالفات يف  فإذا ما وجدت بعض 

 استخالص بعض األرابح من شراء العملة. 

 آخر هبدف حتقيق على هذا األساس يقصد بعملية التحكيم شراء عملة يف أحد املراكز املالية وبيعها يف مركز مايل 

ربح نتيجة فروق األسعار. وتتحقق هذه العملية عندما تتفاوت أسعار عملة ما يف عدد من األسواق املختلفة يف 

 6وقت واحد. 

 
 .124مدحت صادق، مرجع سبق ذكره، ص   6
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وبذلك فإن عمليات التحكيم هي اليت تنشأ من اختالف ونقص يف األسواق املرتبطة خاصة بتكاليف املعامالت 

 املعلومات.وتكاليف احلصول على  

إن املتعاملون الذين يكشفون عن االحنرافات بني أسعار الصرف أو بعض احنرافات أسعار الفائدة )املتأتية من أصول 

حمررة بعمالت أجنبية( يستطيعون استخالص األرابح من هذه االحنرافات عن طريق عمليات التحكيم. هذه األخرية 

سواق )سعر الصرف، سعر الفائدة( واليت تقوم إبزالة االحنرافات اليت تعمل على تغري اخلصوصيات الظرفية هلذه األ

 7قد تولدت، فبزواهلا تنتهي عملية التحكيم.

واحملكمون ال يعتربون، مضاربني إال للحظة واحدة فهم يشرتون العملة لبيعها بعد حلظة يف مكان آخر، وبذلك ال 

 ر يف املستقبل كما هو شأن املضاربني.حيتفظون ابلعمالت األجنبية لإلفادة من فروق األسعا

 : (Spéculation)املضاربة    اثنيا.

يقصد هبا التعاقد على شراء عملة أجنبية بسعر معني وبيعها يف موعد آجل بسعر أعلى بناءاً على التوقعات، وابلتايل 

 ة بني فرتتني متباعدتني. فإنه من احملتمل أن يتعرض املضارب إىل اخلسارة الناشئة عن الفرق يف سعر صرف تلك العمل 

املضارب يكون مقبالً وابحثاً عن خماطر الصرف األجنيب على أمل احلصول على الربح متخذاً لنفسه املوقع املكشوف 

(Open position)   ابلنسبة للعملة اليت يضارب عليها، ويطلق عادة على املضارب الذي يتوقع ارتفاع قيمة

، أما املضارب الذي يتوقع اخنفاض قيمة العملة ابملضارب على اهلبوط (Bull)العملة املعينة ابملضارب على الصعود  

(Bear)  .8واملضاربون هم عادة األفراد الشركات ذات الثروات الكبرية والبنوك 

 
7 : Bernard Guillochon, Annie Kawecki,« Economie international », 4 ème édition, Dunod, Paris, 2003, 

7.276. 
 .184عرفان تقي احلسين، مرجع سبق ذكره، ص    8
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حتمل  مثن  يعترب  الذي  التوقعات  حتقق  حالة  يف  والربح  املعاكسة  احلالة  يف  اخلسارة  نتيجتها  تكون  املضاربة 

اخلطر،فتوقعات أغلب املضاربني تعمل على حتريك سعر الصرف يف اجتاه موافق هلذه التوقعات، إال إذا تدخلت 

ربني يعتقدون أنه سيكون هناك ارتفاع للدوالر مقابل البنوك املركزية حلد من هذا التحرك، مثال إذا كان أغلب املضا

الني، فإن شراء الدوالر مقابل الني يصبح يطغًى على عمليات بيعه مقابل الني وهذا الطلب الفائض للدوالر يف 

 9السوق يعمل على رفع سعر الدوالر مقابل الني، فهكذا التوقعات على االرتفاع تصنع ارتفاع األسعار. 

ملضاربة ال يكون لدى الوسيط، مشرتي وهلذا فهو يتعرض للمخاطرة وغىن عن القول أنه بسبب وجود فعند قيام اب 

 عنصر املخاطرة فإن عائد املضاربة الناجحة يفوق كثرياً عائد التحكيم.

 :(Hedging)التغطية   اثلثا.

وهو ما يطلق عليها أحياانً يقصد هبا جتنب اخلسارة يف سعر الصرف أي اخلسارة املرتتبة على تقلبات سعر الصرف،  

للمتعامل يف أسواق الصرف األجنبية.دون أن تتضمن هذه العملية،   (Open position)بتغطية الوضع املفتوح  

 10تسليم صرف أجنيب أو دفع الثمن ابلعملة احمللية يف احلال وإمنا هو جمرد اتفاق على بيع وشراء صرف أجنيب. 

الصرف األجنيب، مقدرة التجار واملستثمرين على التغطية تسهل بشدة التدفق   يف عامل مليء بعدم التأكد يف أسواق

الدويل للتجارة واالستثمارات،بدون التغطية ستكون هناك تدفقات رؤوس أموال أصغر، جتارة وختصص يف اإلنتاج 

 11أقل.

 أسواق الصرف .3

 
9  Bernard Guillochon, Annie Kawecki, Op-cit, p.276. 

 .181عرفات تقي احلسين، مرجع سبق ذكره، ص   10

 .333، ص2003كامل بكري،"االقتصاد الدويل"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،     11
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 تعريف سوق الصرف:   1.3

أسواق الصرف هي اليت تنفذ فيها عمليات شراء و بيع العمالت األجنبية و ال يوجد مكان حمدد هلذه  

األسواق، فهي تنتشر عامليا و أمهها: لندن، ابريس، فرانكفورت، سويسرا، نيويورك، طوكيو، هونغ كونغ،  

 12ساعة يف اليوم.  24سنغافورة، نيودهلي... و كأهنا تعمل بطريقة مستمرة  

هذه األسواق ترتبط مع بعضها عن طريق شبكة اهلاتف و شاشات الفيديو أو األقمار الصناعية       و  

تكون على اتصال دائم مع بعضها البعض، و من مث تكون يف احلقيقة سوق دولية واحدة للصرف 

 األجنيب. 

الصرف خمتلف  يعترب سوق الصرف األجنيب من أكثر األسواق احتادا و سعة يف العامل و يضم سوق  

أسواق العملة حيث سوق الصرف الفوري و سوق الصرف اآلجل، و يتحدد سعر الصرف األجنيب 

 13مثل بقية األسواق األخرى ابلتقاء العرض و الطلب على الصرف األجنيب.

 

 

 املتدخلون يف السوق:   2.3

 أ. البنك املركزي: 

 
12 - J. Peyrard. « Risque de Change ». Librairie Vuibert . Paris. 1996. P : 31. 

   .15. ص: 2007 –  2006جبوري حممد." أنظمة أسعار الصرف و النمو االقتصادي". جامعة تلمسان.   - 13
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العمالت األجنبية من جهة، ومن جهة اثنية بتنفيذ أوامر يتدخل البنك املركزي للقيام بعمليات السوق املفتوحة على  

احلكومة ابعتباره بنك الدولة خبصوص املعامالت يف العملة. يكون هذا التدخل من قبل البنك املركزي حسب نظام 

 *سعر الصرف املتبع.

 ب. البنوك التجارية واملؤسسات املالية: 

زابئنها وحلساهبا اخلاص، فأعوان الصرف العاملون يف البنوك جيمعون أوامر حيث تتدخل يف السوق لتنفيذ أوامر  

الزابئن، ومهمة أعوان الصرف هي معاجلة األوامر قصد متكينها من احلصول على أفضل سعر وحتقيق مكاسب 

 لصاحل بنوكهم.

 

 

 :(Brokers)ج. السماسرة  

اء أو البيع للعمالت الصعبة لصاحل عدة بنوك، يعترب مساسرة الصرف وسطاء نشطني يقومون بتجميع أوامر الشر 

ومتعاملني آخرين. ويقومون بضمان االتصال بني البنوك وإعطاء معلومات عن التسعرية املعمول هبا يف البيع والشراء  

 14،بدون الكشف عن أمساء املؤسسات البائعة أو املشرتية هلذه العمالت. 

 د. املستخدمون التقليديون: 

 

: يف نظام سعر الصرف املعوم ال تتدخل السلطات النقدية يف سوق الصرف ويتحدد سعر الصرف طبقاً لشروط الطلب والعرض يف   * 

 السوق. 

 . 108عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص   14
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كاملستوردين، املصدرين، السّواح، واملستثمرين الذين يبادلون العملة احمللية ابلعمالت األجنبية وذلك لتسوية معامالهتم 

 الدولية إضافة إىل التجار واملضاربني )األفراد ومدراء االستثمار(

 15الذين يتاجرون حبثاً عن أرابح قصرية األجل. 

 . خماطر سعر الصرف  .4

 عادة بني األنواع التالية الرئيسية خلطر سعر الصرف.  مييز االقتصاديون 

 املخاطر االئتمانية:  ✓

ينص عادة يف عقود االئتمان الذي مينح ابلعملة األجنبية على االلتزام كل طرف بتسليم العملة موضوع العقد للطرف 

احتمال عدم   من  املخاطر  فتنشأ  العقد،  عليه يف  املتفق  املوعد  ويف  ابلسعر  ابلتزامه اآلخر  الطرفني  من  أي  وفاء 

 التعاقدي. 

 خماطر االئتمان هي أيضاً خماطر تراجع املركز االئتماين للطرف املقابل، فمثل هذا الرتاجع يعين التخلف عن السداد.

 اخلطر التجاري:  ✓

رض حيدث هذا اخلطر ابلنسبة ملنشآت التصدير واالسترياد اليت يتطلب نشاطها التعامل يف سوق العمالت، وتتع

واليت أطلق   Transaction exposureتلك املنشآت لنوعني من خماطر أسعار الصرف،مها خماطر التعامل  

 Translationعليها هذا املسمى على أساس أهنا تتطلب تعامل فعلي يف سوق العمالت، وخماطر التحويل  

 
 .178عرفات تقي احلسين،مرجع سبق ذكره، ص 15
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exposure  املالية للشركة األم، يتطلب ضرورة   اليت تتعرض هلا املنشآت اليت هلا فروع يف دول أخرى،فإعداد القوائم

 16ترمجة أرابح الفروع من عملة الدولة اليت تعمل هبا إىل أرابح بعملة دولة الشركة األم. 

II -أنظمة سعر الصرف 

 17: اىل أنظمة التاليةأنظمة سعر الصرف  تنقسم

 نظام سعر صرف اثبت.  •

 نظام سعر صرف معوم. •

 نظام سعر صرف مدار.  •

 الثابتة. أسعار الصرف  .1

ساد نظام الصرف الثابت يف ظل قاعدة الذهب يف صورة املسكوكات الذهبية يف أواخر القرن التاسع  

عشر و أوائل القرن العشرين و حىت قيام احلرب العاملية األوىل، وكذلك يف النصف الثاين من عشرينيات 

سبائك الذهبية   و تعترب الدولة  القرن املاضي عندما عادت الدول األوربية إىل قاعدة الذهب يف صورة ال

إذا ربطت عملتها الوطنية بوزن معني من الذهب، و يرتتب على احتفاظ كل دولة    بعلى قاعدة الذه

 بسعر اثبت للذهب ابلنقد الوطين أن يتحقق سعر اثبت للعمالت املختلفة بعضها ببعض. 

 18 ر شرطان:و مع ذلك فإن ثبات سعر الصرف و عدم تغريه ال يتحقق إال إذا تواف

 
 .354، ص2003منري إبراهيم هندي، "الفكر احلديث يف إدارة املخاطر"، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  16
 . 748.ص: 2001-األهلية للنشر و التوزيع -ترمجة: هشام عبد هللا "االقتصاد". -بول سامولسون. وليام نورد هاوس - 17

 . 49-49.ص:2004 -دار اجلامعة اجلديدة -االقتصاد الدويل" - زينب حسن عوض هللا - 18
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 أوهلما: أن يكون سعر شراء و بيع الذهب واحد يف كل دولة.

 اثنيهما: أن تكون انتقاالت الذهب عدمية النفقة. 

 كان هذان الشرطان ال يتحققان عمليا، فإنه يسمح بتقلب هذا السعر حبرية يف حدود ضيقة جدًّا   و ملا

 و ذلك وفقا لقوى العرض و الطلب اخلاصة بكل عملة من عمالت الدول األجنبية. 

امليزة الكربى لقاعدة الذهب أو لنظام سعر صرف اثبت هو إمكانية االطمئنان لقيمة العملة، إذ ميكن 

و املستثمرين أن يتاجروا أو يستثمروا يف الدول األخرى دون أن خيشوا حدوث تغيريات مفاجئة    للتجار

 يف أسعار الصرف تقضي على األرابح املتوقعة من مشروعاهتم.

 أسعار الصرف املعومة: .2

كما يوحي االسم ضمنيا، فإن سعر الصرف املعوم حتدده السوق ابلدرجة األوىل، أي أن الّسعر ال  

ال بتأثري العرض و الطلب. و يتحقق حني ال تعلن احلكومة سعر الصرف عملتها أو تتخذ يتحرك إ

خطوات لفرض سعر معني، أي أنه يف نظام سعر الصرف املعوم تتحدد األسعار اخلاصة ابلعمالت من 

لسلطات .إذ ال يكون للبنوك املركزية ) ا19عمليات البيع والشراء اليت يقوم هبا األفراد و قطاعات األعمال

النقدية ( أي دور يف حتديد قيمة)سعر( العملة الوطنية، و من بني الدول اليت تتبىن هذا النظام ) نيوزلندا  

 20السويد، أيسلندا، الوالايت املتحدة، و الدول الواقعة يف منطقة اليورو (. 

 
 . 748: مرجع سابق.ص -" -ترمجة: هشام عبد هللا -بول سامولسون. وليام نورد هاوس - 19

 . 42:مرجع سابق.ص -"أنظمة سعر الصرف" - مارك ستون. هارالد اندرسون. رومني فريون  -20
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دول    يف اغلب  و هكذا أصبح تعومي العمالت هو القاعدة يف حتديد أسعار صرف خمتلف العمالت 

 21.العامل

 

 أسعار الصرف املدارة.  .3

قّلة من الدول اليت تتبىن كال من النظامني املتطرفني بشكل مطلق، سواء أسعار الصرف الثابتة أو أسعار  

كلية، فالقاعدة الغالبة هي حل وسط بني االثنني، أي" أسعار الصرف املدارة". و اليت    الصرف املعومة

تشرتي   أو  تبيع  احلكومة  لكن  السوق  قوى  أساسي حسب  بشكل  تتحدد  الصرف  أسعار  أن  تعين 

العمالت أو تغري سياساهتا النقدية للتأثري على أسعار الصرف، فالبنوك املركزية تتدخل يف البلدان اليت  

العملة  تس  النقد األجنيب يف مقابل  بتعومي أسعار الصرف فيها) من خالل مشرتايت أو مبيعات  مح 

 احمللية( غالبا من أجل احلد من تقلبات سعر الصرف. 

إن أحد مناهج التدخل يف ظل أسعار الصرف املدارة هو التدخل بشراء العملة اليت اخنفضت قيمتها   

 فعت قيمتها. أو العكس و ذلك ببيع العملة اليت ارت

 

 
 . 59: مرجع سابق.ص -االقتصاد الدويل"" - هللازينب حسن عوض  - 21
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 حترير حساب رأس املالماهية   .1

يعترب حترير حساب رأس املال من أهم اجلوانب املكونة لسياسة التحرير املايل   و العنصر األكثر تعقيدا فيها ابإلضافة 

 إىل كون أن أتثريه ميس جمموعة كبرية من املتغريات االقتصادية مثل معدل الفائدة، أسعار الصرف ، معدل التضخيم

 على املستوى الدويل هلذا مت اضافته يف حماضرات التمويل الدويل.   ، و ميزان املدفوعات و تدفقات رؤوس األموال

و يتطلب حترير حساب رأس املال توفر جمموعة كبرية من الضوابط و اآلليات من أجل ضمان جناحه يف حتقيق 

، عليه  األهداف املنتظرة منه فغياب هذه اآلليات و الضوابط يهدد حبدوث آاثر كارثية على اقتصادايت الدول املقبلة

 مثل االزمات املالية . 

قبل التطرق اىل مفهوم حترير حساب راس املال البد من تعريف سياسة التحرير تعريف سياسة التحرير املايل :1.1

 املايل. 

اليت تتخذها الدولة من أجل إلغاء أو   كما يعرف التحرير املايل على أنه جمموعة من األساليب و اإلجراءات ✓

  .1التخفيف من درجة القيود املفروضة على النشاط املايل هبدف تعزيز كفائته و إصالحه 

و كذلك يعرف العديد من االقتصاديون التحرير املايل على أنه عبارة عن ممر من حالة الكبح املايل إىل حالة  ✓

 :2القيود املفروضة على النظام املايل و املتمثلة يف   التحرير املايل، و هذا األمر يتطلب إلغاء

 التحديد اإلداري ألسعار الفائدة. -

 القيود املفروضة على حركة رؤوس األموال . -

 
1 Hassine souheil « effets de libéralisation du système financière tunisien sur l’évolution des risque des banque » 

université Laval québec.canda.2000  ،p28   
 .93، ص 84مرجع سابق" ص "عاطف وليم أنداروس  2
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 سياسة توجيه و أتطري القروض . -

 املالية األجنبية لسوق املايل احمللي.   احلواجز املوضوعة أمام دخول البنوك و املؤسسات-

و يشتمل التحرير املايل على ثالثة عناصر أو جوانب  و هذه العناصر تكون مؤشر يسمح بقياس درجة التحرير 

 :3املايل يف االقتصاد فهي تتمثل يف 

 (. LSFI.حترير النظام املايل الداخلي )احمللي( )1 - أ

 (.LMF.حترير السوق املايل ) 2 - ب

 (. LCC.حترير حساب رأس املال ) 3 - ت

املقصود بتحرير حساب رأس املال هو إلغاء احلظر على املعامالت يف   تعريف حترير حساب راس املال :  2.1     

حساب رأس املال و احلساابت املالية مليزان املدفوعات و اليت تشمل املعامالت املتعلق مبختلف أشكال رأس املال 

 .4الستثمار املباشرة و العقاري   و الثروات الشخصية مثل الديون و األسهم و ا 

 .5كما أنه يعين قابلية حساب رأس املال لتحويل أي إلغاء كل القيود املفروضة على النقد األجنيب و الضوابط األخرى 

داخل فتحرير حساب رأس املال يتعلق حبرية القطاع اخلاص املقيم و األجنيب يف حتريك رؤوس األموال إىل خارج و 

البلد، و هذا ال يعين انعدام الضوابط على حركة رؤوس األموال ألن هناك دائما و يف أي بلد ضوابط و إجراءات  

 .6تنظم هذه احلركة فاملهم هو أن تكون هذه احلركة ممكنة على نطاق واسع و يف إطار قانون 

 املعامالت اليت تدخل يف حساب رأس املال فيما يلي:و ميكن إبراز أهم    عناصر حترير حساب راس املال :   3.1

 
3  Saoussen ben gamra et mickaël elévenot « libéralisation financière et crise bancaires»  Universite Paris XIII 

P10. 
 .27ص  2002مؤسسة طااب "العوملة املالية ومستقبل األسواق العربية لرأس املالشدا مجال خطيب. د صعفق الركيبيب"   4

 .19ص  1998، مايكل موسى" صندوق النقد الدويل و حترير حساب رأس املال " جملة التمويل و التنمية وديسمرب ابري آيشينجرين   5

 .161،ص  1998حممود عبد الفضيل:" االقتصاد العريب يف مواجهة حتدايت القرن الواحد و العشرين" معهد البحوث و الدراسات العربية   6
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املعامالت املتعلقة ابالستثمار يف سوق األوراق املالية: )األسهم، السندات  و املشتقات و غريها...( و هي  ✓

تتضمن عمليات الشراء اليت تتم حمليا من طرف الغري املقيمني ،املبيعات أو اإلصدارات اليت يقوم هبا غري املقيمني 

 كذلك عمليات البيع أو اإلصدارات و الشراء اليت يقوم هبا املقيمني.   و

املعامالت املتعلقة ابالستثمار األجنيب املباشر: و تشمل التحرير من القيود املفروضة على االستثمار و حتويالت  ✓

 األرابح عرب احلدود. 

بشراء   و بيع العقارات اليت تتم حمليا أي تلك املعامالت اخلاصة    : املعامالت املتعلقة أبصول الثروة العقارية ✓

 .7بواسطة الغري املقيمني أو شراء العقارات يف اخلارج بواسطة املقيمني

املالية: وهي تشمل  ✓ التسهيالت  الكفاالت و  املايل و الضماانت و  التجاري و  املعامالت اخلاصة ابالئتمان 

 .)االئتمان املمنوح من املقيمني لغري املقيمني (التدفقات للخارج  

اخلارج املعامالت املتعلقة ابلبنوك التجارية: و هي تشمل الودائع اخلاصة ابلغري املقيمني، و اقرتاض البنوك من   ✓

 )تدفقات إىل الداخل( ،وكذلك القروض و الودائع األجنبية )تدفقات إىل اخلارج(. 

املعامالت املتعلقة بتحريك رؤوس األموال الشخصية: و تشمل املعامالت اخلاصة ابلودائع، القروض، اهلدااي  ✓

 .8،املنح، املرياث ،الشركات، تسوية الديون

 :   العوامل املتحكمة يف تدفق رأس املال .2

إن تدفقات رؤوس األموال الناجتة عن قيام العديد يف البلدان بتحرير حساب رأس املال ختضع جملموعة من العوامل 

 املتحكمة و املوجهة حلركتها بني الدول، و ميكن تقسيم هذه العوامل إىل : 

 عوامل داخلية و اليت تدعى بعوامل السحب.  ✓

 
 . 20،ص 19ع سابق "،ص  ابري ايشنجرين، مايكل موسي "مرج  7

 . 28شذا مجال خطيب صعفق الركيبيب "مرجع سابق"، ص    8
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 وامل خارجية و اليت تدعى بعوامل الدفع ✓

 ما يلي سوف نبني ما حيتويه كل عامل من هذه العوامل: و في

ترتبط هذه العوامل غالبا ابلسياسات و األوضاع احمللية و اليت متثل   العوامل الداخلية )عوامل السحب(:   1.2

 :9حافز جلذب التدفقات الرأمسالية طويلة األجل و هي كأت 

االستقرار1 تدعيم  و  املالية  السياسة  األموال   .االهتمام إبصالح  رؤوس  أن جيذب  شأنه  من  الكلي  االقتصادي 

 األجنبية.

 .تنفيذ برامج انجحة الستقرار األسعار و احلد من التضخم . 2

.الزايدة املستقلة يف دالة الطلب على النقود احمللية، حيث حيتمل أن تقود الزايدة احلاصلة يف الطلب على النقود 3

 .10كاالستثمارات املالية(إىل جذب رأس املال األجنيب) 

.ارتفاع إنتاجية رأس املال فأي قرار استثماري البد أن أيخذ على أساس املقارنة بني معدل الرحبية املتوقع و بني 4

التكلفة الالزمة إلقامة املشروع فإنتاجية احلدية لرأس املال تؤثر على حركة رأس املال األجنيب )اخلاص( ،فهو ينجذب 

اليت يرتفع فيها العائد االستثماري نسبيا، و ذلك ما هو إال نتيجة ألتباعها سياسات إصالحية   إىل تلك البلدان 

 . 11كبرية هتدف إىل تعظيم العائد على االستثمار احمللي

.أنظمة أسعار الصرف الثابت اليت أصبحت متثل عنصر جذب ابلنسبة للمستثمرين و ذلك ألهنا جتنبهم خماطرة 5

 ى األقل يف املدى القصري. تقلبات سعر العرف عل

 
 . 17، ص 16، ص 1999ابري آيسينجرين، مايكل موسى " صندوق النقد الدويل و حترير حساب رأس املال" ديسمرب   9

 .92، ص 1991د حممود سعيد الفخاري "االقتصاد الدويل" منشورات قار يونس  - د. حممد عزيز 10
 .92، ص 1991د حممود سعيد الفخاري "االقتصاد الدويل" منشورات قار يونس  -. حممد عزيز د  11
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عالوة عن أتثريات العوامل الداخلية السابقة الذكر فإن هناك التأثريات   العوامل اخلارجية )عوامل الدفع(:  2.2

اليت متارسها العوامل اخلارجية ،حيث تلعب دورا كبري يف طفرة تدفقات رؤوس األموال اليت عرفها العامل خالل سنوات 

 زها فيما يلي: التسعينات و ميكن إبرا

.اخنفاض أسعار الفائدة الدولية، حيث تعترب من أهم العوامل املؤثرة على احلركة الدولية لرأس املال ،حيث تتدفق 1

 .12رؤوس األموال إىل البلدان اليت تتميز ابرتفاع معدل الفائدة و اليت عادة متثل البلدان ذات العجز املايل 

.اخنفاض تكلفة االتصاالت و املنافسة القوية و التكاليف املتزايدة يف أسواق البلدان الصناعية تؤدي إىل توجيه 2

 .13رؤوس األموال حنو األسواق الناشئة أين تكون األرابح أكرب و االمتيازات كثرية و اخنفاض حدة املنافسة 

برؤوس األموال إىل االجتاه حنو الدول اليت تتوفر فيها   .الركود االقتصادي الذي عرفته بعض الدول الصناعية دفع3

 فرض استثمارية كبرية. 

.املخاطر االقتصادية مثل خطر التدهور النقدي ففي حالة تدهور القوة الشرائية للنقود احمللية نتيجة الرتفاع معدل 4

أصحاب املشاريع يقومون بتصفية التضخم احمللي يلجأ أصحاب رؤوس األموال إىل حتويل أمواهلم إىل اخلارج و كذلك  

  14استثماراهتم   و هتريب رؤوس األموال إىل اخلارج 

 . 15. العوامل السياسية تلعب دور مهم يف توجيه حركة رؤوس األموال5

و هناك العديد من الدارسات اليت أكدت على الدور الفعال اليت تلعبه عوامل الدفع يف توجيه حركة رؤوس األموال 

اليت قام هبا" كالفوجلريمو ورنيهات" حيث بينت أن السبب الرئيسي وراء التدفقات الرأمسالية اخلاصة مثل الدراسة  

 
 .23ص  1999ميخيا" التدفقات الضخمة لرأس املال" جملة التمويل و التنمية سبتمرب -أليخاندروا لوبيز  12
 .79،ص  2000املال العربية  نبيل حشاد " األموال الساخنة يف البورصات " احتاد البورصات العربية و كياانت سوق 13

 63ص  1991رمزي زكي" الديون و سياسات التحرير" دار اجلامعة قاهرة ،  14
 .23، ص 1999ميخيا" التدفقات الضخمة لرأس املال" جملة التمويل و التنمية سبتمرب -أليخاندروا لوبيز  15
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إىل عشر دول من أمريكا الالتينية يتمثل يف الدورة االقتصادية للسوق العاملي و بصفة خاصة اخنفاض سعر الفائدة 

الص الدول  األمريكية و  املتحدة  الوالايت  الكساد يف  ناعية، كما أكدت دراسة "فريناننذزأريز" ذات األمريكي و 

%( من الزايدة يف التدفقات االستثمارات املالية يف األسواق الناشئة خالل الفرتة 86النتيجة حيث خلصت إىل أن )

النتيجة اليت توصل إليها" فرانكل  1989-1993) الفائدة العاملية ، و هي ذات  (كان نتيجة الخنفاض أسعار 

ما حملددات تدفقات االستثمارات املالية يف عشرة من دول أمريكا اجلنوبية و لبعض دول جنوب وروز" يف حتليله

 .16 ( 1994- 1986شرق آسيا ما بني) 

 و فيما يلي سوف نعرض بعض اإلحصائيات املتعلقة بتدفقات رؤوس األموال حنو الدول النامية : 

 

 

 

 

 

 

 اآلاثر املرتتبة عن حترير حساب رأس املال .3

 
 .33،ص32شذا مجال "مرجع سابق"، ص   16
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كان حترير حساب رأس املال يف الدول النامية قائما على منطق حتمي يتمثل يف كون أن هذه الدول تعان من 

مشكلة نقص املوارد املالية الضرورية لالستثمار فهي تعتقد أن حترير حساب رأس املال يسمح هلا ابحلصول على 

الن تغطية  يف  تستعملها  أن  ميكن  اليت  األجنيب  املال  رأس  النمو تدفقات  حتفيز  و  املالية  املوارد  يف  احلاصل  قص 

 االقتصادي.

إال أن جتارب الدول النامية فيما خيص حترير حساب رأس املال أظهرت آاثر سلبية إىل جانب اآلاثر اإلجيابية اليت 

 كانت منتظر من عملية حترير حساب رأس املال، و فيما يلي سوف نبني خمتلف اآلاثر النامجة عن إتباع سياسة

 حترير حساب رأس املال. 

املال:  1.3 رأس  لتحرير حساب  اإلجيابية  على   اآلاثر  اإلجيابية  اآلاثر  من  املال جمموعة  رأس  لتحرير حساب 

 اقتصادايت الدول املقبلة عليه واليت ميكن إبرازها فيما يلي: 

 .17سواق اخلارجية.حترير حساب رأس املال يفتح الطريق أمام مشروعات األعمال واألفراد للوصول إىل األ1

.خيلق فرص مثينة لتنويع احملافظ املالية ،و توزيع اخلطر عن طريق امتالك ديون على بلدان األجنبية )أي عن طريق 2

إقراضها ( و ابلتايل ميكن لألسر واملؤسسات أن حتمي نفسها من االضطراابت و األزمات املالية اليت ميكن حتدث 

 18يف البلد األم. 

.اإلسراع يف عملية التنمية االقتصادية على املدى البعيد، حيث ميكن لبلد العجز من حتقيق معدالت عالية لنمو 3

 .19دون احلاجة إىل اختاذ سياسات انكماشية إضافة إىل نقل التكنولوجيا 

 
 . 178موسى "مرجع سابق"، ص ما يكل -ابري آيشينجرين 17
 . 25ص  1998منري راشد" حترير حساب رأس املال يف جنوب البحر املتوسط" جملة التمويل و التنمية -صاحل م نصويل  18
 . 274، ص 1999عرفات تقي احلسين " التمويل الدويل" جمدالوي األردن   19
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ألسعار الصرف يف .حترير حساب رأس املال يقوي االجتاه حنو تبين أطر نقدية أكثر انتقائية و يعطي وزان أكرب ل4

 .20التقسيمات النقدية

.توجيه تدفقات رأس املال األجنيب )الناجتة عن عملية التحرير بطريقة جيدة ميكن أن يدعم النمو االقتصادي ، و 5

لنمو  ضعيفة  معدالت  تسجل  فأهنا  النامية،  الدول  يف  االستثمار  معدل  و  الفرد  دخل  متوسط  الخنفاض  نظرا 

حاجة ماسة لرأس املال األجنيب لتكميل املوارد احمللية و ابلتايل حتقيق معدالت استثمار   االقتصادي، فهي تبقي يف 

معدل منو منخفض(   استثمار منخفض   ادخار خمفض   عالية، أي كسر احللقة املفرغة) دخل منخفض

لى العوامل فرأس املال األجنيب يساهم ابلتعجيل أو اإلسراع خبطى النمو االقتصادي عن طريق تسهيل احلصول ع 

 21األساسية الالزمة لتنفيذ أو القيام بربامج التنمية االقتصادية مثل: موارد مالية، سلع رأمسالية، املعرفة الفنية.

.يسمح للدول املستقبلة لتدفقات رأس املال ابحلصول على دخل إضايف متمثل يف الضرائب املفروضة على العوائد 6

 22.اليت حيققها رأس املال األجنيب فيها

.تؤكد جتارب الدولة األسيوية فيما خيص حترير حساب رأس املال على الدور االجيايب هلذا األخري يف حتقيق التنمية 7

االقتصادية ،فقد سجلت هذه االقتصادايت فرتة طويلة من النمو و التنمية و اليت سامهت فيها تدفقات رأس املال 

 23 .األجنيب الناجتة عن إلغاء القيود املتعلقة به

 
 . 22ص  1999لة و التنمية ديسمرب ر.ابري جونسون " تسلسل اإلجراءات لتحرير حساب رأس املال " جم  20

 . 22ص  1999ر. ابري جونسون " تسلسل اإلجراءات لتحرير حساب رأس املال " جملة و التنمية ديسمرب  21

 . 275عرفات تقي احلسين "مرجع سابق"، ص    22

 . 2ص  1999لتنمية مارس  مانويل غيتيان " أتثري التدفقات املالية العاملية على السياسات االقتصادية " جملة التمويل و   23
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.حترير رأس املال يشجع األسواق املالية احمللية على أن تصبح أكثر كفاءة   و ميهد الطريق للتخصيص الكفء 8

 24 للمدخرات املالية .

 :25.و يف األخري ميكن القول أن املنافع املرتتبة عن تدفقات رأس املال األجنيب تتبلور يف حمورين أساسني و مها 9

ل رفع مستوى االستثمار و حتسني معدل العائد على االستثمار و رفع درجة الكفاءة دفع عملية النمو من خال-أ

يف السوق نتيجة دخول التكنولوجيا املتقدمة و اخلربات األجنبية ،و هي تعد مصدرا متويليا لسد الفجوة بني االدخار 

تب عنه خفض معدالت االستدانة احمللي و حجم االستثمار املطلوب لتحقيق معدالت النمو املرجوة. وهذا األمر يرت 

و  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  يف  املتمثلة  اخلاصة  الرأمسالية  ابلتدفقات  جزئيا  االستعاضة  تتم  حيث  اخلارجية 

 االستثمارات املالية عن القروض املصرفية و القروض احلكومية و ابلتايل احلد من منو حجم الديون اخلارجية و أعبائها. 

لتدفقات يعد مصدر للعمالت األجنبية األمر الذي يزيد من مقدرة السلطات النقدية على تكوين ب.توفر هذه ا

مستوايت مرتفعة من االحتياطات السلطات النقدية على تكوين مستوايت مرتفعة من االحتياطات الدولية و هي 

 تلك االحتياطات اليت طاملا استنزفت يف خدمة أعباء الديون اخلارجية.

:اآلاث  2.3 املال  رأس  حساب  حترير  عن  الناجتة  السلبية  املشاكل ر  من  العديد  الدول  هذه  عانت  و كذلك 

 والسلبيات و اليت ميكن عرضها فيما يلي: 

 
 . 3مانويل غيتيان "مرجع سابق"، ص  24

 . 29شذا مجال خطيب، صعفق الركييب مرجع سابق ص  25
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لكون أن أنظمتها املالية ضعيفة و   حترير حساب رأس املال يطرح الكثري من املشاكل يف الدول النامية  هذا- 1

مؤسساهتا املالية احمللية حمدودة القدرة فيما خيص تقيم و إدارة املخاطر املرتبطة ابلتدفق الكبري لرؤوس األموال و كما 

 26أن القدرة اإلشرافية للسلطات النقدية ضعيفة. 

ول املالية احمللية و زايدة الطلب على .زايدة تدفقات رؤوس األموال إىل الداخل يرتتب عنه توسع يف حجم األص2

السلع احمللية و ابلتايل ارتفاع معدالت التضخم عالوة على حدوث ارتفاع يف سعر صرف العملة احمللية ) يف حالة 

سعر الصرف املعوم(      و احتمال تفاقم حالة من عدم االستقرار يف االقتصاد الكلي جتعل تدفقات رؤوس األموال 

 27قرة. نفسها غري مست

.أما زايدة تدفقات رؤوس األموال إىل اخلارج لكوهنا أموال ساخنة أو نتيجة  حلدوث صدمة سلبية مثل حصول 3

تطور سياسي غري متوقع ،ففي نظام سعر الصرف املعوم حيدث اخنفاض يف سعر صرف العملة احمللية و اخنفاض يف 

صرف الثابت تنخفض أسعار األوراق املالية احمللية مما يدفع أسعار األوراق املالية احمللية أما يف حالة نظام سعر ال

ابلبنك املركزي لوقف تدهور العملة احمللية عن طريق عرض االحتياطات من العمالت األجنبية و ابلتايل اخنفاض 

 28مستواها لدى البنك املركزي. 

رأس املال حققت نسب منو   .ال يوجد أي إثبااتت ملموسة تبني أبن البلدان اليت أقدمت على حترير حساب 4

عالية، وبل حىت هناك بعض األسواق الناشئة عرفت احندار ملموسا يف معدالت االستثمار، كما مل يسفر حترير 

تدفقات رؤوس األموال عن استقرار االستهالك يف تلك األسواق. فتحرير تدفقات رؤوس األموال ال يشكل حال 

 
 .30،ص  1999" التدفقات الضخمة لرأس املال األسباب و النتائج و رد فعل السياسة" جملة التمويل التنمية ديسمرب ميغيا-أليخاندروا لوبيز  26
 . 38شذا مجال" مرجع سابق"، ص   27
 . 38شذا مجال "مرجع سابق"،ص  28
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الطلب على االستثمارات حبيث تؤدي الزايدة يف هذه التدفقات  إىل رفع   سليما يف البلدان اليت تعان اخنفاضا يف 

 29قيمة العملة احمللية و جعل الربح الناتج عن األنشطة التصديرية أقل و ابلتايل إضعاف احلواجز الدافعة لالستثمار. 

عن فتح حساب رأس   .كما تلقي بعض جتارب األسواق الصاعدة خالل العقد املاضي الضوء على املخاطر املرتتبة5

املال قبل األخذ بسعر الصرف املرن، فقد اضطرت بلدان كثرية إىل التخلي عن ربط عملتها احمللية بعد االنقالب 

، 1998، اتيالند  1994املفاجئ يف اجتاه تدفقات رأس املال يف ظل حساابت رأس املال املفتوحة مثل املكسيك  

 . 1999الربازيل  

مها بتحرير حساب رأس املال زايدة يف تدفقات رؤوس األموال األجنبية حيث بلغت فقد شهدت املكسيك بعد قيا 

% حيث 68( و متثل االستثمارات املالية منها  1993- 1990مليار دوالر خالل الفرتة     )  91قيمتها اإلمجالية  

نوي بلغ يف متوسط سامهت تلك التدفقات يف زايدة حجم االئتمان املمنوح من طرف البنوك للقطاع اخلاص مبعدل س

% و كذا يف إخفاء حقيقة العجز احلاصل يف حساب العمليات اجلارية كما سجلت املدخرات احمللية تدهورا 66

يف قيمتها، و يف ظل هذه األجواء استشعرت األسواق املالية احمللية قلقا متزايدا من استمرارا العجز الكبري يف احلساب 

ملة  مما أدى إىل انعكاس التدفقات الرأمسالية  حبيث إنسابت إىل خارج لبالد، اجلاري و التخفيضات املتتالية للع

حتولت إىل صايف تدفق يقدر بـحوايل   1993مليار دوالر يف    23فبعدما كانت التدفقات الداخلية تقدر بـحوايل  

 .199530( مليار دوالر عام  14-)

 املطلب الرابع: شروط حترير حساب رأس املال. 

 
 . 1،ص  2006دان رودريك " التحرير املايل و الوعود الزائفة" بروجيكت سنة   29

 . 217،ص  2001ميد " العوملة و اقتصادايت البنوك" الدار اجلامعية  عبد املطلب عبد احل  30
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من أجل ضمان جناح حترير حساب رأس املال يف حتقيق األهداف املرجوة منه    و جتنب املخاطرة الناجتة عنه البد 

التأكد من توفر جمموعة من الشروط و القواعد       و التنظيمات قبل األقدام على هذه اخلطوة أي توفر البيئة 

ية املناسبة لتحرير حساب رأس املال.و فيما يلي سوف نتطرق إىل الشروط و القواعد اليت يتطلبها جناح االقتصاد

 حترير حساب رأس املال: 

املقيمني ،فتحرير  1 الغري  اليت جيريها  العملة األجنبية  التحوطية اخلاصة مبعامالت و حتويالت  القواعد  .جيب توفر 

القواعد  و التنظيمات املطبقة على املعامالت الدولية فقواعد التحوط   حساب رأس املال ال يعين التخلي عن كل 

هي عبارة عن القوانني      و القواعد التنظيمية و السياسات و اإلجراءات املعتمدة رمسيا و اهلادفة إىل تعزيز سالمة 

 .31املؤسسات املالية و ضمان انضباط السوق املايل 

 .32إلفصاح من أجل تعزيز الدور اإلشرايف لسلطات النقدية.إقرار متطلبات جيدة للمحاسبة و ا2

بتحرير 3 قامت  اليت  الدول  املال و ذلك ألن  اإلقدام على حترير حساب رأس  قبل  الصرف  .جيب حترير أسعار 

حساب رأس املال يف ظل أسعار صرف اثبتة عانت من أزمات مالية و اضطراابت مما دفعها إىل إجراء ختفيضات 

 .33ها متتالية لعملت

.اإلبقاء على القيود اخلاصة بتدفقات رؤوس األموال القصرية األجل و بعض أنواع معامالت رأس املال و ذلك 4

لكسب الوقت الضروري إلعادة هيكلة األسواق املالية بصفة جيدة ووضع املعايري املناسبة لتحوط و األشراف و 

 .34تعزيز استعمال األدوات النقدية الغري مباشرة 

 
 . 19ص20ص  1998دار ابري جونستون" تسلسل اإلجراءات لتحرير حساب رأس املال" جملة التمويل و التنمية  ديسمرب   31
 .3، ص 1997يل و التنمية مارس ندمي احلق سونيل شارما:" أسباب تدفق رؤوس األموال و السياسات املناسبة إزاءه" جملة التمو   32
 .22،صض 21.ص2006 سيم كاراكا داج روابد و اتجوبتا و آخرون" من التثبت إىل التعومي " جملة التمويل و التنمية ديسمرب  33
 . 19ص20ص  1998دار ابري جونستون" تسلسل اإلجراءات لتحرير حساب رأس املال" جملة التمويل و التنمية  ديسمرب   34
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 مفهوم املشتقات املالية :  .1

احدى مثرات  اهلندسة املالية االلية اليت تعين اببتكار األدوات املالية و تطوير القائم منها ، و   تعد املشتقات املالية

، و تعترب املشتقات املالية من اهم   1قد مسيت املشتقات املالية هبذا االسم لكون قيمتها مشتقة من شى اخر 

قليل املخاطر ، و قد عرفت كذلك ابهنا أدوات األدوات املالية املستحدثة اليت تعكس الرغبة يف تعظيم العائد و ت

مالية مالية تتوقف قيمتها على قيمة اصل اخر ، و بعبارة أخرى ادق يتوقف العائد املتولد عنها على اجتاه سعر 

 ، و بناء على ما سبق فان املفهوم املشتقات املالية ينطوي على النقاط التالية :   2أصل اخر 

 طرفني عقد أي اتفاق بني  ✓

 دد مستقباليتم تسويته يف اتريخ م  ✓

مبدئيا أو قد يتطلب مبلغا مبدئيا صغري نسبيا اذا ما مت مقارنته مع األصل مل   تال يتطلب استثمارا ✓

 التعاقد. 

تعتمد مكاسب او خسائر هذا العقد على القيمة اليت سيصل اليها األصل مل التعاقد يف اتريخ  ✓

 استحقاق العقد. 

 :3 ثالثة فئات  : تنقسم اجلهات املتعاملة ابملشتقات املالية ال   املتعاملون ابملشتقات املالية  .2

الرئيسي  املتحوطون :   ✓ فعالة    لألسواقاهلدف  و  الية كفؤة  ضمان  هو  بصفة عامة  املشتقات  او   لإلدارة اآلجلة 

 االستفادةاملخاطر تقلبات األسعار ، و عندما يتم اختاذ قرار التحوط يقوم املتحوط ابلتنازل مسبقا على إمكانية  

 
 2، ص2014" جملة جامعة امللك عبد العزيز،  العطيم أبوزيد ،" التحليل الفقهي و املقاصدي للمشتقات املاليةعبد  1
للتحوط التعاقدي جتاه املخاطر املالية و مدى إمكانية تطبيقها يف املصارف السورية" ، ماجستري ،  كأدواتدنيا إبراهيم غيا ،" دور املشتقات املالية   2

 12، ص2013سنة 
 حسني هادي عباس الكندي ، استخدام عقود اخليارات يف ختفيض املخاطر: دراسة عينة من الشركات املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية ، 3 

 40، ص2019وم املالية و املصرفية ، جامعة القتدسية ، العراق ، رسالة ماجستري يف العل
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ميكن ان جيين منها األرابح ، كما ميكن ان يقوم املتحوط حبماية كلفته و هامش رحبه و من حركة األسعار اليت  

 هبذا فانه ال يتحمل أي خماطر غري عادية. 

املتعامل هبا ، فمضارب ليس   لألداة فهم من يبحثون على الربح السريع من خالل حركة األسعار  :املضاربون   ✓

يف التسليم او التسلم ، فهمي يسعى دائما ال حتمل املخاطر اذ تكون هناك رغبة من املتحوطني   مصلحة له أي  

جتنبها و   ال  أسعارها  ارتفاع  املمكن  من  اليت  األصول  شراء  على  يعملون  فهم  املمكن   ،  من  اليت  األصول  بيع 

 اخنفاض أسعارها. 

خالل املراجحون:   ✓ من  املخاطرة  عدمي  بكونه  يتصف  الذي  الربح  تثبيت  او  تقييد  يتم  املضاربة  من  النوع  هذا 

اذ تكون املضاربة   الدخول بشكل متزامن مع التعامالت بشكل دوري يف سوقني أو اكثر من األسواق املالية،

 عدم توازن او توافق بني سعر التسليم االجل الي اصل مع السعر االىن او النقدي.   ممكنة عندما يصبح هناك 

 :   4تتمتع املشتقات املالية أبمهية كبرية ميكن توضيحها يف النقاط التالية  :أمهية املشتقات املالية :  .3

 تقدمي خدمات التغطية ضد خماطر التغريات السعرية.   - ✓

 املتوقع يف السوق احلاضر. أداة الستكشاف السعر   - ✓

 فرصة أفضل لتخطيط التدفقات النقدية.   إاتحة  - ✓

 فرصة استثمارية للمضاربني.   إاتحة  - ✓

 تيسري وتنشيط التعامل على األصول مل التعاقد.   - ✓

 سرعة تنفيذ االسرتاتيجيات االستثمارية.  - ✓

 تعترب وسيلة مثالية للحد من املخاطر.   - ✓

 املشتقات تزيد من العائد.   - ✓

 
أطروحة دكتوراه، (، دراسة حالة األوراق املالية )وول سرتيت(، 2008تداول املشتقات املالية ومسامهتها يف األزمة املالية العاملية )حياة عواجيية، 4

 . 12-9، ص ص 2017-2016كية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ممد خيضر، بسكرة، 
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 إاتحة فرصة أفضل لتخطيط التدفقات النقدية.  - ✓

 حتقيق مسة الكمال للسوق.  - ✓

متٌزها عن   اليت ىف ضوء ما سبق توجد العٌدد من اخلصائص للمشتقات املالٌة    : صائص املشتقات املالٌة  خ .4

  :5 ومن هذه اخلصائص ،سهم والسندات واذون اخلزانة  كاال(  التقليديةاملالٌة    األدوات

مت :املستقبٌلة  التسوية ✓ تتم ىف املستقبل طبقا  التسويةاحلاضر لكن  الوقتىف   أبرامهٌحث ان عقد املشتقات املالٌة ٌ

 . متفق عٌله ىف العقد   لتاريخ

هو    الرئيسيفاهلدف  :املخاطر    ةتغط ✓ املالٌة  املشتقات  هبا  Hedging Risk املخاطر  تغطيةلعقود  ٌوقصد 

رغب ىف شراء اصل بسعر  االخماطر تقلبات اسعار   ٌونوى تنٌفذ   الذي ينوى صول ىف املستقبل ، فاملستثمر الذى ٌ

و   يفذلك   ٌحن  عندما ٌ السعر  ارتفاع  من  خشى  جتنب ق املستقبل ٌ  ) لتقٌلل  املالٌة  للمشتقات  جلأ  لذلك ٌ التنٌفذ  ت 

رغب ىف الٌبع   المستقب)املخاطر الىت ىد تظهر نٌتجة ارتفاع السعر   لكنه (بسعر االن    ي، والعكس للمستثمر الذى ٌ

ٌ)خشى   املستقبل  ىف  نفذ  )   اخنفاض سوف ٌ تقٌلل   / ختٌفف   ) لتغطٌة  املالٌة  املشتقات  إل  فٌلجأ  مستقبال  السعر 

 مستقبال املخاطر الىت تظهر نٌتجة اخنفاض السعر  

طبقا لسعر  االوتثٌبت سعر    فاملشتقات املالٌة تعطى الفرصة لتحٌدد   األصل: تثٌبت سعر    ✓  الوقت ىف    التعاقد صل 

وٌمة   مستقال احلاضر والتعامل عٌله   حدث هبا تسٌوة ٌ بغض النظر عن املستجدات ( مع مراعاة ان بعض العقود ىد ٌ

 .لفروق السعر كعقود املستقباٌلت

مت استحقاق الٌقمة ىف  ✓ عقود املشتقات املالٌة من ىٌمة اصل آخر , فعندما تدخل ىف عقد مستقبلى   الٌقمة املشتقة ٌ

صل االىف سعر    التغريات  ننتجهمل التعاىد ٌوحتقق الربح او اخلسارة    االصلا  قيمة  الل تتحدد ىٌمة العقد من خ

لتسٌلم عادة وٌلس ا  التسوية سواء كان سهم او سند او عملة او سعر فائدة او مؤشر اسهم وهكذا    التعاقد مل  

 
 12، ص11، ص2021ممد عنرت أمحد »املشتقات املالية"، منشورات جامعة القاهرة كلية التجارة ، سنة  5
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مت إجراء عماٌلت تسٌوة للعقد املشتق دون احلاجة للتسٌلم الفعلى اللصل مل التعاىد , فاذا كان هناك عقد  ما ٌ

على   بسعر    2222مستقبلى  االسهم   222سهم  بتسٌلم  البائع  بٌقام  العقد  نتهى  ان ٌ فاٌلشرتط  للسهم  جٌنه 

اب كتفى  ما ٌ عادة  ولكن  إلٌه  ملٌكتها  نقل  او  فروق  تسويةجراء  للمشرتى  حبساب  االسعارللعقد  من   ات  وحتٌوهلا 

 طرف آخلر 

الشكل  :  التعاقدصول مل  اال  ✓ وضح  االصول كما ٌ انواع  من  العٌدد  مل  اال : التايلتشمل  اصول   التعاقد صول 

البضائع *السندات  **الذهب *البرتول    الدوالر السلع *االسهم * *ملعادن املوارد ماٌدة مالٌة الطبٌ ٌعة  ا  السلعية اصول  

*اٌلورو *الفضة *الغاز ابالضافة إل اهنا متتد إل عقود املشتقات املالٌة على اسعار الفائدة ، ومؤشرات االسهم و  

 . مؤشرات السندات و اسعار الصرف  

 :أنواع المشتقات المالية  .5

 :6 بشكل عام يوجد أربعة أنواع للمشتقات املالية هي  ✓

 العقود اآلجلة  ✓

 العقود املستقبلية ✓

 عقود اخليارات ✓

 عقود املقايضات أو املبادالت  ✓

العقود اآلجلة هي مشتقة بسيطة أي أهنا: "اتفاق على شراء أو بيع أصل يف وقت مستقبلي   العقود اآلجلة:  - أ

ويكون العقد عادة بني مؤسستني ماليتني   وأحد عمال  أو معني مقابل سعر معني".  مؤسسة مالية  ئها بني 

 من املنشآت، وال يتم تداوله يف البورصات عادة. 

 
، ص  2001كلية التجارة عني مشس، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،املخاطر، احملاسبة"، إدارة -املشتقات املالية "املفاهيمطارق عبد العال محاد، 6

 .18-12ص 
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ويتخذ أحد الطرفني يف العقد اآلجل مركزا طويال ويوافق على شراء األصل مل العقد يف اتريخ مستقبلي مدد مقابل 

مقابل  التاريخ  نفس  يف  األصل  بيع  على  ويوافق  قصريا  مركزا  فيتخذ  الثاين  الطرف  أما  عليه،  االتفاق  مت  مدد   سعر 

وسوف يشار للسعر احملدد يف العقد اآلجل ابسم سعر التسليم ووقت الدخول يف العقد يتم اختيار  نفس السعر، 

ال طويل  أو  قصري  مركز  اختاذ  ذلك أن  ويعين  ابلنسبة للطرفني،  صفر  اآلجل  العقد  قيمة  تكون  التسليم حبيث   سعر 

 يكلف شيئا.

استحقاقه عند  اآلجل  العقد  تسوية  يقوم    ،وتتم  املركز حيث  حائز  إل  األصل  بتسليم  القصري)البائع(  املركز  حائز 

جل يف وقت ما آالطويل مقابل مبلغ نقدي مساوي لسعر التسليم، ومن املتغريات الرئيسية اليت تقرر قيمة أي عقد 

 وتتميز العقود اآلجلة مبا يلي:   السعر السوقي لألصل. 

خس  أو  مكاسب  على  منهم  أي  حصول  حيتمل  طرفني  بني  االئتمان عقد  ملخاطر  اآلجل  العقد  أطراف  ائر؛تعرض 

 واليت تنتج عن عدم قدرة احد األطراف على الوفاء ابلتزاماته؛ 

 تلك العقود متتاز مبرونة يف التفاوض على أي شرط من شروطها مبا يتفق من طريف العقد ومتتاز بسهولة االستخدام.

 :  7و تتميز العقود اآلجلة خبصائص التالية 

 شخصية يتفاوض الطرفان على شروطها. عقود   ✓

 يتم التعامل هبا يف السوق املوازية فقط و ليس سوق الثانوية، و غالبا ما تكون قيمتها كبرية جدا.  ✓

العقد االجل ملخاطر االئتمان او العجز عن السداد و ذلك بسبب عدم قدرة احد الطرفني   يتعرض اطراف  ✓

 على الوفاء ابلتزاماته. 

 تتحقق قيمة العقد االجل عند انتهاء صالحية و ال توجد أي مدفوعات عند بداية التعاقد او خالله  ✓

 
 113، ص 2008عادل ممد رزق ، االستثمار يف البنوك و املؤسسات املالية ، دار طبية ، مصر ،  7
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 شخص اخر مكانه.   عدم متتعها ابلسيولة ، الن خروج أي طرف من الصفقة يرتتب عليه احضار ✓

 

على غرار العقد اآلجل، فإن العقود املستقبلية هي اتفاق بني طرفني على شراء    لعقود املستقبلية:ا - ب

أو بيع أصل ما يف وقت معني يف املستقبل بسعر معني، ولكن على خالف العقود اآلجلة يتم تداول العقود 

حتدد ممكنا  التداول  جعل  أجل  ومن  البورصات،  يف  ونظرا   املستقبلية  للعقد،  معينة  معيارية  مسات  البورصة 

ابلضرورة البعض  بعضهما  يعرفان  ال  قد  العقد  طريف  الطرفني   ، ألن  من  تعطي كال  آلية  توفر  البورصة  فإن 

 ضماان أبن العقد سوف حيرتم. 

مريكانتايل وأكرب البورصات اليت يتم فيها تداول العقود املستقبلية فيها هي جملس شيكاغو للتجارة وبورصة شيكاغو  

للعقود  مال  األخرى  واألصول  املالية  واألصول  السلع  من  جدا  عريضة  جمموعة  تشكل  وغريها  البورصات  هذه  ويف 

مل أجزاء من حلوم اخلنزير، املاشية احلية، السكر، الصوف، األخشاب، النحاس، األملنيوم، الذهب، شوت  املختلفة.

 مؤشرات األسهم، العمالت، أذون اخلزانة، وسندات اخلزانة. القصدير، أما األصول املالية فتشمل  

 ضافة للبائع واملشرتي على العناصر التالية:إلوجيب أن يشتمل العقد املستقبلي اب

 اتريخ التسوية؛  ✓

 نوع األصل مل العقد وكميته؛ ✓

 مكان وطريقة التسوية؛ ✓

 سعر التسليم. ✓

 التسليم الفعلي حملل التعاقد إذ يكتفي الطرفني ابلتسوية وجتدر اإلشارة هنا أنه من النادر ما يتم اللجوء إل  

السعر  عن  التعاقد  سعر مل  يرتفع  عندما  املستقبلي أرابح  العقد  مشرتي  وحيقق  العقد،  منهما يف  ملركز كل  النقدية 
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ل تصفية كما ميكن لكل طرف أن يلجأ إ   املتفق عليه، وابملقابل حيقق البائع أرابح عندما ينخفض سعر مل التعاقد،

مركزه يف اتريخ سابق ليوم التسوية عن طريق اختاذ مركز مقابل يف نفس العقد أي على مشرتي العقد مثال أن يقوم 

 ببيع عقد مماثل بنفس العناصر )السعر واتريخ التسوية ومل التعاقد(. 

 :8و تتميز العقود املستقبلية ابخلصائص التالية

ا مبوقع املشرتي أو املستلم لالصل االستثماري )املركز الطويل( ، و لعقود املستقبليات طرفني يقبل احدمه  ✓

 االخر مبوقع البائع او املسلم لالصل االستثماري )املركز القصري( 

 منط شروط التعاقد فال تتباين العقود من عقد الخر.  ✓

 جيري التعامل هبا يف السوق الرمسية. ✓

 يتطلب التعامل هبا إيداع هامش مبدئي لدى السمسار و اجراء تسوية يومية.  ✓

 تتم املتاجرة فيها يف األسواق املالية ✓

اخليارات:  - ت يف    عقود  يتمثل  اخليارات  عقد  خري مفهوم  طلب  يعين  وهو  خيار  مجع  االختيارات 

 األمرين، واإلضفاء واإليثار واالنتقاء والتفضل، هذا يف اللغة. 

ر أو اخليار يف عرف االقتصاد املعاصر، ويف األسواق املالية، فرياد به حق شراء أو بيع سلعة ما يف اتريخ أما االختيا

مدد بسعر متفق عليه سلفا، وال يرتتب على مشرتي اخليار التزام بيع، أو شراء وإمنا جمرد حق يستطيع أن ميارسه أو 

قيمته، دفع  مبجرد  للخيار  مالكا  املضارب  ويصبح  األول   يرتكه،  الطرف  مبوجبه  يتعهد  طرفني  بني  اتفاق  فاالختيار 

لشراء أو بيع أوراق مالية أو سلع حسب شروط   - وليس اإلجبار–)البائع( أن يعطي للطرف الثاين )املشرتي( احلق  

 منصوص عليها يف العقد. 

 
 سنةدور تداول املشتقات املالية يف متويل أسواق رارس املال دراسة حالة السوق الفرنسي ، رسالة دكتوراه ، جامعة بسكرة ،  عيساوي سهام ،  8

 51ص،2015



: املشتقات املالية  اخلامس احملور  

 57 

 : أركان عقود االختيار ✓

 حق اختيار بيع أو شراء. مشرتي احلق: هو الشخص الذي يقوم بشراء حق االختيار سواء كان 

 مرر احلق: هو الشخص الذي يقوم بتحرير احلق لصاحل املستثمر )أو مشرتي احلق( 

سعر التنفيذ: هو السعر الذي يتم به تنفيذ العقد يتحدد عند إبرام العقد، وعادة ما يكون هو السعر اجلاري لألصل 

 يف السوق. 

 لعقد. اتريخ التنفيذ:هو التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ ا

يف  احلق  االختيار  ملشرتي  يكون  أن  نظري  للمحرر  بدفعه  االختيار  حق  مشرتي  يقوم  عليه  متفق  مبلغ  هو  املكافأة: 

 تنفيذ االتفاق. 

 كمايلي: هناك تصنيف أساسي  أنواع عقود االختيار:   ✓

اآلخيار الشراء للطرف  البائع  أو  العقد  مرر  ويسمى  األول  الطرف  فيه  مينح  طرفني،  بني  عقد  هو  يف :  احلق  خر 

االختيار بني شراء أصل معني أو عدم شرائه وذلك يف اتريخ مستقبلي مدد وبسعر حيدد مسبقا يف العقد، ومقابل 

ذلك حيصل على مبلغ من املشرتي مقابل منحه هذا احلق يسمى العالوة أو املكافأة أو سعر اخليار، وينفذ املشرتي 

 بلي عن سعر التنفيذ احملدد يف العقد. العقد ويشرتي األصل إذا ارتفع السعر املستق

وهو حق خيار البيع األخر  للطرف  البائع  أو  العقد  مرر  ويسمى  األول  الطرف  فيه  مينح  طرفني،  بني  عقد  هو   :

املشرتي احلق يف االختيار بني بيع أصل معني أو عدم البيع وذلك يف اتريخ مستقبلي مدد وبسعر حيدد مسبقا يف 

ذلك على املكافأة من مشرتي احلق، وينفذ مشرتي احلق العقد إذا اخنفض السعر املستقبلي   العقد، وحيصل يف مقابل 

 عن سعر التنفيذ احملدد يف العقد. 
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 و هناك أنواع فرعية تصنف من حيث موعد التنفيد و التغطية:

خر آ أو أي أصل  عقد اخليار األمريكي: وهو عقد يتيح للمستثمر حق شراء أو بيع عدد مدود من األوراق املالية  

بسعر متفق عليه مقدما على أن يتم تنفيذ هذا العقد يف أي وقت خالل الفرتة املمتدة منذ إبرام العقد وحىت التاريخ 

 احملدد النتهائه. 

 عقد اخليار األورويب: هو متاما مثل األمريكي ما عدا أن التنفيذ غري مسموح به وال يتم إال يف اتريخ انتهائه.

 غطى: هو حق اختيار شراء أو بيع يكون فيه  مرر العقد مالكا لألصل مل العقد. عقد اخليار امل 

 عقد اخليار غري املغطى: هو حق اختيار شراء أو بيع ال يكون فيه املستثمر مالكا لألصل مل العقد. 

 عقود املبادالت:  - ث

قيمة نقدية للطرف االخر خالل مدة تعرف عقود املبادالت على اهنا صفقة بني طرفني يوافق كل منهما على دفع    

 .9مستقبلية مددة من الزمن و االتفاقية هنا تشمل التواريخ اليت تدفع هبا القيمة النقدية و الطريقة اليت حتتسب هبا 

فعلى   و كما مستقبلية  فرتة  خالل  النقدية  التدفقات  من  سلسلة  لتبادل  اكثر  او  طرفني  بني  اتفاق  انه  على  يعرف 

سبيل املثال يوافق الطرف أ على دفع معدل فائدة اثبت على مبلغ معني فرضا مليون أورو كل سنتني لطرف االخر 

 . 10دد و هو مليون دوالر و ذلك كل سنتني و ليكن ب حيث يدفع معدل فائدة عائم اة متغري على نفس املبلغ احمل

 أنواع عقود املبادالت :  ✓

 
 10، ص2002، الدار اجلامعية ، القاهرة ،5املشتقات املالية املفاهيم إدارة املخاطر، ج طارق عبد العال محاد ، 9

 11طارق عبد العال محاد ، مرجع سابق ، ص 10
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مبادلة أسعار الفائدة : و هي مبادلة تتضمن عملية تبادل يف مدفوعات الفائدة و هي عادة حتدق عندما حيتاج عقد  

قا هو  و  اثبتة  بفائدة  ال حتويل  مؤسسة  او  طرف  شخص  إجياد  فيحاول  فائدة معومة،  على  احلصول  على  اخر در 

 .   11حيتاج ال الفائدة املعومة و يكن قادرا على احلصول على فائدة اثبتة

:يتم العموالت  مبادلة  نفس   عقد  يف  و  الفوري  الصرف  أساس  على  األدىن  السوق  يف  العموالت  هذه  شراء  و  بيع 

الوقت يتم إعادة بيع العملة اليت شراؤها و شراء العملة اليت مت بيعها بسعر صرف اجل ، و يلتزم كل طرف ابلدفع 

 .12العموالت اليت استلمهافائدة  

ين من الطرف االخر لبضائع معينة ابلسعر السائد و يتم التسديد عقد مبادلة البضائع : يقوم احد الطرفني ابلشراء اال 

 .  13فورا و بيعها له يف نفس الوقت بيعا اجال بسعر املتفق عليه مسبقا حبيث يتم السداد على فرتات متفق عليها 

 

 
خالد بن عبد الرمحن بن انصر، املشتقات املالية : دراسة فقهية"، جامعة االمام ممد بن مسعود اإلسالمية ، السعودية ، سنة   11

 145،ص144،ص2013
 89، ص88هاشم فوزي ، مرجع سابق الذكر ، ص 12
 165، ص1995أمحد ممي الدين ، أسواق األوراق املالية و ااثرها اإلجيابية يف االقتصاد اإلسالمي ، جدة ،  13
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هتدف احملاضرة اىل تعريف الطالب مبختلف املنتجات املالية و التقنيات املالية املستعملة قي التجارة اخلارجية ، حيث 

التعمق فيها بوصفه اهم تتناول تقنيات متويل الواردات و الصادرات ، مث دراسة حالة االعتماد املستندي من اجل  

 أداة يف متويل التجارة اخلارجية.

 : متويل الواردات   .1

 :   التحصيل املستندي   2.1

التحصيل املستندي هو آلية أو تقنية يقوم مبوجبها املصدر )الساحب( يعرف  أوال تعريف التحصيل املستندي :

ملراسل(، حيث يقوم هذا األخري إبجراءات إبصدار كمبيالة وإعطاء كل املستندات إىل البنك الذي ميثله )البنك ا

تسليم املستندات إىل املستورد )املسحوب عليه( أو إىل البنك الذي ميثله )البنك املكلف ابلتحصيل(، حيث يقوم 

هذا األخري إبجراءات تسليم املستندات إىل املستورد أو إىل البنك الذي ميثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول 

 1ويف إطار هذه التقنية أو اآللية جيب توضيح النقاط التالية:الكمبيالة.  

 * املستندات: وتعين مستندات مالية أو جتارية: 

املالية: ✓ تستعمل   املستندات  مماثلة  أخرى  وسيلة  أي  أو  الشيكات،  أذنية،  سندات  الكمبياالت،  وتعين 

 للحصول على تسديد مايل أو دفع نقدي. 

وتعين الفواتري، مستندات النقل، مستندات امللكية أو أي مستند آخر مماثل أو مشابه،   املستندات التجارية: ✓

 أو أي مستندات أخرى أاي كانت وال تعترب مستند مايل. 

 
1-Chambre de commerce internationale, Règles uniformes de la CCI relatives aux encaissement, révision de 
1995, en vigueur à partir du 1er Janvier 1996, Les publication de la CCI,Paris, 2000, P10 . 
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 * التحصيل البسيط: وتعين حتصيل مستندات مالية غري مصحوبة مبستندات جتارية. 

 ستندات جتارية. يعين حتصيل مستندات مالية مصاحبة مل-* التحصيل املستندي: 

 أو حتصيل مستندات جتارية غري مصاحبة ملستندات مالية. 

وجتدر اإلشارة أو املالحظة أن يف عملية التسليم املستندي أن التزام املصدر ال يتعدى التعهد إبرسال البضاعة، كما   

 .أن املستورد ال ميكنه أن يستلم املستندات إال بعد قبول الكمبيالة أو تسديد املبلغ 

ملستورد واملصدر، وأن البنوك تدخلها ال أي أن عملية التحصيل املستندي تعتمد ابألساس على الثقة املوجودة بني ا

ميثل تدخل مايل، وإمنا تلعب فقط دور الوكالء الوسيطني بني املصدر واملستورد، أي تلعب دور صناديق رسائل 

 2. فقط، وذلك من أجل تسليم املستندات إىل الزبون )املستورد( وذلك مقابل الدفع أو مقابل قبول الكمبيالة

التحصيل أو التسليم املستندي تقضي أبن يبادر املصدر أوال ببعث السلعة إىل املستورد الذي ال يكون أي أن طريقة  

مبقدوره يف هذه احلالة استالم السلعة ما مل يتحصل أوال على الواثئق اليت تسمح له بذلك واليت يرسلها بنك املتعامل 

 )املصدر أو املورد( إىل بنك املستورد.

 ة التحصيل املستندي: أطراف عملي اثنيا.  

 3يوجد عادة أربعة أطراف يف عملية التحصيل املستندي وهي: 

وهو الشخص املعين ابستالم املستندات والكمبياالت املوفقة هبا وذلك مقابل الدفع   املسحوب عليه )املستورد(:-

 النقدي أو قبول الكمبيالة. 

 
2.-, L'entreprise et le financement bancaire, Op Cit, P 254Farouk Bouyacoub 

 264،263ص  2006،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان، إدارة العمليات املصرفية احمللية والدوليةخالد أمني عبد هللا إمساعيل الطراد ،-3
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عملية التحصيل إىل البنك الذي يتعامل معه مقابل   هو العميل املصدر للبضاعة والذي يوكل  الساحب )املصدر(:-

 تقدمي كافة مستندات البضاعة الالزمة لعملية التحصيل. 

هو البنك الذي يعهد إليه البنك املسلم أو الساحب بتقدمي مستندات إىل املسحوب   البنك املكلف ابلتحصيل:-

 صدرة إليه من البنك املسلم.عليه )املستورد( مقابل الدفع أو القبول وذلك وفقا للتعليمات ال

وهو الطرف الذي يوكل املصدر إليه عملية التحصيل أو هو الذي يستلم املستندات من    البنك احملول أو املسلم:-

 املصدر ليقوم إبرساهلا إىل البنك احملصل. 

 

 

 

 التحويل احلر  2.1

هو أمر ابلدفع معطى لبنك معني من طرف املستورد لصاحل املصدر وهذا األمر ميكن  تعريف التحويل احلر:أوال  

 4وطنية أو األجنبية.أن يكون ابلعملة ال

 املتدخلة يف عملية التحويل احلر:   فاثنيا. األطرا

 يتدخل يف عملية التحويل احلر ألربعة أطراف رئيسية وهي: 

 هو الطرف الذي يقو إبنشاء العملية وإعطاء أمر التحويل لبنكه . املستورد:-

 
 121، ص2003اجلامعية، اجلزائر ،، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات تقنيات البنوك الطاهر لطرش، -4
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هو البنك الذي يقوم جبعل حساب املستورد مدينا وجعل حسابه لدى بنك املصدر دائنا بنفس   بنك املستورد:-

 املبلغ.

 نك املستورد. ب  هو البنك الذي يقوم جبعل حساب املصدر دائنا ب املبلغ احملول من طرف   بنك املصدر: -

 5 هو الطرف املستفيد من عملية التحويل حبيث يكون حسابه البنكي دائنا. املصدر:-

 مزااي وعيوب استعمال التحويل احلر: اثلثا.  

 مزااي استعمال التحويل احلر:  -أ

 يعترب التحويل احلر أداة الدفع األكثر استعماال ويرجع ذلك إىل عدة مزااي ندرجها كما يلي: 

 السهولة يف االستعمال والبساطة. -

السرعة يف التحويل فيما بني البنوك وذلك إذا ما مت التحويل عن طريق التلكس ،وأفضل من ذلك إذا ما متت -

 W.I.F.T S6..عملية التحويل عن طريق استعمال شبكة  

التكلفة املنخفضة يف التحويل احلر هو أداة منخفضة التكلفة وذلك خاصة ابلنسبة للمبالغ الكبرية ألن الرسوم -

وتتكون تكلفة التحويل من عنصرين رئيسيني ومها رسوم اإلرسال واليت تكون على   7البنكية لعملية التحويل اثبتة  

 اب املصدر. حساب املستورد،ورسوم التحصيل اليت تكون غالبا على حس

 
،رسالة  تقنيات التسوية قصرية األجل يف املبادالت التجارية الدولية دراسة حالة اإلعتماد املستندي ابلبنك اخلارجي اجلزائريزليخة كنيدة،-5

 4ص2008-2007ماجستري يف العلوم االقتصادية ، ختصص نقود ومتويل ،جامعة حممد خيضر بسكرة 
6-swift:  م ومقرها يف بلجيكا تديرها اجلمعية الدولية لإلتصاالت املالية اهلاتفية بني 1973:عبارة عن نظام لشبكة من االتصاالت أنشأت عام

 احلديثة لتبادل الرسائل بني البنوك بدال من الرسائل التقليدية.  البنوك واليت تستخدم وسائل لالتصاالت
7-yves simon. Samimannai.Techniques Financiéres Internationale.Edition Economica.7eme- 
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 عيوب استعمال التحويل:  - ب

 ابلرغم من املزااي اليت يقدمها التحويل احلر إال أنه حيمل بعض العيوب ندرجها كما يلي: 

 ترتك عملية التحويل اإلرادة املستورد والذي ميكنه وابلتايل أتخري عملية السداد.-

 بية.قد يتضمن خطر سعر صرف وذلك إذا ما مت أمر التحويل ابلعملة األجن-

 ال مينح أي ضماانت يف حالة عدم الدفع وذلك ألنه ال يعتمد على أي مستندات. -

 يقتصر استعماله بني األطراف اليت تكون بينها ثقة كبرية ومتبادلةالشكل التايل بني سري تقنية التحويل احلر.-

 :   االعتماد املستندي    3.1

املستعملة يف متويل الواردات ويرجع ذلك إىل الضماانت البنكية املقدمة يعترب االعتماد املستندي من أشهر الوسائل  

وذلك   8بنك املصدر -بنك املستورد  -املصدر  -للمصدرين واملستوردين وهو يربط بني أربعة أطراف هم: املستورد  

 يتم وفق التسلسل العام التايل: 

 م إبرسال املستندات إىل املسورد. إبرام عقد استرياد البضاعة مع املصدر الذي يتعني عليه القيا-

البنك يف حالة قبول ذلك بتسديد مباغ الصفقة مقابل - طلب املستورد من بنكه فتح اعتماد مستندي ويتعهد 

 استالم جمموع املستندات الدالة على تنفيذ العقد وإرسال البضاعة. 

 التسديد الفعلي لصاحل املصدر وذلك عن طريق البنك الذي ميثله. -

 لبنك املصدر جبعل حساابت هذا األخري دائنا.قيام ا-

 
 .60،ص1999،دار الفكر العريب،القاهرة متويل املشروعاتحممد توفيق ماضي،-8
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 ونظرا ألمهية هذه التقنية خصصنا املبحث الثالث لالعتماد املستندي. 

 متويل الصادرات  .2

 قرض املشرتي   1.2

. املشرتي: أوال  قرض  املصارف   مفهوم  طريق  عن  مباشرة  مينح  قرض  فهو  التصدير،  لقروض  خاصة  تقنية  هو 

البائع  مستحقات  يدفع  لكي  )املستورد(  األجنيب  املشرتي  إىل  املصدرة  للدولة  التابعة  املتخصصة  والوكاالت 

 9)املصدر(نقدا، بدال من أن ينتظر املصدر وصول آجال التسديد من طرف املشرتي األجنيب. 

 ات وخصائص قرض املشرتي: يز اثنيا. مم

 :10أهم ما مييز قرض املشرتي أنه حيتوي على عقدين متميزين ومها

* العقد التجاري: وهو خاص ابلعملية التجارية يتم فيه تبيان لواجبات الطرفني وتبيان نوعية السلع ومبلغها وشروط 

 تنفيذ الصفقة. 

املالية اليت تتم بني املستورد و البنك مانح القرض، يكون بعد العقد العقد املايل )عقد التمويل(: يتعلق ابلعملية   *

ذكر ميكن  العقد  هذا  يف  املوجودة  الشروط  أهم  بني  من  و   :التجاري، 

بني    - أ ما  ترتاوح  القرض:  إىل    18مدة  بني  10شهرا  التفريق  ميكن  حيث   :سنوات 

االستعمال القرض   :فرتة  استعمال  بداية  من  املمتدة  الفرتة  هي  اهتالكهو  بداية   .إىل 

 .وهي الفرتة املمتدة من بداية االهتالك إىل آخر مدة التسديد  :فرتة التسديد 

 
1Kamel eddine bouatouata, Ammar daoudi , les responsables de la revue B.N.A-finance, C.C.I, le P.N.U.D,- 

techniques et pratiques bancaires financières et boursières, grand alger livre éditions,2003,p 148 . 

 123ص   2003الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،طبعة-2
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 .من مبلغ الصفقة موضوع التمويل %85قاعدة القرض: تعرب عن املبلغ املقروض ومتثل عادة -ب

التسيري-ج العموالت )عمولة  القرض إضافة إىل  الفائدة املطبقة على  وااللتزام( وتكلفة   تكلفة القرض: تعرب عن 

 التأمني.

 :ضمان القرض:ينقسم إىل قسمني-د  

القرض بنسبة   :أتمني  املقرض  البنك  خالله  من  الدفع  %90يؤمن  على  املقرتض  قدرة  عدم  خطر   .ضد 

ضد خطر انقطاع املشرتي عن امتام الصفقة أو بسبب  %90يؤمن للمورد بنسبة   :التأمني ضد اخلطر الصناعي

 .البنك  توقيف القرض من طرف

مينح قرض املشرتي عادة لتمويل الصفقات اهلامة من حيث املبلغ خاصة حيث ال يستطيع املستورد متويلها أبمواله   -

االنتظار أمواله مع طول فرتة  املصدر من اخلطر  .اخلاصة ويصعب على املصدر جتميد  النوع حبماية  يسمح هذا 

 .حتويله للبنكالتجاري وكذا التخلص من العبء املايل الذي يتم  

  :الشروط العامة لقرض املشرتياثلثا .

 للحصول على قرض املشرتي جيب التوفر على الشروط التالية:

 .كل مشرتي أجنيب متعامل مع بنك البلد املقرض: املستفيد 

 .متويل عمليات التجهيزات، اخلدمات املرتبطة بتقدمي وتركيب التجهيزات :املوضوع

 .للعقد ماعدا التسبيقات  كل قيمة  :القاعدة املمولة

 .سنوات 7شهر إىل   18ما بني  :املدة
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الدفع، ويكون ذلك يف هناية كل : التسديد  الكمبياالت املمضية من طرف املشرتي وحسب جدول  يتم حتصيل 

 .سداسي

 هناك اتمني القرض )ضماانت بنك املشرتي(  الضماانت:

املشرتي  مراحل رابعا.   قرض  عملية   :سري 

العقد -1 عناصر  مبراعات  املستورد،  و  املصدر  بني  جتاري  عقد   .إمضاء 

يتم إمضاء فتح اتفاقية منح القرض بني البنك املقرض و املستورد، يظهر من خالهلا الشروط املبينة يف متناول -2

املورد ابجتاه  االلتزامات  الحرتام  أي   .املشرتي، 

من  -3 بطلب  اعتماد  املستوردفتح  بنك  بواسطة  املصدر  بنك  لدى   .املستورد 

البنك -4 للتأمني، األوىل لصاحل  التأمني على وثيقتني  حصول كل من بنك املقرض و املصدر من طر ف هيئة 

الصنع  خطر  ضد  للتأمني  املصدر  لصاحل  الثانية  و  األجنيب،  للمشرتي  املقدم  القرض  خطر  ضد   .لضمان 

إىل  -5 إرساهلا  و  السلعة   .املستورد إعداد 

ابلسداد-6 يقوم  لكي  املصدر  بنك  إىل  املصدر  من  املستندات   .إرسال 

الفوائد -7 زائد  القرض  قيمة  بدفع  لبنكه  أمر  املستورد  يعطي  االستحقاق  اتريخ   .عند 

 .خصم حساب املستورد لفائدة بنك املصدر و املقرض-8

 قرض املورد    2.2
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بشكل جلي يف ظروف املنافسة الدولية بني املتعاملني االقتصاديني إن هذا القرض برز  مفهوم قرض املورد:اوال.1

الذين يريدون كسب أسواق جديدة أو احلفاظ على أسواقهم، وذلك بلجوئهم إىل تقدمي خدمات معينة ممثلة يف 

 11تسهيالت عملية تسديد قيمة الصفقة التجارية من أجل ربح أكرب. 

ورد عن قرض املشرتي حيث أن قرض املشرتي يقدم للمستورد • خيتلف قرض امل  :خصائص قرض املورداثنيا .

 12بوساطة من املصدر، يف حني أن قرض املورد مينح مباشرة للمصدر بعدما مينح للمستورد مهلة التسديد. 

• أنه قرض مقدم من طرف املصدر على شكل أتخري يف الدفع يف احلدود اليت اقرتحتها أجهزة التأمني على قرض 

 التصدير.

• يتطلب قرض املورد قبول املستورد للكمبيالة املسحوبة عليه وهذه الكمبياالت قابلة للخصم وإعادة اخلصم من 

 13البنوك التجارية والبنك املركزي حسب الطرق واإلجراءات املعمول هبا يف كل دولة. 

 املشرتي ومؤكدة من طرف بنكه. • الدفع يف قرض املورد يكون على شكل كمبياالت ممضية من طرف  

 الشروط العامة لقرض املورد:اثلثا.  

التجهيزات وتقدمي 1 ذاهتا من  والتجارية إىل متويل  الصناعية  املؤسسات  املورد كل  يستفيد من قرض  املوضوع:   .

 اخلدمات املصاحبة هلا. 

  .ماعدا التسبيقاتكل قيمة للحقوق الناشئة اليت ميلكها املورد على املشرتي  : .القاعدة املمولة2

 

 .85، ص2000عبد احلق بوعرتوس، الوجيز يف البنوك التجارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -1
 .125الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص-2
 125طاهر لطرش، مرجع سابق، ص-3
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القرض3 اإلدارة  7إىل    18من  : .مدة  طرف  من  املرخصة  الدفع  مدة  حسب   .سنوات 

 حمددة حسب البلد املشرتي ومدة القرض. .نسبة الفائدة:4

 .حتصيل الكمبياالاتملخصومة من طرف البنك.5

 .أتمني القرض، ضمان البنك، ضمان االنتهاء اجليد للعقدت:.الضماان 6

 سري عملية قرض املورد:مراحل  رابعا.  

املالية- 1 الشروط  حتديد  بعدها  تتم  للدفع،  للمشرتي  مهلة  سيقدم  أبنه  بنكه  املصدر   .خيرب 

يقوم املصدر إما ابلتأمني لوحده أو مع بنكه لدى هيئة التأمني، وذلك لتفادي املخاطر السياسية وخماطر عدم -2

)التحويل(.  الدفع 

األجنيب حيتوي على الشروط التجارية، )مدة التصدير والقيمة اإلمجالية(، مث إبرام عقد بني املصدر واملستورد  -3

يرسل املصدر لبنكه الواثئق وجمموعة من املستندات املسحوبة من املشرتي، واليت جيب أن تكون ممضية من هذا 

 .األخري وبنكه

 مزااي وعيوب قرض املورد:خامسا .

  :املزاايأ.

 .بة للمصدر، وال يتعرض إىل جتميد أمواله بتحصيله على هذا القرضسهولة وسرعة تنفيذ القرض ابلنس ✓

 .استفادة املستورد من املهلة املقدمة له ✓

 :العيوبب.



 تقنيات متويل التجارة اخلارجية  احملور السادس:

 
70 

يتحمل املورد خطر عدم الدفع من قبل املستورد، حبيث يبقى مدينا للبنك و ابلتايل يستلزم عليه التسديد  ✓

 .بدل املشرتي

املصاريف اليت يدفعها املورد تضاف إىل الثمن و تظهر إىل املبلغ   عدم ظهور التكلفة احلقيقية للبضاعة ألن  ✓

 .اإلمجايل

 .يتحمل املورد اجلزء غري املضمون أي خطر عدم القدرة على الوفاء ✓

 :   التمويل اجلزايف   3.2

ميكن تعريف التمويل اجلزايف على أنه العملية اليت مبوجبها يتم خصم أوراق جتارية مفهوم التمويل اجلزايف:  اوال.  1

بدون طعن .إذا فإن عملية التمويل اجلزايف هي آلية تتضمن إمكانية تعبئة الديون الناشئة عن الصادرات لفرتات 

 .14متوسطة 

 خصائص التمويل اجلزايف: يظهر خاصيتني أساسيتني مها: 

 القروض لتمويل عمليات الصادرات لكن لفرتات متوسطة.متنح هذه   ✓

مشرتي هذا النوع من الديون يفقد كل احلق يف متابعة املصدر أو األشخاص الذين قاموا ابلتوقيع على هذه  ✓

 الورقة )أي ممتلكو هذا الدين( وذلك مهما كان السبب. 

 مزااي التمويل اجلزايف: اثنيا.

 املصدر يستطيع أن حيصل على قيمتها نقدا. إن املبيعات اآلجلةاليت قام هبا  -

 
 126-125ص2003ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية وك ،تقنيات البنالطاهر لطرش ،-14
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 إن احلصول على هذه القيمة نقدا يسمح للمصدر بتغذية خزينته وحتسني وضعيته املالية.-

 تسمح للمصدر أيضا إبعادة هيكلة ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزابئن مقابل زايدة رصيد السيولة اجلاهزة. -

 ئن، حيث يتعهد هبذا التسيري البنك الذي قام بشراء الدين.التخلص من التسيري "الشائك" مللف الزاب-

 جتنب التعرض لألخطار احملتملة التجارية واملالية واملرتبطة بطبيعة العملية التجارية. -

جتنب احتماالت التعرض إىل أخطار الصرف النامجة عن تبادالت أسعار الصرف بني اتريخ تنفيذ الصفقة التجارية -

 الية. واتريخ التسوية امل

 

 :   القرض اإلجياري الدول   4.2

عبارة عن آلية التمويل متوسط وطويل األجل للتجارة اخلارجية ويتمثل مضمون   هومفهوم القرض اإلجياري الدول:

هذه العملية يف قيام املصدر ببيع سلعه إىل مؤسسات متخصصة أجنبية واليت تقوم ابلتفاوض مع املستورد حول 

وطين ونفس آليات إجراءات إبرام عقد إجياري وتنفيذه.ويتضمن هذا العقد يف الواقع نفس فلسفة القرض اإلجياري ال

األداء مع فارق يتمثل يف أن العمليات تتم بني مقيمني وغري مقيمني.وهي يف احلقيقة نفس التفرقة اليت اعتمدها 

 .15التنظيم اجلزائري يف هذا اجملال 

 هبذه الطريقة فإن املصدر سوف يستفيد من التسوية املالية الفورية وبعملته الوطنية.   .

 
 . 127الطاهر لطرش، مرجع سابق،ص15
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يستفيد من املزااي اليت يقدمها عقد القرض اإلجياري وخاصة عدم التسديد الفوري ملبلغ الصفقة الذي أما املستورد  -

 يكون عادة كبري. 

 االعتماد املستندي  دراسة حالة .3

 فهوم االعتماد املستندي:م  1.3

قبول   هو تعهد كتايب صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضاعة لصاحل مصدرها يتعهد فيه املصرف بدفع أو

كمبياالت مسحوبة عليه يف حدود مبلغ معني ولغاية أجل حمدد مقابل استالمه مستندات الشحن طبقا لشروط 

 .   16االعتماد واليت تظهر شحن بضاعة معينة مبواصفات وأسعار حمددة 

املرتبطة ابلعملية التجارية إن كلمة االعتماد هنا يقصد هبا قرض، أما املستندي يقصد هبا تلك املستندات والواثئق  

 .   17املمولة عن طريق هذا القرض 

االعتماد املستندي هو مستند يصدره البنك التجاري يتعهد فيه أن يدفع للبائع مبلغا معينا يف موعد حمدد نيابة عن 

 .   18االئتمانيةاملشرتي، ويطلق أحياان على االعتماد املستندي اخلطاب االئتماين التجاري أو الوثيقة  

أمهية االعتماد املستندي تكمن أساسا يف الدور احلاسم الذي يلعبه هذا النوع  إن أمهيـة االعتماد املستنـدي: 2.3

 من االعتماد يف متويل التجارة اخلارجية، وما حيققه من مصاحل أكيدة لكافة أطراف العملية ويكمن ابرازها فيما يلي: 

  :  19أ. ابلنسبـة للمشتـري )املستـورد(

 
دار الفكر العريب، االعتمادات املستندية،-الضماانت املصرفية- قضااي مصرفية معاصرة،االئتمان املصريفصالح الدين حسن السيسي،-16

 .205ص 2004األوىل  القاهرة،الطبعة
 . 86،مرجع سابق،صعبد احلق بوعرتوس-17
 .295، ص 2002، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة األعمال الدوليةشوقي انجي جواد، -18
 . 1998الناشف، خليل الهندي: العمليات المصرفية والسوق المالية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الجزء األول،  أنطوان-42
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ا يف الوقت احملدد واملكان املعني وهي مطابقة متاما ملا اتفق عليه مع يتأكد أبنه سيستلم البضاعة اليت اشرتاه ✓

البائع، وإنه لن جيرب على إيفاء مثنها إال بعد استالمه لكافة املستندات اليت طلبها ووجودها مطابقة لشروط 

 وبنود االعتماد. 

بدفع الثمن فور إمتام يستفيد من تسهيالت بنكية مضمونة ابلبضاعة واملستندات، إذ أنه ال يقوم عادة   ✓

 الشحن، وإمنا غالبا عند تسلمه املستندات من البنك.

يستفيد من خربة البنوك اليت يتعامل معها وجتارهبا وعالقاهتا اخلارجية، وحيقق وفراً يف املال والوقت ويؤمن  ✓

 ضماان بتدخل املصارف إلمتام الصفقة بينه وبني البائع. 

 ك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية، وكذلك احلال ابلنسبة للمصدر. ال يتنقل إلمتام الصفقة بل يتم ذل ✓

 ب. ابلنسبـة للبائـع )املصـدر(: 

حقق االعتماد املستندي األمان من خالل إجياد طرف اثلث حسن السمعة وهو البنك التجاري الذي  ✓

ئع الواردة يف يلتزم أمام البائع بدفع قيمة املستندات، لذا يتمكن من قبض أو حتصيل قيمة البضا

 االعتماد. 

 حيمي نفسه من خماطر سوء احلالة املالية للمستورد وعدم متكن هذا األخري من الدفع.  ✓

 20يكون على ثقة أبن مثن بضاعته معروف وغري معرض للخسارة يف حالة تدهور أسعار الصرف. ✓

املشرتي وبذلك تتأمن له بوسع البائع أن يقبض مثن البضاعة بعد تسليمها للشحن وقبل أن تصل إىل   ✓

 السيولة النقدية اليت قد حيتاجها لتمويل عمليات أخرى. 

 
 .  89. ص 151، ص 2000رمضان، محفوظ جودة: اإلتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر،  زياد-1
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إن إبقاء املشرتي بعيدا عن موطن البائع، وإمتام الصفقة بينهما ابملراسالت إمنا حيقق مصلحة للبائع إببقاء  ✓

يف بلد البائع وبذلك   املشرتي املتعاقد معه بعيدا عن املنافسني له من املنتجني الوسطاء اآلخرين املوجودين

 21ينحصر التعامل معه. 

 ج. ابلنسبـة للبنـوك: 

يعترب االعتماد املستندي من أحد وظائف البنوك التجارية واملتمثلة يف عمليات متويل التجارة اخلارجية، ومن مث -

 22له وأرابحه. فهو يعمل قدر اإلمكان على جلب أكرب قدر من املتعاملني يف هذا امليدان ألنه يعترب مصدرا لدخ

تستفيد البنوك من عمليات االعتماد املستندي بعمولة فتح االعتماد وتنفيذه، وبفوائد املبالغ اليت تدفعها من اتريخ -

دفعها إىل البائع )املصدر( لغاية اتريخ استيفائها واسرتدادها من العميل   وكذلك ابستثمار الدفعة األوىل اليت يؤمنها 

 .23االعتماد املشرتي عند فتح  

على انتشارها بسهولة خاصة وأن االعتمادات املستندية تسهل النواحي    املساعدةد. ابلنسبـة للتجـارة اخلارجيـة:

املصدر  من  به كل  يثق  الذي  الوسيط  بدور  تقوم  فالبنوك  التجارة،  هذه  انتشار  تعيق  ما  اليت كانت كثريا  املالية 

استالمه الواثئق   واملستورد، فتسهل عملية قبض مثن البضاعة حال شحنها، بينما ال يدفع املستورد الثمن إال يف حالة

 24اخلاصة هبذه البضاعة 

فكل هذا يساهم يف رفع معدالت التبادل الدويل نتيجة تطوير آلياهتا، ممثلة أساسا يف وسيلة االعتماد املستندي 

 كاستخدام بنكي يف جمال متويل التجارة اخلارجية. 

 

 .90أنطوان الناشف، خليل اهلندي: مرجع سابق، ص -2
 .88عبد احلق بوعرتوس: مرجع سابق، ص -3
 . 91أنطوان الناشف، خليل اهلندي: نفس املرجع السابق، ص -4
 . 151جودة: مرجع سابق، ص زايد رمضان، حمفوظ -5
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 :   25هي يشرتك يف االعتماد املستندي أربعة أطراف    أطراف االعتماد املستندي:  3.3

البنك فاتح االعتماد.   املشرتي:أوال. هو الذي يطلب فتح االعتماد، ويكون االعتماد يف شكل عقد بينه وبني 

 ويشمل مجيع النقاط اليت يطلبها املستورد من املصّدر. 

هو البنك الذي يقدم إليه املشرتي طلب فتح االعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب.   البنك فاتح االعتماد:اثنيا.  

ليه وموافقة املشرتي على شروط البنك، يقوم بفتح االعتماد ويرسله إما إىل املستفيد مباشرة يف ويف حالة املوافقة ع

 حالة االعتماد البسيط، أو إىل أحد مراسليه يف بلد البائع يف حالة مشاركة بنك اثين يف عملية االعتماد املستندي. 

يف   :املستفيداثلثا. االعتماد  شروط  بتنفيذ  يقوم  الذي  املصّدر  تبليغه   هو  إذا كان  ما  حالة  ويف  مدة صالحيته. 

البنك املراسل،  التبليغ يكون مبثابة عقد جديد بينه وبني  البنك املراسل يف بلده، فإن كتاب  ابالعتماد معززا من 

 ومبوجب هذا العقد يستلم املستفيد مثن البضاعة إذا قدم املستندات وفقا لشروط االعتماد. 

بنك الذي يقوم إببالغ املستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليه من البنك املصدر هو ال  البنك املراسل: رابعا.

 لالعتماد يف احلاالت اليت يتدخل فيها أكثر من بنك يف تنفيذ عملية االعتماد املستندي كما هو الغالب. 

البنك املصدر، وهنا يسمى   وقد يضيف هذا البنك املراسل تعزيزه إىل االعتماد، فيصبح ملتزما اباللتزام الذي التزم به 

 ابلبنك املعزز. 

 ميكن تقسيم مراحل سري عملية االعتماد املستندي إىل مرحلتني أساسيتني: :  سري عملية االعتماد املستندي  4.3
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العالقة بني اآلمر بفتح االعتماد وبنكه إىل عقد االعتماد، فهذا   :تستند مرحلة فتح االعتماد املستندي- 

 26األخر هو الذي حيكم العالقة بني الطرفني، ويتم فتح االعتماد املستندي وفق املراحل التالية:

• يوقع اآلمر طلب فتح االعتماد الذي يوضح فيه بصورة دقيقة وواضحة البياانت الضرورية وفقا للشروط املتفق 

 ا مع املصدر يف عقد البيع.عليه

• يتحقق البنك من أن عميله يستطيع توفري الغطاء النقدي الالزم، سواء من خالل حسابه املفتوح لديه أو من 

 خالل تسهيالت ائتمانية.

• فور قيام العميل بتنفيذ التزامه حول تقدمي الضماانت املتفق عليها، يقوم البنك إببالغ املستفيد )املصدر( بفتح 

العتماد لصاحله بواسطة بنك املراسل يف بلده، وذلك إبرسال خطاب االعتماد الذي يتضمن كل بياانت وشروط ا

 االعتماد، ابإلضافة إىل طلب أتكيد االعتماد من طرف البنك املراسل يف حالة تقدمي العميل تعليمات بذلك. 

ره من أن نص وشروط االعتماد مطابقة ملا • بعد إبالغ املستفيد من طرف بنك بفتح االعتماد لصاحله يتحقق بدو 

 مت االتفاق عليه يف عقد البيع. 

 دي:ن تنفيذ االعتماد املستأوال.

بعد موافقة املصدر على الشروط الواردة يف خطاب االعتماد، يشرع كل األطراف يف تنفيذ التزاماهتم العملية كما 

 :  27يلي

 الذي ميثل الدليل القطعي على شحن البضاعة ابجتاه املستورد. • يشحن املصدر البضاعة ويستلم مستند الشحن  

 
Philippe GuursauLT, stephane Priami, p 131, 138 – 1401 - 
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 • يقدم املصدر لبنكه املستندات املطلوبة خالل املدة احملددة.

 • بعد الفحص والتدقيق يدفع البنك املؤكد للمستفيد حسب االتفاق. 

ة ضمن حدود صالحية • يرسل البنك املؤكد املستندات للبنك فاتح االعتماد الذي يتحقق بدوره من أهنا مقدم

 االعتماد وأهنا مستوفية لسائر الشروط اليت طلبها العميل. 

 • يدفع البنك فاتح االعتماد للبنك املؤكد حسب االتفاق. 

• يسلم البنك فاتح االعتماد املستندات لعميله حىت يتمكن من تسلم البضاعة ويقوم ابلدفع للبنك علما أبن العميل 

 لعموالت واملصاريف املتعلقة بتسيري االعتماد. املستورد ملزم بدفع مجيع ا

 : أنواع االعتماد املستندي  اثنيا.

 أنواع االعتماد من حيث درجة التزام البنوك: -ا

النوع من االعتماد عندما يقوم بنك املستورد بفتح اعتماد   يظهرهذااالعتماد املستندي القابل لإللغاء:   ✓

 28مستندي لصاحل زبونه )املستورد( وإعالم املصدر بذلك ولكن دون أن يلتزم أمامه بشيء.

االعتماد املستندي القابل لإللغاء هو الذي جيوز للبنك املنشئ إلغاؤه أو تعديله دون أن يرتتب للمستفيد أي حق 

التزام نتيجة هذا اإللغاء، ولكن يالحظ أنه ال يسري التعديل أو اإللغاء إال من اتريخ إخبار   وال على البنك أي 

 29املراسل بذلك. 
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وهو االعتماد الذي يصدر بتعهد قطعي ال رجوع فيه من جانب   االعتماد املستندي غري قابل لإللغاء:  ✓

البنك الذي أصدره ويلتزم فيه البنك بقيامه بدفع املسحوابت عليه طاملا كانت املستندات املقدمة مطابقة 

، فبنك املستورد ال ميكنه أن يرتاجع عن تعهده ابلتسديد مامل يتحصل على موافقة 30متاما لشروط االعتماد 

راف، غري أن البنك املوجود ببلد املستفيد ال يضيف تعهده إىل بنك املستورد، أي أنه ال يعزز كل األط 

 31تعهد بنك املستورد. 

يشرتط فيه هذا النوع تدخل بنك اثن ليضمن له االعتماد املستندي غري قابل لإللغاء واملعزز )املؤكد(:   ✓

ان على حتصيله ملقابل معاملته التجارية، وكل ذلك الوفاء بقيمة املعاملة التجارية، وكل ذلك ليزداد اطمئنا

 ليزداد اطمئناان على حتصيله مقابل معاملته، وهبذا يكون استفاد من التزامني مستقلني: 

 التزام البنك املصدر أي البنك املستورد يف الداخل -

 32التزام البنك املختار أي البنك املصدر يف اخلارج. -

ر أو من فرع البنك املنشأ املوجود يف بلد املستفيد كضمان للوفاء، أو يقوم هذا البنك  أييت التعزيز من البنك األخ

 املعزز بتأييد االعتماد املستندي أي يلتزم بنفس التزام البنك املنشأ لالعتماد. 

 أنواع االعتماد املستندي من حيت شكل أو صورة االعتماد:-ب

لذي يسمح فيه املستفيد حتويله كليا أو جزئيا إىل مستفيد هو االعتماد ااالعتماد املستندي قابل للتحويل: ✓

الثاين املستفيد  عليه  يطلق  الوكيل  , آخر  أو  الوسيط  هو  االعتماد  األول من  املستفيد  يكون  ما  وغالبا 

للمستورد يف بلد املصدر، ويشرتط أن يفتح االعتماد لصاحله حىت يقوم بتحويله بدوره إىل املصدر الفعلي 

 

 .133عبد العزيز عبد الرحيم سليمان ،مرجع سابق ،ص  -3
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للبضاعة نظري عمولة معينة، أو االستفادة من األسعار الواردة ابالعتماد واألسعار اليت ميكنه احلصول عليها 

من املصدر ، وال حيق للمستفيد األول إجراء أي تعديالت على شروط وبياانت االعتماد املفتوح، فيما 

وحدة ومبلغ االعتماد، كما أن اتريخ عدا حق تعديل اسم املستفيد الذي حيول إليه االعتماد وتعديل سعر ال 

صالحية االعتماد احملول يكون عادة قبل انتهاء االعتماد األصلي بعدة أايم ، أما ابلنسبة للشروط األخرى 

 لالعتماد األصلي فتبقى كما هي.

هذا النوع من االعتماد يتعني على املستفيد استخدام االعتماد   يفاالعتماد املستندي غري قابل للتحويل:  ✓

بنفسه، أي ال جيوز ألي مستفيد آخر استخدامه وال يسقط حق املستفيد من هذا االعتماد يف التصرف 

 .يف احلصيلة وفقا ألحكام القانون السارية

تفاق على تسليم البضاعة ويستخدم هذا النوع من االعتماد يف حال االاالعتماد الدائري أو املتجدد: ✓

للمشرتي على دفعات على فرتات زمنية منتظمة، ففي حالة رغبة املشرتي احمللي ابسترياد كميات كبرية من 

البضاعة واستالمها على شكل دفعات فإنه بدال من فتح اعتماد مستندي لكل دفعة فإنه يفتح اعتماد 

قيمته، دون أن يكون هناك حاجة إىل فتح مدته و   انتهتواحد يتجدد تلقائيا على شكل دوري كلما  

 .اعتماد مستندي جديد يف كل مرة

 أنواع االعتمادات من حيث كيفية تنفيذها: -ج

هو ذلك االعتماد الذي ميكن للمستفيد من خالله احلصول على   االعتماد املستندي املنفذ ابالطالع: ✓

قق البنك من صحتها، بعد ذلك يقوم البنك قيمة الصفقة من البنك مبجرد التقدم إليه وإظهاره للواثئق وحت

 33ابألمر بتحويل املبلغ فور استالمه للسندات والواثئق الواردة إليه إىل املصدر. 
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هذا النوع قد يعرف أحياان ابالعتماد املستندي القابل للخصم حبيث االعتماد املستندي احملقق ابلتفاوض: ✓

ة اليت يسحبها من املشرتي وفق شروط معينة ومن مت فهو مبوجبه قد يتعهد البائع من البنك خبصم الكمبيال

شكل من أشكال القروض مبقتضاها ينفد بنك معني عملية شراء مستندات معينة )صفقة معينة( مسحوبة 

، البنك اآلمر، البنك املشعر( من املستفيد )املصدر( املشرتيبكمبيالة مسحوبة من أحد األطراف الثالثة: )

مع خصم   القرض  غاية من  إىل  الكمبيالة  بشأن  التفاوض  عموالت  تسديد  وإال  العملية،  تلك  نفقات 

 (. التسديد الفعلي هلا عن طريق البنك املصدر )املشعر

فقد ينص على أتجيل الدفع ملدة الحقة لتقدمي املستندات االعتماد املستندي املنفذ ابلدفع املؤجل:   ✓

ة يسحبها البائع يف مقابل استالم املستندات على أن فيصدر البنك تعهدا أبن يوقع ابلقبول على كمبيال

 34تقدم الكمبيالة للسداد يف موعد الحق )موعد استحقاقها(.

 الواثئق االزمة يف عملية االعتماد املستندي: اثاث.

 :   35وهي تعرب عن مجيع املستندات االزمة من اجل تنفيذ مراحل العقد بني املستورد واملصدر وتتمثل يف 

 وتتضمن الفاتورة كل املعلومات اخلاصة ابلبضاعة مثل الكمية، النوعية، االسعار...اخل.  الفاتورة: ✓

وهي عبارة عن مستند يعرتف فيه قائد الباخرة أبنه شحن البضاعة من أجل نقلها   بوليصة الشحن والنقل:  ✓

طلب إصدار وثيقة حسب وتسليمها اىل صاحبها ويف حالة ما إذا كانت وسيلة النقل غري الباخرة فإنه يت

 وسيلة النقل املستعملة. 

وهي تلك املستندات اليت تؤمن على البضاعة املرسلة ضد كل األخطار احملتملة اليت ميكن   بوليصة التأمني:  ✓

 أن تتعرض هلا أثناء النقل. 
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 وهي خمتلف املستندات اليت تثبت خضوع البضاعة لكل اإلجراءات.   الشهادات اجلمركية: ✓

 وهي الشهادات اليت تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها األصلي.   :شهادات املنشأ ✓

وهي تلك الواثئق اليت تثبت خضوع البضاعة إىل تفتيش أجهزة   شهادات التفتيش والرقابة والفحص:  ✓

 الرقابة من أجل التأكد من سالمة املعلومات املبينة يف الفاتورة )الوزن، املواصفات...(. 

هادات الصحية احملررة من أجل التأكد من سالمة البضاعة من النواحي وهي كل الش  الشهادات الطبية: ✓

 الصحية والكيميائية. 

 

 

 

 مزااي وعيوب االعتماد املستندي:  3.3

 مزااي االعتماد املستندي: أ.

الناشئة نظراً لألمهية اليت يتمتع هبا عقد االعتماد املستندي من قبل أطرافه وذلك للدور الذي يلعبه يف توفري احلقوق  

 :عن هذا العقد لكال طرفيه وبناًء عليه فإن االعتماد املستندي يتمتع ابملزااي اآلتية

. تعهد من البنك جتاه املستفيد وذلك قبل البدء يف تنفيذ األخري اللتزامه أبن يدفع له البنك مثن البضاعة أو يقبل 1

نك املستندات املمثلة للبضاعة واملطابقة لشروط ما يسحبه عليه من كمبياالت حتت االعتماد وعندما تقدم إىل الب

 .االعتماد وذلك يف خطاب االعتماد الذي يعد فيه ابلدفع أو القبول
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. وسيلة مؤكدة وضمان للبائع للحصول على مثن البضاعة يف نطاق ائتمان من البنك وليس من املشرتي وتضمن 2

 .روطهحصوله على قيمة البضائع مقابل تقدمي مستندات مطابقة لش

 .. املشرتي يستطيع احلصول مبوجبه على ائتمان كاستخدامه للتسهيالت املصرفية أو إعادة التحويل3

. ضمان عدم جتميد جزء من رأمسال املشرتي يف الفرتة بني إرسال قيمة البضاعة إىل البائع إذا اضطر إىل الدفع 4

لى البضاعة ألن البنك ال يدفع الثمن إال عند مقدماً، وكذلك ضمان تسلمه املستندات اليت متكنه من احلصول ع

 .استالم املستندات

. استقالل العالقات الداخلة يف إطاره وهذا االستقالل يؤدي إىل حتقيق االعتماد املستندي ألهدافه أبن يعطي 5

  .كل من أطرافه )املشرتي، البنك، املستفيد( طمأنينة كاملة 

 .يث يكون مديناً شخصياً ومباشراً للبائع. عالقة شخصية تربط البنك ابملستفيد ح6

وهكذا يظهر أن االعتماد املستندي يعد وسيلة مضمونة ابلنسبة إىل البائع واملشرتي بفضل التسهيالت والضماانت 

العديدة اليت يقدمها البنك لكل منهما على السواء ومحايتها من سوء نية أحد الطرفني جتاه اآلخر، ومن سوء خماطر 

 .مل اخلارجيةتدخل العوا

 :يوب االعتماد املستنديب.ع

 عدم استقرار أسعار البيع للبضائع واليت ينتج ثبات اهلامش الذي أيخذه البنك.-

 تعرض البنك للتلف.   -

 عدم سالمة املستندات اليت تثبت ملكية العميل للبضاعة.   -

 لعملية استرياد واجلمارك. التقلبات التشريعية مثل ظهور تعديالت يف القوانني املنظمة    -
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 املصدر ليس له الضمان ابلدفع الرمسي إال يف حالة االعتماد غري قابل للنقص واملؤكد.   -

 املستورد يواجه خطر عدم مطابقة البضاعة للطلبية.  -

 مصطلحات التجارة اخلارجية:   4.3

 ، الدولية  التجارية  الغرفة  يف  املثبتة  التجارية  القوانني  و  املصطلحات  لتفسري  دولية  شروط  عن  عبارة  هي 

شروط  commercial termes international مشتقة من اللغة االجنليزية و تعين Incoterms كلمة

 .و قوانني التجارة الدولية

( اليت يوجد مقرها يف ابريس بنشر جمموعة CCIولية )، وألول مرة، قامت غرفة التجارة الد1936فخالل سنة  

 (. Incoterms 1936من القواعد العاملية حتت اسم "مصطلحات التجارة العاملية" ) 

 :االنطالقEجمموعة ▪

EXW - .تسليم املصنع )يتم حتديد املكان(: يقوم البائع بتجهيز البضاعة يف مبانيه 

 :احلمولة األساسية غري مدفوعةFجمموعة ▪

- FAS  خالص املصاريف حىت رصيف الشحن )يتم حتديد ميناء التحميل(: جيب على البائع أن يضع البضاعة

للتصدير، مت تغيري هذا يف نسخة  البضاعة  البائع بتجهيز ة ختليص  امليناء احملدد يقوم  على رصيف الشحن عند 

 . يستعمل هذا املصطلح يف النقل البحري فقط. 2000

FOB -باخرة )يتم حتديد ميناء التحميل(: يعترب هذا الشرط شرط حبري تقليدي، جيب على تسليم على ظهر ال

البائع حتميل البضائع على ظهر السفينة اليت قام املشرتي بتعيينها، يتم تقسيم الكلفة واملخاطر على حاجز السفينة. 

 ي فقط.جيب على البائع ختليص البضاعة للتصدير. يتم استعمال هذا الشرط يف النقل البحر 
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 احلمولة األساسية مدفوعة:    Cجمموعة  ▪

CFR  -   التكاليف وأجرة الشحن )يتم حتديد اسم ميناء الوصول(: يقوم البائع بدفع التكاليف وأجرة الشحن

حىت يتم توصيل السلع إىل ميناء الوصول. من انحية اثنية، يتم نقل املخاطر إىل املشرتي عندما تتعدى البضائع 

 استعمال هذا الشرط يف النقل البحري فقط.   حاجز السفينة. يتم

CIF-  التكاليف والتأمني وأجور الشحن )يتم حتديد ميناء الوصول(: يشابه هذا الشرط شرط الCFR  إال أنه

يف هذه احلالة فإنه جيب على البائع أن يشرتي ويدفع للتأمني للمشرتي. يتم استعمال هذا الشرط يف النقل البحري 

 فقط.

CPT  -  ة مدفوعة إىل )يتم تسمية ميناء الوصول(: يدفع البائع للحمولة إىل نقطة الوصول، إال أن املخاطر احلمول

 تنتقل إىل املشرتي مبجرد تسليم البضاعة إىل الناقل األول. 

CIP   -   احلمولة والتأمني مدفوعة إىل )يتم حتديد ميناء الوصول(: يدفع البائع مصاريف النقل والتأمني إىل نقطة

 ، إال أن املخاطر تنتقل إىل املشرتي مبجرد تسليم البضاعة إىل الناقل األول. الوصول

 

 الوصول:   Dجمموعة   ▪

-DAF  .)مسلم على احلدود )يتم حتديد املكان 

-DES  .)تسليم السفينة )يتم حتديد امليناء 

-DEQ  .)تسليم املرسى )يتم حتديد امليناء 



 تقنيات متويل التجارة اخلارجية  احملور السادس:

 
85 

-DDU   .)مسلمة من دون دفع الرسوم )يتم حتديد مكان الوصول 

-DDP  )تسليم خالص اجلمارك )يتم حتديد مكان الوصول.  
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 اإلطار النظري للتكامل االقتصادي      1

 . مفهوم التكامل االقتصادي:1.1

مل يشهد القرن العشرين انتشارا ملفهوم التكامل االقتصادي، إال بعد احلرب العاملية الثانية، حيث سعت عديد الدول 

الالتينية أو أفريقيا   السياسية، حىت إليه سواء يف أوراب أو أمريكا  ،ابعتباره وسيلة ملعاجلة مشكالهتا االقتصادية و 

أصبحت التكتالت االقتصادية يف عصران احلايل السمة البارزة يف العالقات االقتصادية الدولية، غري أن هناك اختلف 

و   ه،تفسري هذه الظاهرة، كل حسب توجه و نظرت كبري يف وجهات النظر بني االقتصاديني يف حتديد مفهوم و

 فيمايلي سوف حناول تقدمي أهم التعاريف اليت أعطيت للتكامل االقتصادي و حناول متيزه عن املفاهيم املشاهبة له : 

 أوال :التعريف اللغوي 

م يف قاموس أكسفورد 1620" هي ذات أصل التيين و ابتدئ استعماهلا عام   integrationكلمة تكامل "

ؤلف كال واحدا، و هذا املعين يتماش مع املعين الدارج لكلمة تكامل اليت تدل االجنليزي مبعين جتميع األشياء كي ت

، و أما ابلنسبة للغة العربية   1على ربط أجزاء بعضها إىل بعض ليتكون منها كل واحد، هذا ابلنسبة ألصلها اللغوي 

يرد التكامل مبعين مماثل: ففي القاموس العصري  مبعين تكميل و تتميم، و يف املورد مبعىن توحيد و يف املصباح  املنري 

 .  2مبعين: يقال كمل الشيء إذا متت أجزاؤه و كملت حماسنه 

 اثنيا:التعريف االصطالحي 

 
 12،ص 11دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية، ص  " التكامل االقتصادي العريب و حتدايت العوملة مع رؤية إسالمية "،نزيه عبد املقصود مربوك،  1
حوليات اآلداب و العلوم  إىل التجربة اخلليجية"،" التكامل االقتصادي و الوظيفية اجلديدة مدخل نظري مع إشارة مصطفي عبد العزيز مرسي ، 2

 15،ص  2003، مصر،  23االجتماعية رقم 
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االقتصاديني أعضائها للمفهوم التكامل االقتصادي من الناحية االصطالحية، هناك الكثري من التعريفات اليت حاول  

 فيمايلي سوف نربز أمهها : 

" على أنه عملية و حالة يف نفس الوقت فهو عملية ألنه ينطوي على   B.Balassa يعرفه "بيالبال سا" " .أ

و هو حالة ألنه يعمل على إلغاء    التدابري و اإلجراءات و الوسائل اليت تستخدم يف اجناز العملية التكاملية،

صور التفرقة بني اقتصادايت الدول األطراف و ينقلها من حالة تفرقة و متايز إىل حالة التحام و انسجام، و 

ابلتايل نالحظ من التعريف أن االقتصادي "بيال بالسا" يبين تعرفه على مناقشة قضية التمييز و تدخل احلكومة 

 3و يربط إلغاء التميز أو التفريق بتحرير التجارة بني دول األعضاء يف التكامل االقتصادي.  يف التجارة الدولية       

من الضروري التأكيد على انه إذا كانت هناك صعوبة يف الوصول إىل تعريف حمدد للتكامل االقتصادي إال إننا  .ب

ادي ما هو إال عمل إرادي من جيب أن نتفق على مفهوم مشويل له يتلخص يف  التعريف األيت: التكامل االقتص

قبل دولتني أو أكثر يقوم على إزالة كافة احلواجز و القيود ، و املتمثلة يف احلواجز اجلمركية و الكمية على 

التجارة الدولية يف السلع و انتقال عناصر اإلنتاج، كما يتضمن تنسيق السياسات االقتصادية و إجياد نوع من 

اء هبدف حتقيق جمموعة من األهداف اليت تعظم املصلحة االقتصادية املشرتكة تقسيم العمل بني الدول األعض

 .4لكل دولة عضو ، مع ضرورة توافر فرص متكافئة لكل عضو من الدول األعضاء 

 .التفرقة بني التكامل االقتصادي و ابقي املصطلحات القريبة منه: 2.1

 
  10،ص1964،ترمجة رشيد الرباوي ،دار النهضة العربية، ،" نظرية التكامل االقتصادي"بيال بالسا  3
 14،ص 2003سنة ،القاهرة ،الطبعة األويل ، لثة"" السوق العربية املشرتكة الواقع و املستقبل يف األلفية الثا ،عبد املطلب عبد احلميد  4
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يوجد الكثري من اخللط يف استعمال مصطلح التكامل االقتصادي و بقيت املصطلحات املشاهبة له أو القريبة منه 

مثل التعاون و التنسيق و االندماج االقتصادي، و من أجل منع اللبس سوف حناول فيما يلي حصر هذه املصطلحات 

 و إعطائها معناه احلقيقي       و الدقيق: 

 ي : التعاون االقتصاد .أ

يهدف التعاون االقتصادي إىل حتقيق منفعة اقتصادية مشرتكة عن طريق تبادل منح االمتيازات الالزمة لتسهيل و 

تنمية التبادالت التجارية و االقتصادية بني دولتني أو أكثر، حبيث يتم حتديد جماالت التعاون  و مدة اتفاقية التعاون 

،        و يكون هذا عن طريق مبدأ املعاملة مبثل أو وفقا لتنظيمات و التسهيالت و االمتيازات اليت تقدمها كل دولة

أخرى، و يف إطار التعاون االقتصادي حتتفظ الوحدات االقتصادية لكل دولة مشرتكة يف هذا التعاون  خبصائصها 

شرتكة     و بصورة املتميزة    و استقالليتها، و أبرز ما مييز التعاون االقتصادي أنه يقوم على أساس  حتقيق منافع م

متناسبة جلميع اإلطراف التعاون، و يهدف إىل تسهيل عمليات التبادل الدويل         و التخفيف من العقبات 

القائمة يف وجه تطوير العالقات االقتصادية الدولية، و أما التكامل اإلقتصادي فيهدف إىل أكثر من ذلك فباإلضافة 

على احلواجز و القيود و املشكالت يف مسار العالقات االقتصادية الدولية، فإننا إىل كونه يسعى إىل القضاء النهائي  

جنده يرتبط بتحقيق تغريات وإحداث أاثر هيكلية يف اقتصادايت الدول املنتمية إىل اتفاقية التكامل ، كما أنه يشرتط 

قاربة اقتصاداي     و اجتماعيا و يتخذ يف إبرام اتفاقية التكامل أن تكون الدول  األطراف يف االتفاقية متجانسة و مت

مستوايت متفاوتة مثل منظمة التجارة احلرة، االحتاد اجلمركي السوق املشرتكة، على عكس التعاون االقتصادي الذي 

قد يقوم بني اقتصادايت متجانسة أو اقتصادايت خمتلفة و متعارضة، و ميكن أن يتعلق مبوضوعات و جماالت ال 

ن التعاون االقتصادي يتضمن األفعال اهلادفة إىل التقليل من التمييز و مثال عن ذلك  االتفاقيات ، كما أ 5حصر هلا  

الدولية يف خصوص السياسات التجارية تدخل يف نطاق التعاون االقتصادي دوليا، أما ابلنسبة للتكامل االقتصادي، 

 
 16،ص15نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سابق الذكر ،ص 5
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مثل ذلك أن إزالة احلواجز القائمة يف وجه التجارة فإنه ينطوي على التدابري الفاعلة يف القضاء على قدر من التمييز،  

 .6على املستوى الدويل هي تعبري عن عمل من أعمال التكامل االقتصادي 

 التنسيق االقتصادي:  . ب

للسياسات  التقارب  من  نوع  إحداث  الدول هبدف  من  من طرف جمموعة  اختاذها  يتم  إجراءات  عبارة عن  هو 

تكون هذه الدول منطوية حتت جتمع جهوي     أو إقليمي بغيت تنفيذ برانمج  االقتصادية هلذه الدول، و غالبا ما

حمدد ال ميكن اجنازه بصفة منفردة، و يتم هذا التنسيق بني مؤسسات و أجهزة الدول املوجودة أصال قبل بداية 

التكامل   التنسيق، على عكس التكامل االقتصادي الذي يسع إىل إقامة هيكل مؤسسات جديد يتكفل بتسيري هذا

 .7االقتصادي

 

 االندماج االقتصادي:  .ج

األورويب  أصله  يف  اإلقتصادي  اإلندماج  اصطالح  يرتجم  االقتصاديني  بعض  أن  جند  االقتصادية  األدبيات  يف 

intégration   و االندماج   من  و مضمون كل  داللة  بني  اختالف  هناك  أن  من  ابلرغم  التكامل،  أنه  على 

ين تشكيل كيان موحد مندمج بني أكثر من طرف، فان التكامل يعين أن ظاهرتني كل التكامل، فبينما االندماج يع

 .8منهما تكمل األخرى و من مث فان الربط بينهما يؤدى إىل تقوية يف كل منهما 

 التكتل االقتصادي :  .د

 
 08، ص1998حسني عمر،" التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر: النظرية و التطبيق"، دار الفكر العريب، الطبعة األويل، القاهرة،  6
االقتصادي العريب على ضوء الطروحات النظرية و املرجعية القانونية : جتارب و حتدايت "، رسالة ماجستري كلية العلوم  خلفية موارد ،" التكامل  7

 41، ص 2006اإلدارية جامعة ابتنة، 
 13،ص12نزيه مربوك ،مرجع سابق الذكر ،ص 8
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التكامل يعكس التكتل االقتصادي اجلانب التطبيقي لعملية التكامل االقتصادي، فهو يعرب عن درجة من درجات  

التكامل  للعملية  العملي  النظري مع اجلانب  الدول األعضاء، أو أبحر يعين تطابق اجلانب  فيما بني  االقتصادي 

االقتصادي، و كما ميكن تعرفه على أنه جتمع عديد من الدول اليت يربط بينها اجلوار اجلغرايف أو التماثل الكبري يف 

شرتك، هذا التجمع يكون يف إطار معني قد يكون احتاد مجركيا أو منطقة الظروف االقتصادية أو االنتماء احلضاري امل

 .9جتارة حرة، أي أنه يعرب عن درجة من درجات التكامل االقتصادي فيما بني الدول األعضاء

 . دوافع التكامل االقتصادي : 3.1

إن دوافع التكامل االقتصادي تتمثل ابملزااي و املنافع اليت ميكن أن تعود على الدول املتكاملة بعد تكاملها مقارنة مبا 

 : 10كانت حتصل عليه من مزااي و منافع قبل حتقق مثل التكامل،     و هذه املزااي و املنافع ميكن أن تكون كما يلي 

 توسيع السوق احمللية:   .أ

اسي للتكامل  هو يف األساس ضيق السوق احمللية و عدم قدرهتا على امتصاص كل السلع املنتجة إن الدافع األس

يف الدولة و يف ظل السياسات التجارية التقليدية و املتمثلة يف فرض الرسوم اجلمركية على الواردات و إتباع نظام 

من الضروري إلغاء مثل هذه احلواجز احلصص و تراخيص االسترياد، ال ميكن معها توسيع نطاق السوق لذا يصبح 

اقتصادي حبيث تصبح كأهنا سوقا واحدة   الدخول يف تكامل  ترغب يف  اليت  الدول  املنتجات 11بني  ،حيث إن 

املختلفة سوف جتد أسواق أوسع و جماال أكرب، و يساعد التكتل على إقامة صناعات جديدة يشنأ الطلب عليها 

 
 78،ص77حمسن الندوي، مرجع سابق الذكر ،ص 9

أطروحة دكتوراه كلية نية انضمام العراق اجلديد إىل السوق اخلليجية املشرتكة : اإلمكانيات و املعوقات"، " إمكاأكرب عمر حمي الدين اجلباري، 10
  38، ص2011اإلدارة و االقتصاد األكادميية العربية يف الدمنارك ،

  هاشم حممود االقداحى، " العالقات االقتصادية الدولية املعاصرة "، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،2009،ص 201،ص 20211
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عن هذا التكتل، و االستفادة من مبدأ التخصص و امليزة النسبية الذي يؤدي إىل كرب حجم الصناعات و متتعها 

 . 12كاليف و الذي يؤدي إىل اتساع نطاق السوق مبزااي اإلنتاج الكبري اليت يسمح ابخنفاض الت

تنويع فرص استغالل املوارد املتاحة و زايدة قابلية استخدامها جتاراي يف ميادين اإلنتاج املختلفة و ذلك العتماد  .ب

 .13الدول األعضاء على بعضها البعض يف احلصول على احتياجاهتا من السلع و عوامل اإلنتاج 

 ألشخاص : إلغاء القيود على حركة ا .ج

أي السماح للمواطنني الدول األعضاء يف التكامل ابلتنقل بكل حرية  واقتناص فرص العمل يف اقتصادايت الدول 

األعضاء، و هذا يعد من أهم العوامل اليت تؤدى إىل إعادة توزيع السكان يف البلدان املعنية مبا حيقق أكرب قدر من 

، و من 14مما يقضي على مشاكل البطالة و اخنفاض مستوايت املعيشة    التناسب بني عددهم و بني املوارد املتاحة

انحية أخرى تستطيع الدول اليت تعاين من نقص الفنني و املتخصصني من االستفادة من مهارات الفنني و األيدي 

قوانني    ، هلذا يتحتم على الدول األعضاء يف التكامل سن تشريعات و 15العاملة بصورة أفضل     و على نطاق أوسع

تضمن معاملة موطنني الدول األعضاء كأهنم موطنني حملني أي إلغاء كافة صور التمييز بينهم من حيث اإلقامة و 

 .16مزاولة األنشطة االقتصادية و التمتع خبدمات األمن و العدالة و الصحة و التعليم و غري ها من اخلدمات األخرى 

على إقامة نشاطات إنتاجية هامة لنمو االقتصاد و  لذات النامييتيح التكامل االقتصادي القدرة لالقتصاد، اب  .د

 توسيع قاعدته اإلنتاجية، و اليت بدون التكامل يصعب على الدول النامية القيام هبا و بكفاءة. 

 

 عزت بلوك قناوي حسن ،" التكتالت االقتصادية الدولية بني النظرية و التطبيق" ،دار العلم للنشر و التوزيع، مصر ،2005،ص  512
 5عزت بلوك قناوي حسن ، مرجع سابق ، ص  13
 203هشام حممود االقداحى ، مرجع سابق الذكر ،ص   14
 6مرجع سابق ،ص عزت بلوك قناوي حسن ، 15
 203هشام حممود االقداحى ،مرجع سابق الذكر ،ص  16
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التكامل االقتصادي مينح الدول املتكاملة ثقال على كافة األصعدة يف عالقاهتا الدولية     و مينحها قدرة أكرب  .ه

 .17ملساومة التجارية و فرض الشروط اليت تراها مالئمة مع معطيات اقتصادايهتا جمتمعة على ا

إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال : و اليت يقصد هبا إلغاء كافة القيود اليت حتول دون دخول األموال إىل  .و

النواحي األنشطة االقتصادية   الدول املتكاملة أو خروجها منها و ذلك بقصد تشجيع استثمارها إقليميا يف خمتلف 

مبا حيقق تنشيط التجارة بني الدول املتكاملة، و هذا يسمح لرؤوس األموال بتحقيق أكرب قدر من الربح عن 

طريق املسامهة يف املشروعات و الصناعات اليت سوف تنشأ و تزدهر تبعا التساع حجم السوق و ابلطبع يعود 

 :18خالل   ذلك ابلفائدة على الدول املتكاملة من 

 النهوض ابقتصادايت هذه الدول وتنميتها دون عقبات يف التمويل. ✓

 تنشيط التجارة و زايدة التبادل التجاري فيما بينها بسهولة.  ✓

 زايدة دخوهلا القومية.  ✓

 رفع مستوي معيشة السكان و زايدة رفاهيتهم. ✓

 دافع سياسي و عسكري :  .ز

تعد املصاحل السياسية من أهم األسباب اليت تدفع إىل إمتام التكامل االقتصادي بني الدول ،     و الدوافع السياسية 

إىل تكون من وراء قيام التكامل االقتصادي هلا أسباب عديدة ختتلف ابختالف ظروف كل منها، فقد يكون الدافع 

الدول الداخلة يف التكامل، و قد يكون الدافع هو متكني الدول للتكامل هو توثيق العالقات السياسية القائمة بني  

من دفاع عن نفسها ضد قوى سياسية خارجية ، وتوثر السياسة يف التكامل االقتصادي حىت و لو مل يستهدف من 

 

  1725،ص2006، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، " التكامل االقتصادي العريب و حتدايت العوملة مع رؤية إسالمية "نزيه عبد املقصود مربوك،  
  18203هشام حممود االقداحى، مرجع سابق الذكر ،ص 
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التكامل أمور سياسية، و ميكن أن نضرب مثال عن الدوافع السياسية تكون وراء إمتام التكامل االقتصادي بني 

دول ابلتجمع االقتصادي األورويب الذي حدث عقب احلرب العاملية الثانية حبيث كان ردا على التحدايت السياسية ال

 .19اليت واجهت أورواب خالل تلك الفرتة 

و يف أخر هذا العنصر جيب اإلشارة إىل أن هناك اختالف بني األهداف املسطرة يف الدول النامية و الدول املتقدمة 

ول للتكتالت االقتصادية، فالدول النامية تسعي من خالل التكامل االقتصادية إىل تنمية صناعات من وراء الدخ 

جديدة من خالل التنسيق عرب احلدود، و هو ما تسمح به حالة اقتصادايهتا نظرا التساع السوق، و تنوع اإلمكاانت، 

امجة عن إزالة العوائق املفروضة على األنشطة و أما الدول املتقدمة فهي تسعى إىل االستفادة من عوائد الكفاءة الن

 .20االقتصادية القائمة 

 املرتتبة عن التكامل االقتصادي: اآلاثر االقتصادية    3.1.2

 staticميكن تقسيم اآلاثر االقتصادية للتكامل االقتصادي إىل قسمني مهمني و أساسني     و مها : اآلاثر الساكنة)

effect( اليت جندها تؤثر مباشرة على الكفاءة االقتصادية للدول األعضاء، و اآلاثر احلركية )Dynamics 

Effect )21( من أجل 1-2سوف نقوم بتقدمي الشكل )  ، و قبل أن نقوم بتطرق لكلهما ابلشرح و التفصيل

 التوضيح الدقيق هلذه اآلاثر: 

 

 

 
 22نزيه عبد املقصود مربوك ، مرجع سابق الذكر ،ص  19
 332،ص2013،دار الفكر و القانون، مصر، ،" التكامل االقتصادي العريب :رؤية إسالمية"حممد حممود املكاوي  20
 389على عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق الذكر،ص 21
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 الشكل: اآلاثر الناجتة عن التكتل االقتصادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال:األثر الساكن للتكتل االقتصادي 

ينتج هذا األثر من املعامالت املختلفة بني الدول األعضاء و الدول الغري األعضاء، حبيث ميكن أن يؤدي إىل خلق 

تغري كبري يف منط التجارة بني الدول األعضاء و الدول الغري األعضاء، و هناك نوعان من اآلاثر النامجة عن التحليل 

 اآلثار الناتجة عن التكامل االقتصادي

 اآلثار الساكنة
 اآلثار الديناميكية

تحويل التجارة اثر 

 سالب

خلق التجارة اثر 
 موجب

محددصافى األثر  غير   

 األثر الموجب

 و يتوقف على:

 صور التكتل االقتصادي•

 الدول األعضاء •

 طبيعة الدول متقدمة أو نامية•

 عوامل أخرى•

احلميد   عبد  املطلب  :عبد  االقتصادية حىت ،املصدر  التكتالت  من  الدولية:  املشاركة  اقتصادايت   "

 23ص،2006الدار اجلامعية ، اإلسكندرية مصر،  ،الكويز"
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، و األثر الثاين سليب و يدعي بتحويل التجارة، و يكون األثر الساكن األول اثر اجيايب و يسمي خبلق التجارة  

 .22الصايف الناتج عنهما غامض بصفة عامة، و حيدث األثر الساكن بنوعيه يف األجل القصري 

 خلق التجارة:  .أ

يعد خلق  التجارة نتيجة مفيدة و اجيابية ألحد أشكال التكامل االقتصادي، حبيث يتم خلق التجارة يف داخل 

امل االقتصادي ابلكيفية التالية: عند اعتمد دولة عضو يف التكامل االقتصادي على استهالك سلعة معينة يتم  التك

إنتاجها حمليا لكن بطريقة ال تتميز ابلكفاءة االقتصادية و هذا قبل دخوهلا أو قيام التكامل االقتصادي، و لكن بعد 

السلعة من الدولة العضو اليت تنتجها أبكثر كفاءة اقتصادية دخوهلا يف اتفاقية التكامل تصبح تقوم ابسترياد هذه  

منها و أبقل تكلفة، و هنا ميكننا القول أن اإلنتاج احمللي الغري الكفؤ اقتصاداي لدولة عضو قد توقف و مت استبداله 

لدول الغري بنفس اإلنتاج األكثر كفاءة اقتصادية و األقل تكلفة من دولة أخرى عضو يف التكامل االقتصادي، و ا

أعضاء يف اتفاقية التكامل ال يفقدون شيئا من حصة صادراهتم نظرا الن هذا املنتج كان قبل قيام التكامل ال يتم 

، و هبذا يكون التكامل 23استرياده من  أي دولة و إمنا يعتمد على إنتاجه حمليا وحىت و إن كان أبقل كفاءة اقتصادية 

 االقتصادي قد ساهم يف خلق التجارة.

و ميكن تفسري خلق التجارة بشكل أبسط  من ما سبق حبيث يعين ازدايد الطلب على الواردات نتيجة للتخفيضات 

اجلمركية بصورة مشاهبة لزايدة الكمية املباعة اثر اخنفاض األسعار، و هو اثر اجيايب يزيد من الرفاهية االقتصادية ،و 

تكون تكلفته أعلى إىل عضو يف التكامل تكون تكلفته أقل،   حيدث هذا عندما يتم نقل سعلة معينة من منتج حملي 

 
 23، مرجع سابق الذكر،ص،" اقتصادايت املشاركة الدولية: من التكتالت االقتصادية حىت الكويز" عبد املطلب عبد احلميد 22
 390علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق الذكر ،ص 23
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و هذا االنتقال يؤدى إىل إعادة ختصيص املوارد نتيجة للحرية التجارة، و هذا يؤدى إىل زايدة الرفاهية االقتصادية 

 .24داخل منطقة التكامل االقتصادي

 األثر اخلاص بتحويل التجارة:  . ب

الغري املرغوب فيه ألنه ينقص من الكفاءة االقتصادية لدولة العضو يف اتفاقية يشكل حتويل التجارة اجلانب السليب و  

التكامل االقتصادي و حيدث أثر التحويل التجاري يف حالة دولة عضو كانت تستورد سلعة معينة من دولة مل تنضم 

 الدول األعضاء يف  إىل اتفاقية التكامل االقتصادي، و بعد قيام التكامل و ما ينتج عنه من ختفيض للرسوم بني

اتفاقية التكامل، تصبح هذه األخرية متفوقة على غريها من الدول الغري أعضاء يف هذه االتفاقية و ينجم عن هذا 

حتما تغري يف أمناط التجارة حبيث تستحوذ الدول العضو يف االتفاقية على مبيعات السلعية من الدول الغري األعضاء 

خرية تفقد مبيعاهتا لصاحل منتجني داخل الدول األعضاء يف اتفاقية التكامل يتصفون يف االتفاقية، أي أن هذه األ 

 .25أبهنم أقل كفاءة يف إنتاج السلعة املعينة، مما يؤدي إىل خفض الكفاءة االقتصادية العاملية 

 صايف أثر خلق التجارة و أثر حتويل التجارة :  .ج

ة موجبا كما قد يكون سالبا، و يتوقف هذا على العديد من قد يكون صايف أثر خلق التجارة و أثر حتويل التجار 

 :26العوامل اليت حتدد مدى املكاسب احملققة، و ميكن ذكر العوامل املسؤولة عن نتيجة صاىف األثرين فيما يلي 

تكامل اهلياكل اإلنتاجية للدول األعضاء يف التكتل، حيث يشكل عامال مهما يف تعظيم املنافع اليت حيصل  ✓

عليها و بشكل أحسن مما لو كانت اهلياكل اإلنتاجية متشاهبة، ذلك ألن التكامل ينطوي على وجود اختالف 

 
 24عبد املطلب عبد احلميد " اقتصادايت املشاركة الدولية : من التكتالت االقتصادية حىت الكويز"، مرجع سابق الذكر،ص  24
 391،ص390الفتاح أبو شرار، مرجع سابق الذكر،ص علي عبد 25
 25، ص24عبد املطلب عبد احلميد " اقتصادايت املشاركة الدولية : من التكتالت االقتصادية حىت الكويز"، مرجع سابق الذكر، ص 26
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دة الواردات البينية على حساب الدول بني امليزات النسبية للدول األعضاء، األمر الذي ميكن أن يؤدى إىل زاي

 األخرى خارج التكتل.

تقارب هياكل األسعار يف الدول األعضاء يف التكتل مع هياكل أسعار شركائها التجاريني الرئيسيني، حىت ال  ✓

ينجر عليه خسارة يف كفاءة  يكون حتويل التجارة من خارج دول التكتل أعلى من منو التجارة داخله، و الذي 

ختصيص املوارد، نظرا لتحول االسترياد من املنتجني ذوى التكلفة املنخفضة خارج نطاق التكتل إىل املنتجني يف 

داخل الدول األعضاء يف التكامل االقتصادي الذين حصلوا على ميزاهتم النسبية نتيجة اإلعفاءات اجلمركية و 

 فضة. ليس نتيجة تكلفة إنتاجهم املنخ

تقارب مستوى األداء و االستقرار االقتصادي بني الدول األعضاء يف اتفاقية التكامل االقتصادي، ألنه ميثل  ✓

عامال مهما يف تكافؤ املكاسب و التكاليف بني األعضاء و يقلل من استقطاب املنافع إىل دولة واحدة بعينها 

آلخرين، إال أن هذا ال مينع أبي شكل من أو عدد حمدود من الدول داخل اتفاقية التكامل على حساب ا

اإلشكال  إقامة تكامل اقتصادي بني دول تتباين مستوايت األداء االقتصادي  بينها طاملا كان إبمكاهنا التوصل 

إىل اتفاق حول السياسات اليت تساعد على حتقيق التقارب ابالعتماد على  أسلوب عملي لتقسيم املنافع    و 

 بينها.حتمل األعباء فيما  

 النتائج الساكنة اهلامشية للتكامل االقتصادي:  .د

ليس خلق التجارة و حتويل التجارة الناجتتني الساكنتان الوحدتني للتكامل االقتصادي، و إمنا يوجد نتائج أخرى 

ساكنة خيلفها التكامل االقتصادي لكنها تعترب هامشية مقارنة بنتيجتني السابقتني، و فيما يلي ميكن ذكر بعض 

 :27لنتائج الساكنة األخرى ا

 
 400،ص399علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق الذكر،ص 27
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يقود التكامل االقتصادي إىل ترشيد اإلداري و ذلك إبلغاء احلاجة إىل موظفني حكوميني لكي يقوموا مبراقبة   ✓

 بضائع و خدمات الشركاء التجاريني )الدول األعضاء( عند عبورها احلدود. 

 ء مقارنة بدول الغري األعضاء. إن احلجم االقتصادي لالحتاد حيسن معدل التبادل التجاري للدول األعضا ✓

الدول األعضاء يف االحتاد يتمتعون بقوة تفاوضية من اجل عقد بعض الصفقات مع بقية دول العامل أكرب من  ✓

 قوهتم التفاوضية الذاتية قبل تشكل اتفاقية التكامل االقتصادي.

 اثنيا: األثر الديناميكي للتكامل االقتصادي 

ل االقتصادي العوامل  املؤدية إىل قيام التكتل االقتصادي ، سواء العوامل اخلاصة يقصد ابألثر الديناميكي للتكام

مبؤشرات األداء أو املتعلقة ابهلياكل االقتصادية لدول التكتل ، حبيث ترتك هذه العوامل اثر اجيايب مع مرور الوقت 

 ، و فيما يلي سوف نذكر هذه اآلاثر ابلتفصيل:28

 اتساع نطاق األسواق :  .أ

 أهم اآلاثر احلركية أو الدينامكية للقيام التكامل االقتصادي بني جمموعة من الدول هي اتساع نطاق األسواق من بني

، فهذه النقطة تشتكي منها العديد الدول النامية كون أن أسواقها احمللية ذات حجم 29مما يتولد عليه وفورات اإلنتاج  

الصغري ال يساعد منتجيها على بناء جممعات صناعية ضخمة مبا فيه الكافية قادرة على إنتاج كميات ضخمة  من 

ية، و تعترب دول االحتاد خمتلف السلع ابلتايل االستفادة من اخنفاض التكاليف النابع من وفورات احلجم االقتصاد

 
 25مرجع سابق الذكر ،ص  ،"اقتصادايت املشاركة الدولية " ،عبد املطلب عبد احلميد 28
 94، ص الذكر مرجع سابق ،سامى عفيفى حامت  29
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األوريب أفضل مثال على الدول اليت استفادة من اتساق نطاق أسواقها احمللية عند دخوهلا يف التكامل االقتصادي     

 .   30و ابلتايل احلصول على املنافع من حجم اإلنتاج الكبري 

 زدايد حدة املنافسة بني الدول التكامل :  . ب

القيود اجلمركية مبا يتيح االستخدام الكفء للموارد االقتصادية، و تدفع الشركات   تصبح املنافسة أقوي يف ظل إلغاء 

على الرفع من كفاءهتا للمواجهة هذه املنافسة املتزايدة، أو الدخول يف اندماجات مع شركات أخرى أو تكون مهددة 

 .31ابخلروج من السوق 

 توسيع نطاق االستثمارات:  .ج

توسع السوق الناجم عن تكوين التكامل إىل خلق فرص جديدة، مما جيذب كل من االستثمارات احمللية و   يؤدي

يتيح للمؤسسات  الناجتة من اخنفاض تكاليف اإلنتاج  املقرتنة بزايدة األرابح  الكفاءة اإلنتاجية  األجنبية.  فزايدة 

يد توقعات بزايدة األرابح املستقبلية مما ينعش أرصدًة إضافيًة لالستثمار،  و قد يؤدي منو حجم السوق إىل تول

السوق  إىل  الدخول  قد حتاول  األجنبية  املؤسسات  فإن  الدول، ابإلضافة إىل ذلك،  داخل  االستثماري  اإلنفاق 

اإلقليمية إبنشاء فروع هلا، أو عن طريق االستثمار يف مشاريع وطنية لتجنب العوائق املفروضة عليها من دول االحتاد، 

 .32نعكس بشكل إجيايب على  االستثمارات يف الدول املكونة للتكامل مما ي

 : مقومات جناح التكامل االقتصادي.   5.1

 
 400، ص الذكر مرجع سابق ،علي عبد الفتاح أبو شرار  30
 211هشام حممود االقداحى، مرجع سابق الذكر ،ص  31
 22، مرجع سابق الذكر ،صرويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف  32
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يتطلب إقامة أي تكتل اقتصادي يف العامل ، توفر جمموعة من املقومات أو الشروط و ذلك من أجل ضمان جناح 

اءت الدراسات التجريبية اليت متت على خمتلف هذا األخري يف حتقيق األهداف اليت مت إنشائه من أجلها ، و قد ج 

التجارب التكتالت االقتصادية مبجموعة من الشروط   و املقومات االقتصادية و السياسية املطلوب توفرها يف بناء 

 تكتل  اقتصادي انجح ،و فيما يلي سوف نذكر أهم : 

 و هي تتمثل فيما يلي  أوال. الشروط االقتصادية : 

   التقارب اجلغرايف: .أ

يعد التقارب اجلغرايف من الدعامات األساسية املطلوب توفره بني الدول اليت تريد إنشاء تكتل اقتصادي، ألنه يسهل 

انسياب السلع و اخلدمات و العمالة داخل املنطقة التكاملية، و يساعدها على ختفيض تكاليف النقل اليت قد 

 .33تكون جد مرتفعة يف حالة تباعد الدول جغرافيا

 : توفر وسائل النقل و املوصالت .ب

إن توفر املوصالت بشكل الكايف و املقبول ضروري للنجاح التكامل االقتصادي، ألنه يسمح ابنتقال وفرات اإلنتاج 

ويوسع حركة التبادل التجاري و تشجيع االستثمار اإلقليمي بني الدول األعضاء، و يساعد دول التكتل يف إنشاء 

 .34جديدة مع دول العامل األخرى   عالقات جتارية اقتصادية

 

 
" التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوملة و تفعيل التكامل االقتصادي يف الدول النامية :دراسة جتارب  ،الوهاب رميدي  عبد  33

 08،ص 2007 ،رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر ،خمتلفة" 

،رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر  املنظمة العاملية للتجارة"" التكامل االقتصادي الزراعي العريب و حتدايت مقدم عبريات ،  34
 32،ص  2002،
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 التخصيص و تقسيم العمل:  .ج

التكتل  جناح  يف  مهما  شرطا  التكتل  يف  األعضاء  دول  بني  العمل  تقسيم  و  التخصيص  سياسة  متثل  و كذلك 

االقتصادي،  فهو جيعل اقتصادايهتا تعتمد على بعضها البعض بشكل مباشر، مما يسمح بتوسيع املبادالت التجارية 

ف التخصيص للسلع  التباين يف درجة  احمللية مرهون بدرجة  املنتجات  تبادل  فان حجم سوق  بينها، و ابلتايل  يما 

اإلنتاجي بني الدول األعضاء، حبيث يفقد التكامل االقتصادي دوره كأداة منشطة للتبادل التجاري بني أعضائه يف 

 . 35ظل تشابه التخصيص اإلنتاجي

 ية: تنسيق السياسات االقتصادية القوم  .د

ال تكفي أي حال من األحوال سياسة حرية انتقال السلع و اخلدمات بني الدول األعضاء يف التكتل االقتصادي 

بل جيب أن تكون مرفقة مبجوعة من الشروط اليت تسمح للمنتجني ابلعمل    و املنافسة يف الظروف الطبيعية حىت 

يتطلب تنسيق القومي بني الدول األعضاء يف االحتاد   نضمن جناحها يف حتقيق األهداف املسطرة هلا، األمر الذي 

تدرجييا ،و يتمثل هذا التنسيق القومي من خالل  توحيد التعريفة اجلمركية و السياسة التجارية اجتاه الدول الغري 

انب األعضاء يف التكتل          و كذلك يف جمال رسم السياسات االقتصادية )السياسة النقدية و املالية( و يف اجل

االجتماعي  و سياسات االستثمار، و يتم هذا التنسيق يف هذه النقاط عن طريق املفاوضات بني الدول األعضاء 

 .36يف التكتل، و ختلق أجهزة و مؤسسات مهمتها السهر على استمرارية التنسيق القومي بني اقتصادايت هذا الدول 

 

 
مكتبة مدبويل للطباعة و النشر  ،"البديلة اإلقليمية" التحدايت املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب )العوملة و التكتالت ،إكرام عبد الرحيم  35
 57ص،2005القاهرة ،،

 عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق الذكر، ص 09 36 
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 توفر موارد الثروة الطبيعية:  .ه

يعد توفر املوارد الثروة الطبيعية من الشروط املطلوبة عند إقامة أي تكتل اقتصادي يف العامل، فهو يقوم على أساس 

تصريف السلع املتولدة من استغالل هذه املوارد الطبيعية املتواجدة يف دول األعضاء،  بعدم وجود هذه املوارد يعين 

جات دول أخرى خارج التكتل، و تنويع املصادر املوارد الطبيعية حتول اقتصادايت دول التكتل للمجرد سوق للمنت

يسمح بتشجيع فرص التخصص        و اعتماد الدول على بعضها البعض األمر الذي يؤدي إىل زايدة التبادل 

 .37التجاري بني الدول املتكاملة 

 الشروط السياسية و االجتماعية و الثقافية)الغري االقتصادية(: -اثنيا  

 وط السياسية: الشر  - أ

إن التكامل االقتصادي يف الوقت املعاصر هو عملية إدارية تتحقق عادة ابتفاق الدول األعضاء فيه، فبدون وجود   

اتفاقية أو معاهدة اليت متثل اجلانب السياسي ال ميكن أن يتم، فمهم كان كرب حجم املنافع االقتصادية املرتتبة عن 

تحقيق التكامل بشكل تلقائي و يبقي حيتاج إلرادة السياسية من أجل إمتام التكامل االقتصادي  فهو غري كايف ل

، و يتطلب كذلك 38ذلك و احتاد دول املغرب العريب أفضل مثال يبني نتائج غياب العنصر السياسي يف التكامل

، حقوق اإلنسان           التكامل االقتصادي  تشابه القيم السياسية بني القائمني على التكامل ،كالدميقراطية، و التعددية

، و التأكيد على العنصر السياسي للتكامل االقتصادي ال يعين ضرورة قيام احتاد سياسي بني الدول 39و احلرايت

 

   كامل بكري ،" التكامل االقتصادي " ، املكتب العريب احلديث للطباعة و النشر ، اإلسكندرية ، 1983،ص  2037
 60صبيحة خبوش ، مرجع سابق الذكر ،ص 38
 91حمسن الندوي، مرجع سابق الذكر،ص   39
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األعضاء و إمنا يقصد به التفاعل املتبادل بني اجلانب السياسي و االقتصادي من أجل الناجح يف حتقيق التكامل 

 .40االقتصادي

 : التجانس االجتماعي و الثقايف - ب

التكامل  مشروع  يف  الدخول  تريد  اليت  الدول  بني  الدين  و  الرتاث  و  العادات  و  التاريخ  و  اللغة  وحدة  تساعد 

االقتصادي ترسيخ النظرة الفوق الوطنية و إقامة كيان متكامل، لكن الواقع ينب عكس ذلك متاما حبيث أن الدول 

ن و اللغة و التاريخ و الثقافة     و املصري و بينها رابط الدم، لكن ابلرغم من كل هذا العربية تشرتك يف كل من الدي

مل تنجح يف إقامة أي مشروع تكاملي      و تبقي التكامل االقتصادي العريب جمرد حلم، و يف املقابل يوجد التكامل 

ثقافات متنوعة و ماضي مليء ابحلروب   االقتصادي األورويب الذي يضم دول متعددة األعراق و األداين و اللغات و

يف ما بينها، و جنحت يف إقامة أكرب تكامل اقتصادي يف عامل وصل إىل حد تبين عملة مشرتكة بني الدول األعضاء 

 .41و التخلي عن العمالت احمللية 

 :    تسلسل مراحل التكامل االقتصادي  2.2

ا و  املراحل  على  الضوء  إلقاء  العنصر  هذا  يف  حناول  التكامل سوف  يتخذها  أن  ميكن  اليت  املختلفة  ملستوايت 

االقتصادي ، فالوصل إىل التكامل االقتصادي التام مير على عدة حمطات، تبدأ من التخفيف للقيود االقتصادية 

املوجودة بني الدول األعضاء  و انتهائنا إبلغائها بشكل اتم و دمج اقتصادايهتا يف اقتصاد واحد، ففي كل مرحلة 

راحل اليت مير عليها التكامل االقتصادي يتعمق التكامل أكثر بني الدول األعضاء و تزداد أمهيته ، فيما يلي  من امل

 سوف نربز هذه املراحل: 

 
 60صبيجة خبوش ، مرجع سابق الذكر،ص 40
 90حمسن الندوي، مرجع سابق الذكر ،ص  41
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 منطقة التجارة احلرة : 1.2.2

لكن يف هذه املرحلة يقوم األعضاء إبزالة احلواجز التجارية فيما بينهم و املتمثلة يف الرسوم    و القيود الكمية، و  

،و ابلتايل 42يبقي كل بلد حمتفظا حبواجزه اخلاصة مع بقيت دول العامل الغري أعضاء يف اتفاقية املنطقة التجارية احلرة 

تنطوي منطقة التجارة احلرة على حترير التجارة البينية بني األعضاء السلع فقط و تصل قيمة الرسوم اجلمركية يف هناية 

املنطقة  التجارة احلرة الشكل األكثر شيوعا على املستوى العاملي من حيث درجة ، و تعد  43هذه املرحلة إىل الصفر

و النسب املتبقية   %84االقتصادية املوجودة يف العامل من هذا الشكل حوايل  التكامل فقد بلغت نسبة التكمالت

 .44تتوزع على اإلشكال األخرى املتبقية من التكامل االقتصادي 

ه املرحلة ستظهر مشكلة أساسية تتلخص يف كيفية التحديد و السيطرة على ما يسمى و يالحظ انه عند تطبيق هذ 

ابحنراف التجارة و الذي يقصد به السلع اليت يعاد استريادها من خالل الدول األعضاء ذات التعريف املنخفضة 

خالهلا تتفق الدول   بغرض استغالل فروق التعريفة،و من أجل هذا يتم العمل مبا يسمي بقواعد املنشأ و اليت من

األعضاء على حتديد نسبة القيمة املضافة الضرورية للمنتج حىت يصبح منتجا وطنيا ميكن تصديره بدون رسوم إىل 

 .45الدول األعضاء يف منطقة التجارة احلرة 

و إلشارة فهناك اختالف يف ترتيب تسلسل مرحلة التجارة احلرة بني مراحل التكامل االقتصادي بني االقتصاديني و 

املختصني، حبيث هناك من يعتربها املرحلة األوىل يف عملية التكامل االقتصادي، و هناك من جيعلها يف املرحلة الثانية 

أو م التفضيلية  التجارية  الرتتيبات  االجتاه األول من بعد مرحلة  نتفق مع  أننا سوف  التفضيلية، إال  التجارة  نطقة 

 
،  2000 العدد الثاين، 16جملة جامعة دمشق اجمللد   "، منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وآفاق التكامل االقتصادي العريب "حبيب حممود ، 42

 276ص 

 17،ص 2006الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، ،" اقتصادايت املشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حىت الكوينز"عبد املطلب عبد احلميد 43

 2، الكويت، ص 2010ابريل 22،جملة جسر التنمية املعهد العريب للتخطيط العدد ،" مناطق التجارة احلرة"امحد الكواز 44

 18، مرجع سابق الذكر ،ص   الدولية من التكتالت االقتصادية حىت الكوينز" ،" اقتصادايت املشاركةعبد املطلب عبد احلميد 45
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االقتصاديني، ابعتبار انه ال يوجد فرق بني املرحلتني و نستدل على ذلك من خالل عرض تعريف املنطقة التجارة 

و غري      التفضيلية اليت عبارة عن اتفاق يشمل دولتني أو أكثر و ينص على التخفيض التدرجيي للعوائق اجلمركية

اجلمركية املفروضة على تدفق السلع فيما بينها، مع اإلبقاء على كل احلواجز و الرسوم اجلمركية املفروضة على دول 

الدول األعضاء بصفة  الرسوم  اجلمركية بني  العضو يف هذه االتفاقية، فقط يكون هذا اخلفض يف  األخرى غري 

 تدرجيية. 

أكثر من هذا و يشكك يف كون أن الرتتيبات التفضيلية هي مرحلة أو   و هناك من االقتصاديني من يذهب إىل

شكل من أشكال  املوصلة إىل التكامل االقتصادي التام بني الدول األعضاء ، وذلك لبساطة و تواضع الرتتيبات 

مالت التفضيلية التكاملية اليت ختتارها جمموعة الدول األعضاء يف نظام التفضيل التجاري، فهو عبارة عن نوع من املعا

منطقة  التفضيلي  للنظام  مثال  ابرز  لعل  و  أكثر   أو  دولتني  بني  التجاري  التبادل  تشجيع  إىل  اهلادفة  اجلمركية 

 .46الكومنولث 

( (EFTAو قد مت إقامة العديد من املناطق التجارة احلرة يف العامل و أفضل مثال عليها مجعية التجارة احلرة األوروبية  

من طرف اململكة املتحدة         و النمسا و الدمنارك و النرويج و الربتغال و السويد و   1960اليت شكلت سنة  

،   و املثال األخر هو اتفاقية التجارة احلرة لدول أمريكا الشمالية و اليت 1961سويسرا ،وحلقت هبا فلندا عام  

 .47(NAFTAمن الوالايت املتحدة و كندا و املكسيك )  1993شكلت عام  

 االحتاد اجلمركي : .2.2

 
 216،،ص  2005، دار املهندس، القاهرة " سياسات التجارة اخلارجية"عمر صقر، 46

 388، ص2010املسرية ،األردن، ،دار "االقتصاد الدويل نظرايت و سياسات"علي عبد الفتاح أبو شرار، 47
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إحتل االحتاد اجلمركي حيز واسع يف املفاوضات و املناقشات اليت عرفها العامل بعد احلرب العاملية الثانية و اهلادفة إىل 

إقامة نظام جتاري جديد متعدد اإلطراف، و يفسر هذا ابملخاوف اليت أثريت حول إمكانية هذه االحتادات من  

نظام جتاري عاملي موحد على عكس االحتادات اإلقليمية، إال أن هذه املخاوف تبددت خلق عراقيل يف وجه إقامة  

اتفاقيات جتارية منشئة لالحتادات اجلمركية بني دولتني و أكثر   1948يف ميثاق "هافاان "عام   الذي مسح بعقد 

بينها  التجارية  العالقات  ا48للتوثيق و دعم  يعترب االحتاد اجلمركي كشكل من أشكال  االقتصادي و ، و  لتكامل 

الدول، حبيث جنده يتضمن اإلجراءات  التام بني جمموعة من  التكامل االقتصادي  كخطوة هامة يف إطار حتقيق 

 :49التالية

 غري التعريفية فيما بني الدول األعضاء يف االحتاد اجلمركي.   إلغاء الضرائب اجلمركية و القيود .أ

تطبيق تعريفة موحدة اجتاه العامل اخلارجي )اجتاه الدول الغري األعضاء يف االحتاد( حتل حمل التعريفة اخلاصة  .ب

 املطبقة من طرف كل دولة عضو على حذا.

ل االحتاد، وذلك إذا مت استريادها من طرف إمكانية التبادل احلر للسلع املستوردة من ابقي دول العامل داخ . ج

 إحدى الدول األعضاء. 

و من خالل من سبق نقول أن االحتاد اجلمركي يشتمل على أربعة مكوانت أساسية، حبيث ميكن ذكرها على النحو 

 : 50التايل

 وحدة القانون اجلمركي و التعريفة اجلمركية.  .أ

 
 41سامى عفيفى حامت ، مرجع سابق الذكر ، ص  48

،أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ،مركز البحوث و   " رؤية جديدة للتكامل االقتصادي العريب يف ظل جتربة االحتاد األوريب"عمر التقي،  49
 16،ص 2005املعلومات، القاهرة ،

 41ص 40،ص2005، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،الت االقتصادية بني التنظري و التطبيق"" التكتسامى عفيفى حامت،  50
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 وحدة تداول السلع بني الدول األعضاء.  .ب

 دود اجلمركية و اإلقليم اجلمركي ابلنسبة لبقية دول العامل الغري أعضاء يف االحتاد اجلمركي.وحدة احل . ج

توزيع حصيلة الرسوم اجلمركية املفروضة على واردات الدول األعضاء من العامل اخلارجي حسب معادلة يتفق  .د

 عليها و يعتمد عليها يف توزيع احلصص بني الدول األعضاء يف االحتاد. 

إىل أن االحتادات اجلمركية و أنظمة العالقات التجارية األخرى ميكن    1889أشار "ولفريد ابريتو" يف عام  كما قد  

-1861هلا أن تكون وسيلة لتحسني العالقات السياسية و احملافظة على السلم، علما أن احلرب األهلية األمريكية )

ا على صناعات الشمال و القيود التجارية على القطن، ( كان من أحدى مسبباهتا احلماية التجارية املبالغ فيه1865

كما أن أحد أسباب انفصال بنغالديش عن ابكستان هو هيكل التعريفة اخلارجية املشرتكة اليت منعت األوىل من 

 .51النفاذ للمدخالت الرخيصة يف السوق العاملي، و حتويل التجارة لباكستان

ا االحتاد  هو  الشكل  هذا  على  مثال  أشهر  عام  European Union(EU) ألورويب  و  أسس  الذي  و 

 52من طرف  أملانيا الغربية،و فرنسا، ايطاليا،و بلجيكا، و هولندا، ولوكسمبورغ.1957

 . السوق املشرتكة: 3.2

احلرة و االحتاد اجلمركي يعتربان مرحلتني متقدمتني يف سلسلة  خطوات حتقيق   على الرغم من كون منطقة  التجارة

التكامل االقتصادي، إال أن ما يعاب عليهما هو اقتصارمها فقط على حرية التبادل السلعي و إمهاهلما حرية حركة 

 
 5امحد الكواز، مرجع سابق الذكر ،ـ ص   51
 389علي عبد الفتاح أبو شرار،مرجع سابق الذكر،ص 52
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تتم النقائص اليت كانت   عوامل اإلنتاج، فجاءت السوق املشرتكة مرحلة أكثر تقدما يف مسار التكامل من شأهنا أن

 . 53يف املراحل السابقة ، و اليت على رأسها  السماح حبركة عوامل اإلنتاج 

فالسوق املشرتكة هي املستوي الثالث من مستوايت التكامل االقتصادي حيث تبدأ هذه املرحلة على  ما مت حتقيقه 

و مرحلة اإلحتاد اجلمركي(، فالسوق املشرتكة من مكاسب  يف املرحلتني السابقتني )مرحلة منطقة التجارة احلرة،  

تدخلنا إىل مرحلة تكامل األسواق بكل ما تعىن  الكلمة من تفعيل و تعميق انتقال عناصر اإلنتاج من رأس املال و 

العمل و إزالة كافة العقبات اليت تعوق حركتها، و ابلتايل تعترب حرية حترك و انتقال عناصر اإلنتاج و رأس املال و 

 .54عمل مستوى متقدم و أعلى من مستوايت التكامل االقتصاديال

و إمنا دمج كذلك أسواق عوامل اإلنتاج ، حبيث تصبح   أي انه ال يتم يف السوق املشرتكة دمج أسواق السلع فقط ،

الدول األعضاء سوقا واحد تتنقل يف داخلها السلع بدون قيود، و كذلك العمال يستطيعون العمل يف مكان داخل 

املنطقة التكاملية دون أي متيز يذكر، كما يصبح يف مقدور أصحاب رؤوس األموال استثمار أمواهلم يف أي موقع 

،      و خري مثال على سوق مشرتكة مت تنفيذها على أرض الواقع ، هو السوق 55السوق املشرتكة   ضمن نطاق

 . 561993املشرتكة  األوروبية يف اليت مت إنشائها يف بداية عام 

 .االحتاد االقتصادي: 4.2

 
، مؤسسة شباب اجلامعة ،  النامية "" معامل اإلسرتاتيجية للتنمية االقتصادية و القومية يف البلدان هشام حممود االقداحى،  53

 183،ص2009،اإلسكندرية 

جمموعة النيل العربية ،مصر  " السوق العربية املشرتكة الواقع و املستقبل يف األلفية الثالثة"،عبد املطلب عبد املطلب عبد احلميد ، 54
 28،ص2003،

 184،ص الذكرهشام حممود االقداحى ، مرجع سابق  55
 389علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق الذكر، ص  56
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تصادي، حيث أهنا تعلو تعد مرحلة االحتاد االقتصادي هي املرحلة الرابعة و ما قبل األخرية يف سلسلة التكامل االق

مرحلة السوق املشرتكة، فهي ابإلضافة إىل كوهنا تتضمن حرية حركة السلع و اخلدمات )مرحلة منطقة جتارة حلرة(، 

و التعريفة اجلمركية املوحدة للدول األعضاء جتاه بقيت دول العامل )مرحلة االحتاد اجلمركي(، وحرية انتقال عناصر 

و رأس املال فيما بني الدول األعضاء يف التكامل )مرحلة السوق املشرتكة(، فإهنا تتضمن   اإلنتاج املتمثلة يف العمل

، و فيما يلي ميكن أهم إجراءات 57كذلك  اإلجراءات املتعلقة بتنسيق السياسات املالية و النقدية و االجتماعية  

 :58هذا التنسيق

املنطقة  .أ اليت متس  االقتصادية  تبين خطط و أطر   مناقشة و معاجلة االختالالت  التكاملية بشكل مجاعي، و 

 اقتصادية موحدة. 

 القيام ابلتخطيط اهلادف إىل التنمية و زايدة الرفاهية على املستوى اإلقليمي. .ب

التنسيق بني مستوايت األجور يف املنطقة التكاملية، و يف جمال تنسيق ساعات العمل       و معدالت األجر  . ج

 اة يف األجر بني الرجال و النساء.عن اإلضايف، و يف جمال املساو 

التنسيق يف خيص السياسات املالية، حبيث يتم التمويل املشرتك ملواجهة املشكالت ذوات الطابع االنتقايل، و  .د

تنسيق امليزانيات العسكرية ابلدول األعضاء يف التكامل، و متويل تكلفة املشروعات املشرتكة، و متويل نفقات 

 ولة وضع نظام موحد للضرائب.االحتاد اجلارية ، وحما

العمل على حتقيق التكامل النقدي عن طريق تبين عملة مشرتكة بني الدول األعضاء يف املنطقة التكاملية يتم  .ه

هبا أداء املدفوعات بني كل الدول األعضاء، أو القيام بتثبيت أسعار الصرف للعمالت الدول األعضاء فيما 

 
 125حسني عمر، مرجع سابق الذكر ،ص  57
 146،ص145،ص  2000حممد عبد العزيز عجمية، "االقتصاد الدويل : دراسة نظرية و تطبيقية" ،جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية،  58
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ف نفصل يف احملور األخري من هذا الفصل يف ماهية العملة املوحدة و بينها بصفة دائمة ال رجعة فيها وسو 

 إجراءات خلق التكامل النقدي

 اإلطار النظري للتكامل النقدي   3.

 . ماهية التكامل النقدي : 1.3

" مصطلح التكامل النقدي على أنه جمموعة من الرتتيبات و التدابري اهلادفة F.Machlupيعرف "فريتز ماخلوب  

تسهيل إمتام املدفوعات الدولية عن طريق إحالل عملة مشرتكة حمل العمالت الوطنية األخرى للدول األعضاء إىل  

 .59يف املنطقة التكاملية 

و يعرف "حممد القطاطشة  " التكامل النقدي يف كتابه الذي حيمل عنوان النظام االقتصادي السياسي الدويل ، 

دة بني جمموعة من الدول تصدر عملة واحدة مشرتكة تكون مستخدمة يف على انه إنشاء مؤسسة نقدية مركزية واح

كل دول املنطقة، حبيث قد تكون عملة جديدة، أو عبارة عن حمصلة جتمع عمالت وطنية متنوعة متثل بكسور 

قدي، عشرية من العملة املوحدة،        أو تكون عملة دولة أجنبية يعلن عن أهنا ذات صفة قانونية يف االحتاد الن

فهذا املفهوم ينطوي على بعد مؤسسي و بعد عملي، البعد املؤسسي يشري إىل إقامة كيان ملموس مستقل يتمثل 

يف البنك املركزي خاصة ابملنطقة النقدية تتمثل مهمته يف التنسيق السياسات النقدية      و ضمان استقرار أسعار 

سياسات النقد و تبين سياسة مشرتكة ألسعار الصرف يف الصرف، و البعد العملي هو بعد مركب يقوم على توحيد  

 .60مواجهة العامل 

 
 22،ص  2006،مصر ،مطابع األهرام  ،لعوملة"" التكامل االقتصادي العريب يف ظل ا،جابر حممد عبد اجلواد 59
 203،ص 2013 ،دار وائل للنشر ، عمان ، " النظام االقتصادي السياسي الدويل "،حممد محد القطاطشة   60
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" إىل التكامل النقدي ابعتباره أهم ترتيبات الوحدة االقتصادية و أهم F.Machlupو ينظر "فريتز ماخلوب  

مشرتكة، مرحلة يف التكامل االقتصادي، فقيام  صور و مراحل التكامل االقتصادي األخرى من احتاد مجركي و سوق  

و ما تقتضيه من حترير التجارة البينية      و انتقاالت عناصر اإلنتاج سوف يصطدم مبشكلة توفر وسيلة إمتام 

املعامالت و حتويل األجور   و عوائد عناصر اإلنتاج داخل منطقة التكامل، و هذا قد يعوق قدرهتا على حتقيق 

 :61قيام تكتل نقدي يرتتب عليه نتيجتني رئيسيتني األهداف املسطرة من وراء حتقيق مراحل التكامل، و  

: يقتضي األمر وجود سلطة نقدية تتوىل مسؤولية إدارة العملة املشرتكة اجلديدة   و املتمثلة يف شكل   النتيجة األوىل

 البنك املركزي االحتادي. 

 . : اختفاء كافة صور الرقابة على الصرف داخل حدود املنطقة النقدية النتيجة الثانية

، حيث يعتقد أن تثبيت Werner  "1970إال انه يوجد تعريف أخر خمالف ملا سبق  و هو الذي جاء به" فرينر  

( هو مكافئ متاما خللق 62أسعار الصرف بصورة كاملة ال رجعة فيها )اعتماد نظام سعر الصرف الثابت بني أعضائه 

عملة مشرتكة جديدة للدول األعضاء يف التكامل النقدي، و يعترب أن القطاع اخلاص سيكون واقعا يف خطأ الوهم 

النقدي إذا ما استمر يف التميز بني العمالت للدول األعضاء اليت مت تثبيت سعر صرفها بشكل هنائي ال رجعة فيه 

البعض فقط لكوهنا حتمل تسميات خمتلفة، غري أن هذا التعريف تعرض إىل انتقاد ، على اعتبارها خمتلفة عن بعضها  

الذي يرى أنه ال يوجد جمال للتصديق الوعد أبن   Cordon “ 1972حاد من طرف االقتصادي" ابدر كوردن  

إذ أسعار الصرف سوف جيري تثبيتها بصورة ال رجعة فيها طاملا هناك انفصال يف العمالت عن بعضها البعض،  

بثبات أسعار  الوفاء بشكل دائم  الظروف ذلك، و حىت لو مت  الوعد يف ما تطلبت  يكون بسهولة مبكان نقض 

الصرف بني العمالت الدول  األعضاء املكونة لتكامل فان القطاع اخلاص سوف لن تكون لديه الثقة الكاملة يف 

 
 23جابر حممد عبد اجلواد ،مرجع سابق الذكر ، ص  61
 سلة من العمالت اليت متثل أهم الشركاء االقتصاديني لدولة. يتم يف نظام سعر الصرف الثابت تثبت قيمة العملة احمللية مقابل عملة أخرى أو   62
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د عمالت متعددة ذات قيم حمتملة التغيري إىل ، حيث يقود وجو 63ذلك ،األمر الذي يتولد عنه أاثر اقتصادية عديدة 

اختالف و تباين يف مستوى األسعار و الفائدة، كما وحىت التغري يف أسعار الصرف الثابتة بني عمالت الدول اليت 

تكون التكامل النقدي يصبح غري ممكن إال ابتفاق مجيع الدول األعضاء  و هذا يستلزم مفوضات مستمرة  وابلتايل 

الدول األعضاء عوض أسعار حتمل تكال تبين عملة مشرتكة بني  يف إضافية ، األمر الذي ميكن تفاديه يف ظل 

 . 64العمالت  الصرف الثابتة بني

كما أن تبين عملة مشرتكة بني الدول األعضاء يف التكامل النقدي تتولد عنه منافع املتعلقة بزايدة الكفاءة التخصصية 

الصرف، و هو ما يشجع على التكامل اإلنتاجي و على التبادل الدويل ،حيث يتم تشجيع نتيجة إزالة خماطر سعر  

تدفقات التجارة و االستثمار بني الدول األعضاء يف التكامل، و هذا لكون أن إزالة خماطر سعر الصرف داخل 

ثبيت أسعار الصرف التكامل النقدي يؤدي إىل إلغاء التغطية على سعر الصرف، و مقابل ذلك فان تبين سياسة ت

بني عمالت األعضاء تؤدي إىل حتويل املخاطر إىل مكان أخر مثل سوق السندات، حيث تصبح أسعار الفائدة 

أكثر تقلبا بسبب تغيري األحوال النقدية احمللية اجتاه سعر الصرف الثابت، فعموما تبين سعر الصرف الثابت داخل 

ب اليت تصيب النشاط االقتصادي احلقيقي خاصة إذا كان منشأ هذه املنطقة النقدية يؤدى إىل زايدة درجة التقل 

 .65الصدمات هو القطاع احمللي احلقيقي 

و إضافة على ما سبق ذكره فان إقامة تكامل نقدي يف شكل عملة مشكلة بدال عن العمل أبسعار الصرف الثابتة 

مثل املشكالت املتعلقة ابحلفاظ على أسعار بني عمالت الدول األعضاء يف التكامل حيل الكثري من املشكل الفنية  

الصرف الثابتة بني العمالت األعضاء، و تلك املتعلقة بقابلية التحويل بني العمالت املتعددة املرتبطة أبسعار صرف 

 

 43ص ،1986سنة ،مركز دراسات الوحدة العربية لبنان ، " التكامل النقدي العريب : املربرات، املشاكل،الوسائل"،جون وليامسون  63 
،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية، اإلمارات هيل عجي مجيل، "إمكاانت التكامل النقدي بني دول جملس لدول اخلليج العربية"  64

 17،ص 2005
 573،ص 572،ص 2007،دار املريخ الرايض ،" النقود و التمويل الدويل"، سي بول هالوود،روانلد ماكدوانلد 65
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رويب       اثبتة فيما بينها فمثال يف االحتاد األوريب اخنفضت بواقع النصف من الناتج القومي اإلمجايل احملقق يف االحتاد األو 

و اقتصاد التكاليف املتعلقة بنفقات السك و الطبع، و تساعد العملة املوحدة بني األعضاء على توحيد العمليات 

احلسابية ملختلف األنشطة اإلقليمية ، لذلك فان تبين عملة مشرتكة يف عملية إقامة تكامل نقدي تتفوق من الناحيتني 

على العمالت الوطنية للدول األعضاء مع املرتبطة بسعر صرف اثبتة فيما   االقتصادية و الفنية على نظام اإلبقاء 

 .66بينها 

 . شروط التكامل النقدي : 2.3

" على ضرورة توفر مخسة شروط أساسية من أجل إقامة تكامل نقدي بني Halm1978يؤكد االقتصادي "هامل 

 :67جمموعة من الدول ، و اليت ميكن عرضها فيمايلي 

  قابلية التحويل:  .أ

تعين أن تكون هناك قابلية كاملة و متبادلة على التحويل بني عمالت الدول األعضاء يف االحتاد النقدي، و   و اليت

 هذا يف حالة عدم تبين عملة مشرتكة واحدة. 

 التثبيت الغري قابل لإللغاء لألسعار الصرف الدول األعضاء: . ب

ة ال رجعة فيها،و هذا ابلنسبة لبعضها أي تبيت أسعار صرف العمالت للدول األعضاء يف التكامل بصفة هنائي

 البعض أو ابلنسبة لعملة البلد الرئيسي بينها، أو يف إطار وحدة حساب مشرتكة ما. 

 إلغاء هوامش التغريات بني عمالت الدول األعضاء:  .ج

 
 17،ص  الذكر هيل عجمي مجيل ، مرجع سابق 66

 53،ص52،ص2008،مركز الدراسات الوحدة العربية ،اخلليجي و العملة اخلليجية املشرتكة "" االحتاد النقدي ،عبد املنعم السيد على   67
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أي عدم السماح حبدوث تغري بني سعر صرف عمالت الدول األعضاء، اآلمر لذي سيجعل حركة رأس املال اخلاص 

 الدول األعضاء يف التكامل دالة ملتغريات أخرى من غري أسعار لصرف العمالت، أي إلغاء أتثري عامل سعر بني

 الصرف يف حركة رؤوس األموال بني دول املنطقة النقدية. 

 تبين سياسات نقدية و مالية مشرتكة:  .د

ن خالل خلق مؤسسة نقدية مركزية و حيدث هذا من خالل التعاون الوثيق بني البنوك املركزية للدول األعضاء، أو م

 على مستوى االحتاد على غرار البنك املركزي االحتادي. 

 

 تقدمي العون املايل املؤقت لألعضاء اليت تعاين من عجز:  .ه

يكون هذا الشرط مطلوب يف املراحل املبكرة من عمر التكامل النقدي ، حبيث يلزم تقدمي مساعدات مالية للدول 

يكون هذا بشكل مؤقت و حمدودا و مشروطا،  و ميكن أن نضرب مثال االحتاد األوريب   األعضاء يف التكامل و

خالل األزمة اليت عرفها بعض أعضائها مثل اليوانن     و الربتغال و اسبانيا، حيث تلقت مساعدة مالية مشروطة 

 و حمدودة من أجل مساعدهتا على ختطى األزمة املالية اليت تتخبط فيها.

 تكامل النقدي:صيغ ال  3.3.2

هناك صيغتني إلقامة أي تكامل نقدي بني جمموعة من الدول، و مها الصيغتني املباشرة و الغري مباشرة و فمايلي 

 نقوم ابلتفصيل فيهما: 

 أوال: الصيغة املباشرة 
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ن املرور يتم يف هذه الصيغة تبين بشكل مباشر للعملة املشرتكة من طرف كل الدول األعضاء يف التكامل النقدي بدو 

مبرحلة انتقالية أو أي شكل تدرجيي أخرى ،  عن طريق إحالل عملة  مشرتكة جديدة حتل حمل مجيع العمالت 

الوطنية للدول األعضاء، أو اختيار عملة رئيسية من بني العمالت الوطنية داخل االحتاد النقدي و جعلها عملة 

حلساسيات املرتبطة ابلسيادة الوطنية للدول األعضاء خاصة مشرتكة، إال أن هذا اإلجراء  األخري يطرح الكثري من ا

اقتصادايهتا متساوية  إقامة سلطة نقدية مشرتكة  يعهد إليها 68إذا كانت  متتلك حجم  ، و يواكب هذا اإلجراء 

ابإلضافة إىل وظائفها األساسية، إدارة االحتياطات األجنبية املشرتكة، و إتباع سياسة سعر صرف مشرتكة اجتاه 

لدول الغري أعضاء يف التكامل النقدي، حبيث ال يرتك جمال خللق النقود و التوسع أو االنكماش يف االئتمان و ا

اإلنفاق على الصعيد الدولة بصورة منفردة،و ابلتايل يكون من األفضل للدول األعضاء التنازل على سلطاهتا النقدية 

م بتحديد األهداف املناسبة للسياسة املالية و النقدية على مستوى و املالية لصاحل السلطة املركزية املشرتكة اليت تقو 

االحتاد النقدي، مع االتفاق على إتباع سياسة مشرتكة فيما خيص االستخدام و التضخم و النمو االقتصادي، مع 

التنمية حتقيق درجة عالية من حركة العمل و رأس املال و السلع بني الدول األعضاء و اعتبارها جزءا من سياسة  

االقتصادية املتكاملة،و ميكن القول إن الصيغة املباشرة للتكامل النقدي هي األنسب لتلك الدول اليت تتقارب يف 

أهدافها االقتصادية و االجتماعية و يف التوجهات السياسية، و اليت تنعم بوفرة يف املوارد املالية  و استقرار يف موازين 

من احلرية يف حركة عوامل اإلنتاج، و ابلتايل ال تتأثر كثريا لفقداهنا أداة سعر الصرف   مدفوعاهتا، و تتمتع بدرجة عالية

 .69للتحقيق التوازانت الداخلية و اخلارجية و حتفيز النمو االقتصادي فيها

 اثنيا: الصيغة الغري مباشرة 
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يف ظل وجود اختالفات عميقة بني الدول األعضاء يف التكامل النقدي يف ما خيص نظم سعر الصرف املتبعة فيها 

،و ظروفها االقتصادية و السياسية و طبيعة مصادر اإليرادات     و طرق  اإلنفاق فيها، يكون من األجدر على 

ي إتباع األسلوب التدرجيي يف  إقامة التكامل نقدي هذه الدول إتباع الصيغة الغري املباشرة يف التكامل النقدي أ 

بينها ، فدخول الدول يف هذه الصيغة ال يعين التنازل عن استقالليتها االقتصادية و النقدية ، و إمنا تبقي حمتفظة هبا 

، و  70من أجل حماولة إحداث نوع من التوافق يف اقتصادايهتا يسهل عليها فيما بعد إقامة تكامل نقدي اتم بينها 

 يندرج ضمن صيغة التكامل النقدي اجلزئي عدة أشكال حبيث ميكن عرضها فيما يلي: 

 احتاد املدفوعات:  .أ

هو ترتيب يقوم مبوجبه عدد من البلدان ذات العمالت الغري قابلة للتحويل إبنشاء نظام للمقاصة متعدد األطراف 

، و ميكن 71ا بينها أي ضمن منطقة التكامل النقدي يتم مبقتضاه تسوية املدفوعات الناشئة عن التبادل التجاري فيم

الحتاد أن يوفر ائتماان للدول األعضاء بغاية تغطية جزء من االختالل يف موازين مدفوعاهتا البينية، و يعد االحتاد 

املدفوعات مفيدا حىت يف حالة ضآلة حجم التبادل التجاري البيين ، فإنشائه سوف حيفز بشكل تدرجيي التبادل و 

لتايل رفع حجم املدفوعات البينية ، و هذا جيعله مفيدا على املدى الطويل، و ميكن أنخذ مثال التكامل النقدي اب

، و ميكن إقامة احتاد املدفوعات 1959و1950األورويب الذي أسس على احتاد املدفوعات األورويب يف الفرتة ما بني  

متعدد األطراف ، وصوال إىل احتاد املدفوعات كامل و   بشكل تدرجيي أيضا ، ابتدءا بنظام مقاصة حمدود و لكن 

مبوارد و مسامهات كافية تسمح له إبمداد الدول األعضاء ابئتمان القصري و املتوسط األجل ، ملواجهة أي عجز قد 

 .72حيدث يف ميزان مدفوعاهتا البينية

 
 7،ص 6،ص 1987األحباث و الدراسات ، األردن ، سنة  البنك املركزي األردين دائر ، " التكامل النقدي العريب "،دينا عبد هللا الدابس  70

 44جون و ليامسون ، سلفاتوري روسي ، مرجع سابق الذكر،ص 71
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 جممع االحتياطي األجنيب:  . ب

ا من احتياطياهتم األجنبية لدى جهة نقدية واحدة، و ذلك يتأسس هذا اجملمع على إيداع الدول األعضاء جزء

استنادا إىل معايري معينة كالدخل القومي و ما يتوفر لدى كل عضو من الصرف األجنيب و كذلك على اعتبار عدد 

السكان، و تكون هذه املسامهة مقابل حقوق سائلة لكل منها بشكل قروض قصرية و متوسطة و حىت طويلة األجل 

ة ما كان يعاين من عجز يف ميزان مدفوعاته، بغيت حتفيز حرية التجارة اإلقليمية فيما بينها خاصة أن الدول يف حال

األعضاء يف اجملمع ال ميكنها أن تكون عاجزة يف نفس الوقت، و يشرتط بضرورة معاملة اجملمع يف املدى الطويل 

دار العملة املشرتكة مقابل العمالت الوطنية و تقدمي على أنه وسيلة ميكن تطويرها إىل بنك مركزي مشرتك يقوم إبص

 .73التمويل للدول األعضاء 

 

 

 

 

 تنسيق أسعار الصرف البينية:  .ج

 :74و يعين ذلك  القيام مبجموعة من اإلجراءات و التدابري و اليت ميكن أن نذكرها فيمايلي 

 
 35مرجع سابق الذكر ،ص  هيل عجمي مجيل ، 73
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عار املركزية بني عمالت الوطنية إقامة نوع من التنسيق بني أسعار الصرف للدول األعضاء، عن طريق األس ✓

هلذه الدول، و حماولة احلفاظ عليها ضمن مدى نسيب معني من خالل سياسات تدخل ظرفية ملنع التقلبات 

 املتطرفة فيها. 

 حتديد مدى التغري املسموح به يف أسعار الصرف البينية و تقييد االحنرافات فيها.  ✓

الر مثال أو حقوق السحب اخلاصة،  أو سلة من العمالت حتديد مثبت مشرتك بني العمالت القطرية كالدو  ✓

الرئيسية الدولية، اخللط بني اإلجراءات السابقة، حبيث يؤدى ذلك إىل احلد من خماطر التقلبات يف أسعار 

الصرف البينية، و ابلتايل تشجيع الدول األعضاء على التوسع يف املبادالت التجارية البينية، وذلك بتقليله 

ثبات يف   من تكاليف العمل و رأس املال، وسيقود إىل  أيضا على حركة  الصرف األجنيب، كما يشجع 

 التحويالت الرأمسالية اجلارية بني األقطار األعضاء. 

 التنسيق النقدي:  .د

هو عبارة عن االتفاق عن نوعية و طبيعة السياسات النقدية اليت جيب على  الدول األعضاء إتباعها، ويشمل هذا 

 .75ا أسعار الفائدة، أو تنظيم كمية النقود املعروضة و االئتمان احمللي التنسيق إم

 العملة املوازية:  .ه

هبا اعتماد عملة يف املنطقة النقدية تكون مكملة للعمالت املوجودة و ليست بديل عنها، وتؤدي هذه   و يقصد 

 . 76العملة دور يف خدمة القطاع اخلاص و احلكومي، و ميكن أيضا أن تكون فقط وحدة حسابية يف القطاع احلكومي 

 
 7،ص1996سنة  ،،دائرة األحباث والدراسات البنك املركزي األردين ، عمان  "التكامل النقدي العريب "دينا عبد هللا الدابس،  75
 46،ص الذكرجون وليامسون ،سلفاتوري روسي ، مرجع سابق  76
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 تكامل أسواق رأس املال:  . و

تقف يف وجه حركة رؤوس األموال، حبيث تصبح حركة رؤوس األموال   و هو عبارة عن إلغاء القيود و احلواجز اليت 

بني الدول األعضاء دالة اتبعة ملعدالت الفائدة والعوائد على االستثمارات  املطبقة يف هذه الدول فقط، مع إلغاء 

 .77عوامل أخرى أو التخفيف منها مثل قيود الصرف، و تباين نظم الصرف  بني الدول ألعضاء

 

 سياسات اجتاه التدفقات اخلارجية لرؤوس األموال: توحيد ال .ز

و يقصد هبا توحيد أو على األقل تنسيق السياسات املتعلقة بتدفقات رأس املال بني دول األعضاء من جهة و العامل 

و   ، العامل  تفرضها على ابقي دول  اليت  التمويل  قيود  توحيد  يكون ذلك يف جمال  و  اخلارجي من جهة أخرى، 

 .78ملعتمدة يف جمال االستثمار األجنيب املباشرالسياسات ا

 أمهية التكامل النقدي :   4.3

تظهر أمهية التكامل النقدي من خالل املنافع املرتتبة على اعتماد عملة مشرتكة بني الدول األعضاء، و اليت متس 

 :  79جوانب عديد ميكن إبرازها فيما يلي 

 ر: العملة املشرتكة و تدفقات التجارة و االستثما .أ

 

 67،ص الذكريد على ، مرجع سابق عبد املنعم الس  77 
 9ص الذكر ، دينا عبد هللا الدابس ، مرجع سابق  78
جملة  ، " العملة اخلليجية املوحدة:حتليل ابنل لروابط التجارة البينية و النشاط االقتصادي "،حممد إبراهيم السقا ، مساعد عبد هللا بن عيد  79

 19،ص18،ص17،ص 2009سنة ،يناير  132الدراسات اخلليجية و اجلزيرة العربية العدد 
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من املنافع املرتتبة على اعتماد عملة مشرتكة هي تنمية و تشجيع جتارة السلع و اخلدمات بني الدول األعضاء،  من 

خالل تقليص تكاليف املعامالت للتجارة البينية و التقليل من أاثر تقلبات معدل الصرف بني الدول األعضاء، و 

السعرية و تقليص عمليات التمييز السعري، و اليت تعين اعتماد كذلك تساعد العملة املشرتكة على حتقيق الشفافية  

الرفاهية  الرفع من مستوايت  الذي يساهم يف  األمر  التكتل،  للمنطقة  احمللية  للسعلة يف كل األسواق  سعر موحد 

 للمستهلكني و جيعل الشركات حتت ضغوط تنافسية أكرب و يشجعها على النمو السريع إلنتاجية و الكفاءة يف ظل 

املناخ التنافسي، و هكذا فان عمليات التجارة البينة للدول تتبىن عملة مشرتكة تكون ارخص منها يف حالة وجود 

 عمالت متعددة. 

 العملة املشرتكة و النمو:  . ب

تساعد العملة املشرتكة أو املوحدة على  حتفيز معدالت النمو االقتصادي للدول األعضاء يف التكتل، حيث يؤدي 

أسعار صرف العمالت إىل إزالة العوائق أمام إعادة هيكلة اإلنتاج و النمو، و كذلك حتسني الكفاءة   غياب تقلبات 

( مخس قنوات اليت ميكن للعملة املوحدة 1991)Baldwinيف صناعات دول التكتل، حبيث حيدد االقتصادي  

 هبا أن تعزز الكفاءة االقتصادية، و من مث مستوايت الناتج و النمو :

 القضاء على تكلفة املعامالت.  ✓

 حتسني كفاءة ختصيص رأس املال بني دول االحتاد.  ✓

 تكثيف مستوايت املنافسة بني الدول األعضاء يف التكتل. ✓

 حتقيق كفاءة أعلى يف الشركات. ✓

 زايدة مستوايت الناتج نتيجة اخنفاض معدالت التضخم و تقارهبا.  ✓
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 :   العملة املشرتكة و خماطر الصرف األجنيب . ج

من أبرز احلج وراء تبين عملة املوحدة بني جمموعة بني الدول ، هي إلغاء خماطر تقلبات الصرف األجنيب،  و ختفيض 

تكاليف املعامالت يف الصرف األجنيب، املرتبطة بتكاليف التحويل،         و تكاليف التنبؤ مبعدالت الصرف 

 تكاليف توظيف خرباء يف الصرف األجنيب. األجنيب، و  

 العملة املوحدة و سوق املال:  .د

يعد خلق عملة موحدة أمرا مهما ألسواق املال يف دول التكتل، حيث يؤدي ذلك إىل إلغاء حلواجز بني أسواق 

حملليون إىل املال الوطنية عرب دول التكتل، و يف ظل اعتماد عمالت متعددة داخل منطقة التكتل مييل املستثمرون ا

االستثمار يف املؤسسات احمللية عرب سوق ملال احمللي، بينما خيتلق سلوكهم يف ظل اعتماد على عملة موحدة ، حبيث 

يبحثون عن أعلى الفرص ملستوايت العائد على االستثمارات يف منطقة التكتل ككل ،كما تسمح العملة املشرتكة 

خالل خمتلف أسواق املال عرب دول التكتل ، و يرفع الضغوط على للشركات املسامهة بتعبئة رؤوس األموال من  

إدارات الشركات األمر لذي جيعلها ترفع من مستوايت أدائها ، نظرا لتداول أدواهتا املالية يف خمتلف أسواق التكتل 

 و ليس يف سوق واحد فقط. 

القوة التفاوضية للمنطقة املتكاملة، و و عالوة على ما سبق  ذكره، فان التكامل النقدي لديه منافع أخرى كزايدة  

اإلدارية  التكلفة  تقليل  و   ، العمالت  أسعار صرف  على  املضارابت  أثر  بتقليل  النقدية  السلطات  فاعلية  زايدة 

 .80للتحويالت املالية حيث يتم توزيعها على الدول األعضاء 

 
 10دينا عبد هللا الدابس ، مرجع سابق الذكر، ص  80
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االزمات املالية من االحداث املهمة اليت عرفها االقتصاد الدويل و اليت كان هلا اثر على إجراءات إصالحات        

و تعديالت يف النظام النقدي الدويل خالل كل مساره ، فهي تصنف من املوضوعات اليت جيب ان يكن الطالب 

 على اطالع هبا . 

 :  األزمة املالية  ماهية  .1

 التعاريف اخلاصة ابألزمة املالية وفيما يلي سوف نعرض بعضها: هناك العديد من  

هو ذلك التدهور احلاد يف األسواق املالية لدولة أو جمموعة   (Financial crisieيقصد أبزمة املالية ) ✓

من الدول واليت من أبرز مساهتا هو فشل النظام املصريف احمللي يف أداء مهامه الرئيسية، والذي ينعكس على 

شكل تدهور كبري يف قيمة العملة ويف أسعار األسهم ،و ابلتايل حدوث أاثر سلبية على قطاع اإلنتاج 

 .1،فينجم عنها إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بني األسواق املالية الدولية والعمالة  

تعرف أيضا األزمة املالية على أهنا اهنيار يف األسواق املالية مصحواب بفشل عدد كبري من املنظمات املالية  ✓

 .2والغري املالية مع حدوث انكماش حاد يف النشاط االقتصادي 

ية تدهور أو اخنفاض مفاجئ يف طلب املستثمرين على األصول املالية اليت تلعب كذلك تعين األزمة املال ✓

دورا هاما يف االقتصاد القومي ،وهذا يؤدي إىل اخنفاض أسعارها مما يؤثر سلبا على النشاط االقتصادي 

 .3وابقي األصول األخرى واملوازانت املالية للوسطاء املاليون مثل البنوك

 
 .200عرفات تقي احلسين "مرجع سابق" ص   1
 37عبد احلافظ" مرجع سابق" ص  يالسيد البدو   2
 .32ص 2005عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي " العوملة املالية وإمكاانت التحكم يف عدو كاألزمات املالية" دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية  3
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إلضراابت اليت متس املتغريات املالية مثل معدل الصرف ااملالية على أهنا هي تلك    كما يتم تعريف األزمة ✓

 .4والسندات     ،اعتمادات الودائع املصرفية، أسعار األسهم

الثقة  و  نتيجة ألزمة  املالية هو حدوثها بشكل مفاجئي  األزمة  املميز يف   Confidenceالشيء 

crisie)  ومسببها الرئيسي تدفقات رؤوس األموال الضخمة للداخل مع توسع كبري ( يف النظام املايل،

( سداديف القروض املمنوحة أو املوزعة يف اقتصاد، مع ارتفاع نسبة الديون املشكوك فيها )الغري أكيدة ال

 .5كما حيدث اخنفاض امسي يف قيمة العملة احمللية 

 أسباب حدوث األزمات املالية  .2

ية ما هو إال نتيجة لتضافر جمموعة كبرية من األسباب يف آن واحد، حبيث ميكن تقسيم هذه إن حدوث األزمة املال

 األسباب إىل قسمني: 

 أسباب متعلقة ابنعدام االستقرار االقتصادي.  ✓

 أسباب متعلقة ابالضطراابت النظام املايل.  ✓

 و فيما يلي سوف نربز أهم األسباب اليت تندرج يف كل قسم :

 ابنعدام االستقرار االقتصادي: أسباب متعلقة    1.2

 
4 Barthalon eric « crises financières » Revue Problèmes économiques 2595.1998p12 

 .200عرفات تقي احلسين " مرجع سابق" ص  5
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يعترب التغريات احلاصلة يف أسعار الفائدة العاملية أحد أهم املصادر اخلارجية   .تغريات أسعار الفائدة العاملية:1

املؤدية ألزمات املالية خاصة يف الدول النامية، فهو يؤثر على تكلفة االقرتاض وكذلك على تدفقات االستثمار 

 .6األجنيب هلذه الدول 

لعملة احمللية سببا مباشرا يف حدوث األزمة يعد التقلب يف أسعار الصرف ا  .تقلبات أسعار الصرف احلقيقية:2

املالية ،وميكن أن نستدل على ذلك ابألزمات املالية اليت عرفتها دول أمريكا اجلنوبية فهي كانت مسبوقة 

 .7ابضطراابت كبرية يف أسعار صرف عملتها احمللية 

العديد من األزمات املالية لقد ساهم ارتفاع معدالت التضخم بشكل كبري يف حدوث    .ارتفاع معدل التضخم:3

 .8يف الدول النامية 

% من الدول النامية اليت 75: فقد أشرت تقارير البنك الدويل إىل أن حوايل.العجز الضخم يف امليزان التجاري4

 .9عرفة أزمات مالية كانت تعاين قبل ذلك من عجز متنامي يف ميزاهنا التجاري 

 ايل:أسباب متعلقة ابالضطراابت النظام امل2.2

أن التوسع الكبري يف منح القروض من طرف البنوك التجارية يصيب ميزانية هذه .التوسع يف منح القروض: 1

األخرية ابختالل كبري نتيجة عدم التالؤم والتساوي بني األصول واخلصوم ،األمر الذي يعرضها إىل عدم القدرة 

 
 .4ص 2004د.انجي التوين" األزمات املالية" جسر التنمية معهد التخطيط الكويت ماي   6
 .4ص 2004الكويت ماي  د.انجي التوين" األزمات املالية" جسر التنمية معهد التخطيط 7
 .34ص  2001أمحد، يوسف الشحات" األزمات املالية يف األسواق الناشئة" دار النيل للطباعة القاهرة   8
 . 91، ص 2003عبد احلكيم ، مصطفى الشرقاوي" العوملة املالية وإمكاانت التحكم" دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية   9
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هرة عدم التالؤم بني األصول واخلصوم يف البنوك التجارية على الوفاء ابلتزاماهتا اجتاه زابئنها وأفضل مثال على ظا

 .10هو األزمة املالية اليت شهد هتا املكسيك

إن انتهاج سياسة التحرير املايل الغري وقائية واملتسرعة والذي جاء بعد فرتة طويلة من .التحرير املايل الغري وقائي:  2

الية، ففي ظل التحرير املايل تصبح أسعار الفائدة حرة وخاضعة الكبح املايل كان له أثر كبري يف حدوث األزمات امل

يف حتديدها لآلليات السوق فقط، وهذا من شأنه أن يفقد البنوك احلماية اليت كانت تتمتع هبا يف ظل تقييد 

كل أسعار الفائدة ، وكذلك التحرير املايل يؤدي إىل استحداث خماطر ائتمانية جديدة للمصارف والنظام املايل بش

 عام. 

كما أن التحرير املايل يعين دخول مصارف أجنبية إىل السوق املايل احمللي مما يزيد الضغوط التنافسية على   

املصارف احمللية الغري مهيأة بعد خلوض غمار املنافسة فهي ال تتوفر على املوارد واخلربات اليت متكنها من التعامل 

ألزمات املالية اليت ساهم فيها التحرير املايل املتسرع والغري مع النشاطات واملخاطر اليت تفرضها املنافسة، ومن ا

وقائي نذكر األزمات املالية يف الربازيل والشيلي وأند ونسيا واملكسيك وفنزويال وبعض الدول االسكندينافية 

 .11وكذلك الوالايت املتحدة 

يبية اليت عاجلت أسباب األزمات لقد أظهرت الدراسات التجر .ضعف النظم احملاسبية واإلجراءات اإلشرافية :  3

املالية يف الدول النامية أن معظم هذه الدول كانت تعاين قبل حدوث األزمات املالية من ضعف واضح يف النظم 

احملاسبة واإلجراءات اإلشرافية اخلاصة أبنظمتها املالية وكذلك كانت درجة اإلفصاح عن املعلومات من طرف 

 .12املتعلقة ابلديون الغري مسرتجعة البنوك ضعيفة خاصة املعلومات  

 
 .35 أمحد يوسف الشحات" مرجع السابق" ص 10
 . 6د.انجي التوين" مرجع سابق" ص  11
 .203عرفات تقي حسن "مرجع سابق" ص   12
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لقد أدي التدخل الكبري املمارس من طرف احلكومة يف النشاط   .التدخل الكبري للحكومة يف توزيع القروض: 4

 .13يتعلق بتوزيع القروض على االقتصاد إىل نشوب الكثري من األزمات املالية يف الدول النامية  البنوك خاصة ،فيما

 كمايو جد تقسيم اثين لألسباب املؤدية حلدوث األزمات املالية وهو على الشكل التايل: 

 أوال. األسباب اليت تؤدي إىل بداية وحتريك األزمة املالية: 

 ري.العجز الضخم يف امليزان التجا •

 االخنفاض كبري يف اإلنتاجية.  •

 اخنفاض حجم االحتياطي من النقد األجنيب .  •

 ضعف الرقابة املفروضة من طرف البنك املركزي على أسواق أسعار الصرف واجلهاز املصريف. •

 اثنيا. األسباب اليت تؤدي إىل زايدة سرعة وحدة األزمة املالية: 

  .ل املمنوحة للقطاع اخلاصضخامة حجم املديونية اخلارجية القصرية األج •

ضعف رقابة البنك املركزي وعدم توفره على أية معلومات عن حجم االقرتاض اخلارجي للقطاع  •

 .اخلاص

  .ضعف أداء اجلهاز املصريف •

 .ارتفاع نسبة االستثمارات األجنبية الغري مباشرة داخل البورصة   •

 
 .35عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي "مرجع سابق" ص   13
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 حدوثها نستعني ابلشكل التايل: وهبدف زايدة توضيح أسباب األزمات املالية وكيفية  

 الشكل:أسباب وكيفية حدوث األزمة املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عجز ضخم يف امليزان 
 التجاري

اخنفاض كبري يف 
 اإلنتاجية 

اخنفاض حجم االحتياطي من 
 النقد األجنيب 

تشجيع املضاربة على العملة وذلك إذا كانت قيمة العملة 
 ال تعرب عن حقيقة الوضع االقتصادي 

ضعف رقابة البنك 

المركزي على 

أسواق الصرف 

 األجنبي

ضعف رقابة البنك 
املركزي على اجلهاز 

 املصريف

 
ضعف رقابة البنك املركزي 

وعدم تلقيه أي معلومات عن 
القروض األجنبية قصرية 

 ألجل للقطاع اخلاصا

ارتفاع حاد يف أسعار الفائدة للحفاظ على  إجبار الدولة على خفض قيمة العملة 
 قيمة العملة 

ضخامة الدين اخلارجي 
قصري األجل  للقطاع 
اخلاص والذي تضمنه 

 البنوك 

ارتفاع نسبة االستثمارات 
 األجنبية داخل البورصة 

اخنفاض أداء اجلهاز 
 املصريف 

حتول كبري من البورصة  ارتفاع خماطر إعادة التمويل 
 للودائع املصرفية 

خروج مجاعي كبري ومفاجئ 
 لالستثمارات األجنبية من البورصة 

زايدة عبء الدين  اخلارجي 
 على القطاع اخلاص

 إفالس عدد كبري من البنوك   إفالس عدد كبري من الشركات 

 اهنيار البورصة 

اخنفاض حاد يف القيمة السوقية لصايف 
 حقوق امللكية  

 اخنفاض حجم الوساطة املالية    اخنفاض اجلدارة االئتمانية للشركات  

اخنفاض حاد يف حجم األموال املوجهة 
 للشركات   

 اخنفاض حاد يف معدالت االستثمار   

السيد البدوي عبد الحافظ" إدارة  المصدر:

األسواق المالية نظرة معاصرة" دار الفكر 

 .39ص  1999العربي 
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من الشكل يتضح لنا أن سبب نشوب أالزمات املالية هو وجود خلل يف املؤشرات االقتصادية، ابإلضافة أداء 

اجلهاز املصريف وضعف الدور اإلشرايف الذي ميارسه البنك املركزي على النظام املايل ككل، فوجود عجز متنامي يف 

إىل زايدة مضاربتهم على العملة احمللة ،و ذلك خاصة   امليزان التجاري واخنفاض كبري يف اإلنتاجية يدفع ابملضربني

إذا كانت العملة ال تعرب عن حقيقة الوضع االقتصادي وخري مثال على ذلك هو ما حدث يف دول جنوب شرق 

آسيا ،حيث كانت قيمة عموالهتا احمللية ال تتناسب مع وضعيتها االقتصادية وال تعكس العجز احلاصل يف امليزان 

خنفاض الكبري يف اإلنتاجية الناتج ابألساس عن التوسع يف االئتمان لصاحل األنشطة الغري املنتجة كبناء التجاري واال

املكاتب اإلدارية الضخمة واملضاربة يف البورصة األمر الذي نتح عنه تسابق املضاربني من أجل بيع هذه العمالت 

هذه الدول إال ختفيف قيمة العملة احمللية أو رفع  يف ظل التحرير الكامل لألسواق املالية، حيث مل يتبقى أمام 

أسعار الفائدة على الودائع املصرفية املقيمة ابلعملة احمللية وذلك هبدف تشجيع أصحاب الودائع املصرفية املقيمة 
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احلالتني ابلعمالت األجنبية لتحويلها للعملة احمللية وهبذا يزيد الطلب عليها مما يقلل من حدة املضاربة عليها، وكال  

 ينتج أاثر سليب على خمتلف القطاعات االقتصادية. 

فتخفيض قيمة العملة احمللية له أتثري سليب على السوق املايل والبنوك واملؤسسات االقتصادية، فهو يدفع املستثمرين  

ويلها إىل األجانب واحمللني لتنازل عن ما حبوزهتم من أسهم وسندات من أجل احلصول على العملة احمللية بغرض حت

عملة أجنبية ،مما يؤدي إىل زايدة اخنفاض قيمة العملة احمللية ويتسبب يف حدوث اخنفاض حاد يف أسعار األسهم 

وهذا معناه حصول اخنفاض حاد يف القيمة السوقية لصايف حقوق امللكية للشركات املصدرة هلذه األسهم، ويرفع 

ملمنوح للقطاع اخلاص ،األمر الذي يتسبب يف إفالس هذه عبئ الدين اخلارجي والسيما الدين القصري األجل ا

األخرية )مؤسسات( وكذلك إفالس البنوك فمثال أدى ختفيض قيمة العملة يف اتيالند إىل زايدة عبئ الدين 

مليار دوالر ، مما أدي إىل إفالس الكثري من البنوك   89مليار دوالر إىل    73اخلارجي للقطاع اخلاص من  

 لية واملؤسسات االقتصادية ودفع ابلبنك املركزي إىل إغالق نصف شركات التمويل. والشركات التموي

و كذلك االرتفاع الكبري يف أسعار الفائدة على الودائع املصرفة املقيمة ابلعملة احمللية له أاثر سلبية، حبيث حيث 

كية أين يتوفر عائد أكرب وأبقل درجة املستثمرين على حتويل فوائضهم املالية أو استثماراهتم من األسهم إىل ودائع بن

ممكن من املخاطرة،إن اتساع حجم هذه املمارسات يعين ارتفاع عدد أوامر البيع دون أن يقابلها أوامر الشراء ،مما 

يتسبب يف حدوث اخنفاض حاد يف أسعار األسهم وابلتايل اهنيار البورصة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على 

ملقيمة ابلعملة احمللية يضر كثريا ابلبنوك ألنه يرفع تكاليف إعادة التمويل ويعرضها للمخاطر إعادة الودائع املصرفية ا

 التمويل وهذا ينعكس سلبا على تكاليف التمويل املؤسسات االقتصادية 

 تصنيف األزمات املالية:  .3
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زمات املالية، فيمكن تصنيفها هناك العديد من املعايري والقواعد اليت ميكن االعتماد عليها يف عملية تصنيف األ

وفقا للقطاع الذي تنشأ فيه )قطاع عام أو قطاع خاص، قطاع البنوك أو قطاع الشركات( ،و كذلك وفقا لطبيعة 

االختالالت )اختالل يف احلساب اجلاري، اختالل يف املوازنة( وعلى أي حال فإن الفروق بني األزمات املالية 

هذه التقسيمات عادة ما تتداخل مع بعضها البعض، ويف هذا املطلب   ليست واضحة بشكل قاطع نظرا لكون

 سوف نربز أهم التصنيفات اليت أعطيت لألزمات املالية. 

 أزمة سعر الصرف:   1.3

حتدث أزمة سعر الصرف يف حالة حصول اخنفاض كبري يف قيمة العملة احمللية ،األمر الذي جيرب البنك املركزي على 

 .14عن العملة احمللية وذلك بواسطة رفع أسعار الفائدة بنسب كبرية التدخل من أجل الدفاع  

 : 15و هناك مدرستني تفسر أسباب نشوب أزمة سعر الصرف 

تركز هذه املدرسة على عدم وجود توافق بني املتغريات   (:nKrugma 1978.مدرسة اجليل األول)  1

االقتصادية الكلية وسعر الصرف ،حبيث أهنا ترجع سبب نشوب أزمة سعر الصرف إىل ارتفاع يف عجز امليزانية  

والذي يتم متويله عن طريق خلق النقود ،مما ينتج عنه ارتفاع يف القيمة احلقيقية لسعر الصرف وتدهور يف ميزان 

وعات والذي ال ميكن أن يستمر بدون حدوث ختفيض شديد يف قيمة العملة، وحسب هذه املدرسة فإذا املدف

األزمات اخلاصة بسعر الصرف ميكن التنبؤ هبا وذلك ألن ديناميكيتها واضحة فعندما يتفاقم العجز يف امليزانية  

ة عند وصول االحتياطي األجنيب إىل وترتفع القيمة احلقيقية لسعر الصرف يتعرض االقتصاد إىل هجوم على العمل 

 
 .6ص  2002كريستيان مصدر" عني العاصفة" جملة التمويل والتنمية ديسمرب  14
 . 2أمحد طلفاح" األزمات املالية" املعهد العريب للتخطيط الكويت ص  15
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حد معني جيرب املتعاملني واملضاربني لالستنزاف ما تبقى من هذا االحتياطي من خالل اهلروب من العملة احمللية 

 قبل اهنيارها.

حسب هذه املدرسة فإن أزمة سعر الصرف ميكن حدوثها حىت يف ظل التوافق بني  .مدرسة اجليل الثاين:2

صادية الكلية وسعر الصرف، حيث تنشب نتيجة لإلشاعات وذلك لكون أن املستثمرين ال ميلكون املتغريات االقت

 .16معلومات كافية عن االقتصاد وهذا جيعلهم أكثر أتثر ابلشائعات وابألزمات اليت تقع يف بلدان أخرى 

 األزمة البنكية:   2.3

د البنوك أو إخفاق البنوك ،األمر الذي يدفع األزمة البنكية تعين حدوث اندفاع فعلي على سحب الودائع من أح 

البنوك إىل إيقاف قابلية التزاماهتا الداخلية للتحويل وجيرب احلكومة على التدخل ملنع ذلك عن طريق تقدمي دعم 

 .17مايل واسع النطاق للبنوك 

 :18و أتخذ األزمة البنكية عند حدوثها شكلني 

األمر الذي يدفعها لسحب مدخراهتم من البنوك مما يرتتب   حدوث دعر بنكي عند املدخرين   .الشكل األول: 1

 عليه إفالس هذه البنوك. 

 تناقص يف سيولة األصول البنكية األمر الذي يهددها خبطر عدم القدرة على الوفاء ابلتزاماهتا .   .الشكل الثاين: 2

 
 . 3أمحد طغاح" مرجع سابق" ص  16
 .6كريتان ملدر" مرجع سابق" ص  17

18  Sarraben slama« evaluation du système bancaire tunisien » Unité de recherche DEFI à l’essec de tunis 2005 

P7 
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( فيما 1995)  Benston-Kaufmanاألسباب اليت تقف وراء حدوث األزمة البنكية حسب   و تتمثل

 :19يلي

 ..االرتفاع الكبري يف حجم القروض املمنوحة من طرف البنوك )التوسيع االئتمانية(1

  ..مشكلة عدم تناظر ملعلومات3

 تحرير املايل املبكر..ال4

 .التدخل املفرط للدولة يف توجيه القروض. 5

 عدم فعالية نظام األشراف البنكي.  .6

 .تعرض النظام البنكي لصدمة خارجية . 7

 .تغري أسعار الفائدة وتذبذب التدفقات الدولية. 8

 . وتعترب األزمات البنكية جد مكلفة مقارنة مع أزمات الصرف كما أهنا تدوم فرتة أطول

 أزمة التوأم :   3.3

األزمات البنكية واألزمات أسعار الصرف خالل الفرتة اليت   ظهر هدا النوع من األزمات كنتيجة لتفاعل بني 

يقومون ابلعديد من الدراسات  شهدت تطبيق سياسة التحرير املايل , األمر الذي جعل الكثري من االقتصاديني

 . ولعل أمهها الدراسة اليت 20وذلك ألجل حتديد األسباب املؤيدة إيل اقرتان األزمة البنكية ابألزمة أسعار الصرف 

 71أزمة بنكية و 25[ حيث قام هذان االقتصاديني بدراسة Reinhart –Kaminsky 1998قام هبا ]

 
19  mohammed jaber cherbbi Op- cité P 12. 
20 .Kaminsky et Reinhart « the twin crise:the causes of banking and balance of payments problems »American 

econmic Review N°  891999. P38 
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( دولة متطورة 20وذلك يف عشرين )  1995و  1970صرف اليت نشبت يف الفرتة املمتدة ما بني    سعر أزمة  

 :21وانمية فخرج ابملالحظات التالية

.قد عرفت سنوات السبعينات عدد قليل جدا من األزمات البنكية حيث بلغ ثالثة أزمات بنكية وعدد متوسط 1

فقد   1990وإىل   1980أزمة سعر الصرف، بينما الفرتة املمتدة من   25من أزمات سعر الصرف متثل بـحوايل  

ابقة وبقي عدد أزمات أسعار عرفت تكرار كبري لألزمات البنكية حبيث تضاعف أبربع مرات عن الفرتة الس

 الصرف اثبت. 

 % من األزمات البنكية كان متبوعة أبزمة سعر صرف بعد ثالثة سنوات.  56.و كذلك 2

 .أغلب األزمات البنكية خصت األنظمة املالية اليت مت حتريرها يف وقت سابق )قبل مخسة سنوات(.  3

 مات. .كما أن الصدمات اخلارجية سامهة بقوة يف نشوب هذه األز 4

( أبن اقرتان األزمات البنكية ابألزمات الصرف Kaminsky-Runhart  1998و كذلك الحظ كل من )

بتطبيق سياسة التحرير املايل فقد أطلق على هذه النوع من األزمات املالية   قامت هو حصر على الدول النامية اليت  

 .crise Jumelles "22أبزمات التوأم"  

بكون أن سياسة التحرير املايل مسحت بزايدة تدفقات رؤوس األموال األجنبية   وقد فسر سبب نشوب أزمة التوأم

هلذه الدول مما نتج عنه اتساع حجم الكتلة النقدية ،األمر الذي ساهم يف اخنفاض الصادرات وتراجع معدالت 

بدورها أدت إىل النمو االقتصادية وإفالس العديد من املؤسسات االقتصادية، وهدا كله احدث أزمة البنكية اليت  

 
21  Jean-Pierre allegret « les régimes de change dans les marchés émergents» vuibert librairie féverier Paris  2005 

P85. 
22  Kaminsky et Reinhart « thetwin crises : the causes of banking and balance of payments problems » American 

economic review N° 98 1999 P 39. 
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فقدان ثقة األجانب يف اجلهاز املصريف احمللي، مما دفعهم إىل القيام بسحب رؤوس أمواهلم بسرعة كبرية وابلتايل 

 .23حدوث أزمة صرف 

 : التحرير املايل وألزمات املالية   .4

كرار الكبري لألزمات ة ابالهتمام يف دراسة مسار التحرير املايل يف الدول النامية هي ظاهرة الت ر من األشياء اجلدي

املالية  يف هذه الدول ، حيث أهنا عرفت عدد كبري من األزمات خالل الفرتة اليت تلت إتباعها السياسة التحرير 

املايل ،و كما أهنا شهدت نوع جديد من األزمات املالية مل تكن معروفة من قبل )أزمة التوأم( األمر الذي دفع 

العديد من الدراسات هبدف اختبار مدى وجود ارتباط بني سياسية التحرير املايل ابلكثري من االقتصاديني لألجراء  

 .24واألزمات املالية اليت عرفتها الدول النامية 

سوف حناول توضيح العالقة القائمة بني التحرير املايل خمتلف أنواع واألزمات املالية هذه النقطة    و من خالل  

اجلانب مع إعطاء بعض األمثلة عن األزمات املالية اليت نشبت بعد حترير األنظمة وأهم األعمال اليت عاجلت هذا  

 املالية  يف الدول النامية. 

 

 

 العالقة بني التحرير املايل واألزمات البنكية:   1.4

 
23 Luis miotti et dominique pliho « libéralisation financière spéculation et crises bancaires » article public dans 

économie internationale N° 851er   trimestre 2001p7p8   
 .275، ص 2003د.عبد املطلب عبد احلميد" العوملة واقتصادايت البنوك" الدار اجلامعية اإلسكندرية   24
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لقد أكدت العديد من الدراسات التجريبية اليت عاجلت أسباب حدوث األزمات البنكية يف الدول النامية على أن 

 .25بها حدث بعد تطبيق سياسة التحرير املايل يف هذه الدولأغل

 .الدراسات التجريبية املفسرة للعالقة القائمة بني التحرير املايل واألزمات البنكية:1

    detrgioche و  çKuntdemirguو من بني أهم الدراسات التجريبية جند الدراسة اليت قام هبا كل من"  

 :26" هبدف إبراز األسباب املؤيدة لنشوب األزمة البنكية وذلك ابإلجابة عن أسئلة التالية1998

 هل ميكن أن يؤدي التحرير املايل إىل نشوب أزمة بنكية؟ ✓

 هي قنوات التأثري؟ إذا كان صحيح فما ✓

هنا مشلت عينة متكونة اعتمدت هذه الدراسة على مناذج قياسية ألجل اإلجابة عن األسئلة السابقة الذكر كما أ

 (، فكانت نتائج هذه الدراسة على شكل التايل: 1995- 1980دولة خالل الفرتة املمتدة ما بني )   53

% من أزمات البنكية حدثت خالل 78التحرير املايل يؤدي إىل نشوب أزمة بنكية فهناك   •

 الفرتة املدروسة. % من  63تطبيق سياسة التحرير املايل مع العلم أن هذه الفرتة متثل  

سياسة التحرير املايل تزيد من احتمال حدوث أزمة بنكية حىت لو كانت األوضاع  •

 االقتصادية أثناء تطبيقها مستقرة. 

زايدة املنافسة الناجتة على إتباع سياسة التحرير املايل) حترير أسعار الفائدة الدائنة واملدينة،  •

 هشاشة وضعف البنوك ويقلل من أرابحها إلغاء حواجز الدخول للقطاع املايل( يؤدي إىل 

 
25  Luis Miotti et dominique plihon « libéralisation financière spéculation et crises bancaires »  op-cité. 

p6. 
26Chaker aloui-walid zouaoui « les enjeux e la nouvelle archit architecture financière internationale le point sur 

la libéralisation financière » publication de l’internat ion finance Group Tunisia 2004 P 18.   
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فكل بنك حياول جلب أكرب قدر ممكن من املدخرات املالية عن طريق رفع أسعار الفائدة 

 على الودائع. 

وإىل جانب هذه الدراسة هناك جمموعة أخرى من الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب وفيما يلي سوف نعرض   

 بعضها: 

( عشرون دولة 20مشلت هذه الدراسة )   Reinhart-Kaminski  (1996 :).دراسة  1 ✓

- 1970)من دول: أمريكا الالتينية، أورواب ، شرق األوسط( وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني ) 

 : 27(  وتوصلت إىل النتائج التالية 9901

كانت األزمات البنكية اندرة احلدوث قبل تطبيق سياسة التحرير املايل) خالل فرتة  •

 ا مل يكن حدوثها مرفق أبزمات سعر الصرف.الكبح املايل( كم 

لقد عرف عدد األزمات البنكية ارتفاعا كبريا بعد موجة التحرير املايل الواسعة اليت  •

 عرفها العامل، فأغلبها حدث بعد حترير األنظمة املالية. 

اهتمت هذه الدراسة بتحديد أسباب األزمات البنكية    :  Rose-Frankel  1996.دراسة  2 ✓

" 1992و  1971( دولة خالل الفرتة املمتدة ما بني "105ى عينة متكونة من )واعتمدت عل

فتوصلت إىل أن احتمال حدوث األزمة البنكية يزيد يف حالة ارتفاع معدالت الفائدة  اخلارجية 

 .  28ووجود توسع كبري يف منح القروض وهذا ال حيدث إال يف ظل سياسة التحرير املايل 

 
27 Luis miotti et dominique plihon.Op cité P6 
28 mohamed jber chebbi op-cite p13 
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توصلت هذه الدراسة إىل أن ارتفاع معدالت الفائدة :  ichengreenE1998.دراسة  3 ✓

 اخلارجية ومعدالت النمو االقتصادية الضعيفة تؤدي إىل زايدة احتمال حدوث أزمة بنكية .

":وكذلك هذه الدراسة أكدت على أن    pazarbasioglu –1998 Hardy ".دراسة  4 ✓

 :29األزمات البنكية يرتفع معدل تكرارها يف ظل العوامل التالية

 معدالت النمو االقتصادية املنخفضة.  •

 معدالت الفائدة املرتفعة.  •

 ارتفاع حجم رؤوس األموال الداخلة إىل االقتصادية. •

تؤكد هذه الدراسة على أن : Stiglitz-Murdock -2000 Hellman.دراسة  5 ✓

على   احتمال حدوث األزمات البنكية،وذلك عن طريق التأثري   سياسة التحرير املالية تزيد من

 .30أرابح اجلهاز البنكي 

 عالقة التحرير املايل أبزمات سعر الصرف:   2.4

لقد كان اختبار وجود عالقة بني التحرير املايل وأزمات سعر الصرف هدف للعديد من الدراسات التجريبية على 

ليت اعتمدت على معطيات فصلية خاصة بعشرين ا" ،و Rose et Wyploz 1995غرار دراسة كل من "  

وث أزمة سعر صرف فتوصلت إىل أن احتمال حد  1993و   1959دولة متطورة يف الفرتة املمتدة ما بني   20

 
29 mohamed jaber chabbi op - cite p13  
30 mohamed jaber chebbi op-cite p14 
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يقل يف ظل وجود رقابة على حركة حساب رأس املال )حالة الكبح املال( ،أما يف حالة انعدام الرقابة )حالة 

 .31التحرير املايل( فيكون احتمال حدوث أزمة سعر صرف كبري 

 الدراسات التجريبية اليت فسرت عالقة  التحرير املايل أبزمات سعر الصرف: .1

 ذكر بعض الدراسات تؤكد على دور التحرير املايل يف نشوب أزمة سعر صرف: و فيما يلي سوف ن

" على أن  التحرير املايل يلعب دور Rossiوكذلك يؤكد "  :Rossi  199932.دراسة  2 ✓

 رئيسي يف حدوث أزمة سعر صرف يف الدول النامية. 

متت هذه الدراسة على عينة متكونة من   :Kaminsky-Reinhark  1999 33.دراسة  3 ✓

( ابستعمال 1999- 1977سنة)23دول متطور( وذلك خالل   8دولة انمية و  15دولة )  27

 املتغريات التالية: 

 متغريات التحرير املايل.  ❖

 تعدد أسعار الصرف االمسية.  ❖

 تنوع االحتياطي من الصرف.  ❖

رير املايل أبزمة سعر الصرف. توصلت هذه الدراسة  كما اعتمدت على طرق قياسية وذلك ألجل إبراز عالقة التح

 إىل النتائج التالية: 

 
31 chaker aloui -walid Zouaoui Op -cité P 19. 

32 Rossi"financial frgility and Economic performance indevelopin countriec"IMF Woking paper wp 99p22 
33 Kaminsky et reinhart  "the twincrises: the causes of banking and balance of payments problems  "American 

economic ReviewN° 89 1999 P12. 
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.خلف تطبيق سياسة التحرير املايل يف الدول النامية آاثر جد سلبية خاصة خالل اخلمس أو الست سنوات 1

 األوىل لتطبيقها. 

 .تسببت سياسة التحرير املايل يف نشوب الكثري من أزمات الصرف يف العامل. 2

 لك عرف تطبيق سياسة التحرير املايل اختالف بني الدول املتطورة والدول النامية. .و كذ3

 عالقة التحرير املايل أبزمة التوأم:   3.4

شهدت الدول النامية اليت قامت بتطبيق سياسة التحرير املايل نوع جديد من األزمات املالية متثل يف اقرتان األزمة 

لتوأم( ،فهذا النوع من األزمات املالية مل يكن معروفا قبل ظهور منوذج التحرير البنكية أبزمة أسعار الصرف )أزمة ا

 املايل. 

 .الدراسات التجريبية اليت فسرت عالقة  التحرير املايل أبزمات التوأم: 1

هناك العديد من الدراسات التجريبية اليت اهتمت بدراسة دور التحرير املايل يف حدوث ترافق بني أزمة أسعار 

 واألزمة البنكية )أزمة التوأم( وفيما يلي سوف نذكر أمهها:   الصرف

حاولت هذه الدراسة حتديد بدقة دور البنوك   :Valdes-Goldfajn  199734.دراسة1 ✓

التجارية يف حتريك وإشعال أزمة التوأم حبيث اقرتحت منوذج ميسح بدراسة التفاعل بني خلق 

نقود الودائع من طرف البنوك من جهة وحركة رؤوس األموال واألزمات سعر الصرف من جهة  

 أخرى، فخلصت إىل: 

 هو سياسة التحرير املايل.   السبب األساسي يف نشوب أزمات  التوأم  ❖

 
34  Golafajn et valdes « capital flows and the twin crises » IMF working Paper P 24. 
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دولة من   20مشلت هذه الدراسة    :Kaminsky et reinhant  199935.دراسة  .2 ✓

- 1970دول آسيا ،أمريكا اجلنوبية، أورواب ، الشرق األوسط خالل الفرتة املمتدة مابني )

 (  فخلصت إىل: 1990

مات البنكية وذلك خالل فرتة األزمات البنكية كانت اندرة احلدوث مع انعدام أي عالقة هلا مع األز  •

 أي خالل فرتة الكبح املايل.  1970السبعينات  

% من األزمات البنكية كان 46أما فرتة التحرير املايل فقد عرفت العديد من األزمات التوأم حبيث  •

 شهر. 24متبوع أبزمات سعر صرف ،و كان الفارق الزمين بينهما  

 
35Kaminsky et Reinhart Op- cité P 13. 
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قياس و حرص على تعريف الطالب ابلوضوعات احلديثة و النقاشات ال مت ادرج هذه احملاضرة من ابب التجديد يف  

الدائرة على الساحة االقتصادية الدولية ، فالشمول الايل و التكنولوجيا الالية ، و الالية الرقمية أصبحت  متثل حمور 

 النقد الدويل اهتمام كل اخلرباء يف جمال الالية الدولية و الؤسسات الالية الدولية على غرار صندق  

I.  الشمول املايل 

 الشمول املايل   ماهية  .1

يعرف البنك الدويل الشمول الايل على انه :" يعين ان االفراد و الؤسسات لديها امكانية استعمال النتجات و 

اخلدمات الالية بوفرة و بسهولة تتناسب مع احتياجاهتم من معامالت ، دفوعات ، ادخار واتمينات مقدمة بطريقة 

 1ؤولة و مناسبة ". مس

 ( : INFE( و الشبكة الدولية للتثقيف الايل )    OECDوتعرف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية) -

" العملية اليت يتم من خالهلا تعزيز الوصول اىل جمموعة واسعة من النتجات الالية الرمسية   الشمول الايل ابنه :  -

و اخلاضعة للرقابة يف الوقت و السعر العقولني و ابلشكل الكايف ، و توسيع نطاق استخدام هذه اخلدمات 

تشمل التوعية و التثقيف و النتجات من قبل شرائح اجملتمع الختلفة ، من خالل تطبيق مناهج مبتكرة ،  

 2الايل ، و ذلك هبدف تعزيز الرفاه الايل و االندماج االجتماعي و االقتصادي ". 

 
 473، ص  01، العدد   06واقع و حتدايت الشمول الايل يف اجلزائر ، جملة ادارة االعمال و الدراسات االقتصادية ، اجمللد  فضيل البشري ضيف ،1
   07معمر ، تعزيز الشمول الايل كمدخل اسرتاتيجي لدعم االستقرار الايل يف العامل العريب ، جملة التكامل االقتصادي ،اجمللد :  فالق صليحة ،محدي2

 306ص ،2019، ديسمرب  04العدد:
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ويعرفه مركزالشمول الايل يف واشنطن على انه : " احلالة اليت يكون فيها مجيع االفراد قادرين على الوصول اىل  -

 3و ابسلوب مريح حيفظ كرامة العمالء".جمموعة كاملة من اخلدمات ذات اجلودة و ابسعار مناسبة  

من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف الشمول الايل على انه عملية تسمح جلميع االفراد و الشركات من احلصول 

على اجود النتجات و اخلدمات الالية بتكاليف معقولة وبطريقة مناسبة من خالل تطبيق مناهج مبتكرة تعتمد على 

 التكنولوجيا . 

ويلعب الشمول الايل دورا هاما يف تعزيز النظام الايل و الوارد االقتصادية ، فهي تشدد على مفهوم االدخار للفقراء 

لتحسني احلالة العيشية هلم من خالل فتح حساب العاملة يسمح هلم ابدخار النقود ، و ارسال واستالم الدفوعات 

ى ، و هو السبب يف ضمان االشخاص يف خمتلف احناء العامل الذي و يعمل هذا احلساب كبوابة خلدمات مالية اخر 

لسنة  الالية  للموارد  الوصول  اجل  الدويل من  البنك  مبادرة  يعترب حمور  فهو   ، احلساب  اىل هذا  للوصول  ميكنهم 

2020 .4 

ودة ( عكس الشمول الايل ويقصد به "تلك الفئات حمدFinancial Exclusionو يعترب االستبعاد الايل )

الدخل الغري قادرة على الوصول اىل اخلدمات الصرفية و الالية السباب منها السافة الطويلة) البعد اجلغرايف( او 

 5التكلفة الرتفعة". 

 امهية الشمول املايل  .2

 
، اجمللة العربية يف العلوم االنسانية و  دراسة مقارنة : اجلزائر ، تونس و الغرب –اسيا سعدان ، نصرية حماجيبة ،واقع الشمول الايل يف الغرب العريب 3

 748، ص 2018، 03، عدد 10االجتماعية ،اجمللد : 
اننري ، العدد  صالح الدين حممد امني االمام ، ايسر رزاق عبد العايل ، اتثري اخلدمات الصرفية االلكرتونية يف مؤشرات قياس الشمول الايل ، جملة د4

 467، ص : 2020،  21
،   4العدد: 6رزاق ، واقع االشتمال الايل يف الدول العربية مع االشارة اىل اجلزائر ، جملة الدراسات الالية و احملاسبية و االدارية ، اجمللد عريف عبد ال 5

  200، ص:2019
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يعترب الشمول الايل اداة الدول و احلكومات من اجل رفع الستوى العيشي و كذا لتحقيق النمو االقتصادي و 

 ستقرار الايل. اال

على اجلانب االجتماعي من حيث االهتمام ابلفقراء و حمدودي الدخل من   ان الشمول الايل ايثر ✓

خالل متكينهم من االستفادة من اخلدمات و النتجات الالية ذات اجلودة العالية و التكاليف القبولة 

النمو   العامة و هي خلق فرص عمل مما يساهم يف حتقيق  ، و ذلك اىل جانب حتقيق الصلحة 

 6ايل خفض معدالت الفقر مما ايدي اىل رفع الستوى العيشي. االقتصادي و ابلت

و حفظ  ✓ بتحويل  للمستخدمني  تسمح  احملمول  اهلاتف  الالية عرب  اخلدمات  ان  الدراسات  بينت 

امواهلم و ابلتايل فهي تساعد على حتسني توزيع الدخل و احلد من الفقر فقد اظهرت دراسة  كينية 

حققت منافع كبرية من خالل زايدة االسر لدخراهتا  ابكثر من  ان احلصول على اخلدمات التاحة 

امراة ابنشاء الشاريع او انشطة جتارة التجزئة ، وهو ما   001500اخلمس ، و حيث مسح  لنحو  

 بني هذه االسر.  %22ادى اىل اخنفاض نسبة الفقر حبوايل  

ا ✓ التحول من  الفساد عن طريق  التقليل من  بطاقات ذكية ابلنسبة للحكومات ، ميكن  لدفوعات عن طريق 

smart cards   الخصصة االموال  تسرب  نسبة  اخنفاض  اىل  ادى  االلكرتونية  البصمات  هبا  تستخدم 

 .%47للمعاشات التقاعدية بنسبة  

تراكم الدخرات و زايدة االنفاق على الضرورايت و هذا بفضل اخلدمات الالية ، مثال يف ماالوي مت ارتفاع  ✓

الزارعني  بنسبة  انفاق  الزراعية  العدات  ادخار  مكاسبهم يف حساابت  يودعون  الذين كانوا  فزادت    13% 

 . %15حماصيلهم حبوايل  

 
( ، 2017-2013سطيين الفرتة )ايسر امحد شاهني ، دور الشمول الايل يف توفري احلماية للمستفيدين من اخلدمات الالية يف القطاع الصريف الفل 6

 96، ص:  2019،  06، العدد 03جملة العلوم االقتصادية و االدارية و القانونية ، اجمللد 
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 7متكني اخلدمات الالية الرقمية على ادارة الخاطر الالية.  ✓

يساهم الشمول الايل على تعزيز التنافس بني الؤسسة الالية من خالل العمل على تنويع خدماهتا و منتجاهتا  ✓

 8على ان تكون ذات جودة عالية جلذب اكرب عدد من العمالء.

 اهداف الشمول املايل  .3

على خدمات مالية   مليار نسمة الحيصلون  2,5ان حوايل    2016تبني التقارير الصادرة عن البنك الدويل عام  

من الفقراء اليتعاملون مع البنوك الرتفاع التكاليف و بعد السافات ، كما ترى اجملموعة االستشارية   %75رمسية و  

لساعدة الفقراء ان بناء نظام مايل شامل هو الطريق الوحيد للوصول اىل كافة شرائح اجملتمع و خاصة الهمشة و 

 هداف الشمول الايل فيما يلي : ذات الدخل احملدود ، وقد حددت ا

تعزيز وصول مجيع اخلدمات و النتجات الالية لكافة االسر، و التعريف ابمهيتها و كيفية احلصول عليها  ✓

لالستفادة منها و تكون بتكلفة معقولة ، نذكر منها : خدمات االدخار ، خدمات الدفع و التحويل و 

 .9خدمات التامني  

ة و الصغرية من االستثمار و التوسع ، وضمان استمرارية تقدمي اخلدمات للقدرة متكني الشركات التوسط ✓

 .على حتمل العمالء للتكاليف

 
 108-107صورية شنيب ، السعيد بن خلضر ،  مرجع سابق ، ص: 7
 364كركار مليكة ، مرجع سابق، ص:8
، جملة االقتصاد اجلديد،  –دراسة حالة الدول العربية –حتقيق االستقرار االقتصادي و االجتماعي و متطلبات حتقيقه  نبيل هبوري ، الشمول الايل كاداة9

 163، ص   2019،  لسنة 03، العدد  10اجمللد 
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تركيز الشمول الايل على الفقراء و ذوي الدخل احملدود و اصحاب الشروعات الصغرية و ضمان حصوهلم  ✓

 .10اه و النمو االقتصادي  على كافة النتجات و اخلدمات من اجل خفض معدالت الفقر و حتقيق الرف

 .11حتسني الظروف العيشية للمواطنني و خاصة الفقراء عن طريق تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل   ✓

حتقيق االستقرار الادي : هناك عالقة مباشرة بني الشمول الايل و حتقيق االستقرار الايل يف البلد ، حيث  ✓

ايل ، فال ميكن تصور وجود استقرار عندما تكون هناك فئة يصعب استقرار النظام الايل دون الشمول ال

 12كبرية اقتصادية و اجتماعية مستبعدة ماليا. 

 ابعاد الشمول املايل  .4

لتحديد   2012اتفق اعضاء الرابطة العالية من اجل االشتمال الايل يف مؤمتر لوسا كابوس الذي تتم عقده يف عام  

 13ثالث ابعاد رئيسية و هي : 

 الوصول للخدمات املالية : .1.4

تشري اىل القدرة على استخدام اخلدمات الالية من الؤسسات الرمسية ، و تتطلب حتديد مستوايت الوصول اىل 

حتديد و حتليل العوائق احملتملة لفتح و استخدام حساب مصريف مثل . تكلفة و القرب من نقاط اخلدمات الصرفية 

على بياانت تتعلق ابمكانية الوصول للخدمات الالية   ، الفروع و اجهزة الصراف االيل ...اخل( ، كما ميكن احلصول

 
  2019، 97ي العالية، العدد شافية شاوي ، الشمول الايل يف اجلزائر :الواقع ،العيقات و احللول ،جملة االقتصاد االسالم عمار ايسني اوسياف ،10

 132،ص
،   08، جملة االسرتاتيجية و التنمية ، اجمللد  2017حممد بن موسى ، اثر العرفة و حمو االمية الالية على مستوى الشمول الايل يف العامل خالل عام 11

 43ص 2018مكرر ، 15العدد 

،  2017فربارير /شباط  –العدد االول   –جملة االدارة و القيادةاالسالمية ، اجمللد الثاين هبناز علي القره داغي ، الشمول الايل : دولة قطر منودجا ، 12
 38ص: 

،  03صغري عماد ، واقع الشمول الايل يف الملكة العربية السعودية و افاق تطويره ، جملة دراسات متقدمة يف الالية و احملاسبة ، اجمللد بوطرفة رشيد ،13
 28، ص 2020،  01العدد
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من خالل العلومات اليت تقدمها الؤسسات الالية . ومن بني مؤشرات قياس بعد الوصول اىل اخلدمات الالية نذكر 

: 

 من البالغني على الستوى الوطين جمزاة حسب نوع الوحدة االدارية .   10.000عدد نقاط الوصول لكل  -1

 بط بني نقاط تقدمي اخلدمة . مدى الرتا -2

 كيلو مرت مربع.   1000عدد اجهزة الصراف االيل  -3

 حساابت النقود االلكرتونية .  -4

 استخدام اخلدمات املالية : .2.4

تشري اىل مدى استخدام العمالء للخدمات الالية القدمة عن طريق مؤسسات القطاع الصريف ، من خالل حتديد 

مدى استخدام اخلدمات الالية الذي يتطلب مجع بياانت حول مدى انتظام و تواتر االستخدام عرب فرتة زمتية معينة 

 ، و تكمن من مؤشرات هذا البعد يف : 

 رب اهلاتف. عدد معامالت الدفع ع  -1

 عدد الشركات الصغرية و التوسطة اليت لديها حساابت رمسية. -2

 نسبة البالغني الذين يتلقون حتويالت مالية حملية او دولية .  -3

 نسبة احملتفظني حبساب بنكي خالل سنة مضت .  -4

 نسبة الشركات الصغرية و التوسطة اليت لديها قروض قائمة .  -5

 جودة اخلدمات املالية : .3.4
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سنة اليت مضت انتقل   15عملية وضع مؤشراتلقياس جودة اخلدمات و حتدي يف حد ذاته،حيث انه على بعد    تعترب

مفهوم الشمول الايل  اىل جدول اعمال الدول النامية ، حيث كان البد من حتسني الوصول اىل اخلدمات الالية ، 

جودة اخلدمات الالية مثل : التكلفة ، شفافية هو بعد غري واضح فهناك العديد من اعوامل اليت اؤثر على نوعية و 

النافسة ، وعي الستهلك و كذلك خدمات محاية الستهلك و جند ايضا عوامل غري ملموسة مثل ثقة الستهلك 

.14 

 ابعاد الشمول املايل . :شكل  

 

 مؤشرات الشمول املايل  .5

 15توجد عدة مؤشرات من اجل قياس الشمول الايل و هي كااليت : 

 
ية ، جملة  هبناس العباس ، رسول محيد ، بسيسة بلعباس عز الدين ، اسس و متطلبات اسرتاتيجية تعزيز الشمول الايل مع االشارة اىل التجربة االردن14

 217-216، ص  2019، 02، العدد 14معارف ، جملد 
 99-97سهري حممود معتوق ، اميان حسن علي ، هناء حممود سيد ، نفس الرجع السابق ، ص15

بعاد الشمول املايلا

جودة اخلدمات املالية  استخدام اخلدمات املالية الوصول للخدمات املالية
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)-أوال  : املايل  للشمول  االبعاد  متعدد   IFI  )a multi dimensionnel indexمؤشر 

financier inclusion . 

هو مؤشر يهدف اىل جتسيد معلومات حول ابعاد الشمول الايل الختلفة ،فهو مؤشر يستخدم لقياس مدى مشولية 

الايل  ابعاد متعددة تشمل معلومات عن اجلوانب الختلفة للشمول  الدولة ، اسس كمؤشر ذو  القطاع الايل يف 

 الصرفية و مدى استعماهلا . كمدى االخنراط داخل القطاع الصريف مثال ، مدى توافر اخلدمات  

ما بني الصفر و الواحد ، حيث يشري الصفر لالستبعاد الايل اما الواحد فهو يشري اىل   IFIتنحصر قيمة مؤشر  

و   IFI( طريقة من اجل حساب مؤشر الول الايل  sarmaطورت )2008الشمول الايل الكامل ، ففي عام  

لك اعتماد التوافر البياانت القابلة للمقارنة ، فقد قامت الباحثة حبساب ذلك لالبعاد التعدد للشمول الايل ، و ذ

ابستعمال االبعاد الثالثة االساسية للشمول الايل اليت تتمثل  يف الوصول للخدمات الالية ، استخدام   IFIقيمة  

مت قياسها عن طريق   اخلدمات و مدى جودة ووفرة اخلدمات الالية فمثال امكانية الوصول اىل اخلدمات الصرفية

االخنراط داخل القطاع الصريف الناتج عن عدد احلساابت الصرفية يكون حبساب عدد اجهزة الصراف االيل لكل 

نسمة ، و كذا عدد فروع البنوك ، و يقاس البعد الثالث وهو بعد االستخدام من خالل حجم االمتان   100.000

 االمجايل.   اظافة لاليداع و هذا ابلنسبة للناتج احمللي

 :   Financial inclusion index(  FIIشر الشمول املايل ) مؤ -اثنيا  

استعمل   حيث  الايل  الشمول  خصائص  و  مفهوم  يعكس  ان  الايل  الشمول  مؤشر  بناء  على  يتوجب 

Demirguc-kunt , and Martinez , Beckperia   مثانية ابعاد سكانية و جغرافية من اجل قياس

مؤشر الشمول الايل على اساس مؤشر التنمية البشرية  (sarma)ايل ، كما اسست الباحثة  الشمول ال  FIIمؤشر
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(HDI)    دولة ، ان مورد اخلدمات الالية يف هذا الؤشر هو   49من اجل مقارنة مدى تطور الشمول الايل يف

 االخرى. الاتخد بعني االعتبار االوراق الالية و التامني و اخلدمات   (sarma)واحد ، حيث ان  

 : (global findexاملؤشر العاملي لتعميم اخلدمات املالية ) -اثلثا

(Global findex)    الدويل يف عام البنك  اطلقه  من   2011عبارة عن مؤشر  يشمل جمموعة جديدة  و   ،

عام فاكثر(   15سداد الدفوعات عند البالغني )   الؤشرات اليت تقوم بقياس االقرتاض و االدخار و ادارة الخاطر،كذا

 دولة.   148يف  

توفر بياانت سلسة زمنية ، عن استخدام االفراد للخدمات الالية فقد ادى    global findexان قاعدة بياانت  

التنمية االحتياج اىل توفر البياانت عن استعمال قطاع العائلي للخدمات الالية ، ادى اىل تعسر دراسة العالقة بني 

 .  global findexو توفري اخلدمات الالية وهو ما يتصف به مؤشر 

تتعلق قاعدة البياانت مبؤشرات حديثة عن امكانية احلصول على اخلدمات الالية الرمسية و غري الرمسية ، و حتتوي 

االنرتنت الجراء العامالت   ايضا على بياانت اضافية عن استخدام التكنولوجيا الالية ، كاستخدام اهلواتف احملمولة و

 16الالية . 

 دور الشمول املايل يف التنمية االقتصادية  .6

ان حتسني نوعية وجودة اخلدمات الالية و سهولة و توسيع نطاق وصول الؤسسات و االفراد اليها ، يساعد على 

ه اخلدمات الالية تساعد على نشر الساواة يف الفرص و كذا االستفادة من االمكاانت الكاملة يف االقتصاد ، فهذ

 
( مع 2017-2011من خالل الفرتة )بن موسى حممد ، قمان عمر، واقع الشمول الايل يف العامل العريب يف ضوء الؤشر العالي للشمول الايل 16

 Revue Des Réformes Economiques Et Integration En Economie Mondiale ,Vol الرتكيز على اجلزائر ، 
13 N 03 année 2019 , p :4    
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متكني النساء و الشباب و الفقراء من امتالك اسباب القوة االقتصادية ، كما تسمح هلم بتنفيد استثماراهتم الصغرية 

النتجة لرفع الدخول و االنتاجية و اليت تزيد االستهالك و هو ما يؤدي اىل حترك العجلة االقتصادية ، ففتح حساب 

فتح الطريق جملموعة اوسع من اخلدمات الالية تكون مالءمة و اليت من شاهنا "متكني االفراد و جاري يساعد على  

الشركات من حتقيق سالسة االستهالك و ادارة الخاطر الالية اليت يواجهوهنا ، و االستثمار يف التعليم و الصحة و 

 (. 2015مشاريع االعمال ")البنك الدويل  

متزايدة يف السنوات االخرية يف خمتلف دول العلم ، فهو يعمل على حتسني فرص االستقرار   اصبح للشمول الايل امهية 

 و النمو االقتصادي و مسامهته يف حتقيق العدالة االجتماعية او مكافحة الفقر . 

 ان ظهور انواع خمتلفة من اخلدمات الالية اليت متنح امكانيات جديدة للفقراء ، و التقتصر هذه اخلدمات على

التاجريي و غريها ، و مع ظهور  التمويل  التعاونية و مؤسسات  التامني و اجلمعيات  بل تشمل شركات  البنوك 

التكنولوجيا الرقمية و سرعة نقل العلومات و ظهور اخلدمات البتكرة ادى اىل تسهيل الوصول اىل اخلدمات الالية 

 17و استخدامها. 

وعة كبرية من النتجات الالية البتكرة و اليت حتتاج لثقافة مالية اعلى ولكن ظهورالتطورات التكنولوجية طرحت جمم

من السابقة ، مبا فيها معرفة و حسن استخدام وسائل االتصال احلديثة مثل الكمبيوتر و اهلواتف الذكية ، اللوحة 

حتقيق الشمول الايل ، و هذا الذكية ابالضافة اىل اجهزة الصراف االيل . مما زاد احلاجة اىل التثقيف الايل من اجل  

من خالل زايدة وعي و ثقافة الستهلكني من ذوي الدخل احملدود و الشباب و تزويدهم جبميع العلومات الرتبطة 

ابستعمال النجات الالية الختلفة ، وتعريفهم بطرق ادارة التمويل من اجل منو و توسيع الؤسسات الصغرية ، مما 

 تكار و تسريع التغيري و التنمية االقتصادية للحد من الفقر و البطالة . يساعد على تنشيط االب

 
 . 114 -113ص مرجع سبق ذكره ، صورية شنيب ،السعيد بن خلضر ،17
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وهلذا يعطى للتثقيف الايل امهية كبرية يف ترسيخ الفاهيم الالية عند االفراد و حتفيز على االبتكار ، ويغرف التثقيف 

( انه INFEف الايل ) ( و الشبكة الدولية للتثقيOEDCالايل حسب منظمة التعون و التنمية االقتصادية )

العملية اليت يتم من خالهلا حتسني ادراك الستهلكني و الستثمرين بطبيعة اخلدمات و النتجات الالية التاحة و 

الخاطر الصاحبة الستخداماهتا ، وذلك عن طريق تقدمي العلومات و االرشاد و/او النصيحة الوضوعية التعلقة هبا 

قتهم ابخلدمات الالية من خالل زايدة وعيهم ابلفرص و الخاطر الالية ، و ليصبحوا قادرين ، و تطوير مهاراهتم و ث

على اختاد قرارات مبنية على معلومات صحيحة و تعريفهم ابجلهات اليت ميكن التوجه هلا يف حال احتاجوا للمساعدة 

وهلذا فان التثقيف الايل يلعب دور فعال و اختاد خطوات فعالة اخرى من شاهنا حتسني الرفاه الايل اخلاص هبم .  

وهام لتحقيق الشمول الايل ، فقد اصبحت الثقافة الالية خطوة اساسية يف العامل فهي تعترب مكمل اساسي يف 

 18القطاع الايل هدفها ضمان حتقيق الشمول الايل . 

II.  التكنولوجيا املالية 

الذي مزج بني اخلدمات   FinTechشهدت الدول التقدمة يف السنوات االخرية ظهور قطاع التكنولوجيا الالية  

 الالية و التكنولوجيا . 

 ماهية التكنولوجيا املالية  .1

 وردت تعاريف عديدة للتكنولوجيا الالية نتطرق اىل بعض التعاريف فيما يلي  : 

 
كونت و اخرون ، )  قياس مستوى الشمول الايل و ثورة التكنولوجيا الالية ، عرض عام ، قاعدة بياانت الؤشر العالي للشمول   اسلي دميري جوتش ،18

  2017الايل ، جمموعة البنك الدويل ، 
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تدخل يف هذا اجملال من اجل اقرتاح على عمالئها حلول يشري لكل مؤسسة   FinTechمصطلح فينتك -

ابتكارية وهي شركات   واليت حتاول االستحواذ على حصص سوقية على    start-upتكنولوجية مبدعة او 

 19حساب الفاعلني و التقليديني لقطاع اخلدمات الالية . 

هي عبارة عن االبتكارات و االخرتاعات عرف معهد البحوث الرقمية يف العاصمة البولندية دبلت على اهنا : "    -

التكنولوجية احلديثة يف جمال قطاع الالية ، و تشمل هذه االخرتاعات جمموعة الربامج الرقمية اليت تستخدم يف 

العمليات الالية للبنوك و من بينها : اخلدمات الالية و العامالت مع الزابئن مثل ، حتويل  االموال و تبديل 

اابت نسب الفائدة  و االرابح و معرفة االرابح احملتمل احلصول عليها من االستثمارات و العمالت و حس

 20غريها من العمليات الصرفية ".

 التكنولوجيا الالية ابهنا :   (financial stability board)عرف جملس االستقرار الايل   -

عمل او تطبيقات او عمليات او منتجات جديدة " ابتكارات مالية ابستخدام التكنولوجيا ميكنها استحداث منادج  

 21، هلا اثر مادي و ملموس على االسواق و الؤسسات الالية ، و على تقدمي اخلدمات الالية ".

التكنولوجيا الالية هي تلك النتجات و اخلدمات اليت تعتمد على التكنولوجيا لتحسني نوعية اخلدمات الالية  -

سرعة و السهولة و ختفيض يف التكاليف مما جعلها تنافس االساليب الالية التقليدية و التقليدية اليت تتميز ابل

 ذلك عن طريق تقدمي خدمات و حلول مبتكرة . 

 تطور التكنولوجيا املالية  .2

 
الجتهاد للدراسات القانونية و مليكة بن علقمة ،يوسف سائحي ، دور التكنولوجيا الالية يف دعم قطاع اخلدمات الالية و الصرفية ، جملة ا19

 89،ص  2018، 03، العدد 07االقتصادية ، اجمللد 
 727، ص2019، 03، العدد 11سعيدة حرفوش ، التكنولوجيا الالية صناعة واعدة يف الوطن العريب ، جملة افاق علمية ، اجمللد20
   332،ص:2019،  01، العدد: 09جتربة البحرين ، جملة االبداع ، اجمللد: عالش امحد ، دور التكنولوجيا الالية يف دعم النشاط الايل و االبتكار21
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امنا هي ظاهرة كانت و تطورت عرب الزمن ، فالتكنولوجيا الالية   التكنوجليا الالية ليست ظاهرة جديدة و حديثة ، 

تعمل على توفري كل انواع اخلدمات الالية التقليدية و لكن ابسلوب جديد اكثر سرعة و تطور، و ميكن اختصار 

 22مراحل التكنولوجيا الالية يف الراحل الثالث التالية : 

لرحلة وضع اول كابل عابر للمحيط االطلسي ، كما : شهدت هذه ا  (1967-1866املرحلة االوىل ) -1

اخرتع  جهاز الصراف االيل ، فاجتمعت التكنولوجيا و الالية من اجل تفجري الفرتة االوىل للعوملة الالية 

. 

يف هذه الرحلة بقيت التكنوجليا الالية مسيطر عليها داخل قطاع   ( :2008-1967املرحلة الثانية ) -2

لتقليدية ، واليت استخدمت التكنولوجيا الالية من اجل توفري اخلدمات و النتجات الالية اخلدمات الالية ا

، كما شهدت هذه الفرتة بداية تقدمي الدفوعات االلكرتونية ،  اجهزة الصراف االيل ، انظمة القاصة و 

 اخلدمات الصرفية عرب االنرتنت . 

كانت منذ االزمة الالية العالية ، حيث ظهرت شركات   و قد اىل يومنا هذا( :    2008املرحلة الثالثة ) -3

 انشئة جديدة و اليت بدات بتقدمي خدمات و منتجات مالية بصفة مباشرة اىل الشركات و عامة الناس . 

 املطلب الثالث : خصائص التكنولوجيا املالية 

 23ميكن حتديد اهم خصائص التكنولوجيا الالية فيما يلي : 

 السرعة يف اجناز العامالت و تقدمي  اخلدمات مقارنة ابلبنوك التقليدية اليت تستغرق عدة اايم.  -1

 
 729-728سعيدة حرفوش ، مرجع سبق ذكره، ص 22
   93 – 92يوسف سائحي ، مرجع سابق ، ص مليكة بن علقمة ، 23
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 يتمتصميم منتجات سهلة و ابقل تكلفة من طرف شركات  التكنولوجيا على حسب طلبات الستخدمني.  -2

اتف احملمولة اصبح لدى اصحاب االعمال التجارية استغالل افضل الفرص بفضل سياسة البياانت و اهلو  -3

 و اختاذ احسن القرارات. 

 اليقتصر تطبيق التكنولوجيا الالية على اداء اخلدمة الالية و الصرفية بل يتعدى اىل االساليب االدارية.  -4

5-   ) الكبري  الدخل  او  االصول  ذات   ( معينة  طبقات  الناشئة  الشركات  تستهدف كل التستهدف  امنا  و 

 الطبقات او الفئات من اجل الوصول لكل الستخدمني . 

 امهية التكنولوجيا املالية  .3

اصبحت التكنولوجيا الالية من اهتمام الدول واهليئات العالية ، فالتكنولوجيا الالية تتمتع بقدرة حقيقية على تغيري 

التكاليف و اكثر شفافية خصوصا ابلنسبة للفئة اليت ال  هيكل النتجات و اخلدمات الالية و جعلها سريعة و ابقل

 تتعامل مع اجلهاز الصريف . 

ان سرعة التطور يف منتجات التكنولوجيا الالية و كذا الؤسسات الناشئة اليت تعمل على تقدمي حلول مالية مبتكرة 

اليت تتماشى مع ما تقدمه القطاعات الصرفية ، فهي تقوم بتبسيط العمليات الصرفية حيث تشكل هتديدا جيب 

 قرار و سالمة القطاع الايل و الصريف .جتنبه ابختاد مجيع االجراءات االحرتازية اليت حتقق است

 24وميكن تلخيص امهية االبتكارات التكنولوجيا الالية فيما يلي : 

 
  warithحممد جميد جواد ، حيدر حممد الكرمي ، دور التكنولوجيا الالية يف تعزيز اسرتاتيجية الشمول الايل ، جملة مصطفى سالم عبد الرضا ،24

journal scientific research  : 135، ص 2020، جوان 01، العدد:  02، جملد 
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تعمل على حتسني نوعية و جودة النتجات و اخلدمات الالية القدمة ، حىت تكون متوفرة يف كل زمان  -1

 و مكان . 

سسات الالية يف جمال التكنولوجيا الالية ، تساهم يف حتقيق اليزة التنافسية للشركات الناشئة و الؤ  -2

فكلما كانت هذه الؤسسات متقدمة اكثر من جانب التكنولوجيا زادت قدرهتا للتنافس على الستويني  

 الدويل و االقليمي . 

تتشمل جمموعة كبرية من اخلدمات الالية مثل حلول الدفع عرب اهلاتف ، عمليات التمويل اجلماعي ،  -3

الية الدولية ، و كذلك ادارة احملافظ االستثمارية عن طريق االنرتنت و هي العملية اليت التحويالت ال

 تعجز الصارف التقليدية عن تقدميها للعمالء . 

تساعد على تغيري هيكل اخلدمات الالية بصفة عامة و اليات تقدمي اخلدمات الصرفية للزابئن بصفة  -4

 ة وتتمتع ابلشفافية و االمان . خاصة ، وهو ما جيعلها اسرع و ابقل تكلف

الرتكيز على تقدمي اخلدمات الالية و تقدميها للزابئن و زايدة فرص البيع عرب قنوات االتصال من اجل  -5

 استهالك تلك اخلدمات . 

 املبحث الرابع : التكنولوجيا املالية و عالقتها ابلشمول املايل  

 دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز الشمول املايل  .4

تعد التكنولوجيا الالية خبدماهتا و منتجاهتا البتكرة حال لبعض الشاكل اليت تتمثل يف التكلفة الرتفعة للخدمات 

وبعد السافات بني مراكز اخلدمات الالية و الناطق النائية والعمليات العقدة اليت تقدمها الؤسسات التقليدية ،  مما 
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مل مع اجلهاز الصريف اليت من بينها فئات ذوي الدخل احملدود احلصول على ادى اىل متكني الفئات اليت ال تتعا

(Digital Finance  . اخلدمات الالية حيث تكون بتكلفة منخفضة و دون حاجتها يف التنقل اىل البنوك ) 

التم   تعزيز  ابلتايل  و  الايل  الشمول  تعزيز  الالية ستساهم  يف  التكنولوجيا  ان صناعة  البنوك  ، تدرك  الرقمي  ويل 

فالتكنولوجيا الالية تسمح ابيصال خدمات اىل ابعد نقطة ممكنة من خالل االجهزة الذكية  و هو ما ادى اىل 

وصول التكنولوجيا الالية اىل مناطق النائية يف كل بلد ، كما تساعد ابتكارات التكنولوجيا الالية على تسريع عملية 

تكاليفها ، مثال يف خدمات حتويل االموال عرب احلدود تستطيع شركات  الدفوعات و التحويالت و ايضا اخفاض 

 التكنولوجيا الالية ان توفر خدمات و منتجات مصرفية تكون ابقل التكاليف وسريعة . 

ان وجود منافسني جدد للمصارف القائمة يؤدي اىل تقسيم لسوق اخلدمات الصرفية و يساعد التقليل من الخاطر   

ترتبط ابكرب الصارف كما تستخدم التكنولوجيا الالية من اجل حتسني عمليات االمتثال يف الؤسسات   النظامية اليت 

 و الصارف الالية . 

قام البنك الدويل بنشر دراسة عن الشمول الايل ايكد فيها ان هناك حتسن ملحوظ يف نسبة احلاصلني على اخلدمات 

من البالغني وهو مايبني حتسن نسبة الشمول الايل بفضل   %69بتهم  و النتجات الالية يف العامل حيث بلغت نس

التكنولوجيا الالية و االبتكارات اليت تقدمها ، ابعتمادها على التقدم التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبري يف تفضيل 

النافسة ، و   للعمالء احلصول على اخلدمات الالية بشكل الكرتوين العتمادها على شركات غري مالية دخلة سوق

 25نذكر من بني اخلدمات اليت يفضلها العمالء : تقدمي     االئتمان . 

 جتارب شركات انجحة يف جمال التكنولوجيا املالية  .5

 
ل تنمية مستدامة ، ملتقى الوطين بعنوان صناعة التكنولوجيا الالية و زاوية رشيدة ، بلعور سعيدة ، التكنولوجيا الالية يف تسريع الشمول الايل من اج25

 06، ص  2019دورها يف تعزيز الشمول الايل ابلدول العربية ،
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 26وتتمثل اهم جتارب الشركات الناجحة يف جمال التكنولوجيا يف : 

 :    Ant Financialشركة النمل املالية 

 

، تقدم خدمات مالية تكنولوجية شاملة منها ادارة الثروات  2014من الصني مقر هلا ، اتسست يف اكتوبر  تتخد 

و اعداد تقارير االئتمان و الدفوعات و احلوسبة و اخلدمات الصرفية اخلاصة اضافة اىل التسوق االلكرتوين  ، حيث 

موظف ويف   7000، و كان عدد موظفيها  على شكل اسهم    2016مليار دوالر سنة    4.5مجعت متويل قدره  

 مليار دوالر، ومن اهم امكانياهتا التكنولوجية :  150قدرت قيمة اعماهلا    2018عام  

 تكنولوجيا البياانت الكبرية )تسديد بطاقات االئتمان ، ادارة الثروات و التسوق االلكرتوين(. -

 اجل زايدة االمن و جتربة افضل للمستخدم (.   تقنية التعرف على الوجه ) من  -

تكنولوجيا مراقبة الخاطر ) ابستخدام تقنية اليباي للسيطرة على الخاطر الذكية ابلتحقق من اهلوية و امن  -

 احلساب(.

ارتياح  - العمالء كوسيلة لقياس مدى  الذكاء االصطناعي : و ميكن من خالله الكشف عن مزاج  تكنولوجيا 

وفر النظام ميزة خلدمة التامني الذكي و هي قادرة على التعامل مع طلبات التامني يف ساعة العميل ، كما ي 

 ساعة .   24واحدة عكس مؤسسات التامني اليت تكون يف  

 Funding Circleشركة دائرة التمويل :   -1

 
توجهات التكنولوجيا الالية على ضوء جتارب شركات انجحة، جملة االجتهاد للدراسات القانونية  ، ، وهيبة عبد الرحيم اشواق بن قدور ، 26

 25-21، ص  2018،  03، العدد 07ادية، اجمللد واالقتص
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عرب االنرتنت   وتعترب من اهم شركات التكنولوجيا الالية الرائدة يف جمال االقراض  2010هي شركة اتسست سنة  

شعارها " انه من االفضل للجميع عندما تنجح الشركات الصغرية يستفيد اجلميع " ، حيث سجلت افضل استثمار 

   Intrust bankعن اسرتاتيجية شراكة مع    2018مليون دوالر ، اعلنت سنة    260قدره    2017يف سنة  

 لتمويل الشاريع الصغرية االمريكية .

يع يف حمافظهم ذات الدخل الثابت للحصول على افضل عائد ، ومن اجل حصول الشركات ميكن للمسستثمرين التنو 

على فرص سريعة للتمويل من اجل دعم اجملتمعات و حتقيق النمو االقتصادي و خلق فرص العمل ، و تعترب هذه 

رليون دوالر و هي ت  5الشركة من افضل منصات االقراض الرمسلة يف العامل فهي حتظى ابلدعم اجلماعي الكثر من  

احلالني   اسهمهم  مستثمري  بني  ومن   ، اخل  سكايب....  و  توتر   ، الفايسبوك  وراء  الرائدة   Accelالشركات 

Partners , Baillie Gifford , BlackRock. 

 :   LIWWAشركة التمويل اجلماعي   -2

 

" للمستثمرين متويل للمشاريع الصغرية و التوسطة ،و  Liwwaتوفر شركة  "ليوا  2013اتسست يف االردن سنة  

شركات ابستعمال منودج مبتكر للسجل   104مليون دوالر اىل    2.5عملت الشركة على توجيه    2016يف عام  

شهر و كان من بني   12مليون دوالر على جولتني خالل    2.8االئتماين ، حيث حصلت الشركة الناشئة على  

 احمللية . الستثمرين احد البنوك  

 :    Sofiشركة   -3
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مقرها يف سان فرانسيسكو ، تقدم هذه الشركة متويل قروض   2011اتسست يف الوالايت التحدة االمريكية سنة  

الطالب و قروض الرهن العقاري و ادارة الثروات و القروض الشخصية و هي تستهدف فئة الشباب من اجل 

و االستثمار سواء لشراء منزل او لتوفري الال او من اجل االستثمار مساعدهتم على االقرتاض ، االدخار ، االنفاق  

 27يف مشروع . 

 :   PayTabsشركة   -4

 

مليون دوالر ختتص ابحللول االلكرتونية   26مببلغ    5201هي شركة سعودية اتسست على يد عبد العزيز اجلوف سنة  

كل امن عرب االنرتنت ، ويتم استعمال هذا لعاجلة الدفوعات الالية ، و مساعدة التجار يف عمليات الدفع بش

النظام يف السعودية ، البحرين ، االمارات و اهلند. حيث متك الشاريع الصغرية و التوسطة التنامية و سوق التجارة 

االلكرتونية و ايضا الشركات الكبري من خالل تزويدهم مبجموعة من حلول الدفع الشاملة ، و ذلك بتحميل الربانمج 

 28 على مواقعهم ، حيث تقوم الشركة الناشئة جبمع االموال ابخذ رسوم على العامالت اليت جترى من خالهلا. جماان

 

 
27http://www.tijaratuna.com , consulté le 17/05/2021 , à 02 :07, Amar AL bassiouni,  افضل الشركات

2021الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لعام   
28:00 ,  consulté le 17/05/2021, à 03 http://www.paytabs.com 

http://tijaratuna.com/
http://www.paytabs.com/
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