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دور النظام المالي و نظام النقدي الدولي في تعزيز التمويل الدولي
The role of the financial system and the international monetary system in
promoting international finance
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rana.tak23@gmail.com ،)ؼترباقتصاد اظتنظمات و التنمية اظتستدامةجامعة ػتمد الصديق بن لتي (جيجل

:ملخص
هتدف ىذه الدراسة اذل تعرف على دور النظام اظتارل و النقدي الدورل يف تعزير التمويل الدورل باإلضافة اذل االظتام مبختلف اصتوانب النظرية
اظتتعلقة بكل من النظام اظتارل و النقدي الدورل و التمويل الدورل
توصلت ىذه الدراسة اذل أن النظام اظتارل و النقدي الدورل يساىم بشكل أساسي يف تعزيز التمويل الدورل و ذلك من خالل أن النظام اظتارل
معا التدفق الدورل
ً الدورل يضع اإلطار العاظتي لالتفاقيات القانونية واظتنظمات واصتهات الفاعلة االقتصادية الرشتية وغَت الرشتية الاليت تسهل

 و النظام النقدي الدورل يساعد على إيجاد ترتيبات وأجراءات مؤسسيو يتم من خالعتا،لرؤوس األموال بغرض االستثمار والتمويل التجاري
 وتسهل اظتبادالت وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدورل،تيسَت التدفقات النقديو

. التمويل الدورل، النظام النقدي الدورل، النظام اظتارل الدورل:كلمات مفتاحية

Abstract:
This study aims to know the role of the international financial and monetary system in promoting
international finance in addition to understanding the various theoretical aspects related to both the
international financial and monetary system and international financing
This study concluded that the international financial and monetary system mainly contributes to
enhancing international financing through that the international financial system sets the global
framework for legal agreements and organizations and formal and informal economic actors that
together facilitate the international flow of capital for investment and commercial financing, and The
international monetary system helps to find institutional arrangements and procedures through which
cash flows are facilitated, exchanges are facilitated and settled and international financing operations
are enhanced.
Key words: international financial system, international monetary system, international finance
Résumé:
Cette étude vise à connaître le rôle du système financier et monétaire international dans la promotion
de la finance internationale, en plus de se familiariser avec les différents aspects théoriques liés à la
fois au système financier et monétaire international et à la finance internationale.
Cette étude a conclu que le système financier et monétaire international contribue principalement au
renforcement de la finance internationale en établissant le cadre mondial pour les accords juridiques,
les organisations et les acteurs économiques formels et informels qui, ensemble, facilitent les flux
internationaux de capitaux à des fins d'investissement et de financement du commerce, et Le système
monétaire international contribue à créer des dispositifs et des procédures institutionnelles grâce
auxquels les flux de trésorerie sont facilités, les échanges sont facilités et réglés et les opérations de
financement internationales sont renforcées.
Mots clés: système financier international, système monétaire international, finance internationale
rana.tak23@gmail.com : اإليميل،  تكواشت رانية: المؤلف المرسل
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مقدمة
يتمتع التمويل الدورل بأ ىمية كبَت ع لى مستوى االقتصاد الدورل ،وخاصة بعد اضترب العاظتية الثانية وما ش هد تو الساحة الدولية من
تطوارت م همة وتسارع يف األحداث اليت أدت إذل تقارب كبَت بُت الدو ل وزيادة االعتماد االقتصادي اظتتباد ل بُتىا ،أضف إذل ذلك
ق كبَت لسلع واطتدمات بُت الدول رفقو انتقال متزايد لرؤوس األموال،
التطور السريع يف وسائل االتصال و التكنولوجيا ؽتا أدى إذل تدف
حىت أصبح حجم تدفق األموال أكرب من حجم تدفق السلع و اطتدمات  ،قد ساعد يف ىذا التدفق التطور اضتاصل الساحة اظتالية الدولية
من تعدد أنشطة البنوك و اظتؤسسات اظتالية و زيادة حجم نشاطها و حتالفتها و انشئها لشبكة اتصال سريعة و فعالة و موثوقة على
اظتستوى الدورل تسمح باالنتقال السلس لرؤوس األموال من دولة اذل أخرى سواء بغرض التوظيف أو االستثمار أو دفع قيمة معامالت

جتارية (1بضياف ،2019 ،ص)1

و انطالقا ؽتا سبق نتكننا طرح اإلشكالية التالية:
ما ىو دور النظام اظتارل و النقدي الدورل يف تعزير التمويل الدورل ؟
و انطالقا من ىذه اإلشكالية نتكن طرح األسئلة التالية:
ماىو النظام اظتارل و النقدي الدورل؟ما ىي مراحل تطور كل من النظام اظتارل و النقدي الدورل؟-كيف يساىم النظام اظتارل و نقدي الدورل يف تعزيز التمويل الدورل؟

الفرضيات :لإلجابة على اإلشكالية اظتطروحة نتكن صياغة الفرضيات التالية:

 نتثل النظام اظتارل الدورل أحد األركان الثالثة للنظام االقتصادي العاظتي باإلضافة إذل النظام التجاري الدورل والنظام النقدي الدورل.النظام النقدي الدورل ىو غتموعة القواعد و اآلليات و التنظيمات اليت تتكفل بتسوية اظتدفوعات الدولية و تصريف أمور العالقاتالنقدية بُت الدول على ؿتو يدعم فعالية التجارة اطتارجية الدولية متعدد األطراف
يساعد النظام النقدي الدورل وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيو يتم من خالعتا تيسَت التدفقات النقديو ،وتسهل اظتبادالت وتسويتهاوتعزز عمليات التمويل الدورل.
معا
 النظام اظتارل الدورل ىو اإلطار العاظتي لالتفاقيات القانونية واظتنظمات واصتهات الفاعلة االقتصادية الرشتية وغَت الرشتية الاليت تسهل ًالتدفق الدورل لرؤوس األموال بغرض االستثمار والتمويل التجاري.

أهمية و أهداف الدراسة :هتدف ىذه الدراسة اذل اإلجابة على اإلشكالية اظتطروحة اإلضافة اذل ما يلي:
 االظتام جبوانب النظرية اظتتعلقة بنظام اظتارل و النقدي الدورلدراسة مراجل تطور نظام اظتارل و النقدي الدورل -االظتام جبوانب النظرية اظتتعلقة بتمويل الدورل

الباحث على اظتنهج االستقرائي لإلظتام مبختلف جوانب إشكالية البحث وذلك باالعتماد على غتموعة
ة
منهجية الدراسة  :اعتماد
من اظتراجع (الكتب و اظتقاالت و اظتلتقيات )...اليت تناولت موضوع البحث و ذلك هبدف رسم اطار متكامل لتحديد مدى
مساقتة و فعالية النظام اظتارل و النقدي الدورل يف تعزيز التمويل الدورل.
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 -1النظام المالي الدولي
-1-1نشأة النظام المالي العالمي ( )Global financial systemىو اإلطار العاظتي لالتفاقيات القانونية واظتنظمات واصتهات
معا التدفق الدورل لرؤوس األموال بغرض االستثمار والتمويل التجاري .منذ ظهوره يف
الفاعلة االقتصادية الرشتية وغَت الرشتية الاليت تسهل ً
أواخر القرن التاسع عشر خالل اظتوجة اضتديثة األوذل من العوظتة االقتصادية ،دتيز تطوره بإنشاء بنوك مركزية ومعاىدات متعددة األطراف

ومنظمات حكومية دولية هتدف إذل حتسُت شفافية األسواق الدولية وتنظيمها وفعاليتها .يسرت اعتجرة العاظتية وتكنولوجيا االتصاالت يف
فتوا غَت مسبوق يف التجارة الدولية واالستثمار .تقلصت التجارة يف بداية اضترب العاظتية األوذل ،إذ أُصيبت أسواق
أواخر القرن التاسع عشر ً
صرف العمالت بالشلل بسبب عدم السيولة يف أسواق اظتال .سعت البلدان ظتواجهة الصدمات اطتارجية بسياسات زتائية ،وتوقفت
التجارة فعليًا حبلول عام  ،1933ما أدى إذل تفاقم آثار الكساد الكبَت العاظتي حىت أدى إبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة اظتتبادلة إذل
خفض التعريفات اصتمركية تدركتيًا ببطء يف رتيع أؿتاء العادل .أدت اصتهود اظتبذولة بعد اضترب العاظتية الثانية لتجديد النظام النقدي الدورل
إذل تعزيز استقرار سعر الصرف ،ما نتج عنو فتو قياسي يف التمويل العاظتي.
أدت سلسلة من التخفيضات يف قيمة العملة وأزمات النفط يف السبعينيات إذل دفع معظم الدول إذل تعوًن عمالهتا .أصبح االقتصاد

العاظتي متكامالً ماليًا بشكل متزايد يف الثمانينيات والتسعينيات بسبب حترير حساب رأس اظتال وإزالة القيود اظتالية .شهدت أوروبا وآسيا

وأمريكا الالتينية سلسلة من األزمات اظتالية تلتها آثار ُمعدية ماليًا بسبب زيادة التعرض للتقلب يف تدفقات رؤوس األموال .انتشرت األزمة
اظتالية العاظتية -اليت نشأت يف الواليات اظتتحدة يف عام  -2007بسرعة بُت الدول األخرى واُ َّقر بأهنا سبب للركود االقتصادي العظيم
 2008يف رتيع أؿتاء العادل .أدى تعديل السوق يف عام - 2009لعدم امتثال اليونان الحتادىا النقدي -إذل نشوب أزمة الديون
السيادية بُت الدول األوروبية ،اظتعروفة بأزمة منطقة اليورو .
يعرض
ينطوي اختاذ أي دولة قر ًارا بتشغيل اقتصاد مفتوح وعوظتة رأس ماعتا على تداعيات تظهر يف ميزان اظتدفوعات .إذل جانب أنو ِّ
التمويل الدورل ظتخاطر مثل التدىور السياسي والتغيَتات التنظيمية وضوابط النقد األجنيب وعدم التيقن القانوين حبقوق اظتلكية
واالستثمارات .نتكن لألفراد واصتماعات اظتشاركة يف النظام اظتارل العاظتي .يتوذل اظتستهلكون والشركات الدولية االستهالك واإلنتاج
واالستثمار .تعمل اضتكومات واعتيئات اضتكومية الدولية مبثابة جهات مشرفة على التجارة الدولية والتنمية االقتصادية وإدارة األزمات.
تضع اعتيئات التنظيمية النُظم اظتالية واإلجراءات القانونية ،بينما تسهل اعتيئات اظتستقلة اإلشراف على الصناعات .حتلل معاىد األحباث
واصتمعيات األخرى البيانات ،وتنشر التقارير وموجزات السياسات العامة ،وحتتضن اطتطاب العام حول الشؤون اظتالية العاظتية .
بينما يتجو النظام اظتارل العاظتي ؿتو مزيد من االستقرار ،كتب على اضتكومات التعامل مع ؼتتلف االحتياجات اإلقليمية أو الوطنية .حتاول
بعض الدول -بشكل ؽتنهج -التوقف عن وضع سياسات نقدية غَت تقليدية موجودة لتعزيز االنتعاش ،بينما تعمل دول أخرى على توسيع
نطاقها وحجمها .يواجو واضعو سياسات األسواق الناشئة حتديًا يتمثل يف الدقة ،إذ يتعُت عليهم وضع سياسات اقتصادية كلية مستدامة

بدقة أثناء حساسية السوق االستثنائية دون استفزاز اظتستثمرين ودفعهم لسحب رؤوس أمواعتم واستثمارىا يف أسواق أقوى .أدى عدم قدرة
الدول على التوفيق بُت اظتصاحل وحتقيق استحسان دورل يف اآلراء بشأن أمور مثل التنظيم اظتصرف إذل استمرار خطر وقوع كوارث مالية

عاظتية يف اظتستقبل. 2

-2-1مفهوم النظام المالي الدولي
يعرف النظام اظتارل على أنو شبكة من اظتؤسسات اظتالية اليت تتعامل بعدة أنواع من األصول اظتالية و اليت تسهل حتويل النقود و اقًتاض
األموال و اقراضها هبدف التشغيل الكفء للموارد اظتالية و ضمان التنسيق و التوازن اظتستمر ما بُت عرض األموال اظتتاحة و الطلب عليها
مبا يتناسب و حاجات االقتصاد و اجملتمع
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يوفر النظام اظتارل نوعُت من الوساطة :الوساطة اظتارل من خالل البنوك (اقتصاديات اظتديونية) والوساطة اظتالية من خالل األسواق اظتالية
(اقتصاديات األسواق اظتالية)(3.براضية ،2015 ،ص)92
و بالنسبة للنظام اظتارل الدورل فهو نتثل سوق شامل و موحد لرؤوس األموال يتعامل بو مبنتجات اظتالية الشاملة ،و ىي نواة العملة اظتالية
حيث ىدا السوق يتميز ب(4 :قاشتي ،2015 ،ص)22

وحدة المكانية :يأخد السوق شبكة منتظمة على نطاق العاظتي و بطريقة غَت مركزية و ىدا بفضل ارضيات التفاوض االلكًتوينوحدة الزمنية :و ىدا باالعتبار األسواق اظتالية الدولية تتواجد يف مناطق زمنية ؼتتلفة ،فيمكن اعتبار أن العمليات يف النظام اظتارل تتمبشكل متواصل  24سا 24سا عن طرق اعتاتف أو الفاكس أو وسائل االتصال الرقمية،

وحدة العمليات :حيث ؾتد نفس اإلجراءات يف كل مكان ) جدول الصرف و التكنولوجيا اإلعالمية ( ،بإضافة اذل فتطية و جتانساطتدمات اظتقدمة اظتالية كما أن عمالء السوق من نفس الطبيعة ) البنوك –السماسرة(.
و بتارل نتكن أن نعرف النظام اظتارل الدورل ىو غتموعة من العناصر اظتًتابطة ( نبية حتتية و نظم قانونية  ،نظم مدفوعات و مؤسسات و
بنوك و شركات األوراق اظتالية و اظتؤسسات اظتالية الدولية  ،ىيئات دولية  ،مؤسسات استثمارية و أسواق األسهم و السندات و

اظتشتقات)تتفاعل فيما بينها يف ظل وجود مدفوعات دولية (5بوزرب ،2015 ،ص)116

-3-1وظائف النظام المالي

يقوم النظام اظتارل بوظائف كثَتة عتا أقتية اقتصادية بالغة وتساىم بشكل كبَت يف حتقيق االستقرار اظتارل ،وفيما يلي سنقوم باستعراض أىم

وظائفو النظام اظتارل ما يلي(6 :عيسى ،بوزيان ،بدون سنة ،ص)75

االدخار :وذلك من خ الل مبادلة اظتدخرات مبوجودات مالية أخرى ك أ سهم والسندات وغَتىا من األوراق اظتالية اليت توفرعائدا يتميزمبعدل ؼتاطرة منخفض يساىم يف دتويل االستثمارات وحتسُت اظتستوى اظتعيشي للمجتمع .
الثروة :األسواق اظتالية توفر أدوات مثلى لالحتفاظ بالثروة فهي تتعرض للتقادم وتوفر دخال ثابتا لصاحبها وهبذه الطريقة فهي حتافظعلى قيمة الثروة
السيولة :إن وجود األسواق اظتالية يضمن حتويل األدوات اظتالية إذل سيولة بسهولة وبأقل ؼتاطرة ؽتكنة ؽتا يعٍت أن ىذه األسواق تقومبتوفَت السيولة للمدخرين اظتحتفظُت بأدواهتا. 
 -االئتمان :أي أن الوحدات االقتصادية مبختلف أنواعها قادرة على تأمُت احتياجاهتا أو توسيع مشاريعها من

خالل اللجوء إذل

اظتؤسسات اظتالية اليت تتكفل بتوفَت التمويل االزم لذلك .
المدفوعات :يوفر النظام اظتارل آلية للدفع مقابل السلع واطتدمات اظتقدمة فبعض اظتوجودات كالودائع اصتارية تعمل كوسيلة لتسويةاظتدفوعات
المخاطرة :إن اضتكومات والشركات واالفراد على حد سواء لتصلون من خالل األسواق اظتالية على اضتماية ضد ادلخاطر اليت نتكن أنيتعرض عتا الدخل أو الثروة أو الصحة أو اضتياة من خ

الل شركات التأمُت ،فضال عن زتاية االسواق لثروات ا دلستهلكُت وشركات

األعمال.
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 السياسة االقتصادية :أصبحت األسواق اظتالية مبثابة القناة الرئيسية اليت تستطيع اضتكومات من خ اللوا حتقيق االستقرار االقتصاديوتفادي التضخم من خ الل التحكم يف أسعار الفائدة وحجم االئتمان تستطيع اضتكومة التأثَت على خطط االقًتاض واالنفاق لدى
اصتمهور والذي بدوره ينعكس على فتو الوظائف واالنتاج واالسعار.

-4-1عناصر النظام المالي

نتثل النظام اظتارل الدورل أحد األركان الثالثة للنظام االقتصادي العاظتي باإلضافة إذل النظام التجاري الدورل والنظام النقدي
الدورل.
والنظام اظتارل الكفؤ ىو ذلك النظام الذي لتقق دتويال للنظام التجاري الدورل واستقرارا للنظام النقدي ,والتنسيق بُت ىذه األنظمة يؤدي
إذل تعظيم الرفاىية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق النمو يف معظم بلدان العادل.
 )GATTومؤدتر األمم اظتتحدة للتجارة والتنمية
كان النظام التجاري الدورل يعتمد االتفاقية العامة للتعريفات اصتمركية (
( ,)UNCTADواآلن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العاظتية ( .)OMC
أما النظام النقدي الدورل :يعتمد على تلك اآلليات اليت يديرىا صندوق النقد الدورل.
والنظام اظتارل الدورل :يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدورل لإلنشاء والتعمَت ,وىيئة التنمية الدولية ,ومؤسسة (شركة) التمويل
الدولية...إخل.
أن العناصر األساسية اليت يشتمل عليها النظام اظتارل الدورل تتمثل نتا يلي:
 المتعاملون :ىم الركيزة األساسية للنظام اظتارل الدورل و يتكون اظتتعاملون يف ظل النظام اظتارل الدورل من اظتستثمرين و اظتقًتضُت و اظتشاركُت.
أ-المستثمرون:
وىم األفراد واظتؤسسات العامة واطتاصة وحكومات الدول اظتختلفة واظتنظمات الدولية واإلقليمية ,واظتستثمر ىو ذلك الشخص (مهما
7

كانت طبيعتو القانونية) الذي نتلك أرصدة فائضة من األموال ويرغب يف توظيفها ,وىنا كتب أن يفرق بُت التوظيف اظتارل والتوظيف
اضتقيقي لألموال.
ويشَت التوظيف اظتارل إذل االستثمار يف إحدى األصول اظتالية كاألسهم والسندات أو غَتىا من األدوات اظتالية األخرى واليت تدر عائدا
ماليا لصاحب ىذا اظتال.
وعلى اظتستوى اصتزئي (  )Microيعترب توظيف حقيقي لألموال عتذه األصول ,أما على اظتستوى الكلي (

 )Macroفهذا ال يعترب

توظيفا حقيقيا لألموال ولكنو عملية نقل للملكية من شخص إذل آخر.
أما التوظيف (اإلستثمار) اضتقيقي لألموال  :يقصد بو شراء معدات أصول وآالت جديدة هبدف زيادة الطاقة اإلنتاجية أو احملافظة على
ىذه الطاقة من خالل االستثمار االحالرل ,أما إيداع األموال يف أحد األوعية االدخارية (كالبنوك) ال يغَت من الصفة االستثمارية عتذا
الشخص ويصبح يف ىذه اضتالة مبثابة مدخر وليس مستثمر مارل.
ب -المقترضون:
وىم األفراد واظتؤسسات العامة واطتاصة وحكومات الدول اظتختلفة واظتنظمات الدولية واإلقليمية الذين لتصلون على قروض من األسواق
اظتالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات يف ىذه األسواق ,أو باالقًتاض اظتباشر من التجمعات اظتصرفية أو اظتنظمات الدولية أو من
اضتكومات اظتختلفة.
واظتقًتض عادة ما يرغب يف اضتصول على األموال من مصادر ؼتتلفة هبدف توظيفها يف استثمارات حقيقية بشراء معدات واآلالت والقيام
بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة ,ويف ىذه اضتالة فإن اظتقًتض يصبح مبثابة الشخص اظتستثمر.
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وتأخذ األموال يف إطار النظام اظتارل الدورل اجتاىُت:
االجتاه األول :ىو تدفق ىذه األموال من اظتدخرين (أصحاب الفائض اظتارل) إذل اظتقًتضُت الذين يستخدمون ىذه األموال يف االستثمارات
(أصحاب العجز اظتارل).
االجتاه الثاين  :ىو تدفق عوائد وأرباح ىذه األموال من اظتقًتضُت إذل اظتدخرين.
ج -المشاركون:
واظتشاركون بالنظام اظتارل الدورل ىم يف الواقع:
السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون يف األسواق ضتساب الغَت أو ضتساهبم مثل البنوك وشركات االستثمار اظتارل وشركات التأمُت وبنوك
وصناديق االدخار  ...إخل باالضافة إذل صناديق التقاعد واظتنظمات الدولية واالقليمية اظتختلفة واضتكومات والشركات دولية النشاط
(متعددة اصتنسيات) واألفراد من ؼتتلف دول العادل ...ويقوم ىؤالء بالتعامل يف األسواق اظتالية الدولية باستثمار األموال الفائضة لديهم
لتحقيق عوائد وأرباح على ىذه األموال ,كما يقومون باضتصول على قروض من األسواق اظتالية أو يقومون بطرح سندات دولية يف ىذه
األسواق.
 األسواق :دتثل األسواق اظتالية احمللية والدولية الشبكة األساسية اليت تنتقل من خالعتا رؤوس األموال وتنقسم األسواق اظتالية من وجهة نظر اآلجال
الزمنية واألدوات اظتستخدمة إذل أسواق نقد  Money Marketوأسواق رأس اظتال .Capital Market
ويف أسواق النقد :يتم التعامل بأدوات مالية قصَتة األجل تًتاوح آجال استحقاقها بُت يوم وأقل من سنة ,وتتأثر أسواق النقد بالتغَتات
اليت تطرأ على أسعار صرف العمالت اظتختلفة ,كما تعكس األدوات دينا ػتددا.
أما أسواق رأس اظتال :فإن األدوات اظتستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل األسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة األجل مثل
السندات ,وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبَتة يف حركة األموال يف ىذه األسواق وبدرجة أقل تغَتات أسعار الصرف.
 األدوات :ختتلف األدوات باختالف نوعية السوق.
ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل يف معظمها قصَتة األجل مثل:
أذونات اطتزينة.
القيوالت اظتصرفية.
-

األوراق التجارية وشهادات اإليداع القابلة للتداول.

-

شهادات اإليداع اظتخزنة والودائع ألجل وصكوك الديون اظتختلفة.

أما األدوات اظتستخدمة يف أسواق رأس اظتال وىي األدوات طويلة األجل مثل:
األسهم اليت تصدرىا الشركات الصناعية.
السندات الدولية اليت تقوم بطرحها ىذه الشركات وتلك اليت تطرحها حكومات الدول اظتختلفة يف أسواق اظتال الدولية.
 -2النظام النقدي الدولي - International Monetary System

هتدف فكرة إنشاء نظام نقدي دورل إذل خلق مصدر لالستقرار النقدي الدورل من خالل توفَت السيولة للمدفوعات الدولية واإلشراف
على تنظيم عمليات اظتبادلة التجارية بُت دول العادل .إال َّ
أن ىذا النظام قد مر بعدة مراحل نتيجة تغَت الظروف واألحداث السياسية
واالقتصادية العاظتية .فبعدما كان التعامل بُت الدول يف اجملال التجاري يتم وفق نظام اظتقايضة أصبح يتم وفق قاعدة الذىب ،مث حتول العادل
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إذل نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وىي الدوالر األمريكي وأخَتاً جاء نظام تعوًن العمالت وترك العمالت لقوى السوق (العرض

والطلب).

-1-2تطور النظام النقدي الدولي
نتثل النظام النقدي الدورل غتموعة القواعد واإلجراءات اظتتفق عليها دولياً من أجل حتديد العالقات النقدية بُت الدول وكيفية تقييم سعر
صرف العمالت جتاه بعضها البعض باإلضافة إذل حتديد أنواع النقود اليت تُقبل بُت الدول كوسيط للتبادل ومقياس لقيم السلع واطتدمات
اظتتبادلة ،واليت تستخدم يف نفس الوقت مستودعاً للقيم واإلحتياطات الدولية ،كذلك مدى توافر السيولة النقدية الالزمة لدفع وتسوية
االلتزامات الدولية .

قبل التطرق إذل مراحل تطور النظام النقدي الدورل سنعرض باختصار اظترحلة اليت سبقتو واظتتمثلة يف نظام اظتقايضة وظهور النقود واظترحلة
اظتَتكانتيلية اليت تعترب األساس الذي بٍت عليو نظام قاعدة الذىب.

أ-نظام المقايضة وظهور النقود

يُ َعَّرف نظام اظتقايضة بشكل عام بأنَّو مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة دون وسيط ،ومثال ذلك أن يبادل شخص كمية من القمح بكمية
من العسل أو كمية من التفاح بكمية من األرز وؿتو ذلك .وظهر نتيجة التخصص يف اإلنتاج وكان أول نظام للتبادل التجاري عرفو

اإلنسان .
ونتيجة الحتواء نظام اظتقايضة على العديد من العيوب كصعوبة توافق الرغبات ،صعوبة جتزئة بعض السلع ،عدم وجود أداة لالدخار...
اخل .ظهرت النقود كوسيط للتبادل للقضاء على عيوب نظام اظتقايضة وكانت يف بدايتها على شكل نقود سلعية ،مث النقود اظتعدنية
وبعدىا النقود الورقية لتسهيل عملية التبادل التجاري.

-المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية) :

تبلور ظهور ىذا النظام النقدي يف ىذه اظترحلة ،على الرغم من صعوبة اإلشارة إذل نظام نقدي دورل يف تلك اظترحلة نظراً لطابع القرصنة
والنهب اليت كانت تتم يف ضوئو حركة التبادل الدورل ،إذ كانت الثروات واألرباح الضخمة اليت تكونت خالل اظترحلة اظتَتكانتيلية عن طريق
سرقة الذىب والفضة ومن جتارة السلع والرق من اظتناطق اليت ىيمن عليها األوربيون يف آسيا وإفريقيا وأمريكا ،ىي أوذل عمليات الًتاكم
الرأشتارل ومصدر قوة رأس اظتال التجاري الذي سيلعب يف الفًتة التالية الدور األساسي يف مرحلة التوسع الرأشتارل ،وىذه الكميات
أسس عليها نظام قاعدة الذىب يف مرحلة الثورة الصناعية يف أواخر القرن الثامن
الضخمة اظتنهوبة من الذىب والفضة ىي الكميات اليت ٍّ
عشر وطوال القرن التاسع عشر ،إذ كانت اظتهمة التارمتية للمرحلة اظتَتكانتيلية قد حتققت ،وىي تكوين الًتاكم البدائي لرأس اظتال وتوحيد
وهتيئة السوق العاظتية أمام اجملتمع اصتديد ،غتتمع الرأشتالية الصناعية .
مرحلة نظام قاعدة الذهب 1933 -1870بدأت قاعدة الذىب يف االنتشار يف الثلث األول من القرن التاسع عشر باختاذ بريطانيا عتا كقاعدة نقدية بقانون صدر يف  1819وأصبح
ساري اظتفعول يف سنة 1821.وحبلول عام  1870ضتقت هبا بعض الدول األخرى مثل أظتانيا ،فرنسا والواليات اظتتحدة حىت جاء عام
 1900الذي أضحت فيو رتيع الدول تقريباً تأخذ بقاعدة الذىب باستثناء الصُت واظتكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة .
ولقد عرف العادل لقاعدة الذىب ثالثة أشكال :

الشكل األول :قاعدة المسكوكات الذهبية )(Gold Specie Standardبعد أن اختذ الذىب كقاعدة للنقد ،قام الناس بتداول مسكوكاتو (اظتسكوكة الذىبية ىي عبارة عن عملة ذىبية مصنوعة من الذىب
اظتضاف إليو بعض اظتعادن األخرى وأقتها النحاس والقصدير إلكسابو الصالبة والسهولة بالتشكيل ،وإن قيمة العملة نارتة عن كمية أو
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وزن الذىب اظتوجود فيها) من يد إذل يد وأصبح للذىب وظيفة مزدوجة ،فعلى الصعيد الدورل أعترب الذىب وسيلة لتسوية االلتزامات
الدولية ،وعلى اظتستوى احمللي كانت العمالت الذىبية ىي وسيط الدفع اظتقبول تداولو يف األسواق احمللية .وكانت قاعدة اظتسكوكات
الذىبية تقوم بدورىا الداخلي واطتارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية اآلتية :
 أن يضمن البنك اظتركزي شراء وبيع الذىب بكميات غَت ػتدودة وبسعر ثابت . حرية السك والصهر حبيث يستطيع أي فرد لديو قطعة من الذىب أن يقدمها لدار السك من أجل حتويلها إذل مسكوكة ذىبية أوبالعكس.
 حرية تصدير الذىب واستَتاده من اطتارج بدون أي قيد أو شرط . -قابلية أنواع النقود األخرى للصرف عند حد التعادل مبسكوكات ذىبية .

-الشكل الثاني :قاعدة السبائك الذهبية )(Gold Block

تطورت أو تغَتت قاعدة (اظتسكوكات الذىبية إذل قاعدة (السبائك الذىبية) وذلك بإعالن

ونستون تشرشل - Winston

Churchillرئيس وزراء بريطانيا يف  25نيسان عام  1925عودة بريطانيا إذل قاعدة الذىب على صورة السبائك الذىبية وذلك بعد
أن اعتقد الكثَت من رجال السياسة

واالقتصاد إن األسباب اضتقيقية وراء االضطرابات االقتصادية والنقدية على صعيد العالقات

االقتصادية الدولية اليت حدثت بعد هناية اضترب العاظتية األوذل كانت بسبب اطتروج عن قاعدة الذىب واتباع نظام األسعار اظترنة والقيود .
ختتلف السبائك عن اظتسكوكات يف عدم تداول السبائك من يد إذل يد بُت الناس َّ
وإفتا نتكن مبادلة البنكنوت (أو األوراق النقدية اظتمثلة
عتا) اليت أصدرىا بنك اإلصدار مقابل وزن ػتدد من الذىب لكل ورقة نقدية .
الشكل الثالث :نظام الصرف بالذهبلقد عرف العادل شكالً ثالثاً لنظام الذىب أُطلق عليو اسم نظام الصرف بالذىب ،فقد أوصى

مؤتمر جنوة - Genoa

Conferenceيف عام  1922باتباع النظام رشتياً ،ويف ظل ىذا النظام ترتبط عملة بلد ما بالذىب عن طريق ربط عملتو بعملة بلد

آخر يسَت على نظام الذىب ،ويتم ذلك باحتفاظ البلد التابع بسندات أجنبية للبلد اظتتبوع كغطاء للعملة يف التداول .

ب-انهيار نظام قاعدة الذهب

فرضت اضترب العاظتية األوذل على الدول اظتشاركة فيها ضرورة التوسع يف اإلصدار النقدي من أجل دتويل نفقاهتا الباىظة على عكس ما
تفرضو قاعدة الذىب وىو اإلصدار الصارم يف النقد أي مبا يتوافق مع كمية الذىب ؽتا أقتضى على أغلب الدول اطتروج عنها وإتباع
سياسات نقدية مستقلة لتحقيق االستقرار االقتصادي الداخلي كأول ىدف عتا ،ومن تلك السياسات ىو التوسع يف اإلصدار النقدي
ظتواكبة اضتاجة الكبَتة واظتتزايدة لألموال لتغطية نفقات اضترب والتعويض عن توقف العجلة اإلنتاجية أو تدمَت اعتياكل التحتية وما إذل
ذلك.
وعقب انتهاء اضترب العاظتية األوذل جرت ػتاوالت حقيقية من أجل إعادة اضتياة إذل قاعدة الذىب لكن ظهور أزمة الثالثينات الشهَتة ب
(أزمة الكساد العظيم) واليت ابتدأت بوادرىا عام  1929مث ما لبثت أن عمت رتيع الدول الرأشتالية دون استثناء ،وىي تعترب اخطر أزمة
عرفتها الرأشتالية يف تارمتها الطويل ،إذ أدى ىبوط أسعار السندات واألوراق اظتالية اذل مستويات متدنية جدا ،أعقبتها موجات بطالة
عاتية وىبوط شديد ومًتاكم يف الطلب واـتفاض ؼتيف يف األسعار والناتج ،نتيجة عتذه األحداث اضطرت العديد من الدول التخلي
على قاعدة الذىب.
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وبالنظر لكون بريطانيا آنذاك اظتركز الرئيسي لنظام الذىب ،فقد أدى إهناء قابلية حتويل اصتنيو االسًتليٍت إذل ذىب إذل اهناء نظام الذىب،
وقد تبعت الدول الكربى بريطانيا يف إهناء قابلية حتويل عمالهتا إذل الذىب وبإنتهاء عام
الرئيسية الوحيدة القابلة التحويل إذل ذىب.

 1934كان الدوالر األمريكي ىو العملة

ج -النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز 1944

شهد االقتصاد العاظتي قبيل إنتهاء اضترب العاظتية الثانية ىزات واضطرابات عنيفة يف نظامو النقدي ومعدالت منخفضة ضتركة التجارة
العاظتية ،ؽتا دفع بالواليات اظتتحدة وبريطانيا إذل التفكَت يف خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعالقات نقدية دولية لعادل ما بعد اضترب
وعتذا الغرض نظَّمت مؤدتراً يف مدينة بريتون وودز  - Bretton Woodsبوالية نيوهامبشير - New Hampshire
بالواليات اظتتحدة يف يوليو  1944شاركت فيو  44دولة وكان كل من جون مينارد كينز - John Maynard Keynes

وىاري ديكستو وايت  - Harry Dexter Whiteمبثابة مهندسا اظتؤدتر ،وقد أقر اظتؤدتر نظاماً نقدياً جديداً قائماً على قاعدة صرف
الدوالر بالذىب ،حيث التزمت الواليات اظتتحدة األمريكية بتحويل الدوالر الورقي إذل ذىب بسعر ثابت يبلغ  $35لكل أونصة من
الذىب( ،األونصة الواحدة تساوي 31.103غم من الذىب) ونتيجة لذلك حتول الدوالر ليكون العملة االحتياطية الدولية وبالتارل ثبات
أسعار الصرف بُت ؼتتلف العمالت اظترتبطة بو ،وقد استمر العمل هبذا النظام قرابة ستس وعشرون سنة حىت اهنياره يف عام  1971كما
سيتم توضيحو الحقا ،وقد استهدف ىذا النظام أساساً حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على اظتدفوعات الدولية .
وقد حاول اظتؤدتر اظتذكور تكريس غتموعة من األفكار وحتقيق أىداف ىامة منها :

ضمان حرية التحويل بُت عمالت الدول اظتختلفة . وضع نظام ألسعار الصرف نتنع التقلبات العنيفة فيما بينها .حتقيق التوازن يف موازين اظتدفوعات . اإلدارة الدولية للنظام النقدي العاظتي اصتديد .كما أسفرت جهود ىذا اظتؤدتر إذل حتقيق نتيجتُت مهمتُت قتا :
األوذل  :إنشاء صندوق النقد الدورل  IMFوالغرض منو حتقيق استقرار أسعار الصرف واإلشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي الدورل
اصتديد .حيث قام ىذا الصندوق مبباشرة مهامو بعد .1947
الثانية :إنشاء البنك الدورل لإلنشاء و التعمَت  IBRDوالغرض منو ىو مساعدة الدول األوروبية اليت دمرهتا اضترب مث مساعدة الدول
األخرى على التنمية االقتصادية .
* وباإلضافة إذل اظتؤسستُت السابقتُت فقد انبثقت عن اظتؤدتر فكرة إنشاء منظمة التجارة العاظتية  WTOولكن دل تنفذ مباشرة وإفتا
ابتدأت باالتفاقية متعددة اإلطراف واظتسماة ب (االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة A General Agreement on Tariffs
)and Trade GATTعام 1948ومبشاركة  23دولة وجبوالهتا الثمان واليت دتخضت جولتها الثامنة – جولة األوروغواي  -عن
إنشاء منظمة التجارة العاظتيةWTO

د-انهيار نظام بريتون وودز

أدَّى توفر الدوالر لدى دول الفائض مع الواليات اظتتحدة إذل فقدان الثقة يف احتياطاهتا الدوالرية ومن مث عمدت إذل حتويل ىذا الفائض
 18مليار  $إذل  11مليار
إذل ذىب ؽتا أدى إذل ىبوط ؼتزون الرصيد الذىيب اظتوجود يف حوزة الواليات اظتتحدة حيث اـتفض من
 )1970 - 1960 ( $وأصبحت مستحقات الدول اجتاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذىيب الشيء الذي طرح الكثَت من
التساؤالت فيما متص قدرهتا على حتويل الدوالر إذل ذىب .
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ويف  9مايو  1971رفعت كل من سويسرا (الفرنك) والنمسا (الشلن) من قيمة عملتهما بنسبة  % 7.1و % 5.1على التوارل بينما
قررت أظتانيا وىولندا تعوًن عملتهما يف ذلك الوقت ،مث حدثت العديد من األحداث واألزمات كان أبرزىا االنتكاسة اليت شهدىا
اإلسًتليٍت عامي  1965و  1966ؽتا دفع الواليات اظتتحدة لعملية إنقاذه خوفاً من انعكاس ذلك على تنامي حركة اظتضاربة

بالدوالر ،وأمام ىذه األوضاع اظتتأزمة يف أسواق الصرف واضتالة اليت وصل إليها الدوالر األمريكي واحتياطيها الذىيب قامت أمَتكا
بالتدخل إلصالح األوضاع وذلك بإقرار غتموعة من قرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون يف ( 1971/8/15واليت تعرف بصدمة

نيكسون) يف خطابو لألمة حتت عنوان السياسات االقتصادية اصتديدة واليت تضمنت اآليت :
 وقف حتويل الدوالر إذل ذىب أي وقف التزاماهتا الدولية . خفض اإلنفاق العمومي واظتساعدات االقتصادية اطتارجية بنسبة % . 10 فرض ضريبة على السلع اليت تدخل إذل أمريكا سعيا إذل رفع تنافسية السلع األمريكية .ومعٌت ذلك ىو اهنيار قاعدة الدوالر اليت قام عليها النظام النقدي الدورل بعد اضترب العاظتية الثانية ؽتا اضطرت بعض الدول إذل تعوًن
عمالهتا.
-أسباب فشل نظام بريتوون وودز

لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات وظتا ورد على سَته وتنفيذه من قيود وحواجز أقتها :
 دل يسمح يف ظل ىذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز يف ميزانيتها كما كان اضتال يف نظام الذىب . َّأن ىذا النظام عاىن من مشكل رئيسي ىو ارتكازه على عملة واحدة وىي الدوالر وىذا يعٍت أن استقرار النظام ككل متوقف على
استقرار الدوالر فحدوث أي ىزة فيو سوف تنعكس على النظام ككل
 دل يأخذ النظام النقدي اصتديد يف اضتسبان تزايد أقتية العمالت األخرى كالُت الياباين والعمالت األوروبية . تتوقف الثقة بالدوالر على اضتالة اليت يتحقق فيها التوازن يف ميزان اظتدفوعات األمَتكي ،النو يؤدي اذل تثبيت حجم السيولة الدولية،ولكن عند حصول عجز يف ىذا اظتيزان فسوف يؤدي إذل توفَت سيولة دولية كافية ،ولكنو يؤدي إذل إىدار الثقة يف العملة الوسيطة
وحتويلها إذل ذىب.

ه-مرحلة نظام أسعار الصرف المرنة 1973

وىي اظترحلة اليت جاءت على أنقاض مرحلة نظام بريتون وودز ،واليت قامت على قاعدة (تعوًن العملة) ،أي جعل سعر صرف العملة احمللية
مستقال عن العمالت األخرى يف السوق العاظتية ،أي مرتبط بقوى العرض والطلب .مثال يف مصر ترتبط العملة اظتصريو (اصتنيو) بالدوالر
األمريكي ،وتعونتها يعٍت أن يتم حتديد سعر صرفها نتيجة (قوى العرض والطلب الدورل) ،وليس لربطها بعملة معينة ،ويف ىذه اظترحلة
انتقل العادل الرأشتارل من مرحلة ثبات األسعار إذل مرحلة تعوًن العملة ،ونبذت أغلب الدول الرأشتالية الصناعية فكرة (وضع أسعار تعادل
ثابتو) وسادت فكرة جديدة مفادىا أن أسعار الصرف اظترنو اظترتبطة بقوى العرض والطلب ،نتكن أن تدير نظام النقد الدورل بقدر قليل
من الذىب واإلحتياطات الدولية .
ويف عام  1976عقد غتلس ػتافظي صندوق النقد الدورل مؤدتراً يف رتايكا (اتفاقية رتايكا) مت فيو تعديل اتفاقية بريتون وودز ،ومت وضع
عدد من البنود األساسية للنظام اظتارل اضتديث ،وكان لذلك أثراً واضحاً على نظام الصرف الدورل ودتثلت تلك البنود باأليت :
 حرية الدول األعضاء يف صندوق النقد الدورل يف إختيار ما تشاء من نظم الصرف مبا فيها التعوًن إلغاء السعر الرشتي للذىب ونزع الصفة النقدية عنو ومعاملتو معاملة أي سلعة يتحدد سعره بناء على العرض والطلب. التخلص من جزء من مقادير الذىب اليت توجد حبوزة صندوق النقد الدورل .42
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 تكون وحدات حقوق السحب اطتاصة يف صندوق النقد الدورل ىي األصول االحتياطية األساسية يف نظام النقد الدورل ،اظتقصود حبقوقالسحب اطتاصو :ىو نظام جديد للعملة االحتياطية الدولية ،أبتدعو صندوق النقد الدورل عام  ،1969ويوفر ىذا النظام نوعا جديدا من
النقود يعرف بإسم (الذىب الورقي) ،يستخدم يف التجارة اطتارجية بوصفو عملة دولية أوذل ذات قوة قانونية ،وتستخدم حقوق السحب
اطتاصو جنبا إذل جنب مع الذىب والدوالر ،كإحتياطيات نقدية دولية
علماً بأنو ال لتق لألفراد أو اظتنشآت اطتاصة حيازة ىذه اضتقوق (الذىب الورقي ) ،وإهنا تستخدم فقط يف اظتعامالت التجارية اطتارجية

.

بُت اضتكومات أو بُت البنوك اظتركزية ،ووفقا عتذه القاعدة تضطلع السلطات النقدية يف كل دولة مبسؤولية التدخل يف أسواق الصرف

األجنيب للحد من آثار التقلبات قصَتة األجل ألسعار الصرف ،دون ػتاولة التأثَت على اجتاىات أسعار الصرف يف اظتدى الطويل ،ولكل
سلطة نقدبة حرية اختيار أية سياسة للتدخل وحرية تغيَت تلك السياسة يف أي وقت تشاء ودون موافقة خارجية .
و يف حالة إذا دل تتدخل السلطات النقدية على اإلطالق يف سوق الصرف األجنيب ،فإهنا تكون قد تركت أسعار الصرف حرة ،وذلك
باعتقادىا أن التوازن يف ميزان اظتدفوعات يتحقق بصورة تلقائية ،وذلك بًتك عمالهتا تتحدد حبرية وفقا لقوى السوق من خالل العرض
والطلب عليها ،شأهنا شأن بقية السلع اظتوجودة يف السوق ،حيث ينخفض سعرىا إذا ماـتفض الطلب على العرض ،ويرتفع سعرىا إذا زاد
الطلب على العرض.8
-2-2تعريف النظام النقدي الدولي :إن النظام النقدي الدورل (اصتيد) ىو ذلك النظام الذي يعمل على زيادة تدفق التجارة الدولية
واالستثمارات ويعمل على توزيع منافع التجارة بُت الدول بعدالة  .و يقيّم عادة باالستناد اذل ثالثة معايَت ىي  :التصحيح

Adjustmentوالسيولة  Liquidityوالثقة  Confidence .إذ يشَت التصحيح اذل الطريقة اليت نتكن بواسطتها معاصتة

االختالل يف ميزان اظتدفوعات  ،فالنظام اصتيد ىو الذي يقلل الكلفة والوقت الالزم لتصحيح االختالل اذل اقل ما نتكن  .أما السيولة
فتشَت اذل الكمية اظتتوفرة من اظتوجودات االحتياطية الدولية الالزمة لتسوية االختالل اظتؤقت يف ميزان اظتدفوعات  ،فالنظام اصتيد ىو الذي
يوفر االحتياطات الدولية الكافية اليت دتكن الدول من تصحيح العجز يف ميزاهنا بدون حصول انكماش يف اقتصادىا  .أما الثقة فتشَت اذل
اإلدراك بان آلية التصحيح تعمل بكفاءة وان االحتياطات الدولية سوف حتافظ على قيمتها اظتطلقة والنسبية.9
و نتكن أيضا تعريفو كما يلي:

التعريف األول:ىو عبارة عن غتموعة اظتكانيزمات والتطبيقات العملية اطتاصة مبختلف اعتيئات اظتالية اليت دتكن من حتويل العملة باعتبارىا
وسيلة صرف لدولة ما مقابل عملة لدولة اخرى  ,وعليو تتم اظتبادالت التجارية للسلع واطتدمات بُت الدول .
كما ىو غتموعة الطرق وباالعتماد على اسعار الصرف حتدد كيفيات التسديد  ,التوظيف  ,القروض واالستثمارات بُت ؼتتلف الدول.
وىذا النظام يعمل يف ظل وجود عدة منظمات مالية ودولية كصندوق النقد الدورل والبنك العاظتي وأسواق االمول العاظتية (البورصات)
ويتشكل من ؼتتلف العمليات اظتالية كاالقًتاض التوظيف االستثمار وىو يتخلص مهام اظتنظمات السابقة ذكرىا ومنها
-1ضمان استقرار معدالت الصرف
-2مراقبة ومتابعة العمليات اظتالية الدولية
-3إقراض الدول الىت يكون ميزاهنا تيجاري عاجزا
ويرابط ىذا النظام دول الشمال بدول اصتنوب السائر يف طريق النمو وذلك من خالل عمليات االقًتاض واالقراض .....ون ىذا يعترب من
عالمات ضاىرة العوظتة )1( .
تعريف الثاني :ىو غتموعة القواعد و األىداف و األدوات و التسهيالت و اظتنظمات للتأشَت على اظتدفوعات الدولية.
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التعريف الثاث  :ىو غتموعة القواعد و اآلليات و التنظيمات اليت تتكفل بتصريف أمور العالقات النقدية بُت الدول على ؿتو يدعم
فعالية التجارة متعدد األطراف.
ؽتا سبق نستخلص التعريف الشامل أو اإلرتارل التارل :النظام النقدي الدورل ىو غتموعة القواعد و اآلليات و التنظيمات اليت تتكفل
بتسوية اظتدفوعات الدولية و تصريف أمور العالقات النقدية بُت الدول على ؿتو يدعم فعالية التجارة اطتارجية الدولية متعدد األطراف.

10

-3-2عناصر النظام النقدي الدولي:

تشَت معظم األقتصاديُت ،اذل ان وجود نظام نقدي دورل ،يعد شرطا ضروريا لتمكُت التجاره الدوليو يف النمو بشكل لتقق مصاحل
الدول اظتختلفو ،فهو غتموعة القواعد واآلليات واألجراءات ،اليت نتكن ان تتخذ ،بتنظيم األوضاع النقديو ،الدوليو بالشكل الذي يسهل
ويكفل دتويل حركة التجاره الدوليو اظتتعددة األطراف ،ويسَت العالقات األقتصاديو الدوليو عموما ،ويساعد يف فتوىا بصورة مضطرده ىنا
دون ان ترتب على ذلك حدوث اضطرابات اقتصاديو داخل اعضاءه ،وكأي نظام ،كتب ان تتوفر فيو رتلة من العناصر،
11

نتكن ذكر ابرزىا:
 .1وجود مؤسسات تنظيميو تتوذل ادارة وتوجو ىذا النظام النقدي الدورل.
 .2وجود عملو حتظى بالقبول الدورل العام يف الوفاء باأللتزامات الدوليو (سواء أكان ذىب او عمالت قابلو للتحويل ،او اصول
تطرحها اظتؤسسات النقديو واليت تتمتع بالقبول الدورل العام مثل حقوق السحب اطتاص )SDR
 .3وجود آلية تكييف ظتوازين مدفوعات دول العادل.
 .4وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيو يتم من خالعتا تيسَت التدفقات النقديو ،وتسهل اظتبادالت وتسويتها وتعزز
عمليات التمويل الدورل.

 -3التمويل الدولي

-1-3نشاة التمويل الدولي:
كان نشاط التمويل واليزال نتارس من قبل اظتؤسسات اظتالية مبا فيها من مصارف وبيوت اظتال واألستثمار واألدخار ،وكذلك من قبل
األسواق اظتالية ومن قبل اظتؤسسات اظتالية الدولية مبا فيها ايضا من مصارف دوليو وأسواق مالية دولية  ،وكذلك اظتؤسسات اظتالية اظتنبثقة
عن منظمة األمم اظتتحدة او اظتنظمات الدولية األخرى.
ومنذ عقد اطتمسينات تطورت اكثر وخاصة يف العقود الالحقة  ،واصبحت اظتصارف الدولية  ،ىي الظاىرة اظتهيمنة على العادل يف عقد
السبعينات وماتال ذلك ،فلقد ازدادت حركة األقراض الدولية وارتفع حجم القروض الدولية اذل مستويات دل يكن يعرفها العادل من قبل،
باألضافة اذل الظواىر الدولية األخرى مثل األستثمار األجنيب اظتباشر واحملفظي وبدأت عمليات األنفتاح وختفيف القيود اذل غَت ذلك من
الظواىر.
والبد من التمييز بُت عوامل نشوء وتطور التمويل الدورل ماقبل اضترب العاظتية الثانية وما بعدىا ،فأذا كانت قبل ذلك التاريخ ختتصر
األنشطة اظتصرفية على اطتدمات التقليدية مثال ذلك ،اظتدفوعات ودتويل التجارة اطتارجية وغَتىا من األعمال اظتصرفية  ،فقد جرى حتول
كبَت عن العملة اإلسًتلينية اذل الدوالر األمريكي ،بعد ان فقد اإلسًتليٍت ىيمنتو على التعامالت الدولية  ،بعد القيود اليت وضعتها اضتكومة
الربيطانية على حتويالت العمالت ...ولغاية هناية عقد اطتمسينات  ،حدث تطورين ىامُت يف تنظيم التمويل  ،األول منهما القيود اليت
فرضتها اضتكومة الربيطانية على التعامالت اطتارجية لإلسًتليٍت كما اسلفنا ،وذلك اثر األزمة اليت حدثت بُت عامي  1955و 1957
وعلى اثره منعت اضتكومة الربيطانية دتويل التجارة بالباون باستثناء التجارة الربيطانية منها ،فضال عن حتديها لتمويل االئتمانات التجارية
والثاين ،وىو األىم ،ىو بداية حتول ميزان اظتدفوعات األمريكي من الفائض اذل العجز ،وكان ىذا يف بداية عقد اطتمسينات .وان تنامي
44

دور النظام المالي و نظام النقدي الدولي في تعزيز التمويل الدولي

حجم اظتتاح من الدوالر يف اوربا وبعض اظتناطق األخرى ،قد خلق دورا لعملة الدوالر اليت باتت مهيمنة على احتياجات العمالت يف
العادل .ومنذ ذلك اضتُت برز الدوالر كعملة دولية تستخدم يف دتويل التعامالت الدولية.
كما وتشَت البحوث ،اذل انو ترافقت مع بداية حترك اظتصارف األمريكية لتأسيس فروع عتا يف اوربا ،وتزايد الطلب على الدوالر يف دتويل
التعامالت  ،والذي بات يعرف بسوق "الدوالر األوريب" الذي حتول اذل سوق العمالت األوربية  ،بعد ان دخلت العديد من العمالت
األوربية واآلسيوية ...واتسع السوق يف الستينات ...وبات الدوالر العملة الدولية األكثر اقتية ...ويف الفًتة م ن عقد الستينات وبداية
عقد السبعينات من القرن اظتاضي كانت حافلة يف التغَتات اظتصرفية  ...،وسرعان ما بدأت ،بأنشاء شبكات عتا وفروع ومكاتب يف خارج
حدود الوطن األم والعمل يف األسواق األجنبية (اسواق نقد او لعمالت اجنبيو) وجرت عملية تدويل لذه األنشطة اظتصرفية وازدادت جتارة
العادل وتنامي الدخل القومي  .وظهرت مفاىيم حترير التجارة كأحد اىم العناوين على اجندة العديد من الدول اظتتقدمة فضال عن اقتية
اظتسائل األخرى اظتتعلقة بتحويل العمالت والتطورات التكنولوجية ...واصبحت األقتصاديات اكثر تدخال وتقاربا ،ىذا وقد فتت الشركات
12
متعدية اصتنسية وزادت عمليات التدويل يف الصناعة والتجارة.

-2-3مفهوم التمويل الدولي :

تشَت الكثَت من البحوث االقتصادية اذل ان مصطلح التمويل الدورل  International Financeيتألف من كلمتُت
 ، Financeوىذا يعٍت توفَت اظتصادر اظتالية لتغطية نفقات جاريو او رأشتاليو وفق شروط معينو تتضمن السعر واآلجل ،وبات ىذا
اظتفهوم شائعا منذ العقود األوذل من القرن العشرين اما كلمة  ، Internationalفيقصد هبا غتموعة الدول ،وقد شاع استخدامو بعد
اضترب العاظتية الثانية ،حيث النظام الدورل اصتديد الذي ساد بعد اضترب ،ونشأت على اثره اظتؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدورل
والبنك الدورل لألنشاء والتعمَت ...كما وتشَت كتابات اخرى بأن ما قصد بالتمويل الدورل ،ىو ذلك اصتانب من العالقات األقتصاديو
الدوليو اظترتبطو بتوفَت وأنتقال رؤوس األموال دوليا ،ويتخذ ذلك جوانب عديده منها :
اصتانب السلعي (اضتقيقي) لالقتصاد الدورل
اصتانب النقدي او اظتارل ،الذي عادة ما يرافق انسياب السلع واطتدمات فيما بُت دول العادل
التدفقات الدولية لرأس اظتال ألغراض األستثمار اطتارجي مبختلف صوره ،ويندرج التمويل الدورل ضمن البعد الثاين ،وتظهر اقتيتو ،كنتيجو
حتميو للعالقات اظتاليو والنقديو يف األقتصاد الدورل ،ونتكن تصنيفها حسب ىذه الكتابات اذل اجملموعات التاليو :
 اضتسابات اظتًتتبو على اظتبادالت التجاريو بشقيها (الصادرات واألستَتادات – السلعيو واطتدميو) بُت البلدان اظتختلفو. التدفقات الدوليو لرؤوس األموال بأشكاعتا اظتختلفو (كالقروض واألستثمارات ....اخل) األلتزامات اظتاليو على البلدان اظتًتتبو على األوضاع السياسيو السائده يف العادل (كما يف حالة التعويضات عند حصول حرب ...اخل).وعلى ما يبدو ،ان التمويل الدورل ،وفق الضرورات اظتطروحو ،يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما ،وىو
حاجة جوىريو ألقتصاديات البلدان الناميو ،حيث تتطلب عملية التنميو األقتصاديو -األجتماعيو ،توفَت احتياجات عديده ،للوصول اذل
مستوى مالئم ظتعدل النمو األقتصادي "ويأيت يف اظتقدمو منو رأس اظتال ) (Capitalبوصفو احد عناصر األنتاج األساسيو ،وفقدانو او
ضعفو يف البلدان الناميو ؾتدىا مضطره لألستعانو برأس اظتال األجنيب لسد النقص اضتاصل يف العمليو التنمويو يف ىذه البلدان ،وىكذا فأن
البحث عنو ىو اىم حتدي اليت جتابو البلدان الناميو بغية رفع معدالت النمو األقتصادي .وكان نشاط التمويل واليزال نتارس من قبل
اظتؤسسات اظتاليو مبا فيها من مصارف وبيوت اظتال واألستثمار واألدخار ،وكذلك من قبل األسواق اظتاليو ومن قبل اظتؤسسات اظتاليو
الدوليو مبا فيها ايضا من مصارف دوليو وأسواق ماليو دوليو ،وكذلك اظتؤسسات اظتاليو اظتنبثقو عن منظمة األمم اظتتحده او اظتنظمات
الدوليو األخرى .
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ومنذ عقد اطتمسينات تطورت اكثر وخاصة يف العقود الالحقو ،واصبحت اظتصارف الدوليو ،ىي الظاىره اظتهيمنو على العادل يف عقد
السبعينات وما تال ذلك ،فلقد ازدادت حركة األقراض الدوليو وارتفع حجم القروض الدوليو اذل مستويات دل يكن يعرفها العادل من قبل،
باألضافو اذل الظواىر الدوليو األخرى مثل األستثمار األجنيب اظتباشر واحملفظة وبدأت عمليات األنفتاح وختفيف القيود اذل غَت ذلك من
الظواىر .
والبد من التمييز بُت عوامل نشوء وتطور التمويل الدورل ما قبل اضترب العاظتيو الثانيو وما بعدىا ،فأذا كانت قبل ذلك التاريخ ختتصر
األنشطو اظتصرفيو على اطتدمات التقليديو مثال ذلك ،اظتدفوعات ودتويل التجاره اطتارجيو وغَتىا من األعمال اظتصرفيو ،فقد جرى حتول
كبَت عن العملو األسًتلينيو اذل الدوالر األمريكي ،بعد ان فقد األسًتليٍت ىيمنتو على التعامالت الدوليو ،بعد القيود اليت وضعتها اضتكومو
الربيطانية على حتوالت العمالت ...ولغاية هناية عقد اطتمسينات ،حدث تطورين ىامُت يف تنظيم التمويل ،األول منها القيود اليت فرضتها
اضتكومو الربيطانيو على التعامالت اطتارجيو لألسًتليٍت كما اسلفنا ،وذلك اثر األزمو اليت حدثت بُت عامي  1955و 1957وعلى
اثره منعت اضتكومو الربيطانيو دتويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره الربيطانيو منها ،فضال عن حتديها لتمويل األئتمانات التجاريو ،والثاين،
وىو األىم ،ىو بداية حتول ميزان اظتدفوعات األمريكي من الفائض اذل العجز ،وكان ىذا يف بداية عقد اطتمسينات .وان تنامي حجم
اظتتاح من الدوالر يف اوربا وبعض اظتناطق األخرى ،قد خلق دورا لعملة الدوالر اليت باتت مهيمنو على احتياجات العمالت يف العادل.
ومنذ ذلك اضتُت برز الدوالر كعملو دوليو تستخدم يف دتويل التعامالت الدولية .
كما وتشَت البحوث ،اذل انو ترافقت مع بداية حترك اظتصارف األمريكيو لتأسيس فروع عتا يف اوربا ،وتزايد الطلب على الدوالر يف دتويل
التعامالت ،والذي بات يعرف بسوق " الدوالر األوريب" الذي حتول اذل سوق العمالت األوربيو ،بعد ان دخلت العديد من العمالت
األوربيو واآلسيويو ...واتسع السوق يف الستينات ...وبات الدوالر العملو الدوليو األكثر اقتيو ...ويف الفًته من عقد الستينات وبداية عقد
السبعينات من القرن اظتاضي .كانت حافلو يف التغَتات اظتصرفيو ... ،وسرعان ما بدأت ،بأنشاء شبكات عتا وفروع ومكاتب يف خارج
حدود الوطن األم والعمل يف األسواق األجنبيو (اسواق نقد او لعمالت اجنبيو) وجرت عملية تدويل لذه األنشطو اظتصرفيو وأزدادت جتارة
العادل وتنامي الدخل القومي .وظهرت مفاىيم حترير التجاره كأحد اىم العناوين على اجندة العديد من الدول اظتتقدمو فضال عن اقتية
اظتسائل األخرى اظتتعلقو بتحويل العمالت والتطورات التكنولوجيو ...واصبحت األقتصاديات اكثر تدخال وتقاربا ،ىذا وقد فتت الشركات
متعدية اصتنسيو وزادت عمليات التدويل يف الصناعو والتجاره .13
-3-3اشكال التمويل الدولي:

أشكال التمويل الدولي :يكون لتمويل الدورل  3أشكال رئيسية كما يتوضح فيما يلي (14 :بودخدخ ،2016 ،ص ص)11-8

وفق اإلستثمار األجنبي المباشر  :يعرف ىذا الشكل من التمويل الدورل على أنو قيام مستثمر ما 1نتتلك حصة  %10من رأشتالمشروع أجنيب تؤىلو المتالك القدرة على اظتشاركة يف اختاذ القرار فيما بتعلق بإدارة اظتشروع وتسيَته.

-اإلستثمار في المحفظة المالية  :يعرب اإلستثمار يف احملفظة اظتالية على أنو القيام باظتعامالت اليت تتعلق سواء باألسهم (أوراقملكية )أو بالسندات (أوراق دين )على مستوى األسواق اظتالية الدولية .وجتدر اإلشارة إذل أن حيازات األسهم اليت دتنح حاملها القوة
التصويتية اليت دتكنو من التدخل يف إدارة اظتشروع تقيد  1.على أهنا استثمار مباشر وال تدخل يف حساب اإلستثمار يف احملفظة اظتالية

القروض والمساعدات الدولية  :تعرب القروض الدولية عن التزام تعاقدي بُت طرفُت أجنبيُت تلتزم فيو جهة مقرضة بتحويل قيمة ماليةإذل جهة مقًتضة لفًتة متفق عليها وبسعر فائدة ػتدد قد يكون ثابتا وقد يكون متغَتا.
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تتمثل مصادر القروض الدولية يف مصادر خاصة قد تكون ثنائية كالبنوك أو قد تكون متعددة األطراف كنادي لندن وىو عبارة عن
غتموعة من الدائنُت اطتواص ،كما قد تكون مصادر رشتية ثنائية كالبنوك اظتركزية للدول أو رشتية متعددة األطراف كاعتيئات الدولية كالبنك
العاظتي وصندوق النقد الدورل .مثلت القروض منذ تدويل التمويل الدورل يف ستينات القرن العشرين الشكل الغالب للتدفقات الرأشتالية
الدولية حىت منتصف ذتانينات القرن العشرين _ باعتبار أهنا كانت مرحلة سيطرة البنوك على عملية التمويل وعدم وصول األسواق اظتالية
للمستوى الذي يسمح عتا باإلنتشار دوليا_  ،أين دفعت أزمة اظتديونية اليت مست العديد من الدول النامية آنذاك إذل تراجع العديد من
البنوك عن منح ىكذا قروض لتزايد خطر عدم القدرة على التسديد ،يف مقابل توجو العديد من الدول اظتقًتضة أيضا لإلعتماد على
التمويل عن طريق اإلستثمار األجنيب اظتباشر كبديل للتمويل عن طريق القروض الدولية ظتا لذلك من مزايا عديدة على اقتصادياهتا .أما
اظتعونات الدولية فتعرف على أهنا كافة التحويالت اليت تتم وفق شروط ميسرة بعيدا عن القواع د و األسس التجارية السائدة وفقا لظروف
السوق .

-4-3أهمية التمويل الدولي :تتمثل أقتية التمويل الدورل فيما يلي:

15

ػتاولة توفَت رؤوس األموال الالزمة إلدتام اظتشروعات القومية اطتاصة بالدولة أو الشركات .
ختفيض البطالة يف الدول اظتستقبلة للتمويل إن مت أستغاللو بشكل صحيح.
زيادة معدل التوظيف وبالتارل حتقيق التنمية االقتصادية.
زيادة معدل النمو االقتصادي ومن مث زيادة الرفاىية لدي األفراد باجملتمع .

-5-3عناصر التمويل الدولي

نتثل النظام التمويل الدورل كنظام متكامل يضم ستسة عناصر أساسية رئيسية موضحة فيما يلي:

16

النظام النقدي الدولي :والذي يض م بدوره عدة عناصر رئيسية أ قتها العمالت الوطنية و احتياطات الدولية والعمالت األجنبية،واآلليات التنظيمية الدولية ألسعار الصرف.

المدفوعات الدولية  :واليت تعكس كل اظتعامالت اظتتعمقة بالدفع عمى اظتستوى الدورل واليت ختد م حركة البضائع وعوام ل اإلنتاجواألدوات اظتالية وتنعكس عذل ميزان اظتدفوعات اطتاص بالدولة.

 األسواق المالية الدولية :وتعٌت هذه النقطة بآليات التداول اطتاصة باألدوات اظتالية ،العملة ،القروض ،األوارق اظتالية....اخل.-الضارئب الدولية  :وتستخد كطريقة لتعبئة األموا ل عذل اظتستوى الدورل.

 اإلدارة المالية الدولية :وتدرس دولية االستثمار وادارة اظتخاطر والتمويل العابر حملدود.خاتمة
توصلت ىذه الدراسة اذل أن النظام اظتارل و النقدي الدورل يساىم بشكل أساسي يف تعزيز التمويل الدورل و ذلك من خالل أن
معا
النظام اظتارل الدورل يضع اإلطار العاظتي لالتفاقيات القانونية واظتنظمات واصتهات الفاعلة االقتصادية الرشتية وغَت الرشتية الاليت تسهل ً

التدفق الدورل لرؤوس األموال بغرض االستثمار والتمويل التجاري ،و بالنسبة لنظام النقدي الدورل ىو غتموعة القواعد و اآلليات و
التنظيمات اليت تتكفل بتسوية اظتدفوعات الدولية و تصريف أمور العالقات النقدية بُت الدول على ؿتو يدعم فعالية التجارة اطتارجية

الدولية متعدد األطراف  ،و منو يساعد النظام النقدي الدورل على إيجاد ترتيبات وأجراءات مؤسسيو يتم من خالعتا تيسَت التدفقات
النقديو ،وتسهل اظتبادالت وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدورل .
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