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الحمد هلل رب العالمين 

وبعد 
 لقد مت إعداد ىذه اؼبطبوعة لتتناسب مع اؼبتطلبات اؼببدئية للدراسة يف ؾبال اؼبالية والتجارة الدولية، و على ذلك فقد حاولت 

جاىدا التبسيط و اإلؼبام باؼبفاىيم و أسلوب العرض ما أمكن ليسهل للطالب الذي يدرس اؼبالية والتجارة الدولية ألول مرة 
 .التعامل معها

و قد ركزت ىذه اؼبطبوعة على اؼبقرر اػباص باؼبالية والتجارة الدولية وخاصة النظريات اؼبفسرة للتجارة الدولية بكل أنواعها زيادة 
على مواضيع اؼبالية الدولية، وذلك من خبلل الشرح والتفصيل يف أفكار كل النظريات التقليدية واغبديثة، مث التعريف بأقسام 
ومكونات ميزان اؼبدفوعات وتفاعبلتو مع أسعار صرف العمبلت، وأخَتا التعريف بطبيعة عمل واليات اؼبنظمات االقتصادية 

الدولية ابتداءا من صندوق النقد الدوِف ، البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت وانتهاءا باؼبنظمة العاؼبية للتجارة، و اتساقا مع اؽبدف من 
   :إعداد ىذه اؼبطبوعة فقد مت عرض اؼبادة العلمية الواردة فيها مقسمة إُف شبانية فصول كالتاِف

 محاور البرنــامج                                             
الموضـــــــــــــــــــوع الفصل 
النظريات اؼبفسرة للتجارة الدولية األول 

السياسات التجارية الثاني 

ميزان اؼبدفوعات الثالث 

أسعار الصرف  الرابع 

صندوق النقد الدوِف الخامس 

البنك الدوِف السادس 

 اعبات  السابع 

اؼبنظمة العاؼبية للتجارة الثامن 
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مقدمة 
 االقتصادي التعاون عصر يف العاَف دخل فقد ، الدوِف اؼبستوى على ىامة تطورات حدثت الثانية العاؼبية اغبرب بعد

 .االقتصادي للتكامل مشروعات اُف مشًتكة وأسواق صبركية اربادات إُف ذبارية اتفاقيات من العديدة ودرجاتو اؼبختلفة بأشكالو
 التنمية ميدان يف والفنية االقتصادية اؼبساعدات وتقدًن والتمويل النقد ؾباالت يف تعمل جديدة دولية مؤسسات ظهرت كذلك

 الدوِف، النقد وصندوق والتعمَت لئلنشاء الدوِف البنك رأسها وعلى ،االقتصادية
 الدول بُت الدولية االقتصادية العبلقات على وآثارىا الدوِف اؼبستوى على ظهرت اليت النقدية اؼبشاكل من العديد وبرزت

 . استقراراً  أكثر دوِف نقدى نظام على العثور يف اعبميع قبل من الرغبة واشتدت والنامية اؼبتقدمة
 طبيعة وفهم دراسة على اعبامعي الطالب ليعُت ،اؼبعاصرة االقتصادية اؼبشاكل ؽبذه تتعرض " اؼبالية والتجارة الدولية "وىذه اؼبطبوعة

 .عبلجها وإمكانيات أسباهبا ،اؼبشاكل ىذه
 :رئيسية شبانية فصول إُف الدراسة ىذه تقسيم رأينا ولقد

 الفصل أما ، إليها اؼبوجهة االنتقادات مث االقتصادي الفكر لتطور وفقاً  الدولية التجارة نظريات األول الفصل يتناول
 تعرضنا الفصل الرابعيف ذلك  بعد ، مث ميزان اؼبدفوعات الفصل الثالث تناولناالثاين يتعرض لدراسة السياسات التجارية، مث يف 

 يف النامية الدول مساعدة يفودوره  صندوق النقد الدوِف الفصل اػبامس إُف تطرقنا يفمث  ، وؿبدداتو االجنيب الصرف لسعر
 أخَتا منظمة مث ويف الفصل السابع  تطرقنا إُف اعبات،،  الدوِف الذي تعرض للبنكالفصل السادس يليو  ، الدولية العبلقات

 . النامية الدول على والسلبية االهبابية االقتصادية لآلثار وتقييم العاؼبية التجارة
 للمعامبلت العملي الواقع وحىت النظرية اؼببادئ من اؼبالية والتجارة الدولية مفيدة لدراسة اؼبطبوعة ىذا أن تكون اهلل من وأرجو

 . أيياً  الدولية االقتصادية
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 النظريات المفسرة للتجارة الدولية: الفصل األول
 الدولية للتجارة الكالسيكية النظرية :أوال

 الدفاع أجل من عشر، التاسع القرن وأوائل عشر الثامن القرن أواخر يف الدولية التجارة يف الكبلسيكية النظرية ظهرت
 ربقيق يف الدولة بتدخل التجاري اؼبيزان يف فائض ربقيق على يعتمد والذي التجاري الفكر عكس الدولية التجارة حرية على

 ، للنظرية الثاين اعبيل أفكار ذلك بعد مطلب، أول يف وىذا ؽبا األول اعبيل أفكار خبلل من النظرية ىذه إُف التطرق سيتم ذلك،
 .اعبيلُت أفكار تقييم وأخَتا

 الكالسيكية للنظرية األول الجيل -1
 من ؾبموعة على عنها، الناذبة العوائد وكذا الدولية، التجارة قيام ألسباب تفسَتىم يف الكبلسيكية للنظرية األول اعبيل استند لقد

  :أنبها الفرضيات
 مقايية؛ شكل يأخذ والتبادل وسلعتُت، دولتُت وجود -
 إُف يرجع ال اإلنتاج مبو أن ذلك العمل، ىو واحد عامل بواسطة عنها التعبَت ويبكن ؿبدودة، بكميات متوفرة اإلنتاج عوامل -

 العمل؛ يف تتمثل واليت اؼبتاحة العوامل إنتاجية ربسُت إُف وإمبا العوامل أحد يف الزيادة
 اؼبنتجة؛ السلع زيادة مع اإلنتاج تكاليف تغَت عدم أي التكاليف ثبات -
 التامُت؛ مصاريف أو اعبمركية الرسوم أو النقل تكاليف إنبال -
 أخرى؛ سلعة إنتاج زبفيض يستلزم ما سلعة إنتاج زيادة أن أي اإلنتاج، لعوامل الكامل التوظيف -
 الدول؛ بُت التنقل قابلية وعدم الواحدة الدولة داخل مطلقة  بصورة)العمل (اإلنتاج عوامل حركة حرية -
 واػبارجية؛ الداخلية األسواق صبيع يف التامة اؼبنافسة سيادة -

 :منهم االقتصاديُت من ؾبموعة وأفكار أراء النظرية ضمت الفرضيات ىذه أساس وعلى

 :المطلقة الميزة ونظرية سميث آدم  -
 فيما التجارية اؼبدرسة  أنصار"A. Smith"ظبيث آدم" االسكتلندي االقتصادي انتقد ، 1776 سنة األمم ثروة كتابو يف "

 سياسة أحسن باعتبارىا الدولية التجارة حرية إُف ودعا اجملال، ىذا يف يطبقوهنا كانوا اليت والسياسة اػبارجية للتجارة نظرهتم ىبص
 اؼبدرسة ىذه أنصار وحسب النفيسة، اؼبعادن صبع ىو األمم ثروة أساس أن ترى التجارية اؼبدرسة فلسفة ألن ونظرًا ، العاَف لبلدان
 اؼبيزان يف فائض وبقق الذي األمر الواردات، وتقييد الصادرات بتشجيع وذلك االقتصادية الشؤون يف الدولة بتدخل ذلك يتحقق

 اؼبيزان يف فائض ربقق أن تستطيع ال فإهنا بينها فيما تتاجر الدول صبيع أن ودبا النفيسة، اؼبعادن كميات زيادة وبالتاِف التجاري
 . األخرى الدول حساب على النفيسة اؼبعادن من مكاسب ربقق الدول بعض فإن وعليو واحد، وقت يف التجاري

 أن وأوضح الدول، ـبتلف بُت ما أو الواحدة الدولة داخل سواء العمل تقسيم إعاقة شأنو من ما كل "ظبيث ادم" انتقد كما
 أن دولة لكل يتيح الدوِف العمل فتقسيم الدوِف، العمل تقسيم نتيجة تتحقق الدول داخل العمل تقسيم من تنتج اليت اؼبزايا
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 باؼبيزة واؼبقصود مطلقة، ميزة فيها ؽبا تتوافر ال اليت تلك وتستورد مطلقة ميزة فيها سبتلك اليت السلعة وتصدير إنتاج يف تتخصص
 إلنتاجها البلزمة العمل كمية يف السلعة إنتاج تكلفة وتتمثل ـبتلفُت، بلدين يف تنتج واحدة سلعة يف تنفق تكلفة أقل ىو اؼبطلقة

 :التاِف اؼبثال على يعتمد "ظبيث آدم" فكرة  ولتوضيح ،
 .أدناه اعبدول يف اؼبوضحة للتكاليف  ، وفقاX و Y السلعتُت  تنتجانA و B  دولتُت وجود يفًتض حيث

 .العمل بساعات مقدرة سلعة كل من الوحدة إنتاج نفقات : 01 رقم جدول
 Bالبلد  Aالبلد  

 X 75 150السلعة 
 Y 120 80السلعة 

  من إعداد األستاذ:المصدر
 ساعة 75 قدرىا العمل  من كمية X السلعة  من واحدة وحدة إنتاج  يتطلبA البلد  يف أنو نبلحظ اعبدول ىذا خبلل من

 من اكرب بتكلفة أي عمل، ساعة 120 قدرىا العمل من كمية  يتطلب Y السلعة من واحدة وحدة إنتاج أن حُت يف عمل،
 X.السلعة إنتاج تكلفة
 ساعة 150 العمل قدرىا  كمية منX السلعة  من واحدة وحدة إنتاج يتطلب B البلد يف أن نبلحظ نفسو، اعبدول خبلل ومن

 تكلفة من اقل بتكلفة أي عمل، ساعة 80 قدرىا العمل من كمية  يتطلبY السلعة من واحدة وحدة إنتاج أن حُت يف عمل،
 X.السلعة إنتاج
 .السلعة إنتاج يف مطلقة  ميزةB البلد يبلك بينما  ،B بالبلد  مقارنةX السلعة إنتاج يف مطلقة  ميزةA للبلد أن يتيح سبق وفبا
Y 

 ،Y السلعة إنتاج يف B ويتخصص البلد  ،X السلعة إنتاج يف يتخصص أن A البلد مصلحة فمن اؼبطلقة اؼبيزة لنظرية ووفقا
 .بينهما فيما التبادل خبلل من الزيادة ىذه تقاسم يتم مث السلعتُت، ىاتُت من الدولتُت إنتاج يتياعف وبالتاِف

 :نبا الدولية للتجارة ىامتُت وظيفتُت يبُت أن استطاع  فقد"ظبيث آدم" قدمو الذي النموذج خبلل ومن
 إليها؛ حباجة البلد أخرى حباجة وتستبدلو احمللي، االستهبلك حاجة عن الفائض اإلنتاج لتصريف ؾباال زبلق الدولية التجارة -1
 اؼبتاجرة الدول إنتاجية من وترفع أقصاه، إُف العمل لتقسيم كنتيجة وىذا احمللي، السوق ضيق على الدولية التجارة تتغلب -2

 .السوق حجم اتساع طريق عن وذلك
 بأي تتمتع ال اليت للدول بالنسبة التخصص إُف السبيل تبُت ال أهنا عليها يؤخذ التجارة حرية  يف "ظبيث" مبادئ فإن يكن مهما
 .األخرى الدول على السلع صبيع إنتاج يف مطلقة دبيزة تتمتع اليت إُف بالنسبة أو ما، سلعة إنتاج يف مطلقة ميزة

 ىي اػبارجية التجارة ربكم اليت القواعد أن باعتبار اػبارجية، والتجارة الداخلية التجارة بُت يفرق  َف "ظبيث" فإن ذلك إُف أضف
 التبادل يف بسهولة تنتقل ال اإلنتاج عوامل أن باعتبار ذلك عكس "ريكاردو" رأى  ولقد الداخلية، التجارة ربكم اليت نفسها

  ".النسبية النفقات " بقانون اظباه فيما الفارق ىذا أوضح من أول ريكاردو كان وقد الدولة، داخل انتقاؽبا مثل اػبارجي
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 :النسبية الميزة ونظرية ريكاردو دافيد -
 يف وذلك "ظبيث آدم" نظرية على  بالرد" "D. Ricardo"ريكاردو ديفيد" االقبليزي االقتصادي قام عشر التاسع القرن يف

 اؼبيزة  قانون "ريكاردو" بُت كتابو من السابع الفصل ويف 1817 عام "واليرائب السياسي االقتصاد مبادئ" اؼبشهور كتابو
  .الدولية التجارة يف النسبية
 القاعدة تلك وبدد لكنو معينة، سلعة إنتاج يف ما لبلد مطلقة ميزة تعطي اؼبطلقة النفقات أن  يف "ظبيث آدم" "ريكاردو" ويوافق
 ومن الدول، ـبتلف بُت التجارة قيام تفسر ال اؼبطلقة النفقات قاعدة فإن اػبارجية للتجارة بالنسبة أما الداخلية للتجارة بالنسبة

 .النسبية للنفقات نظريتو يف "ريكاردو" ربليل بدأ ىنا
 بتكلفة تنتجها اليت السلعة وتصدير إنتاج يف تتخصص أن دولة ألي يبكن اغبرة التجارة ظروف ظل يف فإنو النظرية، ؽبذه وطبقا
 أقل ىي النسبية باؼبيزة واؼبقصود ، نسبية ميزة فيها ؽبا تتوافر ال اليت أي أكرب نسبية بتكلفة تنتجها اليت السلعة وتستورد أقل، نسبية
 لشرح عدديا مثاال "ريكاردو" قدم ولقد ـبتلفُت، بلدين يف إنتاجها يتم أخرى بسلعة مقارنة واحدة سلعة يف تنفق نسبية تكلفة

  :التاِف اعبدول يبينو كما والنسيج النبيذ نبا سلعتُت ناتنتج اللتُت والربتغال اقبلًتا من كل فأخذ نظريتو،
 .العمل بساعات مقدرة والنسيج النبيذ من وحدة كل إنتاج نفقات : 02 رقم جدول

Source: Michel Rainelli، le commerce international، la Decouverte، 7 édition، Paris، 2000، p. 

43. 

 فإن اؼبطلقة اؼبيزة نظرية فحسب وعليو باقبلًتا، مقارنة مًعا السلعتُت إنتاج يف مطلقة ميزة ؽبا الربتغال أن نبلحظ أعبله اعبدول من
 نظرية حسب فبكنة أهنا إال البلدين، بُت النشوء فبكنة غَت الدولية التجارة فإن وبالتاِف مًعا، السلعتُت إنتاج يف يتخصص الربتغال

 :أن حيث بلد كل يف السلعتُت إلنتاج النسبية النفقات يف االختبلف بسبب وىذا النسبية اؼبيزة
 إنتاج تكلفة أن أي، 0.89= 80/90=  النسيج إنتاج تكلفة /النبيذ إنتاج تكلفة : ىي الربتغال يف للنبيذ النسبية التكلفة -

 .النسيج من واحدة وحدة إنتاج تكلفة من 0.89 تعادل الربتغال يف النبيذ من واحدة وحدة
 وحدة إنتاج تكلفة أن أي 1.2 = 120/100=  النسيج تكلفة /النبيذ إنتاج تكلفة : ىي اقبلًتا يف للنبيذ النسبية التكلفة -

 .النسيج من واحدة وحدة إنتاج تكلفة من 1.2 تعادل اقبلًتا يف النبيذ من واحدة
 مث ومن ،(  0.89 1.2)  اقبلًتايف عليو ىي فبا أقل الربتغال يف للنسيج بالنسبة النبيذ إنتاج تكلفة تكون ذلك، على وبناءا
 اقبلًتا، يف إنتاجو تكلفة من أقل نسبية بتكلفة تنتجو ألهنا النبيذ وتصدير إنتاج يف تتخصص أن الربتغال مصلحة من تكون

 تكلفة من اقل نسبية بتكلفة تنتجو ألهنا النسيج، إنتاج يف تتخصص أن اقبلًتا مصلحة من أن توضيح يبكن نفسها وبالطريقة
 .الربتغال يف النسبية إنتاجو

الربتغال اقبلًتا   
 90 100النسيج 
 80 120النبيذ 
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 كانت النسيج من بوحدة عمل ساعة 80 تكلفها ،النبيذ من واحدة وحدة دببادلة الربتغال قامت فإذا ،"ريكاردو" وحسب
 النسيج من وحدة دببادلة اقبلًتا قامت ما وإذا ،عمل ساعات 10 سًتبح ؿبليا، تنتجها بقيت لو عمل ساعة 90 ستكلفها
 ساعة 20 بذلك وتربح ؿبليا، تنتجها بقيت لو عمل ساعة 120ستكلفها  كانت النبيذ من بوحدة عمل ساعة 100 تكلفها

 .عمل
 ؾبموعة تنتجان دولتُت بُت التجاري التبادل لقيام والكايف اليروري الشرط أن يتيح ،"ريكاردو" لنظرية  العرض ىذا خبلل ومن
  .ألخرى دولة من السلع ىذه إلنتاج النسبية النفقات زبتلف أن ىو ذاهتا السلع من

 يف الطلب عامل أنبلت أهنا أنبها النتقادات تعرضت أهنا إال الدولية، التجارة قيام أسباب تفسَت يف النظرية ىذه إسهامات ورغم
 مقابل سلعة من وحدة افًتضت أهنا حيث الدولتُت، بُت الفعلية التبادل معدالت ربديد صعوبة إُف يؤدي فبا األسعار، ربديد
 الدول بُت الدولية التجارة من اؼبكاسب هبا تتوزع اليت الكيفية ربديد يف قدرة النموذج عدم وبالتاِف أخرى، سلعة من وحدة

 . اؼبتاجرة
 المتبادل الطلب ونظرية ميل ستيوارت  جون -
 يف توقف فقد التجارة، يف اؼبشًتكتُت الدولتُت بُت التجاري للتبادل معينة نسبة أو معُت سعر ربديد يتم كيف "ريكاردو" يفسر َف

 بُت تقع التجاري التبادل من نسبة أي عند التجارة، من مكاسب ربقق الدول أن مفادىا اليت النقطة عند التجارة لقيام تفسَته
 .ربديد دون التجاري التبادل قيام عليها بناءا يتم اليت الفعلية النسبة بقيت وؽبذا حدة، على دولة كل يف الداخلية التبادل نسب

 النسبية النفقات قانون ربليل يف كبَتا دورا لو كان الذي J. S. Mill ميل ستيوارت جون" االقتصادي اؼبسالة ؽبذه تنبو لقد
 التبادل نسبة عندىا تستقر اليت النقطة ربديد يف من البلدين كل طلب أنبية إبراز ويف الدولية، التجارة يف التبادل بنسبة وعبلقتو
 الدولة منتجات على دولة كل جانب من اؼبتبادل الطلب أساس على وبدد التبادل الدوِف معدل فإن النظرية ؽبذه فوفقا الدوِف،

 ىو الدولية، التجارة يف التوازن وبقق الذي التبادل معدل حيث الدوليُت، والعرض الطلب نبا عاملُت على يتوقف أنو أي األخرى،
 وارداهتا قيمة لدفع دولة صادرات كل قيمة تكفي عندما أي متساوية، دولة كل وواردات صادرات قيمة هبعل الذي اؼبعدل ذلك
 . "اؼبتبادل الطلب" بقانون "ميل" اظباه ما وىذا األخرى الدولة من

 يف للعمل النسبية التكلفة على الًتكيز من بدال الدولتُت، يف للعمل النسبية الكفاءة اختبلف على ىذه نظريتو  يف"ميل"ركز ولقد
 يف االختبلف إلظهار اإلنتاج كمية يثبت فإنو النسبية النفقة مفهوم يوضح لكي األخَت فهذا ، "ريكاردو" فعل كما منهما كل

 .اؼبردودية أو اإلنتاج يف الفرق ليظهر العمل كمية بتثبيت  فيقوم "ميل" بينما التكلفة،
 ومرونة األخرى الدولة ناتج على الدولة طلب قوة على يتوقف ذلك فإن ،"ميل" عند الدوِف التبادل معدل ربديد كيفية عن أما
 يف السلعتُت بُت الداخلي التبادل ومعدل األوُف الدولة يف للسلعتُت الداخلي التبادل دبعدل الطلب ىذا يتحدد حيث الطلب، ىذا

 طلب أكرب صاحب وبظى بينما األصغر، الطلب صاحب إُف الدولية التجارة من األكرب اؼبكاسب تعود وبالتاِف الثانية، الدولة
 .  والعكس صحيح بالسعر، مقارنة قليلة بكمية يتغَت طلبها اليت أي أقل مرونة ذات الدولة لصاٌف التبادل ويبيل األقل، باؼبكاسب
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 حالة ففي اؼببادلة، أطراف تكافؤ الفًتاضها وىذا الواقع، عن ابتعدت قد النظرية أن يتبُت "ميل" لنظرية العرض ىذا خبلل ومن
 أن إُف إضافة الدوِف، التبادل نسبة ربديد يف دور اؼبتبادل للطلب يكون ال أن اؼبمكن فمن متكافئة غَت دول بُت دوِف تبادل

 اعبيل ظهر وؽبذا ، للنظرية قيدا يعد الدوِف التبادل معدل لتحقيق الدولتُت من كل وواردات صادرات قيم بُت التكافؤ اشًتاط
 .ما يلي يف تناولو سيتم ما وىذا للنظرية األول اعبيل بو قام ما إلسبام ؿباولة يف الكبلسيكية للنظرية الثاين

 )النيوكالسيك (الكالسيكية للنظرية الثاني الجيل - 2
 ؽبذا تدعيما تأيت فنتائجو وبالتاِف األول اعبيل رظبو الذي الليرباِف اؼبسار ضمن الكبلسيكية للنظرية الثاين اعبيل ربليل يندرج
 انطبلق نواة تكون القيمة يف جديدة نظرية بدؽبا ويطرح السلعة، لقيمة كمحدد العمل نظرية على االعتماد يرفض أنو غَت النهج،

 .ـبتلفة بأدوات يفسرونو أهنم إال طرفهم من مقبوال يبقى "ريكاردو"ل النسبية اؼبزايا قانون فإن ولذلك النيوكبلسيكي، التحليل
 :يف زبتلف أهنا إال الكبلسيكية النظرية عليها قامت اليت الفروض على النيوكبلسيكي التحليل ويعتمد

 اؼبال؛ ورأس العمل ونبا إنتاج عامل من أكثر  وجود -
 معينة سلعة إنتاج يف اؼبستخدمة التقنية لكن بلد كل يف نفسها ىي التقنيات وىذه سلعة، كل إلنتاج تقنيات عدة  وجود -

 اإلنتاج؛ عوامل أسعار اختبلف بسبب ألخر، بلد من زبتلف
 .بلد كل يف األذواق سباثل النظرية تفًتض ذلك إُف  باإلضافة -

 :خبلل من النيوكبلسيكي التحليل إُف التطرق وسيتم

 :البديلة الفرصة تكلفة نظرية -
 نظرية عليو فرضتها اليت ريكاردو من القيود"ل النسبية اؼبيزة قانون ربرير من 1936 عام" G. Habrler"ىابرلر" استطاع "  "
 الفرصة تكلفة بنظرية واستبداؽبا سلعة إنتاج حساب تكلفة يف العمل كمية باستخدام تتعلق اليت تلك وخاصة للقيمة، العمل

 اليت الثانية السلعة كمية دبقدار وإمبا إنتاجها يف اؼببذول العمل بكمية تقاس ال معينة سلعة إنتاج تكلفة أن على تؤكد واليت البديلة،
 فإن الدولة وبالتاِف ، األوُف السلعة من إضافية وحدة إلنتاج االقتصادية اؼبوارد من كافية كمية ربرير أجل من وذلك هبا، ييحى

 الفرصة تكلفة فإن "ىابرلر" وحسب إنتاجها يف نسبية دبيزة تتمتع السلع إلحدى البديلة الفرصة تكلفة يف بالبفاض تتمتع اليت
 يبكن وعندئذ أخرى، سلع إنتاج يف ؼبزاياه بالنسبة معينة سلعة إنتاج يف معُت، بلد هبا يتمتع اليت اؼبزايا دبقارنة تسمح ىذه البديلة

 كل داخل يف السلع أسعار بأن "ىابرلر" يييف كما  اؼبستخدمة النموذجية للسلعة بالنسبة السلع صبيع استبدال تكلفة تقارن أن
 من الكسب وبقق أن يستطيع السلع ىذه إنتاج يف نسبية دبيزة يتمتع الذي والبلد السلع، ىذه استبدال نفقات مع تتناسب دولة
 .معا البلدين يف والطلب العرض قوى تبلقي بواسطة يتحدد الدوِف التبادل معدل أن إذ الدوِف، التبادل وراء

 النسبية النفقات اختبلف أسباب تفسَت من تتمكن َف أهنا أنبها انتقادات عدة إليها وجهت أهنا إال النظرية، ىذه إسهامات ورغم
 .تفسَته إُف اإلنتاج لعوامل النسبية اؼبيزة نظرية سعت ما وىذا الدول، بُت
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 :اإلنتاج لعوامل النسبية الميزة نظرية -
 .B" "أولُت"  تلميذه " بعده من مث 1919  سنةR. Heksher"ىكشر" من كل مسانبة إُف النظرية ىذه صياغة تعود

Ohlin" "سامويلسن بول" االقتصادي بعدنبا من طورىا مث ، 1933 سنة"P.Samuelson    1941 سنة .
 فكرة وطرحا نقد، من ؽبا وجو ما مع الكبلسيكية النظرية فروض بتحليل "و أولُت ىكشر" السويديان االقتصاديان قام ولقد

 يف الدول بُت التفاوت ىو اػبارجية التجارة قيام سبب أن النظرية ىذه ترى حيث اإلنتاج، لعوامل النسبية الوفرة يف االختبلف
 يف وبالتاِف اإلنتاج عوامل أسعار يف اختبلفا ىبلق أن شأنو من التفاوت وىذا منها، كل يف اؼبختلفة اإلنتاج عوامل وفرة مدى
 التجارة فإن وىكذا، الدول ـبتلف بُت التجارة قيام يربر فبا اإلنتاج، عوامل من السلع ربتاجو ما الختبلف  نظرا اؼبنتجات، أسعار
 أساس على تقوم وإمبا ،"ريكاردو"نظرية  بو جاءت ما حسب اإلنتاج تكاليف يف النسيب االختبلف أساس على تقوم ال الدولية

 .الدول بُت اإلنتاج عوامل ألسعار النسيب االختبلف
 الذي اؼبنتج ويصدر سيتخصص بلد كل فإن البلدين، بُت حرا التبادل كان إذا أنو ترى" أولُت و ىكشر"نظرية  فإن ىنا ومن

 اإلنتاج عامل من كميات إنتاجو يف يستعمل الذي اؼبنتج ويستورد نسبيا، الوافر اإلنتاج عامل من أكرب كميات إنتاجو يتطلب
 .الدول ـبتلف يف اؼبتوافرة اإلنتاج لعوامل تبادل مباشرة غَت بطريقة للمنتجات ىو الدوِف فالتبادل وهبذا نسبيا، النادر
 ما سلعة سعر ارتفاع أن األخَت ىذا بُت إذ ، 1948 سنة "سامويلسن" االقتصادي قبل  من"أولُت و ىكشر" نظرية طورت ولقد
 أسعار تعادل" حول نظريتو إُف ذلك أدى وقد إنتاجها، يف بكثافة يستخدم الذي اإلنتاجي العنصر سعر ارتفاع إُف يؤدي أن يبكن

 فإن اإلنتاج عوامل يف الوفرة على القائمة النظرية ؽبذه ووفقا ،"سامويلسن – أولُت –ىكشر نظرية باسم عرفت  اليت"اإلنتاج عوامل
 حر التبادل كان إذا أنو أي الدول، بُت اؼبتجانسة اإلنتاج لعوامل واؼبطلقة النسبية األسعار معادلة إُف يؤدي الدولية التجارة قيام
 يف اؼبوظفة اإلنتاج عوامل أسعار تتعادل وبذلك السلع، أسعار بُت الفوارق كبَت حد إُف تقليص على يعمل ىذا فإن الدول بُت

 . إنتاجها
 من العديد واجهت أهنا إال الدول بُت النسبية النفقات يف االختبلف أسباب تفسَت يف النظرية، ىذه إسهامات من الرغم وعلى

 :أنبها االنتقادات
 استبعادىا إُف إضافة ، العوامل ىذه يف النوعي االختبلف ذلك يف مهملة اإلنتاج لعوامل الكمي االختبلف على ترتكز النظرية أن
 دول بُت الواحدة للسلعة اإلنتاج دوال تشابو النظرية ىذه تفًتض حيث التكنولوجي، التقدم عنها ينشأ الذي والتطوير البحوث أثر

 بينهم ومن النظرية ىذه صحة من للتأكد تطبيقية دبحاوالت االقتصاديُت من العديد قام االنتقادات ؽبذه وكنتيجة اؼبختلفة، العاَف
. "ليونتيف" األمريكي االقتصادي

 :)ليونتيف لغز "(و أولين هكشر" لنظرية التجريبي االختبار  -
 النظرية بو جاءت ما " بتطبيق  وذلك"وأولُت ىكشر" نظرية باختبار 1954 سنة W. Leontef ليونتيف" االقتصادي قام

 صادرات من 1947 بيانات استخدام خبلل من ؽبا اؼبكونة اإلنتاج لعوامل بتحليلو وىذا األمريكية، الدولية اؼببادالت على
 ،"وأولُت ىكشر"نظرية  بو جاءت ما مع تتفق والواردات الصادرات ىذه كانت إذا ما ؼبعرفة األمريكية، اؼبتحدة الواليات وواردات
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 اؼبال رأس كثيفة السلع بتصدير تقوم أن هبب وبالتاِف اؼبال رأس يف بوفرة تتمتع األمريكية اؼبتحدة الواليات أن أساس على وىذا
 رأس ارتفاع ،األمريكي والواردات الصادرات ؽبيكل دراستو يف الحظ قد "ليونتيف"االقتصادي إن إال العمل، كثيفة السلع واستَتاد

 . "وأولُت ىكشر" نظرية ميمون مع يتناقض ما وىو األمريكية، الصادرات يف العمالية الكثافة وارتفاع األمريكية الواردات يف اؼبال
 األخرى األسباب ربديد خبلل من الدولية التجارة تفسَت يف احملاوالت من العديد "ليونتيف" دراسات نتائج ولدت ولقد

 .اإلنتاج عوامل يف الندرة أو الوفرة أساس على القائمة تلك غَت الدول، بُت لبلختبلف

 :الكالسيكية النظرية تقييم -3
 وكذا األخَتة ىذه أساسها على تقوم اليت والشروط الدول، بُت القائمة الدولية التجارة مبوذج فهم الكبلسيكية النظرية حاولت لقد

 من جملموعة تتعرض جعلتها اعبوانب من ؾبموعة أغفلت النظرية أن إال مفكريها ؾبهودات من الرغم وعلى عوائدىا، تفسَت
 .للنظرية والثاين األول اعبيل أفكار تقييم سيحاول ما يلي خبلل ومن للنظرية، والثاين األول اعبيل أفكار مشلت االنتقادات

 :للنظرية األول الجيل أفكار تقييم -
 من للعديد تعرضت أهنا إال الدولية، التجارة قيام أسباب لتفسَت ؿباوالهتا رغم األول اعبيل أفكار فإن سابقا، ُأشَت كما

 :يلي فيما إصباؽبا يبكن واليت االنتقادات

 إنتاجها، يف اؼببذول العمل بكمية تتحدد السلعة قيمة أن دبعٌت القيمة،- العمل نظرية على الكبلسيكية النظرية اعتمدت -
 للسلعة اغبقيقية القيمة قياس يبكن ال ولذلك عديدة، إنتاج عناصر تكوينها يف يدخل السلعة أن يظهر الواقع أن إال

 حد يف العمل عنصر أن إُف إضافة ألخرى، سلعة من زبتلف العمل ىذا نسب الن ،إنتاجها يف اؼببذول العمل بكمية
 .اؼباىر غَت والعمل اؼباىر العمل فهناك متجانس غَت ذاتو

 على يقوم الدوِف اعتربت التبادل ألهنا ،التبسيط يف باؼببالغة الدولية للتجارة تفسَتىا يف الكبلسيكية النظرية اتسمت -
 اؼبصدرة الكميات تقيم خبللو من التجارية والذي اؼببادالت يف النقدي العامل بذلك وذباىلت اؼبقايية، أساس

 بُت وتقوم السلع من بالعديد هتتم الدولية التجارة أن حُت يف دولتُت وسلعتُت وجود النظرية افًتضت كما واؼبستوردة،
 . الدول ـبتلف

 فقد التجارة، ديناميكية بشرح اىتمامها من أكثر الدولية، التجارة من اؼبكاسب بتوضيح الكبلسيكية النظرية اىتمام  كان - 
 ربقق النسبية اإلنتاج تكاليف يف االختبلف أن كيف وأوضحت الدول، رفاىية على التجارة قيام أثر شرح يف النظرية قبحت

 . الدول بُت النسبية اإلنتاج تكاليف اختبلف وراء السبب تفسَت من تتمكن ولكنها َف الدول، بُت التجارة قيام عند مكاسب
 قدرة إُف يشَت الواقع أن حُت يف السلع، تبادل بدراسة اكتفت لذا اػبارج، إُف اإلنتاج عوامل انتقال صعوبة النظرية  افًتضت - 
 .اغبدود عرب التنقل على العناصر ىذه
 التكاليف وىذه اإلنتاج، يف التوسع مع تزداد فالتكاليف الواقع مع يتناقض االفًتاض وىذا التكاليف، ثبات النظرية  تفًتض - 

 التكاليف وىذه التكاليف تناقص إُف اغبجم ظهور اقتصاديات يؤدي قد أخرى جهة ومن ،اؼبيزة تفقد أن شأهنا من اؼبتزايدة
  .ميزة تولد أن شأهنا من اؼبتناقصة
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 .الدولية التجارة رحبية على تؤثر أن يبكن اؼبتاجرة الدول بُت السلع نقل تكاليف من الرغم على النقل تكاليف النظرية أنبلت -
 :للنظرية الثاني الجيل أفكار  تقييم -

 :أنبها انتقادات عدة واجهت أييا ىي أهنا إال األول، للجيل اؼبوجهة لبلنتقادات كنتيجة كانت النظرية ىذه أن من الرغم على
 ىناك ولكن العوامل، عرض يف االختبلف عن الناذبة تلك وىي الدولية، التجارة من ؿبدودا جانبا إال تفسر ال النظرية ىذه أن- 

 ىذا؛ االختبلف حيث عنصر من تتقارب دول بُت قائم الدولية التجارة من كبَت جزء
 حيث من الدول كل يف واحد االقتصادي اؽبيكل أن تفًتض أهنا إذ اؼبتخلفة، والدول اؼبتقدمة الدول بُت تفرق ال النظرية أن - 

  ذلك؛ خببلف يشَت والواقع التكيف، على وقدرتو مرونتو
 اإلنتاج، عوامل ومبو ىيكل يف التطور على تأثَته ومدى الزمن االعتبار بعُت تأخذ ال فهي السكون، طابع عليها يغلب النظرية- 

 اؼبستقبل؛ يف كذلك يعد ال قد اليوم ميزة يعد ،فما النسبية اؼبزايا تغَت إلمكانية تتعرض َف أهنا كما
 اؼبنتجات تنوع ظاىرة النظرية أنبلت أن كما االحتكارية، اؼبنافسة ظل يف السلع وتبادل إنتاج االعتبار بعُت تأخذ ال النظرية  -

 . التامة اؼبنافسة ظل يف يتم السلع وتبادل إنتاج أن بافًتاضها الدولية التجارة قيام يف وأثرىا
 ىذه عجزت إذ الديناميكية العناصر تنقصها والثاين، األول ليهايبج الكبلسيكي الفكر نظريات أن سبق، ما كل من ويتيح

 العاؼبي، االقتصاد عرفها اليت التغَتات ظل يف الدولية التجارة قيام ألسباب تفسَت تقدًن على قادرا مبوذجا تيع أن من النظريات
 االقتصادية، التكتبلت عدد وتزايد اإلقليمي التكامل ظاىرة تنامي الدولية، التجارة على اعبنسيات متعددة الشركات ىيمنة من

 على تعمل الدولية التجارة تفسَت يف جديدة اذباىات ظهرت التطورات ؽبذه منها ومواكبة والتكنولوجية، اؼبعلوماتية الثورة ظهور
 :ما يلي يف إليو التطرق سيتم ما ىي االذباىات ىذه الدوِف، التبادل يف الديناميكية العناصر إدخال

 :الدولية التجارة تفسير في الحديثة النظريات :ثانيا
 ومن اغباِف، الدوِف التبادل خصوصيات تفسَت يف السابقة النظريات عرفتو الذي اليعف إُف راجع اغبديثة النظريات ظهور إن

 التامة غَت اؼبنافسة مث ، التكنولوجي بالعامل بدءا اػبصوصيات ىذه تناولت اليت النظريات أىم إُف التطرق احملور سيتم ىذا خبلل
 .اعباذبية مبوذج وأخَتا ، اغبجم اقتصاديات ذلك بعد، و

 :الدولية والتجارة التكنولوجي العامل -1
 حياة دورة ونظرية التكنولوجية الفجوة نظرية أثبتتو ما وىذا للدول، التصدير مزايا اكتساب يف مهم عامل التكنولوجي العامل يعترب
 .اؼبنتج
 :التكنولوجية الفجوة نظرية - 
 يف التشابو ذات الدول أن ،1961 عام يف مبلحظتو عند وىذا التكنولوجية الفجوة نظرية مؤسس " "J. Posner"بوسنر" يعترب

 طرق ابتكار أن حيث "واولُت ىكشر" نتائج مع تناقض وجود إُف يؤدي ما وىذا بينها، فيما التجاري بالتبادل تقوم اإلنتاج عوامل
 أن حيث هبا، تتمتع اليت اإلنتاج عوامل نسب عن النظر بغض مصدرة تكون أن الدول بعض يبكِّن جديدة، سلع إنتاج يف جديدة
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 لنموذج تفسَته يف  "بوسنر" اعتمد ولقد،  اؼبعٍت القطاع سلع يف التصدير احتكار ؽبا يكون بأن ؽبا يسمح التكنولوجي  تفوقها
 : نبا مصطلحُت التكنولوجية الفجوة

 اػبارج؛ يف استهبلكها وبداية األم، الدولة يف السلعة إنتاج بداية بُت الزمنية الفًتة تلك وىي :الطلب فجوة - 
 .اػبارج يف إنتاجها وبداية األم الدولة يف اعبديدة السلعة إنتاج بداية بُت الفًتة تلك وىي :التقليد فجوة - 

 ذات أو أفيل جودة ذات منتجات أو جديدة منتجات السوق يف تطرح تكنولوجيا اؼبتفوقة الدول فإن النموذج ىذا وحسب
 الدول، من بغَتىا مقارنة احتكارية مزايا باكتساب ؽبا تسمح اقل، تكلفة
 اؼبنتجون يستجيب أن قبل احملاكاة بفعل السلعة يطلبون األجانب اؼبستهلكُت ألن الدول، بقية إُف اؼبنتج ىذا تصدير من سبكِّنها
 وتصدير إنتاج يف مؤقت باحتكار تتمتع التكنولوجي التفوق صاحبة الدول تبقى ومنو اؼبستوردة، السلعة على الطلب ؽبذا احملليون
 ىذه إنتاج توسع مع لكن التقليد، فجوة من أكرب الطلب فجوة دامت ما األخرى الدول إُف التكنولوجي، التقدم ذات السلع
 . االحتكار يزول وبالتاِف اؼبستوردة الدول يف اؼبنتوج نفس إنتاج يبكن عندئذ النمطي، شكلها اإلنتاجية العملية تأخذ السلعة

 تستمر أن خبللو من يبكن الذي الزمٍت واؼبدى التكنولوجية، الفجوة حجم بيان من تتمكن َف أهنا النظرية ىذه على يؤخذ وما
 يف اؽبام العامل األجور تعترب إذ للواقع، النموذج مبلءمة عدم بينت دراسات عدة ىناك أن إُف إضافة زواؽبا، قبل الفجوة تلك

 أو التجديدات إُف تؤدي اليت األسباب ما: السؤال عن اإلجابة يستطع َف النموذج أن كما الطويل، اؼبدى يف التجارة مبط ربديد
 هبا؟ تنتشر اليت والكيفية االخًتاعات

 :المنتج حياة دورة نظرية  -
 العتمادىا وىذا ،"بوسنر "لنظرية امتداد 1966 عام " R. Vernone "فرنون" لبلقتصادي اؼبنتج حياة دورة نظرية تعترب  

 والكيفية االبتكارات إُف تؤدي اليت األسباب ربليل على تعمل النظرية ىذه أن إال التكنولوجي، الفارق يف اؼبتمثل اؼببدأ نفس على
 .الدولية التجارة قيام يف حياتو ودورة اعبديد اؼبنتوج دور على باعتمادىا هبا، تنتشر اليت

 دورا يعطيها فبا األمريكية اؼبتحدة الواليات يف مستمر بشكل ينطلق التكنولوجي التفوق أن ىذه نظريتو يف "فرنون" افًتض ولقد
 إُف األمريكية اؼبتحدة الواليات من تنتقل فإهنا اؼبنتجات ىذه هبا سبر مراحل وعرب وتصنيعها، اعبديدة اؼبنتجات تطوير يف رياديا

:  ىي مراحل أربعة إُف اؼبراحل ىذه قسم  "فرنون" فإن وؽبذا خارجها،
 سوقو إُف يوجو وؽبذا مرتفعة، وبتكاليف ؿبدودة بكميات اؼببتكر البلد قبل من ينتج اؼبنتوج اؼبرحلة ىذه يف :االنطالق مرحلة 1- 

 يد يتطلب وإنتاجو اؼبنتوج مبو فان وبالتاِف التكنولوجية بالكثافة اؼبرحلة ىذه تتميز كما فيو، الشرائية القدرة الرتفاع نظرا الداخلي
 جدًّا؛ ؿبدود اػبارج إُف تصديره هبعل فبا كبَت، غَت عليو والطلب مرتفعة تكون اعبديد اؼبنتوج أسعار فإن لذا اؼبهارة، عالية عاملة
 إنتاجو تكاليف وتنخفض فأكثر، أكثر متزايدة بصفة إنتاجو وهبري اؼبنتوج، على الطلب يزداد اؼبرحلة ىذه يف :النمو مرحلة 2 -

 اؼبؤقت الحتكاره نتيجة للمنتج مصدر اؼببتكر البلد هبعل الذي األمر وخارجيا، داخليا عليو الطلب يياعف فبا أسعاره وبالتاِف
 ىذه منتصف يف النامية الدول تظهر حُت يف عجز، حالة يف) اؼبقلدة (اؼبصنعة للدول التجاري اؼبيزان يظهر بينما للتكنولوجيا،

 اعبديد؛ للمنتوج مستوردة اؼبرحلة
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 يتمركز وبالتاِف سعرية، تكون اؼبنافسة فإن لذا عادية، والتكنولوجية منمطا اؼبنتوج يكون اؼبرحلة ىذه يف :النضج مرحلة3 -
 اؼبقلدة الدول بينما مستوردة اؼببتكرة الدول فتصبح اإلنتاج، تكاليف لتخفيض وىذا اؼبنخفية األجور ذات الدول يف اإلنتاج
 .مصدرة
 ىذه لذا تشَت الشركات، عبميع متاحة والتكنولوجية وعاديا تنميطا أكثر اؼبنتوج يصبح اؼبرحلة ىذه يف :االنحدار مرحلة4 -

 الدول تظهر حيث العاملة، اليد وفرة بسبب فيها اإلنتاج تكاليف البفاض نتيجة وىذا النامية الدول يف التصدير ببداية اؼبرحلة
 .واؼبقلدة اؼببتكرة للدول للمنتوج مصدرة النامية

: المنتج حياة دورة نظرية حدود - 
 التوزيع تفسَت من تتمكن وَف الصناعية، كالسلع االستهبلكية السلع بعض على الدوِف اإلنتاج لتوزيع تفسَتىا يف النظرية ركزت
 التخصص من عالية درجة تتطلب اليت السلع أن ذلك إُف أضف القصَتة، اغبياة دورة ذات كالسلع األخرى للسلع الدوِف

 . اؼبنتج حياة دورة نظرية عليها تنطبق ال الكبَتة اإلنتاج تكاليف ذات السلع أو الصيدالنية، كالسلع
 حياة مراحل من معينة مرحلة يف النامية الدول إُف الصناعية األنشطة انتقال أن من تتوقع النظرية كانت إذا فإنو أخرى جهة ومن

 .اليوم الدول ىذه هتميش أسباب تبُت َف فإهنا الدولية األسواق يف اندماجها زيادة من يبكنها اؼبنتج،

 :الدولية والتجارة التامة غير المنافسة - 2
 غَت األسواق أن قبد الواقع يف لكن التامة، اؼبنافسة سيادة فرض على يقوم الكبلسيكية التجارة لنظريات الرئيس اؽبيكل إن

 .الدولية التجارة هبا تتأثر االحتكار من متنوعة أشكال فهناك الراجح، الشكل ىي التنافسية
 :الطلب هياكل تشابه نظرية -

  ،B. Lindert"ليندر" لبلقتصادي بالنسبة بينها فيما الدخول تقارب إُف يعود اؼبتقدمة الدول بُت اؼبتشاهبة السلع ذبارة مبو فإن
 اؼبتشاهبة اؼبنتجات يف للتجارة كبَت مبو إُف يؤدي فبا كبَت، الطلب بنية يف التشابو كان كلما متقاربة الدخول كانت كلما حيث

 الصنف، نفس إُف تنتمي سلع تنوع على متشاهبتُت دولتُت بُت ما الدوِف التبادل يتم إذن الدخل، حيث من اؼبتقاربة الدول بُت
الدول  ىذه كانت كلما تزداد التبادل فرص فإن ذلك إُف باإلضافة للقطاعات داخلي تبادل عن عبارة ىنا فالتجارة وبالتاِف
 . اؼبتوسط الدخل حيث من متقاربة

 :الصناعة نفس ضمن التجارة -
 ىي الدولية التجارة يف الصفقات أكثر أن كما متجانس، وليس الشيء بعض ومتمايز متنوع اؼبتقدمة الدول إنتاج أكثر إن

 نفسها السلعة الدول بعض تصدر خبلؽبا من الصناعة واليت نفس ضمن ذبارة وتسمى الصناعة، نفس ضمن ؼبنتجات مبادالت
 جديدة ؾبموعة تطوير إُف االقتصاديُت  منالعديد دفعت الصناعة نفس ضمن للتجارة النسبية األنبية لزيادة تستوردىا، ونظرا اليت
 تستوردىا؟ اليت نفسها السلعة الدول بعض تصدر  ؼباذا:التاِف السؤال على لئلجابة النماذج من
 "Krugman كروغمان  بول" و"K. Lancaster"لونكاسًت" قبل من الواحدة الصناعة نفس ضمن التجارة مبوذج طور لقد

" " "P ىلفمان"و  "Halpman" " ظل يف  تتم "و أولُت ىكشر" مبوذج   يف التجارة أن حيث ، 1989 سنة منذ وغَتىم 
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 ظل يف تتم فإهنا الصناعة نفس ضمن التجارة أما اإلنتاج، عوامل اختبلف أو النسبية اؼبيزة أساس على وتقوم التامة اؼبنافسة
 أكرب تكون النسبية اؼبيزة أساس على التجارة فإن لذا اغبجم، واقتصاديات اؼبنتجات تنوع أساس على وتقوم االحتكارية اؼبنافسة
 الصناعية االقتصاديات بُت أكرب تكون الصناعة نفس ضمن التجارة أما كبَتا، الدول بُت اإلنتاج عوامل اختبلف يكون عندما

 . اإلنتاج وعوامل اغبجم يف تتشابو اليت
 يف اغبجم اقتصاديات اؼبختلفة، بينما الصناعات بُت التجارة لنمط  كمحدد "و أولُت ىيكشر" مبوذج حسب النسبية اؼبيزة وتعترب

 .اغباضر الوقت يف وبدث الدولية التجارة من النوعُت وكبل الصناعة نفس ضمن التجارة تزيد اؼبتنوعة اؼبنتجات
 يف الصناعة نفس ضمن التجارة صفقات أكثر أن حيث ،"وأولُت ىكشر" مبوذج مع تعارضو قلة ىو النموذج ىذا من يبلحظ وما

 اؼبكسيك، من اغبواسيب األمريكية اؼبتحدة الواليات تستورد اؼبثال سبيل اإلنتاج، فعلى عناصر اختبلف أساس على تقوم اغبقيقة
 . مكسيكية بعمالة مصنعة حواسيب قطع إُف إضافة ماىرة أمريكية بأيدي حواسيب مصنعة قطع الواردات ىذه تشمل وقد

 :الدولية والتجارة الحجم اقتصاديات -3
 اإلنتاج، بزيادة السلعة تكلفة تنخفض حيث ؽبا، اؼبقابل اإلنتاج وحجم التكلفة بُت العبلقة عن اغبجم اقتصاديات فكرة تعرب

 إنتاج أن فرض على "وأولُت ىكشر" نظرية  بنيت ولقد ، الفكرة ؽبذه نبو من أول " "A. Marshall" مارشال  الفرد" ويعترب
 .اغبجم غلة ثبات ظروف ربت يتم اؼبفًتضتُت الدولتُت من كل يف السلعتُت

 الدولتان كانت لو حىت مكانو، يأخذ البلدين بُت التجاري التبادل فإن اؼبتزايدة اإلنتاج غلة ظروف ربت اإلنتاج يتم عندما أما
 بالشرح "واولُت ىكشر " مبوذج يتناولو َف التجارة النمط من وىذا النواحي، صبيع يف بعيا بعيهما مع متشاهبتُت اؼبتاجرتان

 .داخلية وأخرى خارجية حجم اقتصاديات إُف اغبجم اقتصاديات وتنقسم والتوضيح،
 :الدولية والتجارة الخارجية الحجم اقتصاديات -

 يؤدي فبا اؼبؤسسة، إليو تنتمي الذي للقطاع كلي توسع من الناذبة بالوفورات مؤسسة، لكل اػبارجية اغبجم باقتصاديات يقصد
 .القطاع مؤسسات كل يف اإلنتاج تكلفة البفاض إُف

ننا  خصائص وذات ،متشاهبتُت دولتُت بُت دوِف تبادل إمكانية تفسَت من اػبارجية اغبجم اقتصاديات طريق عن التبادل ربليل ويبكِّ
 ،متساوية واؼبستهلكة اؼبنتجة التوليفات فإن الدولتُت بُت التبادل وجود عدم حالة يف حبيث اؼبستهلكتُت، للسلعتُت نفسها اإلنتاج

 اإلنتاج وفورات نفس وجود ظل يف ولكن البلدين، بُت نسيب تفوق وجود عدم وبالتاِف للسلعتُت النسبية األسعار تساوي يعٍت فبا
 للبلد السلع إحدى وتصدير إنتاج يف بلد كل يتخصص حيث بينهما التبادل بقيام مكاسب ربقيق للبلدين للسلعتُت يبكن

 . نفسها السلعة يف البلدين كبل لتخصص اجتنابا االتفاق البلدين ىذين على هبب أنو غَت األخر،
 أما التامة، اؼبنافسة حالة يف الدوِف للتبادل موافق ىو اػبارجية اغبجم اقتصاديات عن الناتج الدوِف التبادل أن إُف اإلشارة وذبدر
 .الداخلية اغبجم اقتصاديات حالة يف الدوِف للتبادل موافق فهو التامة غَت اؼبنافسة حالة يف التبادل
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 :الدولية والتجارة الداخلية الحجم اقتصاديات  -
 أن حيث إنتاجها، تكلفة البفاض إُف يؤدي والذي اؼبؤسسة، توسع عن الناصبة بالوفورات الداخلية اغبجم باقتصاديات يقصد
 عدد من مكونة السوق فتكون التامة، اؼبنافسة على بالقياء ؽبا يسمح مؤسسة لكل اغبجم اقتصاديات من النوع ىذا وجود
 اغبالة ىذه يف التحليل يتمحور حيث السلعة، لتلك القلة احتكار ىي السوق يف السائدة فاغبالة وبالتاِف اؼبؤسسات، من ؿبدود
 رحبها تعظم طريقو وعن سوقها تزود مؤسسة كل فإن دوِف تبادل وجود عدم حالة ففي متشاهبتُت، دولتُت يف واحدة سوق حول

 بُت التبادل قيام وعند اؼبنتجة والكميات األسعار تساوي إُف يؤدي ىذا فإن ،للدولتُت كامل تشابو ىناك وألن االحتكاري،
 اسًتاتيجي كمتغَت إنتاجها زبتار مؤسسة كل أن اُفًتض ما وإذا الثنائي، لبلحتكار عاؼبي سوق ظهور إُف ىذا يؤدي الدولتُت
 األسواق ذبزئة فرضية على وباالعتماد معطاة، األخرى اؼبؤسسة قبل من اؼبنتجة الكمية أن افًتاض ومع رحبها، بتعظيم ؽبا يسمح

 السوق ونصف األصلي، سوقها نصف سبنح مؤسسة كل فإن وبالتاِف اؼبؤسستُت، بُت ما تكون الثنائي لبلحتكار التوازن ذبزئة فإن
 . للسلعة متقاطع تبادل يوجد فإنو وعليو اػبارجي،

 :الدولية والتجارة الجاذبية نموذج -4
 مبنية التجارة تدفقات بشأن التوقعات النموذج ىذا هبعل حيث الدوِف، االقتصاد أدبيات يف بالغة بأنبية اعباذبية مبوذج وبظى
  للجاذبية "نيوتن" قانون وباكي هبذا وىو للدول، االقتصادية بُت األحجام والتفاعل الدول، بُت تفصل اليت اؼبسافة أساس على
 . كتلتُت بُت اؼبادي واغبجم اؼبسافة على يعتمد الذي
 االقتصادية واألحجام اؼبسافة أنبية يفًتض األساسي شكلو يف اعباذبية مبوذج فإن الدول، بُت ما التجارية التدفقات ولفهم

 إليو يرمز والذيj  الدولة   إُفiالدولة  واردات من أو صادرات التجارة تدفق للجاذبية األساسي النموذج ويعرف للدولتُت،
(Xij) الدولتُت من اإلصباِف لكل احمللي الناتج ضرب حاصل يساوي أنو على Yi وYj اؼبسافة على مقسوما Dij مثل بينهما 

  : التالية اؼبعادلة توضحو ما
       
  
           

 :يبثل حيث
:Xijالدولة من التجاري  التدفق i الدولة من أو إُف j؛ 
:Cثابت؛  
Yi و Yj  :للدولتُت اإلصباِف احمللي بالناتج يقاس كما للدولتُت، االقتصادي اغبجم عن يعربان jو i .
Dij :التجارة لتكلفة مؤشر وىي الدولتُت بُت) باألميال أو بالكيلومًتات  ( اؼبسافة.  

 اػبطي شكلها يف اؼبعادلة تتمثل  حيث(Log)  اللوغاريتم توظيف خبلل من خطي بشكل اؼبعادلة ىذه صياغة ويبكن  
 log Xij = b0 + b1 log Yi+ b2 log Yj + b3 log dij + eij: كاآليت 

             Yi Yj 

               dij 
Xij= C 
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b1و b2   0 أما b3  0 حيث:  
:b0  ثابت  و:eij اػبطأ  حدود. 

 ثبلثة على اعتمادا ىنا التابع اؼبتغَت وىي ،واردات أو صادرات من التجارة تدفقات لوغاريتم تفسَت اػبطية اؼبعادلة ىذه من يبلحظ
 بينهما، اؼبسافة ولوغاريتم اؼبستوردة، الدولة حجم ولوغاريتم اؼبصدرة، الدولة اقتصاد حجم لوغاريتم يف واؼبتمثلة ،مستقلة متغَتات
 اقتصاديات أحجام مستوى لتفسَت التجارية التدفقات ؼبرونة كمقياس  b3 و b2 و b1 النموذج معلمات استخدام ويبكن
 %1 بنسبةi الدولة  اقتصاد حجم زاد إذاb1 % دبعدل التحديد وجو على التجارة تدفقات تزيد بينهما، حيث اؼبسافة أو الدول

.  %1 بينهما اؼبسافة زادت إذاj و i  الدولتُت بنسبة بُت التجارة تتقلص حُت يف ،
 ربول فقد ( 1963 ) "بوىنن"و  (1962 ) "تينربجن"و ( 1954 ) "ايزارد" قبل من عرض الذي النموذج ىذا لبساطة ونظرا

 النموذج ىذا نطاق توسيع على األخَتة السنوات يف العمل تركز لقد و الدولية، التجارة ربليل يف اؼبستخدمة النماذج أىم أحد إُف
 .التجارة تدفقات على تؤثر اليت اؼبتغَتات من كبَتة ؾبموعة ليشمل

 توسيع خبلل من اعباذبية مبوذج توسيع إُف االقتصاديُت من العديد سعى الدول، اقتصاد وحجم اؼبسافة عاملي إُف فباإلضافة
 اللغة، السكان، عدد الدخل، متوسط مستوى تعكس اليت اإلضافية اؼبتغَتات من العديد بإدخال التجارية، التدفقات ؿبددات
 يعكس ألنو ،الصادرات على اهبايب أثر التجاري للشريك الفرد دخل ؼبتوسط أن تبُت أنو حيث ،... التاريخ اؼبشًتكة، اغبدود
 اهبايب وبشكل إصباال تؤثر اؼبشًتك، والتاريخ واللغة اغبدود يف القرب أن أثبتت الدراسات أن كما للمستهلكُت، الشرائية القدرة
 التدفقات تعزيز يف اإلقليمية أثر االتفاقيات لتقييم ونبية متغَتات اعتماد مت فقد كذلك الدول، بُت التجارية التدفقات على

 االتفاقية إُف ينتمي التجاري الشريك كان إذا 1 قيمة ىذه اؼبتغَتات تأخذ حيث التكتبلت، ؽبذه اؼبنتمية الدول بُت التجارية
 . ذلك عدا ما يف 0 وقيمة
 اؼبتغَتات ىذه استخدام أن البعض يرى حيث عديدة النتقادات تعرضو إُف النموذج ىذا يف الونبية اؼبتغَتات استخدام أدى ولقد
واليت  اؼبختلفة، القياسي االقتصاد مناىج يف واسع بشكل اعباذبية يستخدم مبوذج فإن ىذا ورغم النموذج، صياغة سوء إُف يؤدي
 ىذه أنبية على الوقوف من الدراسات ىذه مَكَنت وقد التجارة، وتدفقات اؼبفسرة اؼبتغَتات بُت السببية العبلقة تقدير من سبكن

 .األعياء للدول البينية التجارة تعزيز يف التجارية التكتبلت
 حرية وىو أساسي فرض من تنطلق أهنا قبد اغبديثة، أو التقليدية سواء الدولية التجارة نظريات ؼبختلف العرض ىذا خبلل ومن

 الفصل يف إليو التطرق سيتم ما ىي السياسات ىذه حركتها، مسار تعيق لسياسات األخَتة ىذه تبٍت وعدم الدول بُت ما التجارة
 .الثاين
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 :الدولية التجارية السياسات :الثاني الفصل
 من زبتلف أن يبكن معينة سياسات األخرى الدول مع التجاري التبادل ويف اػبارجية، االقتصادية عبلقاهتا ؾبال يف الدول تتبع
 أو الداخلي الصعيد على سواء القائمة االقتصادية للظروف تبعا وكذلك اقتصادىا، وطبيعة السياسية لتوجهاهتا تبعا أخرى إُف دولة
 السياسات أنواع ذلك بعد ، أوال يف التجارية السياسة ؼبفهوم التطرق سيتم الفصل ىذا خبلل ومن العاؼبي، االقتصاد مستوى على

. ارابع يف التجارية السياسات أدوات مث وثالثا، ثانيا يف التجارية

 :التجارية السياسة مفهوم :أوال
 اليت الدولة أجهزة قبل من تصدر اليت واللوائح، التشريعات من ؾبموعة إُف العاَف بلدان ـبتلف يف اػبارجية التجارة نشاط ىبيع
 التشريعات ىذه فكل اإلقليمي، أو الدوِف اؼبستوى على تواجهو اليت العقبات من ربريره أو التجاري النشاط تقييد على تعمل

 . "التجارية السياسة" ب تسميتها يبكن معينة أىداف ربقيق بغية للدولة، التبادل التجاري غبركة اؼبنظمة واللوائح
 ،"اػبارجية ذبارهتا مسارات على للتأثَت الدولة تستخدمها اليت واإلجراءات التنظيمات ؾبموعة" هبا يقصد التجارية فالسياسة وعليو
 :يلي فيما التجارية السياسة أىداف إصبال ويبكن األىداف، ىذه ربقيق على تساعدىا وأدوات ؿبددة، أىداف السياسة وؽبذه

 االقتصادية األهداف -1
 وتطورىا؛ لنموىا اؼببلئمة توفَت البيئة خبلل من الناشئة الصناعات خصوصا األجنبية، اؼبنافسة من الوطنية الصناعة ضباية -

 التوازن؛ إُف وإعادتو اؼبدفوعات ميزان يف العجز إصبلح على العمل -

 للدولة؛ العامة النفقات سبويل يف اؼبوارد ىذه واستخدام للدولة، اؼبالية اؼبوارد زيادة  -

 اإلغراق سياسات ضبايتو من وكذلك ذلك، وغَت واالنكماش كالتيخم اػبارجية، التقلبات من الوطٍت االقتصاد ضباية -
 .أخرى دول تتبعها أن يبكن اليت

 واإلستراتيجية السياسية األهداف -2
 والعسكرية؛ والغذائية االقتصادية الناحية من الدولة يف واألمن االستقبلل من قدر أكرب توفَت -

 األزمات فًتة يف االسًتاتيجية، خصوصا السلع من وغَتىا الطاقة مصادر من الدولة احتياجات توفَت على العمل -
 .واغبروب

 االجتماعية األهداف -3
 توزيع وإعادة التشغيل، مستوى ورفع الصغار، اؼبنتجُت أو اؼبزارعُت كمصاٌف االجتماعية، الفئات بعض مصاٌف ضباية يف وتتمثل
 اؼبخالفة أو اؼبيرة السلع بعض استَتاد منع خبلل من العامة الصحة ضباية إُف إضافة معينة، اجتماعية فئات لصاٌف الدخل

 .الصحية للمعايَت
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 اغبصص، نظام االستَتاد، تراخيص اإلعانات، اعبمركية، الرسوم منها ووسائل أدوات عدة الدول تستعمل األىداف ىذه ولتحقيق
 . اعبمركية غَت القيود إُف باإلضافة
 الدولة هبا تستعُت اليت والنقدية اؼبالية كاإلجراءات أخرى وسائل جانب إُف وسيلة إال ىي ما التجارية السياسة أن بالذكر واعبدير
 ربدده السياسة ىذه ؿبتوى فان ولذا للدولة، العامة االقتصادية السياسة من جزء التجارية فالسياسة وبالتاِف ، أىدافها لتحقيق

 . الوطٍت اقتصادىا إطار يف ربقيقها على الدولة تعمل اليت اؼبهام تلك
 :إُف تطبيقها نطاق حيث من التجارية السياسات تعددت ولقد

 .اػبارجية على ذبارهتا للتأثَت دبفردىا دولة تتخذىا اليت السياسات يف تتمثل واليت :الوطنية التجارية السياسات -

 أو ذبارية مصاٌف الدول، لتحقيق من ؾبموعة تتخذىا اليت السياسات يف تتمثل واليت :اإلقليمية التجارية السياسات -
 .اإلقليمية االقتصادية التكتبلت الثنائية أو االتفاقات إطار يف اؼبتخذة السياسات مثل مشًتكة اقتصادية

 الدوِف للمجتمع التبادل التجاري لتنظيم عاؼبية منظومة إطار يف اليت تتخذ السياسات وىي :الدولية التجارة سياسات -
 .حركتها تعيق اليت القيود ـبتلف من العاؼبية التجارة إُف ربرير هتدف واليت للتجارة، العاؼبية اؼبنظمة اتفاقية وأشهرىا عامة،

 الدول يف فهي الدول، بو سبر الذي االقتصادي التطور وظروف ومستوى االقتصادية، النظم باختبلف  السياسة التجاريةواختلفت
 أىدافها دولة فلكل اقتصاديا، واؼبتخلفة النامية الدول يف غَتىا الصناعية اؼبتقدمة الدول ويف االشًتاكية، الدول يف غَتىا الرأظبالية

 نظر ووجهات أراء لتعدد أن كما األىداف، ىذه لتحقيق تستخدمها اليت اػباصة وسائلها وبالتاِف اػباصة، االقتصادية
 يف اغبماية مبدأ يسمى ما فظهر ، التجارية السياسات تنوع على واضح أثر الدوِف للتبادل اغباكمة اؼببادئ حول االقتصاديُت

 .اؼبواِف العنصر يف تناولو سيتم ما ىو األخَت ىذا الدولية، التجارة يف اغبرية مبدأ وىناك الدولية التجارة

 الدولية التجارة في الحرية  مبدأ :ثانيا
 التجارة، حرية وسياسة ضباية سياسة إُف االقتصاديُت نظر وجهة من التجارية السياسات زبتلف

 اػبارجية ذبارهتا تكون حبيث الدولية، التجارية العبلقات يف الدولة فيو تتدخل ال الذي الوضع على التجارة حرية مصطلح يطلقو
 الرأي ىذا أنصار ويستند ، الواردات أو للصادرات بالنسبة سواء اغبدود عرب السلع تدفق تقيد اليت والعوائق القيود من خالية حرة،

 .اغبجج من ؾبموعة على ذلك يف

 الدولية التجارة في الحرية مبدأ أنصار حجج -1
 من ؾبموعة إُف نظرىم وجهة لتأييد القيود، من التجاري التبادل ربرير مبدأ أنصار يعتمد
 :أنبها اغبجج

 كلما فاعلية يزداد العمل فتقسيم: للعمل الدولي والتقسيم التخصص مزايا من االستفادة للدول التجارة حرية تتيح  -
 أنصار ويستنتج الدول، من أكرب عدد لتشمل تتسع السوق فان حرًا التجاري التبادل كان وإذا السوق، نطاق اتسع
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 ولتوافر الطبيعية لظروفها اؼبناسبة السلع إنتاج يف متخصصة دولة كل هبعل الدول بُت التجارة ربرير بأن ذلك من اغبرية
 .الدولة موارد استغبلل حسن إُف بدوره يؤدي وىذا منخفية إنتاجها تكاليف هبعل فبا اليرورية لديها، اإلنتاج عناصر

 فبا صعوبة أكثر أمرا االحتكارات قيام ذبعل دعاهتا، رأي حسب التجارة فحرية: االحتكارات نشوء من تحد الحرية -
 إنتاج للمؤسسات يتيح اػبارجية اؼبنافسة انعدام مث ومن الدولة تؤمنها اليت اغبماية فظروف اغبماية، حالة يف عليو ىو

 منافسة مواجهة دون، احتكارية سيطرة احمللية السوق على والسيطرة عالية، بأسعار وبيعها مرتفعة بتكاليف سلعها
 .أقل بأسعار تباع أن يبكن واليت اؼبماثلة األجنبية اؼبنتجات

 حرية فإن الدوِف، والتخصص العمل تقسيم مبدأ مع انسجاما:الدولية السلع أسعار انخفاض إلى تؤدي الحرية  -
 وىذا عالية، بتكاليف إال الداخل يف إنتاجها يبكن ال اليت اؼبستوردة السلع أسعار البفاض إُف تؤدي الدول بُت التجارة

 اؼبستهلك من كل على باؼبنفعة اغبالة ىذه يف اغبرية وتعود اغبقيقي، دخلها يف زيادة ووبقق الدولة على بوفر يعود
 بإمكانو فيصبح أما اؼبنتج التكاليف، البفاض نتيجة األسعار البفاض من يستفيد فاؼبستهلك ،السواء حد على واؼبنتج
 .أكرب بفعالية فيها أموالو رؤوس توظيف يستطيع اليت اإلنتاج، فروع كبو التوجو

 زيادة إُف يؤدي بدوره وىذا السلع، إنتاج يف الدول تنافس إُف اغبرية تؤدي: والتكنولوجي الفني التقدم تشجع الحرية -
 وإدخال إنتاجو تطوير إُف اؼبنافسة ضغط ربت ييطر فاؼبنتج اإلنتاج، وسائل وربسُت التقٍت التقدم وتشجيع اإلنتاج

 من اػبروج على األكفاء غَت احملليُت اؼبنتجُت فاؼبنافسة ذبرب العلمية، واألحباث االبتكارات خبلل من عليو التحسينات
 قدرة ذات لتصبح اؼبنتجات لتحسُت اؼبمارسات و األساليب من ؾبموعة اعتماد على اآلخرين اؼبنتجُت وربفز السوق،
 .اكرب تنافسية

 خفض إُف تؤدي قد العالية، اعبمركية الرسوم أن ىو السياسة ىذه وأساس: الغير إفقار سياسة إلى تؤدي الحرية  -
 التجارة أن حيث الصادرات، حجم تقليل إُف يؤدي عادة الواردات حجم فتقليص عموما، الدولية التجارة حجم
 وأحجمت احمللية صناعتها ضباية سياسة دولة كل اعتمدت فإذا الدول، بُت واػبدمات للسلع تبادل إال ىي ما الدولية

 إنتاجها، فوائض تصدير عن اؼبطاف هناية يف عاجزة نفسها ستجد وارداهتا األدىن اغبد إُف قلصت حىت أو االستَتاد عن
 دولة أي بإمكان يكون فلن االقتصادية، الرفاىية مستوى وتراجع اقتصادي ركود من ذلك عن ينجم أن يبكن ما ومع

  .األخرى الدول فائض إنتاج تستورد أن دون مستمرة بصورة إنتاجها فائض تصدير
 يعكس ال الواقع لكن ،السياسة ىذه اهبابيات تربز أهنا التجارة، حرية سياسة أنصار قبل من اؼبقدمة اغبجج ىذه من واؼببلحظ

 إُف إضافة ،اإلنتاج من واحد فرع يف دول عدة تتنافس إذ دائما، السائد ىو ليس للعمل الدوِف التقسيم مبدأ أن قبد فعادة ذلك،
 مصلحة حساب على اؼبستهلك دبصلحة االىتمام أن كما والتطور، للتغَت معرضة التخصص إُف تدعو اليت اإلنتاجية الظروف أن

 على تعمل عاؼبية منظمة بإنشاء السياسة توج ىذه أنصار أراء فإن ذلك احملليُت، ورغم واؼبنتوج اؼبنتج دبصلحة يير احمللي اؼبنتج
 .للتجارة العاؼبية اؼبنظمة ىي اؼبنظمة وىذه غبركتها اؼبعيقة القيود من التجارة ربرير
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 الدولية التجارة في الحماية مبدأ :ثالثا
 الرأظباِف، النظام نشوء بدايات منذ أي الدولية، التجارة حرية نظريات فيو ظهرت الذي نفسو الوقت يف النظرية ىذه ظهرت
 ضباية ضرورة األخَتة ىذه فرأت تطورا، األقل الدول أسواق لغزو آنذاك تطورا األكثر الدول سعي على فعل رد دبثابة وكانت

 . اغبماية سياسة بإتباع األجنبية اؼبنافسة من الوطٍت اقتصادىا

 الحماية سياسة تعريف -1
 وعليو األجنبية، الواردات منافسة خطر من احمللية الصناعات غبماية الدول قبل من تبنيها يتم سياسة كل اغبماية بسياسة ويقصد

 اؼببادالت اذباه على بأخرى أو بطريقة للتأثَت العامة سلطتها الدولة استخدام ىو السياسة ىذه عليو تقوم الذي األساسي اؼببدأ فإن
 . ؾبتمعة العناصر ىذه على أو اؼببادالت هبا ىذه تسوى اليت الطريقة على أو حجمها، على أو الدولية
 فقط ليس تلجأ أن الدولية التجارة ضغوط من التحرر سبيل يف دولة كل على يتعُت  أنو" "J. M. Keyns"كينز"راى  ولقد
 تكون مستقلة وطنية سياسة إقامة من يبكِّنها األمر الذي اعبمركية، الرسوم من قدر تفرض أييا وإمبا عملتها، صرف سعر لتغيَت
  .الكامل التوظيف وربقيق البطالة مشكلة استيعاب على قادرة

 الدولية التجارة في الحماية مبدأ أنصار حجج -2
 اقتصادي، غَت وبعيها اقتصادي بعيها اغبجج من ؾبموعة إُف ،اػبارجية للتجارة اؼبقيدة سياستهم لتربير اغبماية أنصار يستند
 ةيسياس اعتبارات ذلك يف تتداخل لتقييده، بل أو التجاري النشاط لتحرير الوحيد اؼبعيار ليست االقتصادية االعتبارات ألن وذلك
 :يف اغبماية أنصار حجج إصبال ويبكن تراعيها، أن الدولة على هبب اجتماعية وأخرى

 :يلي فيما اغبجج ىذه وتتمثل: االقتصادية غير الحجج-
 اغبرية تؤدي فقد االقتصادي، االستقبلل ربقيق يف تساىم اغبماية أن اؼببدأ ىذا أنصار يرى :االقتصادي األمن ضمان -

 يف هبعلها قد فبا وغَتىا، وغذائية أولية مواد من األساسية حاجياهتا تأمُت حيث من العاؼبي باالقتصاد الدولة ارتباط إُف االقتصادية
،  األوضاع ىذه ؼبثل ربسبا الذايت االكتفاء من األدىن اغبد ضمان الدولة على لذا واغبروب، األزمات حالة يف وحرج ضعيف وضع
 . للعمل الدوِف والتقسيم التخصص ؼببدأ خبلف ىذا كان ولو حىت
 على قادرة الصناعة ىذه تكون ال وأن الوطٍت، للدفاع ضرورية ضبايتها اؼبراد الصناعة تكون أن وتتيمن :الوطني الدفاع حجة - 

 الطائرات صناعة الصناعات ىذه أمثلة ومن تكلفة، واألقل كفاءة األكثر األجنبية اؼبنافسة من ذبارية ضباية ظل يف إال االزدىار
 . بريطانيا ألمن وضرورية حيوية أهنا بدافع الربيطانية البحرية للصناعة اغبماية سياسة عن "ظبيث آدم" دافع ولقد والسفن،

 بينها، الفوارق وذوبان اختبلطها كثرة إُف تؤدي األمم بُت التجارية العبلقات أن البعض يرى :الوطنية الهوية على الحفاظ - 
 واؽبوية الوطٍت الطابع على للحفاظ العبلقات ىذه تقييد اليروري فمن لذا األمم، ؽبذه واغبيارية الوطنية اؽبوية فقدان مث ومن

 . للمجتمعات الوطنية
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 :يلي فيما إهبازىا يبكن واليت: االقتصادية الحجج -  
 القرن إُف تارىبها ويرجع اػبارجية، التجارة يف التدخل تربر اليت اغبجج أقوى اغبجة ىذه تعترب :الناشئة الصناعات حماية - 

 للواليات اغبمائية السياسة لتربير " A. Hamilton ىاملتون الكسندر" قبل من عندما قدمت ، 1790 سنة أي عشر الثامن
 النظام" كتابو  يفF. LIST "ليست فريديريك " األؼباين عشر التاسع القرن يف الطرح ىذا عن دافع مث ، األمريكية اؼبتحدة
 الصناعات منافسة من الناشئة األؼبانية الصناعة ضباية إُف خبللو  من دعا والذي ، 1841 عام "السياسي لبلقتصاد الوطٍت

 األوُف مراحلها يف خاصة الصناعات ىذه مثل لعجز كامنة، وىذا نسبية ميزة سبلك اليت تلك وباألخص ، تقدما األكثر االقبليزية
 هبب لذلك مرتفعة تكون اؼبراحل ىذه يف الصناعة نفقات كون ، تطورا األكثر األجنبية الصناعات منافسة مواجهة من للتطور
 .ضرر أي يصيبها أن دون اغبماية إلغاء تستطيع وعندئذ التصنيع، دبزايا الدولة وتتمتع النفقات تلك تنخفض حىت ضبايتها

 ربديد صعوبة أنبها عمليا، اؼببدأ ىذا تطبيق يف صعوبات عدة توجد أنو إال نظريا، مقبوال اغبجة عليو تقوم الذي اؼببدأ أن ورغم
 لبلستمرار، مهيأة غَت صناعات ضباية إُف يؤدي قد الذي األمر األجنبية، اؼبنافسة أمام والصمود البقاء مقومات سبلك اليت الصناعة
 الطور ربديد صعوبة عن فيبل وغَتىا، سياسية العتبارات اغبماية إلغاء يصعب لكن الصناعة مبو يكتمل فقد ذلك إُف باإلضافة

   .الصناعة عن اغبماية إلغاء يتم عنده الذي
 ب وظبيت للصناعة، السياسة اغبمائية تؤيد العشرين، القرن من الثمانينات بداية مع ربليبلت عدة ظهرت نفسو، السياق  ويف

 ترى حيث ، 1983 سنة  (James Brander)  و(Spener Barbara)كل من  يد على "اعبديدة اغبمائية النظرية"
 على للحصول ىذا يؤىلها لكي احمللية، اؼبؤسسات يف (R&D) والتطوير البحث عبهود الدعم تقدًن الدولة على أن النظرية ىذه

 اإلنتاج تكاليف زبفيض يف تساىم والتطوير البحث جهود أن باعتبار األجنبية، اؼبؤسسات إنتاج تكلفة من أقل إنتاج تكلفة
 زبفف حىت اجملال ىذا يف للمؤسسات الدعم تقدًن الدولة فعلى مرتفعة والتطوير البحث تكاليف وألن والتجديد، بفيل اإلبداع

 .احمللية الصناعات أعباء من
 التخصص على اقتصاره وعدم الوطٍت، االقتصاد بنية وتوسيع احمللي اإلنتاج بتنويع اغبماية أنصار يتمسك :اإلنتاج تنويع حجة - 
 . اؼباِف الدولة مركز تزعزع اليت االقتصادية األزمات أخطار من ضمان يعترب اإلنتاج يف التنوع ألن وذلك اإلنتاج، من أنواع يف
 موارد من أساسيا موردا البلدان من الكثَت يف اعبمركية الرسوم تشكل :الدولة إيرادات مصادر من كمصدر الحماية حجة - 

 .للدولة العامة اؼبالية وتعزيز اإليرادات على للحصول سهلة وسيلة السياسة ىذه أنصار رأي يف اعبمركية فالتعريفة الدولة،
 على يساعدىا فبا الوطنية اؼبنتجات على احمللي الطلب لزيادة ضرورهتا اغبماية أنصار يرى :البطالة مشكلة معالجة حجة - 

 تستخدم اليت الصناعات من جديدة أنواع زبلق اغبماية فإن كذلك الداخل، يف اؼبربح االستثمار فرص وزيادة البطالة، من التقليل
 . العمالة من اؼبزيد
 بسبب األمريكية اؼبتحدة الواليات يف برزت واليت الشائعة، اغبجج من اغبجة ىذه تعترب :التجاري الميزان تحسين حجة - 

 ،السلع من الواردات خفض إُف اعبمركية الرسوم فرض يؤدي اغبجة ىذه فحسب األمريكي، التجاري اؼبيزان يف الكبَت العجز
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 بُت الفرق ىو التجاري اؼبيزان رصيد أن العلم مع التجاري، اؼبيزان ربسن إُف يؤدي ىذا فإن تغيَت دون الصادرات بقاء وبافًتاض
 . فائيا العجز يصبح أو التجاري اؼبيزان يف العجز من ىبفض تقليل الواردات فإن وبالتاِف والواردات، الصادرات

 على اعبمركية الرسوم فرض من تستفيد أن للدولة يبكن أنو اغبماية، أنصار يرى :التجاري التبادل معدل تحسين  حجة -
 اؼبستوردة، الدولة إُف صادراتو أسعار خفض إُف سييطر ألنو األجنيب، اؼبصدر على يقع الرسوم ىذه عبء أن ذلك وارداهتا،

  .اػبارجي تبادؽبا معدل يف ربسن يعٍت فبا الصادرات، من الكمية نفس مقابل الواردات من أكرب كمية على الدولة ربصل وؽبذا
 تفقد بدأت اليت أو القديبة الصناعات ضباية الدولة فعلى اغبجة ىذه حسب :المتآكلة أو القديمة الصناعات حماية حجة- 

 . مثبل اغبرفية كالصناعات العاؼبي، السوق يف تيعف وبدأت ميزاهتا
 فمثبل االقتصادية، لبلعتبارات تستند اليت تلك خاصة حدود اغبجج ؽبذه أن إال النزعة ىذه أنصار قدمها اليت اغبجج ىذه ورغم
 مشكلة ؼبعاعبة اغبماية حجة أما سابقا، تبيينو مت كما العملي الواقع يف تطبيقها يصعب ما غالبا الناشئة الصناعة ضباية حجة

 تقلص الواردات من اغبد سياسة عن ينتج ال أن تتطلب كوهنا اؼبشكلة، ىذه ؼبعاعبة االقتصادية اغبلول أنسب تعترب فبل البطالة
 سياسة طريق عن معاعبتها ىو اؼبشكلة ىذه غبل فاألفيل الغَت، إفقار سياسة باعتبارىا عمليا يتحقق ال ما وىذا الصادرات
 ذلك إُف أضف الغَت، إفقار سياسة من نوع أييا تعترب التجاري التبادل معدل ربسُت حجة أن كما متكاملة، ونقدية اقتصادية

 فالرسم وبالتاِف اقتصادية،-ماكرو أسباب عن ينتج التجاري العجز ألن ،التجاري اؼبيزان لتحسُت ضمان ليست اغبماية حجة
 . العجز ىذا معاعبة يف كثَتا يفيد ال اعبمركي

 نظرىم وجهات عن يدافعون السياستُت من كل أنصار بأن القول يبكن التجارية، السياسات أنواع من عرضو مت ما خبلل ومن
 أنو واغبقيقة بلداهنم، هبا سبر اليت واألوضاع الظروف حسب أفكارىم وقبول لتطبيق وأىدافهم، تطلعاهتم حسب حججا ويقدمون

 حيث واحدة، لعملة وجهان إال نبا ما واغبماية اغبرية سياسة من كل لوجدنا الدولية، التجارية السياسة مراحل جيدا تتبعنا لو
 عن اغبديث يصعب واغبماية، حبيث اغبرية من مزيج على اػبارجية التجارة ؾبال يف الدول ـبتلف تطبقها اليت السياسات تنطوي
 الدول إلزام رباول واليت اػبارجية التجارة لتحرير وضباية دعوة الدول أكثر أن حىت بل تلك، أو التجارية السياسة ؽبذه مطلقة صورة

 اؼبتحدة الواليات كلجوء اغبمائية، السياسة سياق يف تندرج وأدوات أساليب تستخدم أحيانا نراىا إتباعها، على األخرى
 واغبماية اغبرية من متفاوتة درجات عن اغبديث يبكن وعليو الزراعية، ؼبنتجاهتا الدعم لتقدًن مثبل األوروبية الدول وبعض األمريكية

 التنمية متطلبات مع تتماشى ذبارية سياسة تنتهج أن منها، اؼبتخلفة خاصة الدول فعلى ىنا ومن اؼبختلفة، التجارية السياسات يف
 مصاغبها ىبدم ما ووفق السياستُت بُت مزيج تنتهج وإمبا ضباية أو حرية سياسة مطلقة بصفة تنتهج ال وأن فيها، االقتصادية
 .اؼبواِف العنصر يف إليو التطرق سيتم ما وىذا أدواهتا معرفة يتطلب التجارية السياسات عن واغبديث وأىدافها،

 التجارية السياسات أدوات :رابعا
 يف الدولة تدخل طريقة حبسب األدوات ىذه تنقسم حيث ؽبا، اؼبقيدة األدوات معرفة يستوجب التجارة حرية عن اغبديث إن

 غَت واألخر صبركي ىو ما األدوات من ىناك التقسيم ىذا وضمن مباشرة، غَت وأخرى مباشرة أدوات إُف التجارية سياستها
 .صبركي
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 :المباشرة غير األدوات  -1
 أسعار على تأثَتىا خبلل من وىذا اػبارجية، التجارة متغَتات يف اؼبباشر غَت التأثَت إُف األدوات ىذه خبلل من الدول  تسعى

 :يلي ما على األدوات ىذه وتشمل والواردات الصادرات
 الدولة تفرضها اليت اليريبة هبا ويقصد التجارية، اغبماية سياسة لتطبيق التقليدية الوسيلة األداة ىذه تعترب: الجمركية الرسوم-

 أما الواردات على اعبمركية الرسوم تفرض ما وغالبا ،)صادرات(خروجا أو) واردات(دخوال  الوطنية حدودىا تعرب اليت السلع على
 اؼبنتجات تسرب ومنع الداخل يف التموينية السلع توفر على احملافظة هبدف خاصة، ظروف يف عليها الرسوم تفرض فقد الصادرات
 . األجنبية األسواق إُف ؽبا البلزمة اؼبواد خروج وعدم احمللية الصناعات ضباية أو األجنبية، إُف األسواق األساسية

 أنواع وىناك ،"اعبمركية التعريفة"  اسم معُت وقت يف السائدة اعبمركية الرسوم لكافة اؼبتيمنة النصوص ؾبموعة على ويطلق
 :إُف اعبمركية الرسوم تنقسم حيث اعبمركية، التعريفات من متعددة

 : بين يميز الجمركية الرسوم تقدير كيفية حيث من- 
 اؼبستوردة؛ السيارة قيمة من % 25 مثبل اؼبستوردة، السلعة قيمة من مئوية كنسبة ربدد اليت وىي  :القيمية  الرسوم -
 البًتول؛ من برميل لكل اورو 3 مثبل الوزن أو بالعدد السلعة من الوحدة أساس على الرسوم ىذه تتحدد : النوعية الرسوم -
 قيمة من مئوية كنسبة رسم إُف باإلضافة السلعة كمية على رسم يفرض أي السابقُت النوعُت تتيمن اليت وىي : اؼبركبة الرسوم -

 .نفسها السلعة
 :بين فيميز الرسوم فرض من الغرض حيث من - 

 الدولة؛ ػبزينة دخل أو إيراد ربقيق بقصد تفرض واليت  :اؼبالية الرسوم -
 .األجنبية اؼبنافسة من الوطٍت اإلنتاج ضباية إُف هتدف  واليت :اغبمائية الرسوم -
  : بين فيميز الجمركية للرسوم فرضها في الدولة حرية حيث من - 

 .أخرى دول مع دوِف اتفاق دبوجب تكون واليت االتفاقية وتعريفة الدولة، داخل تشريعية إرادة عن تنشأ واليت اؼبستقلة التعريفة
 :أن حيث والمتعددة والمزدوجة البسيطة التعريفة بين يفرق وقد- 
 فئة من مستوردة سلعة كل على موحدة تعريفة تفرض حيث وأخرى، دولة بُت تطبيقها يف الدولة سبيز ال :البسيطة التعريفة -

 السلعة؛ منو استوردت الذي البلد عن النظر بغض ؿبددة،
 معُت؛ اتفاق وجود حال يف بو يعمل اتفاقي وسعر عام، بشكل بو يعمل عادي سعر سعرين بُت فتفرق :اؼبزدوجة التعريفة -
 .منو تأيت الذي للبلد تبعا األدىن ومنها ارتفاعا، واألقل اؼبرتفع منها األسعار من مستويات فتشمل :اؼبتعددة التعريفة -

 أن إال للدول، اػبارجية التجارة وحجم اذباه على اؼبؤثرة اعبمركية التجارية السياسة أدوات من كأداة اعبمركية الرسوم أنبية ورغم
 ظهور إُف أدى الذي األمر األطراف، ةمتعدد التجارة ربرير برامج إطار يف اعبمركية الرسوم زبفيض ظل يف البفيت األنبية ىذه

 .الذكر البلحقة التجارية السياسة أدوات باقي تشمل واليت اعبمركية غَت باألدوات تعرف أخرى ضبائية أدوات
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 على ؽبا تشجيعا وىذا العاؼبية، لؤلسواق موجو إنتاجها من جزء واليت احمللية للمؤسسات الدولة دعم عن عبارة وىي :اإلعانات-
 فهي ولذا اؼبصدرين، على األمر تيسَت إُف اؽبادفة اإلجراءات من ؿبدودا عددا اإلعانات ىذه وتشمل العاؼبية، األسواق دخول
  :اإلعانات من نوعُت بُت التفريق  ويبكن "التصدير إعانات" الغالب يف تسمى

 اؼباضي يف انتشارا واألكثر األبسط الشكل وىي اؼبصدرين، اؼبنتجُت إُف نقدية مبالغ تقدًن يف تتمثل واليت :المباشرة اإلعانات -
 تدابَت تسبب السياسة ىذه أن غَت ،الزراعية السلع دعم يف الغالب يف اليوم تستخدم وىي العاؼبية، األسواق إُف الدخول لتسهيل
 اغبد إُف تدعو للتجارة العاؼبية اؼبنظمة فإن ولذا الدولية، التجارة زعزعة إُف اؼبطاف هناية يف وتؤدي األخرى، الدول قبل من ميادة

 .اليوم يًتاجع التصدير إعانات من الشكل ىذا فإن ولذا مباشرة إعانات شكل يف الدعم تقدًن من
 تقدًن أو اليريبية كاإلعفاءات اؼبالية قدرتو ربسُت هبدف االمتيازات بعض اؼبشروع منح يف وتتمثل :المباشرة غير  اإلعانات -

 .لذلك البلزمة النفقات من جزء وربمل الدولية واؼبعارض األسواق يف االشًتاك مثل بالنفع اؼبشروع على تعود اليت اػبدمات، بعض
 وزيادة العاؼبية، األسواق يف احملليُت للمنتجُت التنافسية القدرة تدعيم اغبال بطبيعة ىو منها الغرض فإن اإلعانة، نوع كان وأيًا

 .سلعهم أسعار خفض من حصتهم
 الوطنية مقومة النقدية الوحدة قيمة يف عمًدا الدولة بو تقوم البفاض كل الصرف سعر بتخفيض يقصد: الصرف سعر تخفيض-

 التجارية، السياسة يف اؼبستخدمة السعرية األساليب أحد الوطنية العملة صرف سعر زبفيض عملية وتعترب األجنبية، بالوحدات
 اؼبقومة األجنبية السلع أسعار يف وارتفاع األجنبية، بالعمبلت اؼبقومة احمللية السلع أسعار يف البفاض العملية ىذه عن يًتتب حبيث

 . الواردات والبفاض الصادرات زيادة يؤدي فبا الوطنية بالعملة
 الواردات من والتقليل الصادرات زيادة على تعمل أهنا دبعٌت ؿبفزة، أدوات عن عبارة الذكر سابقة األدوات أن يتيح سبق وفبا

 ."السعرية األدوات" ب األدوات ىذه تسمى ولذا منهما، كل أسعار على تأثَتىا خبلل من وىذا

 :المباشرة األدوات  -2
 يف كوسيط األسواق إُف تلجأ ال أهنا أي اػبارجية، ذبارهتا حركة يف اؼبباشر التأثَت إُف األدوات ىذه خبلل من الدولة تسعى 

 :وتشمل مباشرة تنفيذية قرارات خبلل من التأثَت ىذا يتم وإمبا التأثَت، عملية
 دبوجبها ربدد اؼبستوردين على االستَتاد رخص بتوزيع الدولة خبللو من تقوم اػبارجية، للتجارة كمي تقييد ىو :الحصص نظام-

 . ذلك دون ما استَتاد وسبنع باستَتادىا، اؼبسموح للكميات األقصى اغبد
 قامت عندما األوُف، العاؼبية اغبرب خبلل بو األخذ مت قد وكان الثبلثينات، أوائل يف الكساد عقب اغبصص نظام انتشر ولقد
 اغبماية لسياسة نتيجة أوروبا إُف ربول الذي االسًتاِف للقمح منخفض اعبد السعر خطر من منتجيها غبماية باستخدامو فرنسا

  : منها أسباب لعدة وذلك الدول من كثَت ذلك يف تبعتها ،مث األمريكية
 الواردات؛ عرض مرونة عدم -
 السلع؛ وطلب عرض ظروف معرفة عدم -
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 اليت التجارية االتفاقيات حدود يف بو األخذ إلمكان الوطنية، الصناعات ضباية يف مرونة أكثر يعترب األسلوب ىذا أن إُف إضافة -
 .الدول هبا ترتبط

 فإن األفعال، لردود وتفاديا العاؼبية التجارة منظمة إطار يف هبا مسموح غَت اغبصص ألن نظرًا :للصادرات اإلرادي التقييد -
 حد بوضع ما ؼبَنتج اؼبصدرة الدولة دبقتياىا تقوم حكومتُت بُت ثنائية اتفاقية وىي للصادرات، اإلرادية للقيود تلجأ ما عادة الدول

 إجراءات بازباذ للتهديد تعرضهم عند الكمية القيود تلك قبول على اؼبصدرون وهبرب اؼبستوردة، الدولة إُف اؼبَنتج ىذا من لصادراهتا
 فإهنا عليها، االتفاق مت للصادرات اإلرادية القيود أن وحيث اتفاق، إُف التوصل عدم حال يف اؼبستوردة الدول قبل من تقييدا أكثر

 تصدير على اليابان مع األمريكية اؼبتحدة الواليات اتفاق القيد ىذا تطبيقات ومن فيها، مرغوب غَت األفعال ردود إُف تؤدي ال
 . سنوات ثبلث امتداد على األمريكية السوق إُف اليابانية السيارات من معينة كمية
 وبعض للسلعة اؼبيافة القيمة من جزء إلبقاء ؿباولة التجارية السياسات من النوع ىذا ويعترب :المحلية المكونات شروط -

 أؼبانيا يف اؼبباعة السلعة قيمة من معينة نسبة تكون أن السياسة ىذه تشًتط كما احملليُت، اؼبوردين يد يف اإلنتاج أجزاء مبيعات
 . السلعة ىذه صنع يف اؼببذول األؼباين العمل قيمة أو السلعة يف مركبة الصنع أؼبانية أجزاء قيمة من مكونة مثبل

 األسواق وضباية االستَتاد حركة إعاقة لغرض بتطبيقها اإلدارية السلطات تقوم اليت اإلجراءات بُت من وىي :اإلدارية اإلجراءات-
 اؼبنطقة يف اؼبستوردة البيائع وزبزين نقل على مرتفعة ربكمية نفقات السلطات فرض اإلجراءات ىذه أىم بُت ومن الوطنية،

 وقد ،...التفتيش عملية على رسوم فرض اعبمركية، التعريفة تطبيق يف تعقيدات خلق الصحية، اللوائح تطبيق يف التشدد اعبمركية،
 . الصروبة اغبمائية التدابَت من التجارية اؼببادالت على تأثَتًا اإلجراءات أشد تلك تكون

 الدخول ميزة على وبصل لكي اؼبستورد، اؼبنتج يف توفرىا الواجب الشروط ـبتلف يف وتتمثل :والسالمة والبيئة الصحة معايير -
 ومن الوطنية، النوعية مقاييس إُف الواردات إخياع أو البيئة ضباية أو اؼبواطن صحة إما منها واؽبدف الوطنية، األسواق إُف

 أن اؼبمكن من ىرمونية إضافات على ربتوي اليت اللحوم األمريكية استَتاد على األورويب االرباد فرضو ما القيد ىذا تطبيقات
 . لئلنسان األمراض بعض تسبب

 بتغَت تتغَت أهنا كما متنوعة أهنا يتيح التجارة، تقييد يف تستخدم واليت التجارية السياسة أدوات ألىم العرض ىذا خبلل ومن
 التجارة منظمة حققتو ؼبا فكنتيجة العاؼبي، االقتصاد مستوى على أو للدول الداخلي الصعيد على سواء االقتصادية الظروف
 يصعب القيود وىذه بالتزايد، اعبمركية غَت القيود أنبية أخذت العاَف، دول امتداد على اعبمركية الرسوم يف كبَت زبفيض من العاؼبية
 .اعبمركية القيود مع باؼبقارنة تأثَتىا مدى ومعرفة عليها السيطرة وفرض قياسها
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 المدفوعات ميزان :الثالث الفصل
 باؼبيزان كبَتاً  اىتماماً  اىتموا الذين ،التجاريُت يد على عشر والسابع عشر السادس القرنُت يف اػبارجية التجارة ؿباسبة بدأت لقد

 من ،وارداهتا قيمة عن الدولة صادرات قيمة زيادة على يًتتب ؼبا نظراً  ، السلع من ووارداهتا صادراهتا يظهر الذي للدولة التجاري
 . وقوهتا ثروهتا من يزيد فبا منها الدولة سبلكو الذي الرصيد إُف تياف نفيسة معادن شكل يف الفرق بتسوية اػبارج التزام
 Balance of Payments المدفوعات  ميزان مفهوم: أوال

 العاَف دول باقي يف واؼبقيمُت الدول احد يف اؼبقيمُت بُت تتم اليت اؼبعامبلت كافة تقييد فيو يتم الذي السجل انو على يعرف
 يف واؼبساعدة الوطٍت لبلقتصاد اػبارجي اؼبوقف إظهار ىو السجل ىذا من الغرض ولعل سنة، عادة ؿبددة زمنية فًتة خبلل وذلك
 العرض زيادة أو العملة قيمة زبفيض أو اعبمركية الرسوم بتخفيض اغبكومة قيام اؼبثال سبيل فعلى فعالة، بصورة االقتصاد إدارة

 اؼبوقف على السياسات تلك تأثَت معرفة أردنا ما فإذا ككل، االقتصاد مستوى على كثَتة تغَتات إحداث يف يتسبب قد النقدي
 على السياسات ىذه ربدثها أن يبكن اليت التغَتات ؼببلحظة اؼبدفوعات ميزان إُف الرجوع إُف كبتاج فإننا ،لبلقتصاد اػبارجي

 ، بلد ألي بالنسبة أنبية االحصائية القوائم أكثر من واحد ىو اؼبدفوعات ميزان فإن وؽبذا ، الدولية واألرصدة والواردات الصادرات
 العاَف، بقية إُف أموال يقرض أو من يقًتض البلد كان إذا وما واستَتادىا، بتصديرىا البلد يقوم واػبدمات السلع من كم يبُت فهو

 أو إُف أضافت  قد)اؼبركزي البنك (عادة اؼبركزية النقدية السلطات كانت إذا ما توضح اؼبدفوعات ميزان احصاءات أن على عبلوة
 . األجنبية العملة من احتياطاهتا من خفيت

 فردية، وليست ذبميعية بصورة العاَف دول باقي يف واؼبقيمُت الدول أحد يف اؼبقيمُت بُت تتم اليت اؼبعامبلت كافة تسجيل ويتم
 Visibleاؼبنظورة اؼبعامبلت سبثل فهي للسلع بالنسبة الدول، واػبدمات بُت السلع تدفق ىي اؼبعامبلت بتلك ويقصد

Transactions،  السلع إُف ينقسم حيث الغذاء مثل اؼبعمرة وغَت ، وغَتىا والثبلجات السيارات مثل اؼبعمرة) االستهبلكية 
وغَتىا،أما  الزراعية اػبام اؼبواد ، اؼبعادن) األولية واؼبواد (وغَتىا واؼبعدات اآلالت) االنتاجية والسلع ( وغَتىا واؼببلبس والدواء

 والسياحة والتأمُت والنقل التعليم خدمات اػبدمات مثل هبا  فيقصد (Invisible Transactionsاؼبنظورة  غَت اؼبعامبلت
 (اؼبختلفة اؼبالية اؼبراكز بُت وبيعها شرائها يتم اليت والسندات األسهم مثل اؼبالية األصول وأخَتاً ، وغَتىا اؼبالية واػبدمات والعبلج

 .)الدولية البورصات
 عملية لكل أن فاؼبفروض الدفاتر إمساك يف اؼبزدوج القيد ىو نظام اؼبدفوعات ميزان حسابات عليو تقوم الذي النظري واألساس

 ميزان يف دائن قيد ىي مثبلً  سلعة تصدير فعملية ، مدين واآلخر دائن أحدنبا : القيمة يف متساويُت  قيدين اػبارجي العاَف مع تتم
 زيادة أو ،)اؼبقايية( حالة يف القيمة بنفس مثبلً  سلعة كاستَتاد اؼبيزان من اآلخر اعبانب يف مدين قيد يقابلو أن هبب اؼبدفوعات

 ؾبموع سباماً  يساوى أن هبب الدائنة القيود ؾبموع فإن وبالتاِف مدينة قيود وكلها اػبارجية االلتزامات نقصان أو ، األجنبية األصول
 . متوازنة تكون أن هبب اؼبدفوعات ميزان حسابات كافة أن أي ، اؼبدينة القيود
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 تستخدم ما وغالباً ، اؼبوجبة اإلشارة يأخذ الدائن اعبانب بينما ، السالبة اإلشارة يأخذ اؼبدين اعبانب أن إُف اإلشارة وهبب
 )متحصبلت(و)مدفوعات(عبارات تستخدم اؼبدفوعات موازين احصاءات بعض ويف ، اؼبنشورة الرظبية اعبداول يف +)،(-إشارات

 : اؼبيزان يف تسجيلهما كيفيو نوضح لكي مثالُت نعرض وسوف التواِف،  على)ودائن ؼبدين (كمًتادفات
 على اؼبقابل يف وحصل اؼبتحدة الواليات إُف اعباىزة اؼببلبس من دوالر 500 قيمتو ما بتصدير قام اعبزائريُت اؼبصدرين أحد-1

 : كاآليت اؼبعامبلت ىذه تسجيل يتم ، اؼببلغ بنفس نيويورك يف البنوك أحد يف اعباري حسابو ربويل
اؼبدين الدائن البيان 

  500+  اعباىزة صادرات اؼببلبس
  500-  اػبارج يف األجل قصَتة  األجنبية األصول يف زيادة
 

 وقامت دوالر  ألف30 دببلغ  وذلكIBM شركة من أسهم بشراء اؼبالية األوراق إلدارة اعبزائرية الشركات ىأحد قامت إذا -2
 البنك، نفس  يفIBM شركة حساب إُف اؼببلغ وإضافة نيويورك بنك يف اعباري حساهبا من السحب خبلل من اؼببلغ ىذا بسداد

 :التاِف النحو على تسجيلها يتم اؼبعامبلت ىذه فإن
المدين الدائن البيان 
 30000- اػبارج  يف األجل طويلة  استثمارات)أسهم  (مالية أصول واردات
  30000+ اػبارج يف األجل قصَتة األجنبية األصول البفاض

 هبا مت اليت الطريقة وأن اػبارج يف األجل طويلة استثمارات أهنا على  تعامل)والسندات األسهم (اؼبالية األصول واردات أن الحظ
 ، وكانIBM شركة رصيد وزيادة نيويورك بنك اؼبالية لدى األوراق إلدارة اعبزائرية الشركة رصيد البفاض ىي اؼبعامبلت ىذه ربويل

 بإضافة اؼبالية األوراق إلدارة اعبزائرية الشركة قيام اؼبثال سبيل فعلى آخر، أسلوب خبلل من الصفقة ىذه سبويل يتم أن اؼبمكن من
 إُف يؤدى الطريقة هبذه التحويل فإن اغبالة ىذه يف اػبارجي اعبزائري، البنك  لدىIBM شركة حساب إُف دوالر  الف30 مبلغ
 :يلى كما اغبالة ىذه يف القيد ويصبح ، الداخل يف األجل قصَتة األجنبية األصول زيادة

المدين الدائن البيان 
 30000-  اػبارج يف األجل طويلة استثمارات

  30000+ الداخل يف األجل قصَتة األجنبية األصول زيادة
 

ولبيان ما هبري قيده يف ميزان اؼبدفوعات، هبب معرفة أنواع اؼبعامبلت االقتصادية الدولية، اليت تنشئ حقوقا وديونا دولية، وىذه 
 :اؼبعامبلت ىي
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ربت " سيف"ربت اعبانب الدائن، والواردات " فوب"يشمل ىذا البند الصادرات  :تصدير واستيراد السلع المادية -
اعبانب اؼبدين، ويعترب ىذا البند من أىم البنود يف ميزان اؼبدفوعات، ويسجل عادة إحصائيات اعبمارك، وىو ما يطلق 

عليو الصادرات والواردات اؼبنظورة، ويتألف منها اؼبيزان التجاري، ألنو دبثابة بيان للحقوق والديون الناصبة عن السلع 
 .اؼبنظورة

مثال ذلك خدمات نقل الركاب وشحن السلع، اليت تقدمها سفن بلد ما إُف  : تصدير واستيراد الخدمات االقتصادية -
بلد آخر، وخدمات اؼبؤسسات اؼبصرفية واؼبالية، كإصدار القروض وعمليات اػبصم، اليت تستلزم دفع العمولة، وخدمات 

 .التأمُت وعمليات التوكيل والداللة والعمولة، وغَت ذلك من اػبدمات
يبثل ىذا صبيع اؼبدفوعات واؼبتحصبلت من السلع واػبدمات، اليت تقدمها دولة ما إُف  : مصروفات السفر أو السياحة -

 يقدم ؽبم بيائع" س"سائحون أجانب، فإن البلد " س"األجانب، أثناء إقامتهم هبا أو العكس، فإذا زار البلد 
وخدمات، وتسجل اؼبصروفات اليت ينفقها األجانب يف الدولة أثناء إقامتهم هبا سواء أكانت ىذه اإلقامة بغرض 

من ميزان اؼبدفوعات، كما يسجل يف اعبانب " اؼبقبوضات"السياحة أو العمل أو الدراسة أو العبلج يف اعبانب الدائن 
خارج الدولة، واليت تشمل نفقات سفرىم وإقامتهم يف " س"اؼبصروفات اليت ينفقها مواطنو البلد " اؼبدفوعات" اؼبدين 
 .اػبارج

يبثل ىذا البند إيرادات استثمارات الدولة يف اػبارج، وإيرادات استثمارات األجانب يف الدولة، :إيرادات االستثمار -
األجنبية، والودائع بالبنوك األجنبية، وفوائد القروض اػبارجية والعقارات وأرباح فروع الشركات  اؼبالية كإيرادات األوراق

 .يف اػبارج، وأرباح االستثمارات اؼبباشرة، وىي اؼبشروعات اليت يسيطر اؼبستثمرون األجانب على نشاطها وسياستها
ىبصص ىذا البند لتسجيل صادرات وواردات الذىب غَت النقدي، فيبل عن اؼبعامبلت اؼبتعلقة :الذهب غير النقدي -

بالذىب بُت اؼبقيمُت والسلطة النقدية يف دولة ما، ذلك أن االحتياطات الرظبية من الذىب والعمبلت األجنبية، تزداد 
تبعا لشراء السلطات النقدية الذىب من القطاع اػباص، وتقل تلك االحتياطات يف حالة شراء القطاع اػباص للذىب 

 كأية سلعة أخرى، بعيدا عن بو واؼبقصود بالذىب غَت النقدي، ىو الذىب الذي يتم التعامل ،من السلطات النقدية
السلطات النقدية، ويسجل يف اعبانب الدائن من ىذا البند قيمة مشًتيات السلطات النقدية من الذىب غَت النقدي 

سواء أكان من اػبارج أم من القطاع اػباص يف الداخل، ومن الطبيعي أن ربويل الذىب غَت النقدي، إُف ذىب نقدي 
فبلوك للسلطات النقدية، أو ربويل الذىب النقدي اؼبملوك للسلطات النقدية، إُف ذىب غَت نقدي، هبب أن يظهر يف 

– بالزيادة أو النقص – ميزان اؼبدفوعات على أساس أنو يؤثر على األصول االحتياطية للدولة يف حساب رأس اؼبال 
 .حسب اغبالة ألن الذىب غَت النقدي ال يظهر كاحتياطي نقدي للدولة، بينما يظهر الذىب النقدي ذلك

ويشمل ىذا البند النفقات اغبكومية، اليت تنفقها حكومة الدولة يف اػبارج، أو اليت تنفقها  : النفقات الحكومية -
 .حكومات الدول األخرى يف الدولة، وذلك بالنسبة للسلع واػبدمات، كمصروفات السلك الدبلوماسي
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تظهر ربت ىذا البند اإليرادات واؼبدفوعات األخرى، اليت سبثل التأمُت على غَت الصادرات  :الخدمات األخرى -
 .والواردات والعموالت اؼبختلفة، ونفقات اإلعبلن واألفبلم وغَت ذلك من األغراض

 )ويطلق على ىذه التعوييات واؽبدايا واؼبساعدات واؽببات اسم  :التعويضات والهدايا والمساعدات المالية -
، ألهنا تستدعي انتقال رأس اؼبال من جهة واحدة، ىي جهة البلد الذي يرسلو دون أن (مدفوعات من جانب واحد 

 .يقوم أي التزام على عاتق البلد اؼبرسل إليو برده يف اؼبستقبل أو بدفع فوائد وأرباح عنو
يعترب انتقال رؤوس األموال وسيلة ػبلق حقوق وديون بُت طريف االلتزام، أي بُت الدولة اليت  :حركات رؤوس األموال -

صاحبة األموال اؼبستثمرة، وتًتتب ديون  صدرت رؤوس األموال، والدولة اليت استوردهتا، إذ تًتتب ديون ؼبصلحة الدولة
بذمة الدولة اليت توظف فيها ىذه األموال أو القروض، ويدرج ربت ىذا البند القروض وااللتزامات، وربويل قيمة 

 .ورأس اؼبال الوارد واؼبصدر لغرض االستثمار اؼبالية األوراق
يسجل ربت ىذا البند حركات الذىب النقدي، واألرصدة الثنائية اؼبتعلقة باتفاقات الدفع  :حركات الذهب النقدي -

وتسديد اغبصص يف صندوق النقد الدوِف، سواء أكان يف ذلك اعبزء اؼبسدد بالذىب أم اعبزء اؼبسدد بالعملة احمللية 
للدولة، وااللتزامات من قبل الصندوق، كما أنو قد يرسل من بلد آلخر لتسديد عجز يف ميزان اؼبدفوعات، ويف ىذه 

 .اغبالة يكون انتقال الذىب حركة موازنة مثل حركات رؤوس األموال قصَتة األجل
 : أقسام ميزان المدفوعات: ثانيا

ينقسم ميزان اؼبدفوعات إُف قسمُت نبا قسم اؼبقبوضات أو الدائن من جهة واؼبدفوعات أو اؼبدين من جهة أخرى، فاؼبقبوضات 
تعادل دوما اؼبدفوعات، أي أن ميزان اؼبدفوعات هبب دائما أن يكون متوازنا من الناحية اغبسابية، فالعمليات اليت تدرج يف ميزان 

جانب مدين وجانب : اؼبدفوعات، تتفق مع ما يعرف يف النظام احملاسيب بنظرية القيد اؼبزدوج، حيث أن كل عملية تتيمن جانبُت
تدرج يف اعبانب الدائن، واعبانب اؼبدين ؽبا ىو الزيادة يف االحتياطي النقدي للدولة، دبا – على سبيل اؼبثال – دائن، فالصادرات 

يعادل قيمة ىذه الصادرات، أو زيادة التزامات اؼبستوردين األجانب يف حالة عدم سداد قيمة ىذه الصادرات نقدا، أما الواردات 
فتدرج يف اعبانب اؼبدين، واعبانب الدائن ؽبا ىو نقص يف االحتياطيات النقدية يف حالة دفع القيمة نقدا، أو زيادة اؼبديونية من 

قبل اؼبصدرين األجانب يف حالة سداد القيمة باالئتمان، والقيود يف ميزان اؼبدفوعات ال تدرج كالقيود احملاسبية، وإمبا تدرج بشكل 
جانب اؼبقبوضات ويدرج بو البنود اؼبختلفة للمقبوضات، سواء أمت التحصيل نقدا أم عن طريق زبفيض : آخر، حيث يوجد جانبان

، وجانب اؼبدفوعات سواء أمت الدفع نقدا أم عن طريق زيادة االلتزامات، أم ...االلتزامات، أو عن طريق حقوق للدولة اؼبصدرة اٍف
 ...عن طريق الدولة اٍف

ج ، فهذه الصفقة تستدعي تسجيل عمليتُت .نفرض أن مؤسسة جزائرية، صدرت بياعة إُف عميل ؽبا يف تونس، بقيمة مليون د
يف حساب ميزان اؼبدفوعات لكل من الدولتُت، فتسجيل اعبزائر يسجل يف الطرف الدائن، ويف تونس تسجل صفقة االستَتاد يف 
طرف اؼبدفوعات، إال أننا قلنا بأن للصفقة جانبان يف كل بلد، فتسجيل القيد الثاين يف اعبزائر يف جهة اؼبدفوعات، يتوقف على 

http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205


  امجاعنةوة اتلجرةة ادواعن
 

33  

 

كيفية سبويل صفقة التصدير، فإذا دفع اؼبستورد التونسي قيمة البياعة فبا يبلكو من الدينارات اعبزائرية، فتكون مادة اؼبدفوعات 
بالنسبة للجزائر، ىي عبارة عن خروج رأس مال دبا يعادل ىذه القيمة، وإذا اشًتى العميل التونسي البياعة بعملة تونسية، كان 

تقابل  (مدفوعات)قد دفعها يف بنك تونسي ؼبصلحة اؼبصدر اعبزائري، فهذه العملية أييا تتيمن خروج رأس مال أو صفقة 
وتساوي صفقة األصول، وإذا كان اؼبصدر اعبزائري قد منح القيمة إُف عميلو التونسي، فمادة اؼبدفوعات يف ىذه اغبالة ىــي 

 ...وىكذا" منحة"
ذكرنا بأن ميزان اؼبدفوعات ينقسم إُف قسمُت، ونبا قسم اؼبقبوضات من جهة، واؼبدفوعات من جهة أخرى، وفيما يلي تقسيم 
: أساسي ؼبيزان اؼبدفوعات يسهل كثَتا يف الدراسة النظرية أو العملية اؼبتعلقة بو، وىذا التقسيم يتكون من ثبلث زمر رئيسية ىي

 .ميزان العمليات اعبارية، وميزان العمليات الرأظبالية، وميزان التسويات الرظبية
يشمل ميزان العمليات اعبارية على صبيع الصفقات، اليت تنشأ عنها إضافة إُف الدخل الوطٍت، إذا كانت يف طرف اؼبقبوضات أو 

 :الوطٍت يساوي ما يلي (أو الدخل)يف الدخل الوطٍت إذا كانت يف طرف اؼبدفوعات، ومن اؼبعلوم أن اإلنتاج  (نقص)استهبلك 
الزيادة يف اؼبخزون،  :نفقات االستثمار الثابتة، ميافا إليها :نفقات االستهبلك اػباصة، ونفقات استهبلك اغبكومة، ميافا إليها

قيمة الصادرات من البيائع واػبدمات، مطروحا منها قيمة اؼبستوردات من البيائع واػبدمات، وسبثل الفقرة األخَتة  :ميافا إليها
 .من حساب الدخل الوطٍت اغبساب اعباري يف ميزان اؼبدفوعات

 .للدولة موضوع البحث أمام الدول األخرى اؼبالية ويتيمن حساب ميزان العمليات الرأظبالية، صبيع التغَتات يف االلتزامات
ويفصل عادة حساب الذىب عن حساب البيائع اؼبستوردة واؼبصدرة، ؼبا لو من وظيفة نقدية يف النظام اؼبصريف، ويف ميزان 

 .اؼبدفوعات
 .أما حساب السهو واػبطأ ، فما ىو إال مادة لتأمُت التوازن اغبسايب عمليا يف ميزان اؼبدفوعات

 ميزان الحسابات الجارية 1-
الدولية اليت تؤدي إُف زيادة أو نقصان يف الدخل الوطٍت، خبلل  يشتمل ىذا اغبساب، كما سبقت اإلشارة إليو، على الصفقات

 :فًتة السنة اعبارية ويشمل ىذا اؼبيزان
ويسجل اغبقوق والديون، اؼبتعلقة بتصدير واستَتاد السلع، ويسمى أحيانا دبيزان التجارة اؼبنظورة، ألنو يشَت : الميزان التجاري- أ

عندما تزيد قيمة الصادرات على قيمة الواردات،  (موافقا  )إُف حركات السلع اؼبادية اليت تعرب اغبدود، ويعترب اؼبيزان التجاري راحبا 
عندما وبصل العكس، على أنو فبا ذبب اإلشارة إليو أن التفرقة بُت اؼبيزان التجاري اؼبوافق، واؼبيزان  (غَت موافق  )ويعترب خاسرا 

التجاري غَت اؼبوافق، ىي فكرة اقتصادية قديبة يرجع أصلها إُف سياسة التجاريُت، الذين كان من مبادئهم األساسية أن ربصل 
الدولة على فائض من معامبلهتا التجارية على شكل معادن نفيسة، وذلك بتصدير أكرب ما يبكن، واستَتاد أقل ما يبكن من 

السلع، والواقع أن تصدير السلع إُف اػبارج، ما ىو إال ؾبرد وسيلة للحصول على اؼبنتجات األجنبية، كما أن صبع اؼبعادن النفيسة 
لغرض اكتنازىا يف الدولة، ال يبكن أن يكون يف حد ذاتو ذا فائدة كبَتة بالنسبة للدولة، فإذا صرفنا النظر عن الفائدة احملدودة ؽبذه 

 .اؼبعادن يف الصناعة، فإن فائدهتا تكاد تكون قاصرة على سبكُت الدولة من استَتاد ما ربتاج إليو من اػبارج
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سوى عنصر واحد - رغم أنبيتها–وباإلضافة إُف ما تقدم، فإن الصادرات والواردات اؼبنظورة اليت يشملها اؼبيزان التجاري ال سبثل 
ومع ذلك تعوض مديونيتها يف " غَت موافق"فقط من معامبلت الدولة مع العاَف اػبارجي، وقد يكون اؼبيزان التجاري لدولة ما 

، وبناء على ذلك فإن ؾبرد كون اؼبيزان التجاري (أو غَت اؼبنظورة )حركة التجارة الظاىرة عن طريق دائنيتها يف اؼبعامبلت اؼبستًتة 
قد يكون يف " غَت اؼبوافق"ال يصح أن يؤخذ دليبل على اغبالة االقتصادية يف الببلد، بل الواقع أن اؼبيزان التجاري " غَت موافق"

بعض الظروف يف مصلحة الدولة، إذا كان ؽبا رؤوس أموال كثَتة مستثمرة يف اػبارج وتدر عليها فوائد سنوية كبَتة، كما أنو يكون 
 برامج استثمارية واسعة النطاق للتنمية ذيف ظروف أخرى أمرا ال بد منو لتحقيق التقدم االقتصادي يف الدول النامية، اليت تنف

 .االقتصادية
خدمات البنوك، ورسوم اؼبوانئ،  ) ويسجل اغبقوق والديون الناشئة عن تبادل اػبدمات بأنواعها اؼبختلفة، :ميزان الخدمات- ب

وخدمات النقل، والعموالت التجارية، واألرباح والعوائد اؼبتعلقة دبرور  الدولية وشركات الطَتان وشركات اؼببلحة البحرية، واؼبمرات
، (وإقامة السواح األجانب، أو الطلبة االجانب الذين يتلقون العلم يف الببلد وينفقون فيها أمواال ترد إليهم من ببلدىم األصلية 

فوائد رؤوس األموال اؼبستثمرة يف اػبارج، كفوائد األسهم والسندات اليت يبتلكها  )باإلضافة إُف ريع االستثمارات يف اػبارج 
ورواتب اؼبمثلُت الدبلوماسيُت، ( غَت اؼبقيمُت ) ، واألجور احملصلة من غَت اؼبقيمُت، واؽببات اؼبمنوحة من األجانب (اؼبواطنون 

 .وكذلك إرساليات أو حواالت اؼبهاجرين ألقارهبم يف الدولة، ويطلق على ىذا اؼبيزان ميزان التجارة غَت اؼبنظورة

 :ميزان العمليات الرأسمالية - 2
وىو يسجل اغبقوق والديون الناشئة عن انتقال األنواع اؼبختلفة لرؤوس األموال بصفة عامة، مع التمييز بيمن اؼبعامبلت الرأظبالية 

 .طويلة األجل، وبُت اؼبعامبلت الرأظبالية قصَتة األجل
وتتمثل اؼبعامبلت الرأظبالية طويلة األجل يف شراء األسهم والسندات األجنبية، أو القيام باالستثمارات اؼبباشرة يف اػبارج، وتقيد 

القروض األجنبية وأقساط سداد القروض الرأظبالية الوطنية باػبارج وكذلك االستثمارات اليت يأيت األجانب إلقامتها برؤوس أمواؽبم 
، يف اعبانب الدائن يف حساب رأس اؼبال ألهنا سبثل أرصدة من العمبلت األجنبية، تتدفق إُف داخل البلد والعكس بالنسبة 
للقروض الرأظبالية الوطنية إُف األجانب وأقساط سداد القروض الرأظبالية األجنبية من جانب اؼبواطنُت أو اغبكومة، وكذلك 

االستثمارات اؼبباشرة اليت يقوم هبا اؼبواطنون من األفراد أو الشركات يف دول أجنبية، فجميع ىذه التدفقات الرأظبالية إُف خارج 
 .البلد، تقيد يف اعبانب اؼبدين يف حساب رأس اؼبال

والقسم الثاين من حساب العمليات الرأظبالية ىبص حركات رؤوس األموال قصَتة األجل، اليت ال تتم بصفة تلقائية، فتحركات 
رؤوس األموال قصَتة األجل إُف البلد تقيد يف اعبانب الدائن، أما تلك اليت تأخذ طريقها إُف خارج البلد فتقيد يف اعبانب اؼبدين، 

حيث أن تنقبلت رؤوس األموال قصَتة األجل تنشط إذا كانت إجراءات الرقابة على النقد األجنيب، ال ربظر ىذا النوع من 
 :العمليات لتحقيق أغراض عدة منها

إذا كان سعر اػبصم مرتفعا يف دولة أجنبية، إذ يكثر حينئذ ربويل األموال الوطنية إُف أموال بعملة ىذه الدولة، لشراء األوراق  - 
 .التجارية الواجبة الدفع هبا، واالنتفاع بالسعر العاِف للفائدة
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لغرض اؼبراقبة ووبدث عند توقيع األفراد زبفيض قيمة عملتهم الوطنية، إذ يكثر طلب ربويل العملة الوطنية إُف أموال تودع يف  - 
 .الببلد األجنبية

ويراد برؤوس األموال قصَتة األجل، أدوات االئتمان اؼبستحقة الدفع لدى الطلب، أو اليت ال يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة، 
 .ومثال النوع األول الودائع اعبارية، ومثال النوع الثاين الودائع ألجل، وأذونات اػبزانة واألوراق التجارية وغَتىا من أدوات االئتمان

 :  ميزان التسويات الرسمية 3-
يقيس ميزان التسويات الرظبية التغَت يف اإللتزامات السائلة والبلسائلة للحائزين الرظبيُت األجانب، والتغَت يف األصول االحتياطية 

 وتشَت األصول االحتياطية الرظبية للدولة إُف ما يف حوزهتا من ذىب وعمبلت قابلة للتحويل وحقوق ،الرظبية للدولة خبلل السنة
، وزيادة التزامات الدولة كبو اغبائزين الرظبيُت (FMI) سحب خاصة ، ومركز الذىب اػباص هبا يف صندوق النقد الدوِف

، بينما النقص يف التزامات الدولة كبو اغبائزين (+)األجانب ، والنقص يف األصول االحتياطية الرظبية للدولة، نبا عنصران دائنان 
 . (-) الرظبيُت األجانب ، والزيادة يف أصولو االحتياطية الرظبية نبا عنصران مدينان

 : العجز والفائض في ميزان المدفوعات: ثالثا
كثَتا ما نتحدث أو نقرأ عن توازن ميزان اؼبدفوعات أو اختبلل ميزان اؼبدفوعات ، دون أن نتبُت بوضوح معٌت ىذا اللفظ أو ذاك 
، والواقع أن ميزان اؼبدفوعات قد يبدو يف مظهره متوازنا ، وىو ىبفي يف طياتو اختبلال جوىريا ليس باليرورة يف اؼبيزان ذاتو ، بل 
يف اؽبيكل اإلقتصادي للدولة ، الذي يعكسو اؼبيزان يف معامبلت ىذه الدولة مع العاَف اػبارجي ، وقد يبدو من نظرة سطحية أن 

ميزان اؼبدفوعات ـبتل ، وىو يف حقيقة األمر أبعد ما يكون عن ذلك ، فما ىو اؼبقصود فعبل بالتوازن أو االختبلل يف ميزان 
 . اؼبدفوعات

 . للرد على ذلك يبكننا أن نفرق بُت التوازن اغبسايب ؼبيزان اؼبدفوعات ، والتوازن االقتصادي بكل ما يف ىذه الكلمة من معٌت
فحينما يقال بأن ىناك عجزا أو فائيا يف ميزان اؼبدفوعات ، فإن االقتصاديُت يقصدون على وجو التحديد النتيجة النهائية ، أو 
الرصيد الصايف للمعامبلت اعبارية والرأظبالية معا، وبعد إجراء التسوية اغبسابية للعجز أو الفائض بواسطة التحركات يف الذىب 

وموارد صندوق النقد الدوِف ، وغَت ذلك  (قصَتة األجل)النقدي ، ورصيد العمبلت األجنبية والودائع اعبارية ، واألصول األجنبية 
أي وبدث تعادل أو تكافؤ حسايب بُت – ، يصبح ميزان اؼبدفوعات متوازنا من الناحية اغبسابية  الدولية من عناصر االحتياطات

ومثل ىذا التوازن اغبسايب هبب أن يفرق سباما عن التوازن باؼبفهوم – ؾبموع العناصر الدائنة والعناصر اؼبدينة يف ميزان اؼبدفوعات 
االقتصادي ، الذي يبكن أن يتحقق لو تساوى ؾبموع اعبانب اؼبدين يف ميزاين اؼبعامبلت اعبارية والرأظبالية مع ؾبموع اعبانب 

ال بد أن يتم ، أما التوازن باؼبفهوم االقتصادي فلو ظروف خاصة يتحقق فيها ، " توازن حتمي"الدائن فيها ، فالتوازن اغبسايب ىو 
 . فإن َف تتوفر ىذه الظروف فلن يتحقق
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 :في ميزان المدفوعاتأسباب االختالل  -
يكون ميزان اؼبدفوعات متوازنا، من الناحية االقتصادية إذا َف يتمخض الرصيد اإلصباِف للعمليات اعبارية والعمليات الرأظبالية 

عن فائض أو عجز، وتطلب بالتاِف سبويبل وتعوييا عن طريق السلطات النقدية، والواقع أن الفائض أو العجز يف  (طويلة األجل)
ميزان اؼبدفوعات ، قد ينشأ بسبب عدم توازن العمليات اعبارية اؼبنظورة وغَت اؼبنظورة ، أو عدم توازن التحويبلت الرأظبالية التلقائية 
أو طويلة األجل ، وقد ىبفف رصيد أحد اعبانبُت من حدة اختبلل اعبانب اآلخر، كأن يقلل الرصيد اإلصباِف للعمليات الرأظبالية 

 .، مثبل من حدة العجز يف رصيد العمليات اعبارية وىكذا
وؽبذا يندر أن يتساوى طرفا ميزان اؼبدفوعات، فقد يكون ىناك عجز أي أن اؼبدفوعات تفوق اإليرادات، ويًتتب على ىذه 

 .النتيجة وجود عجز يف العمبلت األجنبية لدى الدولة، وقد يكون ىذا العجز مؤقتا أو دائما
 :يعود السبب الرئيسي يف العجز اؼبؤقت إُف عدة عوامل منها

 .اإلضرابات العمالية يف البلدان اؼبتقدمة صناعيا -

 .اختبلل األحوال اعبوية، أو بسبب الفييانات أو األوبئة اليت تصيب البلدان الزراعية -

 . العوامل السياسية والعسكرية  اليت تؤدي إُف تدىور معدالت الصادرات -
 : ويعود السبب يف العجز الدائم إُف ما يلي

ميل معدل التبادل الدوِف لغَت صاٌف البلدان النامية، بسبب بطء مبو الصادات من السلع األولية ، وإحبلل اؼبنتجات  -
 . االصطناعية ؿبل اؼبواد األولية

 . األزمات االقتصادية اؼبتكررة يف البلدان الرأظبالية اؼبتقدمة وانعكاساهتا على اقتصاديات البلدان النامية -
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  سوق الصرف األجنبي:الرابعالفصل 
يف الدول  أو اؼبناطق النقدية اليت تتعامل بعملة قانونية واحدة ، ذبري اؼبدفوعات من اؼبدين إُف الدائن  إما بنقود معدنية ، وإما 

اليت تيفي عليها الدولة قوة إبراء غَت ؿبدودة ، كما يتم سداد االلتزامات بتحويل الودائع اؼبصرفية ، أو " البنكنوت " بأوراق النقد 
 . ودائع صندوق توفَت الربيد ، عن طريق الشيكات أو اغبواالت ، أو بسحب كمبياالت أو أوراق ذبارية مقومة بالعملة الوطنية

وعند التعامل بُت دول ذات عمبلت ـبتلفة البد من جهاز يقوم بتحويل العمبلت بعيها إُف بعض، فالدائن االقبليزي الذي 
أو  )وبصل على فرنكات سويسرية ال يبكنو بداىة استعماؽبا لسداد مصروفاتو والتزاماتو يف اقبلًتا ويتعُت عليو البحث عن شخص 

بريطانية وبتاج إُف الفرنكات السويسرية ويكون مستعدا للحصول عليها مقابل التنازل عما يعادؽبا من اعبنيهات  (منشأة 
  .الربيطانية

وال يبكن التغلب على ىذه الصعوبة إال بإهباد عملة دولية تكون ؽبا قوة اإلبراء يف عدد كبَت من الدول، وقد قامت اؼبسكوكات 
الذىبية والفيية لفًتة طويلة هبذا الدور، وكانت تقبل كأداة للدفع على أساس قيمة توازي وزهنا من اؼبعدن النفيس يف اؼبعامبلت 
بُت دول تتخذ نفس اؼبعدن كقاعدة نقدية ، وليس ىذا ىو الشأن يف وقتنا ىذا، فبعد اهنيار قاعدة الذىب َف تعد ىناك عملة 

 . دولية باؼبعٌت الصحيح يبكن استعماؽبا للمدفوعات اػباصة
وىناك وسيلتان لتحويل العمبلت الوطنية بعيها إُف بعض ، األوُف ىي سوق الصرف ، والثانية ىي اؼبقاصة اؼبركزية ، وقد قامت 
سوق الصرف منذ أمد بعيد يف الدول اليت يقوم اقتصادىا على أساس التبادل بقصد تفادي تكلفة نقل اؼبسكوكات أو السبائك 

اؼبعدنية ؼبسافات بعيدة وـباطر ذلك النقل ، وقد مارستها اجملتمعات اإلنسانية يف العصور القديبة بطريقة بدائية ، وباكتماؽبا 
 ولقد عبأت أغلب الدول األوروبية إُف ،وربسنها يف بداية األزمنة اغبديثة ، أصبحت يف القرن التاسع عشر نظاما غاية يف التعقيد

 . 1950ويف أعقاهبا حىت حواِف عام الثانية اتفاقيات اؼبقاصة يف أثناء اغبرب العاؼبية 

 : مفهوم سوق الصرف األجنبي: أوال
سوق الصرف األجنبية ىي اإلطار التنظيمي الذي يقوم فيو األفراد والشركات والبنوك بشراء وبيع العمبلت األجنبية أو الصرف 

األجنيب ، وتتكون سوق الصرف األجنبية من كل اؼبواقع أو اؼبدن اليت تتبادل فيها العملة مقابل العمبلت األخرى ، وترتبط ىذه 
اؼبراكز اؼبختلفة بشبكة متطورة من وسائل اإلتصال ، واألفراد واؼبنشآت يشًتون العمبلت األجنبية ويبيعوهنا من البنوك والسماسرة 

 :، والذين يتعاملون عندئذ مع البنوك والسماسرة اآلخرين يف ىذه اؼبراكز النقدية، وىناك نوعان من أسواق الصرف

وىو السوق اليت يتم فيها الشراء والبيع مقابل التسليم يف اغبال، وسعر الصرف الذي ربدث  :العاجلسوق الصرف  -1
، وتتميز األسعار العاجلة بكثرة التغَتات والتقلبات فبا يعرض (اغباضر)عنده ىذه الصفقة يسمى السعر العاجل 

 .عديدةاؼبتعاملُت فيها ؼبخاطر 
سوق الصرف اآلجل ىي السوق اليت يتم فيها بيع عمبلت معينة، على أن يتم التسليم : سوق الصرف اآلجل- 2

، أو شراء تلك العمبلت مع التعهد بتسلمها وسداد قيمتها يف استحقاقات  (البيع اآلجل ): والسداد يف استحقاقات ؿبددة 
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ثبلثة أشهر، أو ستة أشهر ، أو سنة على أكثر تقدير : ، واستحقاق العقود يكون عادة لفًتات مبطية (الشراء اآلجل )حددة 
 . ، ويتم تنفيذ العقد اآلجل بتسليم العمبلت وتسلمها مقابل الدفع نقدا عند االستحقاق

وىدف السوق اآلجل ىو ذبنيب اؼبتعاملُت تقلبات أسعار الصرف اغباضر، أو دبعٌت أصح احتمال مثل ىذه التقلبات يف اؼبستقبل 
مثبل، كل فرنسي حائز لشيك بالدوالر يستطيع بيعو اليوم يف سوق الصرف بالسعر % 2أو % 1ولو بنسب ضئيلة ال تتعدى 

 يوما فإنو ال يعرف على وجو التحديد اؼببلغ الذي سيحصل عليو 90اغباضر، أما إذا كانت لديو كمبيالة تستحق الدفع بعد 
مقابلها باليورو بعد انقياء ثبلثة أشهر ، نظرا الحتمال تغَت السعر اغباضر يف خبلل ىذه الفًتة بالزيادة أو بالنقصان عن السعر 

اغباِف، ومدى ىذه التغَتات احملتملة ىو مقياس ـباطر الصرف اليت يتعرض ؽبا الدائن أو اؼبدين بالعمبلت األجنبية، وواضح أنو لو 
ارتفع سعر العملة األجنبية فإن الدائن ىو الرابح واؼبدين ىو اػباسر، ومن مث تتيح العمليات اآلجلة للمتعاملُت التغطية ضد 

 . تقلبات األسعار اغباضرة، أو ربقيق ربح منها عن طريق اؼبياربة على الصعود أو اؽببوط

 : وظائف سوق الصرف األجنبي: ثانيا
 : يقوم سوق الصرف األجنيب بوظائف نقدية دولية على جانب كبَت من األنبية يبكن تلخيصها فيما يلي 

 : نقل القوة الشرائية من دولة إلى أخرى -1
، ويبكن أن يكون ىذا السند  (الكمبيالة )تتم عملية ربويل القوة الشرائية من بلد إُف آخر، بعدد من الوسائل أنبها سند السحب 

على أشكال ـبتلفة، فقد يكون سندا لبلطبلع أو ألجل، وقد يرغب اؼبصدر التأكد من دعم البنك للمستورد الذي هبهل 
مبلءتو، ويف ىذه اغبالة يطلب اؼبصدر من اؼبستورد كتاب اعتماد معتمدا من قبل أحد البنوك يدعم فيو اؼبستورد، وىناك أييا 

 . اغبوالة الربقية أو األمر الربقي
عن طريق اؼبقاصة بُت الديون، فقد يقوم اؼبصدر  الدولية ، اليت تعٍت نقل القوة الشرائية الدولية فالسوق يقوم بأداء اؼبدفوعات

اعبزائري بسحب سند على اؼبستورد اإليطاِف، وبيعو ألحد اؼبستوردين اعبزائريُت الراغبُت يف االستَتاد من إيطاليا وهبذا يكون 
، ىو الذي يدفع بالفعل السعر للمصدر اعبزائري يف اعبزائر، ويف إيطاليا فإن اؼبصدر للبياعة  (اؼبستورد اعبزائري مشًتي السنــد

الذي يتلقى السند بالنهاية ، وبصل قيمتو من اؼبستورد اإليطاِف ، وعلى ىذا تتم تصفية ديون الدول التجارية مع بعيها بواسطة 
 . التقاص

 :وظيفة الوقاية -2
الغاية من ىذه العملية ىي ضباية اؼبتعاملُت يف النقود األجنبية من خطر تقلبات أسعار الصرف، وخاصة يف ظل نظام العمبلت  

الورقية اؼبستقلة، وتتميز بأهنا ال تتيمن تسليم صرف أجنيب وال بدفع شبنو بالعملة الوطنية يف اغبال، بل ىي ؾبرد اتفاق على بيع 
أو شراء يسلم يف اؼبستقبل ، استنادا إُف سعر يتفق عليو يف اغبال، فمثبل إذا توقع أحد اؼبستوردين اإلقبليز اؼبلتزم دبدفوعات 

للخارج يف اؼبستقبل، بارتفاع سعر الدوالر األمريكي يف اؼبستقبل، فإنو يعقد اتفاقا مع أحد البنوك يف ببلده، على أن وبصل منو 
يف ظرف مدة ؿبددة على مبلغ معُت من العملة األجنبية ، بسعر يتفق معو عليو يف اغبال وىذا السعر يتوقف على مقدار الفائدة 

 . اليت ربصل عليها البنوك من جراء إيداع الصرف األجنيب يف البنوك األجنبية

http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1205
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 :عمليات الموازنة والتحكيم في األوراق األجنبية -3
إن اؽبدف الرئيسي من عمليات اؼبوازنة، ىو التخفيف من حدة التقلبات بُت أسعار الصرف بالنسبة للعملة الوطنية ، كما أهنا  

تستهدف توحيد أسواق الصرف، بفيل حرية انتقال العمبلت بُت الدول اؼبختلفة، وقد يتجلى وصف اؼبوازنة واضحا حُت 
تتوسط اؼبصارف يف شراء األوراق األجنبية من بلد قد البفيت فيو أسعارىا لغرض بيعها إُف التجار واؼبستوردين وغَتىم من 

 . اؼبواطنُت، الذين ترتبط بذمتهم ديون للخارج
الياباين يف السعودية منخفيا، ويف تونس مرتفعا وذلك نتيجة ظروف ـبتلفة، فااللبفاض اغباصل يغري  (الُت)كما لو كان سعر 

اؼبصارف التونسية، يف حالة وجود حقوق للتجار اليابانيُت بذمة التجار التونسيُت، على شراء العملة اليابانية من السعودية، وبيعها 
دينار تونسي ،  (100)دوالرا أمريكيا تســاوي  (25)إُف اؼبدينُت التونسيُت للوفاء بديوهنم وزيادة يف اإليياح نفًتض أن كل 

يورو أوربيا يف سوق الصرف يف تونس، يف ىذه اغبالة تكون العبلقة بُت عمبلت البلدان الثبلثة على الشكل  (100)وتساوي 
 : التاِف

  دوالر أمريكي25= دينار تونسي  100
  يورو أوريب100= دينار تونسي 100

 يورو أوريب 100=  دوالر أمريكي 25
 دوالر 35=  يورو أوريب 100: فلو كانت العبلقة بُت اليوروات األوربية والدوالرات األمريكية يف سوق الصرف األمريكي ىي

( 100)أمريكيا، عندئذ سيجد اؼبياربون أن من مصلحتهم شراء دوالرات أمريكية من السوق األمريكية ، فيحصلون مقابل كل 
دينار تونسي ، مث يبادلوهنا بالعملة  (140)ويبيعون ىذه الدوالرات يف تونس مقابل  دوالرا أمريكيا ، ( 35) يورو أوريب علــــى

يورو أوريب ، إال أنو يبلحظ أن اندفاع اؼبياربُت يف عرض اليوروات األوربية يف سوق  (140)األوربية ، حيث وبصلون على 
( 25)يورو أوريب  يساوي  (100)الصرف األمريكية ، يؤدي إُف البفاض قيمتها بالنسبة للدوالرات األمريكية ، حىت يصبح 

 . دوالرا أمريكيا ، وبذلك يعود التوازن بُت أسعار الصرف بالنسبة ؽبذه العمبلت

 : سعر الصرف األجنبي: ثالثا
سعر الصرف األجنيب ىو سعر وحدة العملة األجنبية بداللة العملة احمللية، وسعر الصرف ىذا يبقى ثابتا يف كل أجزاء السوق 

باتفاق ربكمي ، ويشَت ربكيم الصرف األجنيب إُف عملية شراء عملة أجنبية حيث يكون سعرىا منخفيا وبيعها حيث يكون 
سعرىا مرتفعا ، وعندما يرتفع سعر الصرف األجنيب ، فإن العملة احمللية تنخفض أو هتبط قيمتها بالنسبة للعملة األجنبية ، وعندما 

 . ينخفض سعر الصرف فإن العملة احمللية ترتفع أو تزيد من حيث القيمة
 كيف يتحدد سعر الصرف ؟-

يبكننا النظر إُف الصرف األجنيب كسلعة ، ومن اؼبعروف أن سعر السلعة يتحدد بعاملُت نبا الطلب والعرض، ويتحدد سعر السلعة 
 حيث تتساوى الكمية اؼبعروضة ،كما ىو معروف من النظرية العامة لؤلسعار عند نقطة تقاطع منحٌت العرض مع منحٌت الطلب

 . مع الكمية اؼبطلوبة عند ىذا السعر والذي يطلق عليو سعر التوازن
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كذلك اغبال بالنسبة لسعر الصرف حيث نستطيع أن نقول أن سعر الصرف يتوقف على الطلب والعرض، والطلب على الصرف 
األجنيب يأيت أساسا من اؼبستوردين الذين وبتاجون إُف العمبلت األجنبية الستَتاد السلع من الدول األخرى، والعرض يأيت أساسا 
من اؼبصدرين الذين وبصلون على العملة األجنبية نظَت تصدير سلعهم إُف الدول األخرى ، ولكن ينبغي اإلشارة إُف أن العرض 

والطلب على الصرف األجنيب ال يأيت فقط من جانب اؼبستوردين واؼبصدرين بل اغبقيقة أنو توجد مصادر أخرى إُف جانبهم ومنها 
البنوك والسلطات النقدية اليت تتدخل لشراء أو بيع العمبلت األجنبية بقصد ربقيق موازنة أسعار الصرف أو غَت ذلك من 

األىداف ، وكذلك اؼبياربون الذين يدخلون لشراء وبيع العمبلت األجنبية بقصد اإلستفادة من فروق األسعار للمياربة على 
ويبكن أن نبُت العبلقة بُت الطلب على الصرف وبُت السعر بنفس منحنيات الطلب اؼبعروفة يف نظرية األسعار ، ةياألسعار اؼبستقبل

 . ونفس الشيء مع العرض
 دبعٌت أن منحٌت الطلب ينحدر من أعلى إُف أسفل وإُف اليمُت ،وكما ىو معروف فإن العبلقة بُت السعر والطلب عبلقة عكسية

 .دليبل على زيادة الكمية اؼبطلوبة كلما البفض السعر والعكس صحيح،
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 صندوق النقد الدولي :الخامسالفصل 
. يعترب صندوق النقد الدوِف راعي النظام النقدي الدوِف وركنا أساسيا من أركان النظام االقتصادي العاؼبي

 :الدولي نشأة صندوق النقد: أوال
األمريكية  اؼبتحدة عقد يف بريتون وودز بوالية نيوىامبشَت مؤسبر لؤلمم  أثناء،1944تبلورت فكرة صندوق النقد الدوِف يف يوليو 

ذبنب تكرار كارثة السياسات االقتصادية الفاشلة  عندما اتفق فبثلو طبس وأربعُت حكومة على إطار للتعاون االقتصادي يستهدف
  .الثبلثينات من القرن العشرين اليت أسهمت يف حدوث الكساد الكبَت يف،

اغبلفاء الرئيسية النظر يف خطط ـبتلفة إلعادة النظام إُف العبلقات النقدية  ومع انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية، بدأت بلدان
ؼبؤسسة  أو اتفاقية التأسيساؼبيثاق  ،وولد صندوق النقد الدوِف يف مؤسبر بريتون وودز حُت وضع فبثلو البلدان اؼبشاركة الدولية،

 وتعمل على إلغاء قيود الصرف اؼبرتبطة بالتجارة يف السلع واػبدمات وربقيق استقرار دولية تشرف على النظام النقدي الدوِف
 .أسعار الصرف
واعبدير بالذكر أن ، تأسيسو اتفاقية  بلداً على29الوجود عند توقيع  ، جاء صندوق النقد الدوِف إُف حيز1945ويف ديسمرب 

 ومنذ ذلك اغبُت، شهد 1944الصندوق اليوم ىي نفس األىداف اليت سبت صياغتها يف عام  األىداف القانونية اليت يتوخاىا
سواء داخل الدولة – للجميع على قدم اؼبساواة   ومع أن منافع النمو َف تتحقق،العاَف مبواً يف الدخول اغبقيقية َف يسبق لو مثيل

فًتة  البلدان شهدت ربسناً يف األحوال السائدة يتناقض تناقياً صارخاً مع عموم األحوال يف فإن معظم– الواحدة أو بُت الدول 
على تسيَت السياسة االقتصادية، دبا فيها  ما بُت اغبربُت العاؼبيتُت على وجو اػبصوص، ومن أسباب ذلك ما أدخل من ربسينات

وساعدت على زبفيف حدة تقلب الدورة االقتصادية بُت انتعاش وكساد، وإنو ؼبن  السياسات اليت استحثت مبو التجارة الدولية
 .صندوق النقد الدوِف أنو أسهم يف إحداث ىذه التطورات دواعي فخر

 1945صندوق النقد الدوِف ىو وكالة متخصصة من وكاالت منظمة األمم اؼبتحدة و الذي نشأ دبوجب معاىدة دولية يف العاَف 
للعمل على تعزيز سبلمة االقتصاد العاؼبي، و يقع مقر الصندوق يف واشنطن العاصمة و يديره أعياءه الذين يبثلون صبيع بلدان 

 دولة ،ال يشًتط للعيوية فيو أن تكون الدولة عيوا يف منظمة األمم اؼبتحدة و ييم الصندوق 184العاَف تقريبا بعددىم البالغ 
ألعياء األصليُت و ىي الدول اليت حيرت مؤسبر بريتون وودز و اليت أودعت الوثائق اػباصة باالنيمام حىت آخر ديسمرب من ا

، فبل تعترب أعياء أصليُت و قد صدر قبول عيويتها قرارات من قبل 1946، أما الدول اليت انيمت بعد ديسمرب 1946العام 
 و لكل دولة ، و ال يوجد فرق يف اغبقوق و االلتزامات بُت كل من األعياء األصليُت و األعياء اعبدد،ؾبلس ؿبافظي الصندوق

 و ذلك بعد إببلغو أو إذا ما عجز أحد األعياء عن الوفاء بالتزاماتو احملددة يف اتفاق فإنو ،اغبق يف االنسحاب من الصندوق
 .يبكن أن وبرم من اغبقوق يف السحب من موارد الصندوق

 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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: الهيكـل التنظيـمي لصنـدوق النقـد الدولـي: ثانيا
 لتحقيق فعاليتو، و يتوُف القيام بأعمال مهماصندوق النقد الدوِف مسؤول أمام بلدانو األعياء و ىي مسؤولية سبثل عنصرا 

: الصندوق أربعة أجهزة و ىي

 :مجلـس المحـافظيـن -1
 و يقوم ،ييم ؾبلس احملافظُت فبثلُت لكل البلدان األعياء و ىو صاحب السلطة العليا يف إدارة صندوق النقد الدوِف

 و كذا ؿبافظ مناوب لو و يبت ،كل بلد عيو بتعيُت ؿبافظ لو عادة ما يكون وزير اؼبالية أو ؿبافظ البنك اؼبركزي يف ذلك البلد
ؾبلس احملافظُت يف قيايا السياسات الكربى، و لكنو يفوض اجمللس التنفيذي يف ازباذ القرارات اؼبتعلقة بأعمال الصندوق اليومية، 
و يتمتع ؾبلس احملافظُت بكافة السلطات البلزمة لئلشراف على كافة شؤون الصندوق و من بُت ىذه السلطات، قبول األعياء 

 و مطالبة عيو ،اعبدد، مراجعة اغبصص و تعديل قيمة العمبلت و التعاون مع اؼبنظمات األخرى و توزيع صايف الدخل
 و قد جرت العادة أن تكون ،و هبتمع اجمللس مرة كل سنة... باالنسحاب و تصفية الصندوق و كذا النظر يف االستخدامات

 ؾبلس ؿبافظُت البنك الدوِف لئلنشاء و التعمَت و كذلك وكالة التمويل الدولية و ىيئة التنمية  يف نفس الوقت معاالجتماعات
الدولية 

 :المجلـس التنفيـذي -2
 و هبتمع اجمللس التنفيذي عادة ثبلث مرات يف ، مديرا و يرأسو اؼبدير العام للصندوق24يتألف اجمللس التنفيذي من 

و ذلك يف مقر الصندوق يف ، األسبوع يف جلسات تستغرق كل منها يوما كامبل، و يبكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم األمر
 و ىي الواليات اؼبتحدة ،واشنطن العاصمة و زبصص مقاعد مستقلة يف اجمللس التنفيذي للبلدان اؼبسانبة اػبمسة الكربى

األمريكية و اليابان و أؼبانيا و فرنسا و اؼبملكة اؼبتحدة، إُف جانب كل من الصُت و روسيا و اؼبملكة العربية السعودية، أما 
( Constituencies)اؼبديرون الستة عشر اآلخرون فيتوُف انتخاهبم ؾبموعات من البلدان تعرف بإسم الدوائر االنتخابية 

 ما ،لفًتات مدهتا عامُت، و ىبتص ىذا اجمللس بتسيَت أعمال الصندوق و إدارة شؤونو اليومية و لو كل الصبلحيات يف ىذا الصدد
عدا تلك اليت تدخل صراحة يف اختصاص ؾبلس احملافظُت، كما يقوم كل مدير بتعيُت كاتب لو يبارس كافة سلطاتو يف حالة 

 و أن ىبصص كل وقتو و اىتمامو ، و هبب على اؼبدير التنفيذي أو نائبو أن يكون متواجدا يف اؼبقر الرئيسي للصندوق،غيابو
. ألعمال الصندوق 

: مديـر الصنـدوق- 3
 و ذلك بنص اتفاق ،يتم انتخابو دبعرفة اؼبديرين التنفيذيُت، و ىو حبكم منصبو يعترب رئيس ىيئة اؼبوظفُت بالصندوق

و لكنو ال يبلك صوتا فيو و ذلك فيما عدا التصويت اؼبرجح يف حالة انقسام عدد ، الصندوق و ىو الذي يرأس اجمللس التنفيذي 
األصوات داخل اجمللس و مدة عقده طبس سنوات قابلة للتجديد، و عادة ما يتم تعيُت مديرا للصندوق رجل ذو خربة واسعة يف 

. ؾبال النقد و االئتمان و اؼبال و يساعده يف عملو نائب أو نائبان آخران
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هيئـة موظفـي الصنـدوق - 4
 يكونون اؽبيئة العاملة بالصندوق و يراعي يف انتقاءىم ، يقوم مدير الصندوق بتعيُت ؾبموعة منتقاة من اؼبوظفُت الفنيُت

 و ، مع توسيع القاعدة اليت ىبتار من بُت مواطنيها ىؤالء اؼبوظفُت إُف أكرب حد فبكن،أقصى درجات الكفاءة و التخصيص الفٍت
يتعُت أن يقر عيو ىيئة موظفي الصندوق عند تعيينو أنو لن يقبل أية تعليمات فيما يتعلق دبمارسة واجباتو يف الصندوق من أية 

حكومة أو سلطة خارجية عن الصندوق، أي أن العامليـن يف صندوق النقد الدوِف موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام 
 بلد و يشكل  االقتصاديون 133 موظف ينتمون إُف 2800الصندوق و ليس أمام سلطاهتم الوطنية، و يعمل بالصندوق حواِف 

.  إدارة و مكتبا يرأسها مديرون مسؤولون أمام اؼبدير العام22ثلثي اؼبوظفُت الفنيُت يف الصندوق تقريبا و ييم الصندوق 

أهـداف صنـدوق النقـد الـدولـي  : ثالثا
: يسعى صندوق النقد الدوِف إُف ربقيق ؾبموعة من األىداف يبكن إبرازىا كما يلي

 و ذلك بواسطة ىيئة دولية دائمة هتيئ ،اؽبدف العام لصندوق النقد الدوِف ىو تشجيع التعاون الدوِف يف ؾبال النقد 
سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق باؼبشكبلت النقدية الدولية، و خاصة بعد تراجع العمل بقاعدة الذىب فلم تعد العمبلت 

الوطنية مغطاة بالذىب كما كان يف السابق، و قد استلزم ذلك وجود منظمة دولية سبلك خربات و آليات تعمل على ضبط أسعار 
 .العمبلت الوطنية

  تشجيع و تيسيَت التوسع و النمو اؼبتوازن للتجارة الدولية، فالتوسع يف التجارة الدولية يسهم يف التنمية االقتصادية لكل
 و السبب يف ذلك أن التوسع ،من الدول األطراف يف تلك التجارة، إال أنو هبب أن يكون ذلك التوسع متوازنا بُت صبيع أطرافو

 .غَت متوازن يؤدي إُف اػبلل يف معدل التبادل للعمبلت، فبا يؤدي إُف مشكبلت يف التنمية االقتصادية
 و القصد من ذلك ؾباهبة ،العمل على ذبنب زبفيض قيمة تبادل العمبلت الوطنية بالعمبلت األجنبية ألغراض تنافسية 

 هبدف تشجيع التصدير و دعم منتجات وطنية معينة غبماية ،السياسات االقتصادية اليت ربدد سعرا ربكميا للعمبلت الوطنية
 . و يهدف الصندوق إُف وضع قواعد و نظم مبوذجية لتبادل العمبلت،الصناعة الوطنية

 إنشاء نظام اؼبدفوعات متعدد األطراف هبدف تسهيل عقد الصفقات النقدية بُت الدول. 
. العمل على إلغاء القيود اليت تعرقل عمليات التجارة اػبارجية

  تدعيم الثقة لدى البلدان، متيحا ؽبم استخدام موارده العامة مؤقتا بيمانات كافية كي تتمكن من تصحيح
 . اللجوء إُف إجراءات ميرة بالرخاء الوطٍت أو الدوِفناإلختبلالت يف موازين مدفوعاهتا دو
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 : وظـائف صنـدوق النقـد الـدولـي: رابعا
  يقدم الصندوق القروض طويلة األجل بسعر فائدة منخفض للدول اليت تعاين من إختبلالت يف موازين مدفوعاهتا بشرط

 .أن تعمل ىذه الدول على إصبلح تلك اإلختبلالت
  يعمل الصندوق كمستشار نقدي و ماِف عبميع الدول، حيث تسًتشد صبيعها بالسياسات و النصائح اليت يقدمها

 .الصندوق سنويا من خبلل تقريره السنوي
  قدم الصندوق2001حبسب نظام الصندوق تستطيع الدولة أن تقًتض بالعمبلت الصعبة من الصندوق ففي العام ، 

 و مع زيادة اعتماد العديد ، مليار دوالر لدول أخرى20 للربازيل و 13.1 مليار لًتكيا و 18 مليار دوالر منها 50قروضا بقيمة 
من دول العاَف على مساعدة الصندوق وجد نفسو ىذا األخَت يف وضع يؤىلو للتأثَت على السياسات االقتصادية للدول اليت تتقدم 

 . منو لطلب اؼبساعدة
 ة اليت هبوز للدولة العيو إتباعها و تطبيقها لتحقيق التوازن اػبارجي و اؼبرتبط بتحقيق ياقًتاح السياسات التصحيح

 .التوازن الداخلي
  يركز الصندوق يف معاعبتو للسياسات االقتصادية الكلية على الفًتة القصَتة و أحيانا الفًتة اؼبتوسطة و يطلق عليها

 .سياسات التثبيت
 و قد ابتدع يف ذلك ما يسمى حبقوق ،توفَت السيولة الدولية البلزمة لتسوية اؼبدفوعات من خبلل زيادة االحتياطات الدولية

  .السحب اػباصة

 :موارد صندوق النقد الدولي: خامسا
 من عملة %75 ذىبا و %25 و تتألف اغبصة من ،تعكس اغبصة بشكل عام وزن البلد العيو يف االقتصاد العاؼبي

 من قيمة اغبصة ذىبا و %10البلد العيو، و يف حال عدم توافر كمية الذىب و الدوالرات اؼبطلوبة، فإهنا ال تلتزم إال بدفع 
تدفع النسبة اؼبتبقية بالعملة الوطنية، و نظام اغبصص ىو من أىم السمات األساسية لصندوق النقد الدوِف و تكمن ىذه األنبية 

: فيما يلي
 فهي ربدد مدى مسانبة البلد الراغب يف العيوية يف سبويل الصندوق .
 ربدد حق البلد العيو يف االستفادة من موارد الصندوق .
 دبوجبها ربدد القوة التصويتية لكل بلد عيو .
 على أساسها توزع حقوق السحب اػباصة اليت ينظمها الصندوق على األعياء. 

 ألف وحدة من حقوق السحب 100مع زيادة صوت واحد لكل ،  صوتا 250 و يبلك كل بلد عيو يف الصندوق 
و لدى الصندوق فبا يؤمن األكثرية الساحقة من األصوات ؼبصلحة الدول اليت سبلك اغبصص األكرب، ، اػباصة من حصتو 

: ؾبموعتان من اتفاقات اإلقراض الدائمة الستخدامها عند اغباجة ؼبواجهة أي ربديد للنظام النقـدي الدولـي
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  االتفاقات العامة لئلقًتاض(GAB)  حكومات ) و يشارك فيها أحد عشر مشًتكا 1962اليت مت إنشاؤىا يف عام
 .(البلدان الصناعية العشرة و سويسرا أو بنوكها اؼبركزية

  االتفاقات اعبديدة لئلقتـراض(NAB) بلـدا ومؤسسـة25 و يشارك فيها 1997 اليت تـم إستحداثـها يف عام  .
 مليار وحدة حقوق سحب 34  و دبوجب ؾبموعيت االتفاقات ىاتُت، يتاح لصندوق النقد الدوِف إقًتاض ما يصل إُف 

. ( مليار دوالر أمريكي46حواِف )خاصة 
 212 حواِف 1999 تقريبا لتبلغ يف عام %45 دبقدار 1990 وقد زادت اغبصص يف صندوق النقد الدوِف منذ العام 

صل عليها من معامبلت الدول األعياء معو عندما  يح( مليار دوالر أمريكي290حواِف )مليار وحدة حقوق سحب خاصة 
تلجأ إُف استخدام موارده و كذا العمولة اليت وبصل عليها عندما يتعامل مع ىذه الدول يف الذىب بيعا و شراءا و الفائدة اليت 

.  من استثماره يف أذونات اػبزانة األمريكية عليهاوبصل

 استخـدامـات صنـدوق النقـد الـدولـي: سادسا
يتم االستفادة من رأظبال صندوق النقد الدوِف يف مساعدة الدول األعياء فبن يعانون من عجز مؤقت يف موازين 

 و كذلك ، و قد حددت دبوجب مواد اتفاقية الصندوق الشروط اليت دبوجبها وبصل العيو على القروض من الصندوق،مدفوعاهتم
اغبد األقصى للقروض اليت يبكن أن يبنحها الصندوق للعيو، و ذلك بدال من اللجوء إُف تدابَت اقتصادية تسيء إُف حرية التبادل 

: التجاري الدوِف، و من بُت ؾبموعة القواعد و اليوابط اؼبقيدة حىت يبنع الدول األعياء من اإلسراف يف استخدام موارده ما يلي
  من حصتها اؼبقدرة يف %25ال هبوز للدولة العيو أن تسحب يف سنة من صندوق النقد عمبلت أجنبية تتجاوز 

 شهرا، و عند السحب من موارد الصندوق يف حدود ىذه النسبة هبب على الدولة أن تيع ربت تصرف 12الصندوق خبلل 
. الصندوق قدرا من عملتها الوطنية يعادل قيمة اؼببالغ اؼبسحوبة

  من %200إن العيو يفقد حقو يف شراء العمبلت األجنبية يف الصندوق مىت بلغ رصيد الصندوق من عملتو 
. حصتو

  سنوات عن طريق إعادة شراء عملتها 5-3كما يتعُت على الدولة العيو أن تقدم بأدائها خبلل فًتة تًتاوح ما بُت 
. الوطنية يف صندوق النقد مقابل الذىب أو عمبلت أخرى

  و للصندوق أن ىبفض ىذه % 4/3يدفع البلد العيو عندما يلجأ إُف السحب من موارد الصندوق عمولة قدرىا 
.    العمولة أو أن يرفعها كلما تزايد أجل السداد و زادت قيمة اؼبسحوبات

 أن يكون الغرض من اغبصول على تلك العمبلت ىو مواجهة عجز مؤقت يف ميزان اؼبدفوعات اعبارية .
 ال هبوز استخدام موارد الصندوق ؼبواجهة أعباء الدولة الناشئة عن أعمال اإلغاثة و التعمَت أو تصفية ديون اغبرب .

 و يعترب عبوء الدولة العيو إُف موارد الصندوق يف حقيقة األمر اقًتاضا منو، غَت أن أحكام ميثاق صندوق النقد قد 
وبق لكل عيو أن يشًتي من الصندوق عمبلت أعياء آخرين مقابل : "رباشت لفظ االقًتاض و استخدمت بدال منو عبارة

. ، و بالتاِف تستبدل لفظة سحب دبصطلح شراء العملة"مقدار معادل بقيمتو الوطنية



  امجاعنةوة اتلجرةة ادواعن
 

46  

 

: و من بُت أىم أشكال القروض و التسهيبلت اؼبقدمة من طرف صندوق النقد الدوِف إُف الدول األعياء نذكر ما يلي
 اتفاقات االستعداد االئتماني:( stand by anangements)  و سبثل ىذه االتفاقيات جوىر سياسات اإلقًتاض يف

 و على مدى ، و يعترب ىذا األخَت دبثابة تأكيد للعيو بأنو يستطيع السحب من موارد الصندوق إُف حد معُت،الصندوق
.  شهرا يف العادة، ؼبعاعبة ما يواجهو من مشكبلت قصَتة األجل يف ميزان اؼبدفوعات18 و 12فًتة تًتاوح بُت 

 تسهيل الصندوق الممدد:( Extended Fund Facility)  و طبقا لتسهيل الصندوق اؼبمدد يستطيع البلد
 ؼبساعدتو على ، سنوات يف العادة4 أشهر إُف 3 على مدى فًتة تًتاوح بُت ،العيو السحب من موارد الصندوق إُف حد معُت

. معاعبة اؼبشكبلت االقتصادية اؽبيكلية اليت تتسبب يف إهباد مواطن ضعف خطَتة يف ميزان مدفوعاتو
 تسهيل النمو و الحد من الفقر :(Poverty Reduction and Growth Facility ) و ىو تسهيل

. بسعر فائدة منخفض ىدفو مساعدة أفقر البلدان األعياء اليت تواجو مشكبلت مطولة يف ميزان اؼبدفوعات
 تسهيل اإلحتياطي التكميلي:( Supplemental Reserve Facility)   و ىو تسهيل يوفر سبويبل إضافيا

 للبلدان األعياء اليت تعاين صعوبة استثنائية يف ميزان اؼبدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ، و ،قصَت األجل
. يتيمن سعر الفائدة على القروض دبوجب ىذا التسهيل رظبا إضافيا يياف إُف سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق

 خطوط اإلئتمان الطارئ:( Contingent Credit Lines)  و ىي خطوط دفاعية وقائية سبكن البلدان األعياء
 عندما تواجو بفقدان ، من اغبصول على سبويل من صندوق النقد على أساس قصَت األجل،القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية

. ثقة األسواق على كبو مفاجئ و مثَت لئلضطراب بسبب امتداد عدوى اؼبصاعب اآلتية من بلدان أخرى
 مساعدات الطوارئ( :Emergency Assistance)  و ىو ـبصص ؼبساعدة البلدان اليت تواجو مشكبلت ميزان

 1995اؼبساعدة يف العام من  اليت ال يبكن التنبؤ هبا و قد مت تطوير ىذا النوع ،اؼبدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية اؼبفاجئة
 . تكون البلدان األعياء قد خرجت فيها لتوىا من صراعات مسلحة أفيت إُف ضعف مفاجئ يف قدراهتا،لتغطية مواقف معينة 
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البنك الدولي : الفصل السادس
. تأسس البنك الدوِف بعد اغبرب العاؼبية الثانية ويعترب راعي النظام اؼباِف الدوِف وركنا أساسيا من أركان النظام االقتصادي العاؼبي

  :نشأة البنك الدولي: اوال
 يف 1946 يناير 25 دخلت اتفاقية البنك الدوِف حيز التنفيذ، إال ان البنك َف يبدأ أعمالو إال يف 1945 من ديسمرب 27ويف 
.  مت الربط بُت البنك الدوِف وبُت األمم اؼبتحدة1947 نوفمرب 15 دبدينة واشنطن، ويف همقر

يعترب البنك الدوِف اكرب مصدر سبويل يف العاَف يهدف اُف تقدًن اؼبساعدات اؼبالية والفنية لبلدان العاَف الثالث يف صبيع اكباء العاَف 
 01، وينصب ؿبور تركيزه الرئيسي حول مساعدة اكثر الناس واشد البلدان فقرا، رسالتو ربقيق عاَف خال من الفقر، تأسس بتاريخ 

 دولة يف بريتون وودز بنيو نبشَت األمريكية مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة 44 بقرار من مؤسبر دوِف حيره فبثلو  1944جويلية 
 بلدا، ويصبح البلد عيوا دبجرد اتفاقية تأسيس 185كوؼببيا، وىو مؤسسة تعاونية سبثل البلدان اؼبسانبة االعياء البالغ عددىا 

. البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت
وتشَت عبارة البنك الدوِف اُف البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت و اؼبؤسسة الدولية للتنمية، يف حُت تيم عبارة ؾبموعة البنك الدوِف 

:  طبس مؤسسات و ىي
 قدم البنك منذ 1944نواة البنك الدوِف و أكرب اجملموعات اؼبكونة لو تأسس عام : البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت 

و ىي بذلك سبلك حق االعًتاض على قرارات تعديل ، منو% 17 مليار دوالر، سبتلك الواليات اؼبتحدة 500نشأتو أكثر من  
 .رأظبال البنك

 و زيادة ، هبدف رفع اؼبستوى االقتصادي العاؼبي1960أنشأت ىذه اؽبيئة اليت فعلت عام : اؼبؤسسة الدولية للتنمية 
اإلنتاجية و مستوى اؼبعيشة لدى الدول األكثر فقرا يف العاَف، عن طريق تقدًن الدعم اؼباِف لسد اغباجات األساسية البلزمة للبدء 

 .يف عملية التنمية و التطوير 
 هبدف تشجيع استثمارات القطاع اػباص يف 1956أنشأت مؤسسة التمويل الدولية يف عام : مؤسسة التمويل الدولية 

 .البلدان النامية
 انشأ البنك الدوِف مركز خاص غبل النزاعات و اػببلفات بُت 1966يف عام : اؼبركز الدوِف لتسوية منازعات االستثمار 

.  على أساس أن حل مثل ىذه النزاعات سيسهل من تدفق االستثمارات األجنبية،اغبكومات واؼبستثمرين
  للعمل على رفع مستوى االستثمار األجنيب يف 1988أنشأت الوكالة عام ىيئة ضمان االستثمار متعددة األطراف 

الدول النامية، و تقوم الوكالة بيمان أموال اؼبستثمرين أو اؼبقرضُت من اؼبخاطر و خاصة السياسية اؼبمكن حدوثها يف ىذه 
 .الدول

 
 

 



  امجاعنةوة اتلجرةة ادواعن
 

48  

 

 :وظائف البنك الدولي: ثانيا 
:   يبكن تلخيص أبرز وظائف البنك الدوِف فيما يلي

   ؼبشاكلها اؼبتعلقة بأىداف البنك   ؼبعاونتها على ربقيق افيل اغبلول،االعياء القيام بتقدًن اؼبشورة واؼبساعدة الفنية للدول
 .واختيار اؼبشاريع ذات اعبدوى االقتصادية

  النامية التمويل الدوِف طويل االجل ؼبشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول تقدًن. 
 النامية بكل الوسائل اؼبمكنة  العمل على زيادة دور القطاع اػباص يف الدول. 
 مشاريع الري، ؿبطات توليد ،خبلل سبويل اؼبشاريع الكبَتة ومنها سدود اؼبياه  العمل على تقوية البنية التحتية للتنمية من 

 .الكهرباء، السكك اغبديدية والطرق
 اعبدوى االقتصادية للمشاريع وإصبلح البنية االقتصادية اليت تعمل فيها تلك  القيام بتطوير أدوات التحليل اػباصة بدراسة 

 .اؼبشروعات
 :أهداف البنك الدولي: ثالثا

: يبكن تلخيص أبرز أىداف البنك الدوِف فيما يلي
  القروض تشجيع االستثمارات األجنبية اػباصة عن طريق اليمان أو اؼبسانبة يف. 
 اقتصادي أعلى  اؼبساعدة يف تعمَت وتنمية أقاليم الدولة العيو وربقيق معدالت مبو. 
 الدولية  ربقيق النمو اؼبتوازن يف األجل الطويل للتجارة. 
 قروض او استثمارات   سواء يف صورة،بالتحركات الدولية لرؤوس األموال  ترسيخ قواعد للنظام اؼباِف الدوِف يف كل ما يتعلق

 . بغرض زيادة مستويات التنمية االقتصادية ورفع معدالت النمو االقتصادي اجنبية مباشرة أو غَت مباشرة،
   مساعدة الدول النامية يف تقليل الفقر وتوسيع عملية التنمية اؼبستدامة. 

 :الهيكل التنظيمي للبنك الدولي: رابعا
ؾبلس احملافظُت، ؾبلس اؼبديرين التنفيذيُت، واجمللس : يشمل البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت ثبلثة أجهزة رئيسيو ىي  

. االستشاري
  تقوم كل دولة عيو بتعيُت ؿبافظ يف ىذا اجمللس ومناوب لو، ؼبدة طبس سنوات ويتكون اجمللس من :مجلس المحافظين 

 ،ىؤالء احملافظُت، وجرت العادة على أن هبتمع ىذا اجمللس مرة كل عام خبلل شهر سبتمرب يف مقر البنك الدائم بواشنطن
فلكل دولة مائتان وطبسون صوتاً، يياف إليها صوت عن " التميز بُت األصوات" على أساس نظام هويتم التصويت بداخل

كل سهم ؽبا يف رأس مال البنك، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي األصوات باستثناء بعض األمور اليت يشًتط فيها أغلبية خاصة 
 . للتصويت، وتًتكز صبيع سلطات البنك يف ىذا اجمللس، فهو الذي يقوم بوضع السياسة العامة للبنك



  امجاعنةوة اتلجرةة ادواعن
 

49  

 

 يتجاوز عدد أعياء ؾبلس اؼبديرين التنفيذيُت حالياً العشرين عيواً، تقوم الدول اليت سبتلك أكرب :المديرون التنفيذيون 
ىذه الدول ىي الواليات اؼبتحدة األمريكية، فرنسا، اؼبملكة اؼبتحدة، أؼبانيا، )حصص يف رأظبال البنك بتعيُت طبسة أعياء 

. ، وبالنسبة لباقي األعياء فيتم انتخاهبم ؼبدة سنتُت بواسطة احملافظُت اؼبمثلُت لؤلعياء الباقُت بالبنك(اليابان
الصناعية، التجارية، ) يتكون اجمللس االستشاري من أعياء فبثلُت ؼبختلف اؼبصاٌف االقتصادية :المجلس االستشاري  

 آما باقي ، ويتم تعيُت طبسة أعياء من اجمللس بواسطة الدول اػبمسة صاحبة اكرب اغبصص يف رأظبال البنك،(الزراعية
. األعياء يقوم باختيارىم بقية األعياء يف ؾبلس احملافظُت، ومدة العيوية سنتان قابلو للتجديد

ويقوم اجمللس االستشاري دبعاونة إدارة البنك يف مباشرة اختصاصاهتا من خبلل اجتماعات شهرية وتؤخذ القرارات فيها 
. (باستثناء بعض القرارات االستثنائية)باألغلبية البسيطة 

 :رأس مال البنك الدولي ومصادر تمويله: خامسا
 من قيمة حصتو نقداً، و الباقي يعترب ضمان 20%يتكون رأس مال البنك من مسانبة األعياء، و يدفع كل عيو 

للقروض اليت وبصل عليها البنك، و تتحدد فًتة كل دولة عيو يف البنك على التصويت وفقا غبصتها يف رأس مالو، و كما 
 رأس مال البنك، و ىو ما هبعلها تؤثر 1/3تسيطر على أكثر من  (أمريكا، اليابان، أؼبانيا، فرنسا، إقبلًتا)ىو معلوم فإن 

مليار دوالر ، يتوزع 10مباشرة على قرارات البنك و اسًتاتيجيتو، وقد حددت اتفاقية إنشاء البنك رأظبالو االظبي حبدود 
 .دوالر100.000سهم، قيمة كل سهم 100.000على 

:  و تقوم الدول األعياء بسداد حصصها يف رأس مال البنك على النحو التاِف
 %10 تسدد بالذىب، أو بالدوالر األمريكي؛ 
 %90تسدد بالعملة الوطنية للبلد العيو . 

دولة، حيث ربتفظ كل دولة بنصيبها يف رأس مال البنك الذي يبلغ 179ان اؼبسانبُت يف البنك الدوِف ىم حكومات 
، و زبتلف مصادر التمويل ؽبيئات البنك الدوِف حسب طبيعة نشاط كل مؤسسة، وباإلضافة 1995مليار يف يونيو 176

إُف رأس اؼبال، وبصل البنك الدوِف على اعبزء األكرب من موارده عن طريق االقًتاض من األسواق اؼبالية، أي أن البنك 
. الدوِف يقوم باالقًتاض من البنوك الدولية و اؼبؤسسات اؼبالية األخرى ليتمكن بدوره من تقدًن القروض لدول األعياء

 :القروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي: سادسا
يقدم البنك الدوِف من خبلل البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت و اؼبؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح، ويعتمد البنك الدوِف 

يف  (AAA)لئلنشاء والتعمَت يف إقراضو للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماين من مرتبة 
 وبينما هبٍت البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت ىامش ربح صغَت على ىذه القروض، فإن اعبزء األكرب من ،األسواق اؼبالية العاؼبية

دخلو يأيت من قيامو بإقراض رأس اؼبال اػباص بو، ويتألف رأس اؼبال ىذا من احتياطيات تراكمت عرب السنوات و أموال 
 بلداً، كذلك يبول دخل البنــــك الدوِف لئلنـــــشاء والتعمَت 184يدفعها مسانبو البنك من البلدان األعياء البالغ عددىا 

. اؼبصاريــــف التشغيلية للبنك الدوِف، كما ســــاىم يف أعمال اؼبؤسسة الدولية للتنمية وزبفيف أعباء الديون
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:  يقدم البنك الدوِف من خبلل البنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت واؼبؤسسة الدولية للتنمية نوعُت أساسيُت من القروض و االعتمادات
 قروض االستثمار؛ 
 قروض ألغراض سياسات التنمية. 

تُقدَّم القروض االستثمارية إُف البلدان من أجل سبويل توريد السلع وتنفيذ األعمال وتقدًن اػبدمات اؼبساندة ؼبشاريع التنمية 
اليت )يف ؾبموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وتوفر قروض سياسات التنمية ، االقتصادية واالجتماعية 

يف  سبويبًل سريع الدفع من أجل مساندة إصبلحات السياسات واإلصبلحات اؼبؤسسية (كانت تعرف فيما ميى بقروض التكييف
 .البلدان
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    الجاتاالتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية: الفصل السابع 
 والصادرة عن ميثاق ىافانا، إال أن ىذه اؼببادرة َف تلق 1947 يف (wTO)جاءت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية 

 30استحسانا وال تأييدا من طرف الدول الصناعية، ومن مث باءت ىذه احملاولة لتنظيم التجارة العاؼبية بالفشل، لتحل ؿبلها يف 
 وقد دخلت ىذه االتفاقية حيز (GATT) االتفاقية العامة للتعريفات اعبمركية والتجارة اؼبعروفة باسم اعبات 1947أكتوبر 

. 1948 جانفي 1التنفيذ ابتداء من 

 ( GATT )نشأة االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية الجات : أوال
 فأجريت ،عملت الدول الصناعية الكربى على إعادة ترتيب األوضاع االقتصادية العاؼبية بعد اغبرب العاؼبية الثانية

  ،ؿبادثات كثَتة من أجل إهباد إطار تنظيمي تعاًف فيو كل اؼبشاكل اليت خلفتها اغبرب يف ؾبال النقد واالستثمار والتجارة
 والذي شاركت فيو ؾبموعتان من الدول، ىي الدول اؼبتأثرة من اغبرب بزعامة بريطانيا، 1944دز سنة ويف مؤسبر بريتون وو

ؽبا وخرجت منتصرة وتتزعم ىذه الدول الواليات اؼبتحدة األمريكية،  والدول اليت شاركت يف اغبرب دون أن تكون أرضيتها مسرحا
 على عقد مؤسبر دوِف للتجارة، وىكذا 1946وافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة يف جنيف عام حيث 

ميثاق ىافانا " ، ووقع على ىذا اؼبيثاق 1948 مارس 24 ودامت أعمالو حىت يوم 1947 نوفمرب 21انعقد اؼبؤسبر يف ىافانا يوم 
تنص على إنشاء اليت  مادة تلك 106من أىم مواد ىذا اؼبيثاق الذي يشمل و دولة شاركت يف اؼبؤسبر،56  بُت دولة من53" 

 القت معارضة كبَتة من طرف الدول الصناعية يت وال،1947ة نمنظمة دولية للتجارة ، ىذه األخَتة كان من اؼبفًتض إنشاؤىا س
 من حيث 1994 زبتلف عن اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اؼبنبثقة عن جولة األورجواي ،عامة والواليات اؼبتحدة األمريكية بالتحديد

 .األىداف واآلليات واالتفاقيات التجارية اؼبتعددة األطراف
 اعبهود من قبل الواليات اؼبتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية إلهباد إطار للمفاوضات ر استمرال دونولكن ذلك َف َيحُ 

 االتفاقية العامة هعنت  سبخضالذي، و1947اجتماع يف جنيف عام عقد التجارية بُت دول العاَف، ونتج عن تلك اعبهود 
، وبدأ سرياهنا ابتداء من 1947 أكتوبر 30، مت التوقيع على اتفاقية اعبات يف "اعبات"للتعريفات والتجارة واليت تعرف باتفاقية 

.  1948 جانفي 01
 اإلشراف على جوالت اؼبفاوضات حول التعريفات اعبمركية والقواعد ،وكان من أىم األعمال اليت قامت هبا سكرتارية اعبات

  . حيث عرفت اعبات عدة جوالت اختتمت جبولة األورجواي،واإلجراءات اؼبنظمة للتجارة الدولية بُت الدول اؼبنيمة إُف االتفاقية

 أهداف الجات:ثانيا
 :تنص معاىدة اعبات األصلية على 

هبب على دول األعياء يف اؼبعاىدة أن تسعى إُف ربقيق مستوى أفيل للمعيشة، ضمان زيادة تصاعدية ثابتة يف حجم الدخل "
:   أهنا هتدف إُف أي" توسيع اإلنتاج و تبادل السلع و اػبدمات و الوطٍت، تطوير موارد الثروة العاؼبية، و تنمية

 ربرير التجارة الدولية و تنظيمها؛ 
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  رفع مستوى اؼبعيشة للدول اؼبتعاقدة ؛
   السعي كبو ربقيق مستويات التوظيف الكامل للدول اؼبتعاقدة؛

 تنشيط الطلب الفعال؛ 
  اغبقيقي؛الوطٍترفع مستوى الدخل  

 د القتصادية العاؼبية؛  راالستغبلل األمثل للموا

  تشجيع حركة اإلنتاج، رؤوس األموال و االستثمارات؛
 األولية؛ دسهولة الوصول لؤلسواق و مصادر اؼبوا 

 خفض اغبواجز الكمية و اعبمركية لزيادة حجم التجارة الدولية  .

الهيكل التنظيمي للجات  :  ثالثا
 : ما يلي يتكون اؽبيكل التنظيمي للجات من 

  يتألف اؼبؤسبر من صبيع األعياء اؼبنظمُت إُف االتفاقية، إذ يعقد اجتماعات سنوية أو غالبا : مؤتمر األطراف المتعاقدة
ما تكون على مستوى وزاري، يتطلب حيور األكثرية اؼبطلقة للحصول على نصاب االصباع، و تتخذ القرارات عادة عن طريق 

توافق اآلراء أي  باإلصباع و ليس التصويت، إالّ يف حاالت نادرة عندىا تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة، و ذلك يف حالة طلب 
( 3/2)أغلبية ثلثي أصوات باالستثناء من تطبيق بنود االتفاقية أو يف حالة قبول انيمام أعياء جدد، حيث يتطلب ازباذ قرار 

من أصوات  (3/2)اغباضرين، على أن يشكل ذلك نصف عدد األعياء زائدا  واحدا عند تعديل بنود االتفاقية و يتطلب موافقة 
 و – للعيو –عدد األعياء صبيعا، حيث يكون لّكل عيو صوت واحد يف صبيع مراحل التصويت بغض النظر عن وزنو النسيب 

ربديد : حجمو يف التجارة الدولية، ىذا و يشكل مؤسبر األطراف اؼبتعاقدة أعلى سلطة يف اعبات ألنو يقرر كّل ما يتعلق باالتفاقية
اٍف، كما …اعبوالت، قبول انيمام أعياء جدد و تعيُت األمُت العام بتحديد صبلحيتو، تعديل نصوص االتفاقية و إقرار اؼبيزانية

 .دير العام للجاتاَفيقًتح جدول أعمال اؼبؤسبر على 
 يتألف من فبثل عن كّل عيو، 1960وضع سنة  :مجلس المحكمين للدول األعضاء أو المجلس التنفيذي ،

هبتمع تسع مرات يف السنة و كّلما دعت اغباجة، يقوم ىذا اجمللس مقام اؼبؤسبر يف معاعبة العديد من اؼبوضوعات ىذا من جهة، و 
من جهة أخرى يقوم دبساعدة السكرتارية على معاعبة القيايا اليومية، باإلضافة إُف اجتماعو بصفة جهاز غبل النزاعات التجارية، 

 .كما يفصل يف موضوع قبول العيوية أو االنسحاب من االتفاقية ، و كذا قيايا االستثناءات يف تطبيق أحكام اتفاقية اعبات
  لقد كانت اعبات تعُت أمينا تنفيذيا على مستوى األطراف اؼبتعاقدة، إالّ : السكرتاريا أو المدير العام و األمانة العامة

اللجان،  يكمن دور اؼبدير :  ليصبح ىذا األمُت التنفيذي يشغل منصب مدير عام لـ 1965مارس  23   أنو مت ازباذ قرار يف 
 و لؤلمانة ،العام يف توجيو األمانة العامة، كما يلعب دورا ىاما يف الوساطة و التوفيق أثناء اؼبفاوضات التجارية لؤلطراف اؼبتعاقدة

كما تقوم بدراسة تقارير اؼبدير العام، و تتلقى مقًتحات ،العامة أقسام إدارية مهامها إصدار نصوص االتفاقيات التجارية و نشرىا 
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الدول األعياء و تظلماهتا، باإلضافة إُف تكفلها بالبحوث االقتصادية و القانونية   اؼبتعلقة بأعمال اؼبنظمة و عباهنا الدائمة، و 
 . اإلعداد للمؤسبرات السنوية

  18إضافة إُف عبنة التجارة و التنمية اليت تعترب من الّلجان الرئيسية يف اعبات و ؾبموعة : مجموعات العمل و الّلجان 
 .االستشارية، كانت ىناك عّدة عبان قائمة و ؾبالس خاصة مت تشكيلها لبحث العديد من اؼبواضيع اليت هتم الدول األعياء

كما أن ىناك  فرق عمل يتم تشكيلها للنظر يف طلبات االنيمام إُف اعبات و التصديق على االتفاقيات اليت تربم للتأكد من أهنا 
مطابقة لشروط اعبات، أي  البحث يف الشروط اليت هبب على الدولة استكماؽبا الكتساب صفة العيوية، و فرق أخرى للنظر يف 

أي نزاع قد ينشأ بُت أية دولة من دول األعياء، فتكون التسوية إما عن طريق اؼبشاورات أو باؼبساعي  اغبميدة، التوفيق و 
. الوساطة و إما عن طريق التحكيم

:  وقد شكلت عدة ؾبموعات عمل خصيصا عبولة أوروغواي نذكر منها 

ؾبموعة التفاوض على اػبدمات؛   -

ؾبموعة التفاوض الزراعي؛   -

ؾبموعة التفاوض على نصوص االتفاقية العامة؛   -

اؼبلكية الفكرية؛  على ؾبموعة التفاوض  -

ؾبموعة التفاوض على إجراءات االستثمار؛   -

ؾبموعة التفاوض على اؼبنسوجات و اؼبلبوسات؛   -

ؾبموعة التفاوض على التعريفة اعبمركية؛   -

ؾبموعة التفاوض على اإلجراءات غَت التعريفية ؛  -

ؾبموعة التفاوض على سَت نظام اعبات؛   -

ؾبموعة التفاوض على اؼبوارد الطبيعية؛   -

اؼبنتوجات االستوائية؛  على ؾبموعة التفاوض  -

ؾبموعة التفاوض على اإلعانات و اإلجراءات التعوييية ؛  -

 جهاز رقابة ؾبموعة التفاوض؛  -

: المبادئ األساسية للجات: رابعا
: يبكن تلخيص أبرز اؼببادئ اليت انبنت عليها اتفاقية اعبات فيما يلي

 التبادل التجاري بُت أعياء االتفاقية يقوم على مبدأ اؼبساواة ن من اتفاقية اعبات أ2تنص اؼبادة : مبدأ عدم التمييز 
 حبيث يتساوى كل األعياء يف ظروف اؼبنافسة باألسواق ،وعدم منح رعاية خاصة إلحدى الدول على حساب الدول األخرى
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 ، فإن ىذا اإلجراء سوف يكون سائر اؼبفعول بو تلقائيا على صبيع الدول األعياء، ومن مث إذا منحت دولة ما ميزة ذبارية،الدولية
 .وىذا يعٍت اؼبساواة يف اؼبعامبلت التجارية بُت صبيع الدول األعياء 

  يعٍت أن يعامل البلد العيو كل البلدان بنفس و، "الدولة اؼبفيلة"يسمى ىذا اؼببدأ أييا : بالرعايةاألولى مبدأ الدولة
أو فيما يتعلق بالقواعد واإلجراءات - أيا كان نوعها - اؼبعاملة التفييلية فيما يتعلق بالتعريفات اعبمركية أو الرسوم األخرى 

. اؼبتصلة بالتجارة الدولية
 اليت تربط بُت الدول الصناعية وبعض البلدان العبلقات التفييليةب ، خاصة فيما تعلقمن ىذا اؼببدأت دستفاا  دولوىناك عدة

  . النامية اليت كانت قديبا مستعمرات ؽبا
 مبدأ حضر القيود الكمية:  

فليس من حق أي طرف يف االتفاقية أن ،  منحازة بطبيعتهاىاتعترب وتعارض االتفاقية من حيث اؼببدأ صبيع أشكال القيود الكمية
 ألن التعريفة اعبمركية يبكن معرفتها ، القيود اعبمركية واليرائب األخرىغَتيفرض على منتجات األطراف اؼبتعاقدة قيود أخرى 

.   ومن ىنا تكون معروفة لدى كل األطراف األخرى،سلفا من خبلل اعبداول اليت تنشرىا الدولة
:  ات التاليةءاثنوقد يتيمن ىذا اؼببدأ االست

 خلل يف ميزان اؼبدفوعات؛  عند وقوع -

  إجراء إصبلحات ىيكلية يف عملية اإلنتاج؛لغرض -

.  مية االقتصاديةن السَت اغبسن لعملية التبغية -
 من اتفاقية اعبات على إلزام األطراف اؼبتعاقدة يف اعبات بعدم تصدير منتجات  (2) نصت اؼبادة :مبدأ عدم اإلغراق

، بأسعار أقل من سعرىا الطبيعي يف دوؽبم، إذا كان ذلك يؤدي إُف اإلضرار دبصاٌف اؼبنتجُت احملليُت يف الدول اؼبتعاقدة اؼبستوردة
 تعادل الفرق بُت السعر الذي تباع بو السلع فرض ضريبة خاصة ضد اإلغراقحق  للبلد اؼبتيرر ىعطير ظويف حالة ـبالفة ىذا اٌف

  .يف سوق التصدير والسعر الذي تباع بو يف موطن إنتاجها
 دورات التعريفة " بـ يتم زبفيض التعريفات اعبمركية بصفة دورية من خبلل ما يسمى   :مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية

 حيث كانت اؼبفاوضات ثنائية األطراف لتصبح متعددة األطراف انطبلقا من دورة كندا وعلى أساس ؾبموعة من ،"اعبمركية
:  ويف إطار ىذا اؼببدأ فإن كل دولة مطالبة بإعداد قائمتُت،اؼبنتجات

 ويطلب بذلك من الدول زبفيض الرسوم ،رغب العيو يف التوسع يف تصديرىا إُف العاَف اػبارجييقائمة تتيمن اؼبنتجات اليت *
.  وضة عليهافراعبمركية اَف

 . قائمة تتيمن السلع اليت يكون العيو مستعدا إلجراء زبفييات عليها عندما يستوردىا من العاَف اػبارجي*
 إال وفقا إلجراءات ؿبددة قد تنطوي على تقدًن تعوييات إُف األطراف اؼبتيررة من ،كما يلتزم األطراف بعدم رفعها بعد ذلك

  .زيادة التعريفة
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 مبدأ المفاوضات التجارية  :
 وبالتاِف يعترب ىذا اؼببدأ وسيلة لدعم ،تعترب اعبات اإلطار التفاوضي اؼببلئم لتنفيذ اؼبعاىدة وتسوية اؼبنازعات التجارية الدولية

. لعبلقات التجارية الدوليةاالنظام التجاري العاؼبي وفقا لقاعدة تعدد األطراف اؼبتعاقدة والقياء على الصفة الثنائية يف 
التشاور، :  األطراف اؼبتعاقدة بإحدى الوسائل التاليةبُتمت تسوية اؼبنازعات تمن اتفاقية اعبات على أن  (22)وتنص اؼبادة 

  . كما أجازت للطرف اؼبتيرر أن يلجأ إُف السلطات اؼبختصة بوقف التزاماتو، يف حالة فشل الوسائل السابقة،التحكيم أوالتوفيق

 :جوالت الجات: خامسا
 و ىو تاريخ التوصل إُف اإلطار العام التفاقية اعبات األصلية و حىت التوقيع على الوثيقة 1947يبكن تقسيم الفًتة من 
:  إُف ثبلث فًتات أو مراحل على النحو التاِف1994النهائية عبولة أورجواي لعام 

 1961-1947: الفترة األولى :
 خبلل ىذه الفًتة مت عقد طبس جوالت للمفاوضات التجارية اؼبتعددة األطراف، يف إطار السعي كبو اؼبزيد من إزالة 

: اغبواجز اعبمركية أمام التجارة الدولية، كان من أنبها
: 1947جولة جنيف : الجولة األولى- 

 دولة، و كانت ناجحة مقارنة باعبوالت األربعة اليت تلتها، حيث مت اإلتفاق على زبفيض الرسوم 23شاركت فيها 
 تنازل عن الرسوم اعبمركية تؤثر 45000اعبمركية على عدد كبَت من السلع الداخلة يف التجارة، و تيمنت نتائج اؼبفاوضات 

  .من حجم التجارة العاؼبية% 20أو ما يقارب $ مليار 10على قيمة 
: 1949جولة آنسي في فرنسا : الجولة الثانية- 

. و تعترب من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية اؼبتعددة األطراف يف إطار اتفاقية اعبات
: 1951-1950جولة توركاي في إنجلترا : الجولة الثالثة- 

 دولة، و قد دارت يف نفس اإلطار للجوالت السابقة و ىو السعي لتحقيق اؼبزيد من التنازالت 47و قد شاركت يف ىذه اعبولة 
. يف ضرائب االستَتاد

.  دولة27شاركت فيها : 1957-1954جولة جنيف : الجولة الرابعة- 
. دولة27يف جنيف، و بلغ عدد الدول اؼبشاركة فيها : 1961-1960جولة ديلون : الجولة الخامسة- 

كما أنو يبكن تصنيف ىذه اعبوالت اػبمس يف ؾبموعة واحدة، ذلك ألهنا دارت كلها يف إطار نصوص اإلتفاقية األصلية، و 
. تركزت صبيعا يف ربقيق اؼبزيد من التخفييات يف التعريفات اعبمركية بُت األطراف اؼبتعاقدة فيما ىبص التجارة بالسلع

 1979-1962: الفترة الثانية :
تشمل ىذه الفًتة يف سياقها الزمٍت جولتُت من اؼبفاوضات التجارية اؼبتعددة األطراف، و ىي تبدأ مع هناية أعمال اعبولة 

 .اػبامسة، و تستمر حىت هناية اعبولة السابعة إُف ما قبل جولة أورجواي التارىبية
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: 1967-1964جولة كنيدي : الجولة السادسة- 
، يف رسالة عرضها على 1962عام " جون كينيدي" عقدت ىذه اعبولة جبنيف بدعوى من الرئيس األمريكي السابق 

 ه لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منح، و اليت تقدم على إثرىا منح الرئيس األمريكي سلطة إجراء اؼبفاوضات التجارية،الكونغرس
أ .م.على صبيع السلع، و قد أدى ىذا القانون إُف فتح باب اؼبفاوضات بُت و% 50صبلحية خفض التعريفات اعبمركية دبقدار 

 يف جنيف، و انتهت يف جوان 1964و شركائها التجاريُت، و خصوصاً اجملموعة األوروبية، و مت اإلجتماع و عقد اعبولة يف ماي 
1967 .

 دولة ؼبناقشة أمور التعريفات اعبمركية و العمل على زبفييها، و قد قبح فبثلو تلك الدول يف 37يف ىذه اعبولة، اجتمع فبثلو 
 4/5، أو ما يعادل $مليار40التوصل إُف حفظ التعريفات اعبمركية على حجم التجارة الدولية تقدر قيمتو يف ذلك الوقت حبواِف 

: بريطانيا: التجارة الدولية، و بالنسبة ؼبتوسط معدالت البفاض التعريفات اعبمركية قد اختلف من دولة إُف أخرى، مثال ذلك
كندا، و قد حددت ىذه التخفييات يف جدول زمٍت يبدأ من % 24لليابان، % 30من التخفيض العاؼبي،% 30
، %10-5، و البفيت التعريفات اعبمركية على السلع اؼبصنعة بالنسبة ألمريكا و أوروبا بنسب تًتاوح بُت 1972-1968سنة

فيما ىبص اؼبنتجات الزراعية، كانت شقة اػببلف  الكبَت بُت اجملتمعُت، لكن االتفاق على خفض التعريفات اعبمركية دبتوسط 
. على اؼبنتجات احملمية% 25
: 1979-1973جولة طوكيو : الجولة السابعة-

دولة و كان اؼبوضوع األساسي الذي تناولتو ىذه اعبولة ىو القيود الغَت اعبمركية، حيث لوحظ 102لقد شاركت يف ىذه اعبولة 
أنو على الرغم من أن الرسوم اعبمركية بدأت يف اإللبفاض على السلع اؼبصنعة، إال أن القيود الغَت صبركية بدأت يف التزايد، فبا 

تسبب يف إلغاء بعض اؼبزايا اليت ربققت من التخفيض الذي مت يف الرسوم اعبمركية، إُف جانب موضوع القيود الغَت الكمية، فإن 
جولة طوكيو قد تناولت أييا، موضوع زبفيض الرسوم اعبمركية، و ىو القاسم اؼبشًتك يف صبيع اعبوالت فيبل عن مناقشة إطار 

: االتفاقيات اؼبختلفة مثل
الدعم و إجراءات الرد على دعم الصادرات؛ *
 اغبواجز الفنية على التجارة؛*
 اإللزام اغبكومي اؼبعوق لئلستَتاد؛*
 أسلوب تقييم الرسوم اعبمركية؛*
 .إجراءات مكافحة اإلغراق*

ربقق من قبل اعبوالت السابقة الذكر، حيث أن ىذه األخَتة ركزت على خفض تو لقد قبحت جولة طوكيو يف ربقيق نتائج َف 
التعريفات اعبمركية من أجل تشجيع التجارة الدولية بُت الدول األعياء، يف حُت أن ىذه اعبولة تطرقت إُف خفض و إزالة القيود 
اعبمركية و الغَت صبركية اؼبفروضة على التجارة العاؼبية، أي مناقشة العوائق األخَتة باإلضافة إُف مناقشة التعريفات اعبمركية، و قد 

، من حجم التجارة الدولية على مدار سبع سنوات، حيث مت اإلتفاق على ($مليار300)استهدفت ربقيق خفض صبركي متميز 
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 يف بداية الدورة على آالف السلع و اؼبنتوجات الزراعية، و كان ،من متوسط التعريفات% 30خفض الرسوم اعبمركية فبا يعادل 
: من أىم ما خرجت بو الدول من قرارات يتعلق بتقنُت استخدام العوائق التجارية سبثلت فيما يلي

و مت التوصل إُف أن الدولة اليت ترغب أو تتبٌت سياسات اإلعانات و الرسوم اؼبوازية :  اإلعانات و الرسوم اؼبوازية أو التعوييية- 
. يبكنها أن تفعل ذلك بالنسبة لبعض السلع يف حالة عدم تأثَتىا على التجارة اػبارجية للدولة

حبيث وافق أعياء اعبات على زبفيض إجراءات ترخيص االستَتاد، و تعهدت اغبكومات بإدارة : إجراءات ترخيص االستَتاد - 
. تلك الًتخيصات بطريقة عادلة و ؿبايدة اذباه أعياء اعبات

يف ىذا القرار مت استخدام نظام موحد لتقييم أسعار السلع ألغراض اعبمارك، و ذلك هبدف منع التقديرات : التقييم اعبمركي- 
. اؼببالغ فيها اليت تقرر يف بعض الدول

هتدف ىذه العوائق إُف ربقيق بعض اؼبعايَت األمنية، و الصحية، أو البيئية، و تعتمدىا اؼبعايَت القياسية الكثَت من : العوائق الفنية- 
اغبكومات لبعض السلع أو اؼبنتجات اليت تصدرىا إُف اػبارج، و لذا فاالتفاق قد مت على أساس استخدام معايَت دولية بداًل من 

.  سبب يف إعاقة التجارة الدوليةتاؼبعايَت الوطنية، و اليت قد زبتلف بُت الدول فبا قد ي
ىدف اتفاق جولة طوكيو ىو ضمان ربقيق منافسة دولية قوية يف سوق اؼبشًتيات اغبكومية، و قد حدد : اؼبشًتيات اغبكومية- 

. االتفاق القواعد التفصيلية لطريقة طرح اؼبنافسات اغبكومية دولياً 
 1993-1979: الفترة الثالثة: 

 ألورجواي، و يبكن تقسيمهاايف ىذه الفًتة شهدت أعمال اعبولة الثامنة و األخَتة قبل نشوء منظمة التجارة العاؼبية، و ىي جولة 
: إُف مرحلتُت

تعد جولة األورجواي اعبولة الثامنة من جوالت اعبات، إال أهنا كانت أكثر اعبوالت : I  1986-1991جولة أورجواي * 
، 1986سبتمرب 20 و لكنها َف تبدأ إال يف 1982تعقيداً و تأزماً، و قد تأخرت أربع سنوات حيث كان من اؼبقرر أن تنطلق يف 

و تعد ىذه اعبولة أكثر طموحاً و أوسع نطاقاً، من سابقاهتا نظراً المتدادىا لقطاعات جديدة َف تكن مشمولة يف جوالت 
 كما أهنا سعت لرسم معاَف القرن الواحد و العشرين، و ،احملادثات السابقة، و قد جاءت ىذه الدورة يف ظروف اقتصادية حاظبة

:  كان اؽبدف من ىذه اعبولة ربقيق بعض األىداف األساسية التالية
 زبفيض القيود الغَت صبركية؛- 
 ربرير ذبارة اػبدمات باإلضافة إُف التجارة السلعية؛- 

 .زبفيض القيود على الواردات من اؼبنتجات الزراعية- 
:  ؾبموعة عمل لكل مهمة من ىذه اؼبهمات، نذكر منها اؼبهمات اآلتية15و لقد مت ربديد 

 التعريفة اعبمركية؛- 
 القيود الغَت صبركية؛ - 
 اؼبنتجات اإلستوائية؛- 
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اؼبنتجات األولية ؛             -
 اؼبنتوجات و اؼببلبس؛ - 
 اؼبنتجات الزراعية ؛- 
اإلجراءات الوقائية ضد التزايد اؼبفاجئ يف الواردات؛ - 
 اإلعانات و الرسوم اعبمركية ؛ - 

 حقوق اؼبلكية الفكرية؛ -  
 .اػبدمات- 

. باإلضافة إُف أربع ؾبموعات عمل أخرى للتعامل مع اتفاقية اعبات نفسها فيما يتعلق بإجراءات تسوية اؼبنازعات
و لقد تعرضت موضوعات ذبارة اػبدمات و الزراعة و اؼبلكية الفكرية ؼبناقشات حادة، خاصة موضوع ضباية اؼبلكية الفكرية، 

 اؼبتيرر الرئيسي من غياب أي اأ قد قبحت يف إدراج ىذا اؼبوضوع يف اؼبناقشات على مستوى اعبات، و ذلك ألنو.م.حيث أن و
نتيجة قيام األجانب بنسخ برامج الكمبيوتر أو تقليد $ مليار70أ .م.تنظيم دوِف غبقوق اؼبلكية الفكرية، و قد قدرت خسائر و

.  الريع العائد على أصحاب ىذه اغبقوقتومياألدوية، حيث يؤدي ذلك إُف زبفيض ق
و من ناحية أخرى، فإن زبفيض القيود على الواردات من اؼبنتجات الزراعية كانت غاية يف الصعوبة، ألن أغلب دول العاَف 

تستخدم العديد من السياسات و دعم القطاع الزراعي هبا، سواء كان ذلك يف صورة دعم سعري، أو دعم للتصدير، أو حصص 
األمر الذي تسبب يف تشوه ىيكل أسعار تلك اؼبنتجات، و لقد كان اإلرباد األورويب من أشد اؼبعارضُت ... كمية على الواردات

ألي إلغاء للقيود على الواردات من اؼبنتجات الزراعية، أو إلغاء الدعم اؼبقدم للمنتجُت الزراعيُت، و ىكذا انتهت األربع سنوات 
.  دون التوصل إُف اتفاق يتعلق بالتجارة اػبارجية1987-1990األوُف من جولة األورجواي

 II   1991-1994:جولة أورجواي *  
أ من ناحية و اإلرباد األورويب من ناحية أخرى، حول .م.لقد بدأت اؼبفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إُف حل وسط بُت و

أ و ذلك بتأييد من أعياء اعبات بعض الربامج األوروبية اليت تساند اؼبنتجُت .م.دعم اؼبنتجات الزراعية، و لقد انتقدت و
أ بفرض .م.أ بصفة خاصة، و لقد ىددت و.م.الزراعيُت، و يف نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة و ذبارة و

. $مليون300  توعلى إيراداهتا من اإلرباد األورويب يف حدود ما قيم% 200رسوم صبركية قدرىا 
و لقد ساعد ىذا التهديد على استئناف اؼبفاوضات مرة أخرى يف ؾبال الزراعة، و مت اإلتفاق حول نقطة اػببلف السابقة، حيث 

 و ،سنوات7من الكمية و ذلك خبلل % 21من القيمة، و % 37تعهد اإلرباد األورويب بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة 
 اجتماعا مت االتفاق فيو على دراسة كل ، عقد وزراء التجارة لكل من اإلرباد األورويب و كذا اليابان و أمريكا1993يف عام 

، و قد مت بالفعل حل ىذه اؼبشكبلت ليتم توقيع االتفاق النهائي يف مراكش يف اؼبغرب يف Iاؼبشاكل اؼبعلقة  يف جولة أورجواي 
 .1994أفريل عام 
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:     يلي  نذكر ماIIومن أبرز نتائج جولة أورجواي 
 قيام منظمة التجارة العاؼبية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات اعبات، و تيع األسس للتعاون بينها و بُت 

 صندوق النقد الدوِف و البنك الدوِف، هبدف تنسيق السياسات التجارية و اؼبالية و اإلقتصادية للدول األعياء؛
 ربسُت و دعم اؼبنظومة القانونية بشأن اإلجراءات اؼبعيقة للتجارة؛ 
  اؼبزيد من التفصيل و الوضوح و األحكام يف القواعد و اإلجراءات اؼبرتبطة بتحرير التجارة سواء يف االتفاقية الرئيسية، أو

 االتفاقيات الفرعية، و خصوصا بالنسبة للمشاكل اليت كانت غامية و مثَتة التأويبلت العديدة و إساءة االستخدام يف السابق؛
  ؼبواجهة السياسات التجارية للدول األعياء؛ (نظام)إهباد نظام متكامل لتسوية اؼبنازعات التجارية، و إقامة آلية 
  تعزيز خطوات ربرير التجارة من خبلل اؼبزيد من زبفيض الرسوم اعبمركية و إزالة اغبواجز غَت اعبمركية عليها، و توسيع

نطاق اعبات ليشتمل ربرير السلع الزراعية و اؼبنتوجات و اؼببلبس، و ذبارة اػبدمات، و اعبوانب التجارية اؼبتعلقة باالستثمار و 
 حقوق اؼبلكية الفكرية؛

 التأكيد على التزام دول العاَف اؼبتقدمة باؼبعاملة التفييلية للدول النامية، بصفة عامة و األقل مبواً على وجو اػبصوص؛ 
 ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية اؼبتقدمة بتقدًن العون اؼباِف و الفٍت إُف الدول النامية، لتمكينها من 

 اإلستجابة للمتطلبات اإلدارية و الفنية، بغرض الوفاء بالتزاماهتا إزاء تطبيق اإلتفاقية اعبديدة؛
  إعطاء الفرصة للدول النامية و األقل مبواً اؼبزيد من اؼبشاركة يف النظام التجاري العاؼبي اعبديد، و ذلك من خبلل الوزن

 .اؼبتساوي ألصوات األعياء يف منظمة التجارة العاؼبية، بغض النظر عن أوزاهنم التجارية و اإلقتصادية بصورة عامة
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 المنظمة العالمية للتجارة: الفصل الثامن
ولدت ىذه اؼبنظمة نتيجة للتطورات اؼبذكورة، واؼبتحكمة يف نظام التجارة العاؼبية، وقد وجدت ىذه اؼبنظمة من أجل خدمة 

شعار ىذه اؼبنظمة إلغاء اغبوافز اعبمركية يف وجو السلع  .أىداف البلدان األكثر تصنيعا يف العاَف، ألهنا األكثر قدرة على اؼبنافسة
والبيائع ورؤوس األموال، وأصبحت ىذه اؼبنظمة، رفقة صندوق النقد الدوِف والبنك العاؼبي تشكل الركائز األساسية يف معادلة 

 أصبحت األمور اؼبتعلقة كما وىكذا أصبحت التنمية ترتكز ارتكازا كبَتاً على مشاركة البلدان يف التجارة العاؼبية، ،العاَف اعبديد
 .التنمية اؼبستديبة وذبارة السلع تشكل ترابطاً كبَتاً والنقل والتكنولوجيا واالستثمار  وبالتمويل

أهداف المنظمة العالمية للتجارة : أوال
اليت أسفرت من قبل عن إنشاء صندوق النقد " بروتن وودز " بإنشاء منظمة التجارة العاؼبية  اكتمل اليلع الثالث ؼبؤسسات 

الدوِف والبنك الدوِف لئلنشاء والتعمَت، وترجـع أنبية إنشاء ىذه اؼبنظمة إُف عدد ونوعية االتفاقيات اليت ترعاىا، فعلى صعيد الكم 
 اتفاقية، أما على صعيد النوع والكيف فإن تلك االتفاقيات استهدفت إجراء مزيد من التحرير ىف 28بلغ عدد ىذه االتفاقيات

التجارة العاؼبية ليس فقط ىف ؾبال السلع اؼبنظورة كما كان األمـر ىف إطار اعبات، بل امتد نطاقها ليشمل ؾباالت جديدة مثل 
اػبدمات، واالستثمار، وحقوق اؼبلكية الفكرية وغَتىا، كما مت ألول مرة وضع نظام متكامل لتسوية اؼبنازعات ىف كافة اجملاالت اليت 

. تناولتها ىذه االتفاقيات
: ويبكن إهباز أىداف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة فيما يلي

 األعياء؛ الدول بُت التجارية االتفاقيات وتنفيذ إدارة على اإلشراف 
 االتفاقيات؛ يف الواردة والقواعد األسس مع توافقها من للتأكد التجارية السياسات مراقبة 
 األعياء؛ الدول بُت تنشأ قد اليت التجارية اؼبنازعات حسم على العمل 
 األطراف؛ متعددة اؼبفاوضات تنظيم 
 منها النامية وخاصة الدول االقتصادية عبميع التنمية ربقيق يف واؼبسانبة األعياء للدول اؼبعيشة مستوى رفع. 

 الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة :ثانيا
  :للتجارة كما يلي العاؼبية التنظيمي للمنظمة اؽبيكل االتفاقية بنية من 4 حددت اؼبادةلقد 

و ييم يف عيويتو فبثلي كافة الدول  األعياء دبستوى وزير،  هبتمع مرة كل سنتُت على األقل و يعترب : المؤتمر الوزاري - 1
السلطة العليا اؼبشرفة على تنفيذ مهام اؼبنظمة، ازباذ القرارات و اإلجراءات البلزمة يف صبيع اؼبسائل اليت  تتعلق  بأي من اتفاقيات 

 . بناءا على  طلب الدول  األعياء،التجارة اؼبتعددة األطراف
 و هبتمع كلما دعت اغباجة ،يعد مثابة ؾبلس إدارة اؼبنظمة و ييم يف عيويتو أييا كافة الدول األعياء : المجلس العام - 2

إُف ذلك، يتوُف اجمللس العام مهام اؼبؤسبر الوزاري يف الفًتات اليت تفصل بُت اجتماعاتو، فيبل عن توليو مهام ىيئة تسوية النزاعات 
  .و مهام ىيئة مراجعة السياسة التجارية للدول األعياء



  امجاعنةوة اتلجرةة ادواعن
 

61  

 

 :التالية يعد أحد األجهزة الرئيسية للمنظمة العاؼبية للتجارة، و يشمل واليتو كافة اجملالس :المتخصصةالمجالس - 3
 ؾبلس شؤون التجارة يف السلع؛  
 ؾبلس شؤون التجارة يف اػبدمات؛  
 ؾبلس شؤون ضباية اؼبلكية الفكرية. 

 ىذه اجملالس ربت إشراف اجمللس العام، كما يقوم باؼبهام اؼبوكلة إذ تعمل  ، و العيوية يف ىذه اجملالس مفتوحة أمام دول األعياء
. إليها عرب اتفاقيات خاصة ربت إشراف اجمللس العام

ينشئ اؼبؤسبر الوزاري عبنة للتجارة و التنمية،  عبنة لقيود ميزان اؼبدفوعات و عبنة للميزانية و اؼبالية و :  اللجان الفرعية -4
كما يبكن  اؼبؤسبر إنشاء عبان أخـرى  كلما دعت اغبـاجة إُف ذلـك و اؼبهام اؼبوكلة إليها تكون دبوجب االتفاقيات اؼبتعددة ،اإلدارة

 كما تيطلع عبنة التجارة و التنمية كجزء من مهامها بدراسة دورية ،األطراف، و كذا دبا يعهد إليها اجمللس العام من مهام إضافية
حكام اؼبؤقتة الواردة يف اتفاقية التجارة اؼبتعددة األطراف لصاٌف الدول النامية، لًتفع  تقريرىا إُف اؼبدير العام الزباذ األلتطبيق 

.  اإلجراءات اؼبناسبة بشأهنا، ىذا و عيوية اللجان الفرعية مفتوحة عبميع األعياء الراغبُت يف ذلك
 كما وبدد  واجبات و ، الذي يعُت  بدوره طاقم عمل السكرتارية،يرأسها مدير عام يقوم بتعينو اؼبؤسبر الوزاري : السكرتارية- 5

دير العام و طاقمو اَفشروط عمل كل فرد منهم دبا يتماشى مع القوانُت اؼبتبناة يف اؼبؤسبر الوزاري، و ذبدر اإلشارة أن مسؤوليات 
ة دبعٌت أن ال يقبل تعليمات من أي حكومة أو سلطة أو جهة أخرى غَت تلك اؼبوجودة يف اؼبنظمة التجارة تذات طبيعة دولية بح

.  العاؼبية
 ىذا يعٍت أن القرار ازبذ بدون أن يعًتض عليو بشكل رظبي أي من األعياء اغباضرين ،ويتم ازباذ القرارات فيها أساسا بالًتاضي

و يف حالة عدم التوصل إُف قرار بتوافق اآلراء يف اؼبسائل اؼبعروضة يتم اللجوء إُف ، يف اعبلسة اليت يناقش فيها ىذا القرار 
التصويت، حيث يتمتع كل عيو بصوت واحد يف اجتماعات  اؼبؤسبر الوزاري، اجملالس أو اللجان، و يف ىذا اإلطار تتخذ 

القرارات بأغلبية األصوات النسبية ما َف يرد  خبلف لذلك إُف نصوص االتفاقيات األخرى، و يف حالة انعقاد اجمللس العام بصفة 
 حول تفسَت أي نص من نصوص االتفاقية أو اغباالت االستثنائية اليت يقرر فيها ،ؾبلس فض النزاعات من قبل اؼبؤسبر الوزاري

إعفاء أي عيو من التزام مقرر يف االتفاقية  يشًتط حصول أي اقًتاح على أغلبية ثبلثة أرباع ، أو اجمللس العام ،اؼبؤسبر الوزاري 
.  عدد أصوات اغباضرين على األقل

 و الرابعة من ، و األوُف من اتفاقية التجارة يف اػبدمات،94أما إقرار التعديبلت على اؼبواد األوُف و الثانية من اتفاقية اعبات 
.  لتجارة ربتاج إُف إصباعانظمة م و التاسعة و العاشرة من اتفاقية ،اتفاقية ضباية اؼبلكية الفكرية

–وبالرغم من أن أغلب القرارات تتخذ يف اؼبنظمة بإصباع أغلبية تصويت األعياء من جهة، و رغم التفوق العددي للدول النامية 
يف صبيع اتفاقيات اعبات إال  أن الواقع عكس ذلك ألن مسألة ازباذ القرارات يف اؼبنظمة تدخل فيها النفوذ و قوى - اؼبتخلفة

أخرى تأثر يف ؾبريات األحداث و يف اؼبفاوضات و القدرة على اإلقناع و من ىنا قبد أن  تأثَت الدول النامية نسبيا معدوما، رغم 
عندما طرحت قيية الدعم و شروط ربسُت مستوى أجور العمال و : مشاركتها يف جوالت اؼبفاوضات و خَت مثال على ذلك 

194 
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معيشتهم الذي طرحتو الدول الصناعية ربت بند الشرط االجتماعي اؼبتعلق بالتجارة و كان الغرض منو القياء على اؼبيزة النسبية 
الوحيدة اليت تتميز هبا الدول النامية و اؼبتمثلة يف رخص يد عاملة، كما طرحت الدول النامية مسألة قوانُت و إجراءات ىجرة 

  العمال من الدول النامية إُف الدول اؼبتقدمة فأوقفت اؼبفاوضات حول الشرط االجتماعي و أجل البحث يف ىذا  اؼبوضوع 

.  مستقببل، و تبقى أمثلة كثَتة تبُت ذلك

 ("تريبس"بالتركيز على اتفاقية  )أهم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة: ثالثا
: تيمنت اؼبنظمة العاؼبية للتجارة صبلة من االتفاقيات اؼبنظمة عبوانب ـبتلفة، من أبرز ىذه االتفاقيات نذكر ما يلي

: السلع في التجارة بشأن األطراف متعددة االتفاقات- 1
 تطرق ىذا االتفاق إُف العناصر التالية:الزراعة بشان االتفاق :

 قيود إُف التعريفية، بتحويلها غَت القيود من الزراعية اؼبنتجات يف الدولية التجارة بتحرير االتفاق ويقيي:الجمركية التعريفات- 
 تدرهبيا؛ اعبمركية الرسوم وزبفيض تعريفية،

 غَت أن الزراعية، للمنتجات احمللي الدعم بتخفيض األعياء الدول إلزام االتفاق ومشل : الزراعية للمنتجات المحلي الدعم  -
 األمراض؛ ومقاومة الزراعي واإلرشاد والتطوير بالبحوث اؼبتعلق كالدعم الدعم أنواع ببعض ظبحت االتفاقية

 .اؼبختلفة بصوره الزراعية للصادرات جديد دعم أي حير االتفاق قرر إذ :الزراعية الصادرات دعم - 
 االطراف متعددة االتفاقات يف نظام اغبصص منمرحليا  التخلص على االتفاق مت :المالبس و المنسوجات بشأن االتفاق 
 .٪49٪ وصوال إُف نسبة ربرير تقدر ب 16سنوات، مع ربرير تدرهبي انطبلقا من نسبة  عشرة مدهتا  انتقالية فًتة مدى على،
 االستثمار  إلجراءات التجارية الجوانب حول االتفاق:(TRIMs ) 

 فبثلة ، بالتجارة اؼبتعلقة األجنيب االستثمار إجراءات بشأن اتفاق إُف أوروجواي جولة يف اؼبفاوضات أطراف توصلت لقد
 الدولة سلطة تقليص خبلل من وذلك الوطٍت، باالقتصاد اؼبتعلقة االقتصادية للسياسة السيادية واإلجراءات اليوابط إزالة كافة يف

 .العوائد يف والتصرف والزماين، اؼبكاين اؼبستوى على االستثماري التوطن يف األجنيب اؼبستثمر حرية ودورىا لصاٌف
 كما األجنبية، واالستثمارات احمللية اؼبشروعات بُت باؼبساواة تقيي اليت الوطنية اؼبعاملة مبدأ االتفاق على نص وقد

. بالتجارة الصلة ذات االستثمار تدابَت كافة عن باإلعبلن األعياء الدول يلزم الذي الشفافية مبدأ بتطبيق االتفاق يقيي

: (GATS)  الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية- 2
اؼبالية؛  اػبدمات *:على غرار الرئيسة الدولة وظائف ضمن تدخل اليت التجاري الطابع ذات اػبدمات االتفاقية مشلت ىذه

النقل؛  خدمات *
االتصاالت؛ * 
واؼبقاوالت؛  االستشارية اػبدمات *
السياحة؛  *
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. أخرى وخدمات اؼبهنية اػبدمـات*
 مثل األطراف، متعدد التجاري النظام قواعد ذبسيد على تأكيد معظمها يف ىي عامة التزامات وضوابط االتفاقية تيمنت و 

 تكتبلت إقامة على األعياء تشجيع إُف إضافة النامية، البلدان مشاركة وزيادة الشفافية بالرعاية، ومبدأ األوُف الدولة مبدأ تعميم
 .التمييزية العوائق بإزالة وااللتزام النامية، البلدان بُت اػبدمات وخاصة يف التجارة لتحرير إقليمية

 :(TRIPS)يةالفكر الملكية بحقوق المرتبطة التجارية الجوانب اتفاق- 3
كنتيجة للمحاوالت الرامية إُف تيمُت حقوق اؼبلكية الفكرية واالجتماعات الوزارية يف اعبات اؼبتعلقة " تريبس" جاءت اتفاقية 

يف زبفيض التشوىات والعراقيل اليت تعيق التجارة الدولية مع األخذ بعُت االعتبار  (اعبات)هبذا اعبانب، ورغبة من أعياء االتفاقية 
ضرورة تشجيع اغبماية الفعالة واؼببلئمة غبقوق اؼبلكية الفكرية، مع ضمان أال تصبح التدابَت واإلجراءات اؼبتخذة إلنقاذ حقوق 

"  تريبس"اؼبلكية الفكرية حواجز يف حد ذاهتا أمام التجارة اؼبشروعة ، ومت التوصل إُف اتفاقية اعبوانب التجارية للملكية الفكرية 
"TRIPS" "Trade Related Aspects of intellectual Property Rights" ، كملحق لبلتفاق اؼبنشئ

 جانفي 01 دبراكش اؼبغربية، على أن تصبح ىذه االتفاقية سارية اؼبفعول اعتبارا من1994 أفريل 15ؼبنظمة التجارة العاؼبية يف 
1996 .

 السيما أهنا أدؾبت عدة قوانُت تتعلق بتنظيم ىذا اعبانب يف صبيع ،إطارا أمشل ؼبوضوع اؼبلكية الفكرية" تريبس"وتعد اتفاقية 
أحد اجملالس " ؾبلس اؼبلكية الفكرية "اؼبستويات، ويشرف على تنفيذ ىذه االتفاقية اؼبنظمة العاؼبية للتجارة فبثلة يف ما يعرف بـ

الثبلثة اؼبمثلة ؽبذه اؼبنظمة، كما أن ىذه االتفاقية مرتبطة بعدة اتفاقيات أخرى سابقة ؽبا وأن العمل باتفاقية تريبس يوجب على 
الدول األعياء عددا من اؼبقتييات السيما ضرورة االلتزام بتطبيق أجزاء معينة من بعض اتفاقيات اؼبلكية الفكرية الرئيسية اليت من 

: أنبها
 حيث يلتزم األعياء بالتقيد بالنصوص اؼبوضوعية يف اتفاقية باريس وفقا آلخر :اتفاقية باريس للملكية الفكرية الصناعية -

، وتيم ىذه االتفاقية اغبدود الدنيا من اغبقوق اليت يتوجب على الدول األعياء أن (1979تعديل سنة  )تعديل طرأ عليها 
. سبنحها على أراضيها فيما يتعلق باؼبلكية الصناعية ؼبواطٍت الدول األخرى األعياء يف ىذه االتفاقية 

 7-2الدول األعياء بالتقيد باؼبواد " تريبس" حيث تلزم اتفاقية :اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة- 
، 1989من اتفاقية اؼبلكية الفكرية اؼبتعلقة بالدوائر اؼبتكاملة ؼبا يعرف دبعاىدة واشنطن لسنة  (12/3، و2/3،12ماعدا اؼبادة )

. اليت سبنح ضباية للتصميمات التخطيطية للدوائر اؼبتكاملة
 حيث تلزم اتفاقية تريبس األعياء بالتقيد بالنصوص اؼبوضوعية يف اتفاقية برن :اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية- 

، وتيم ىذه االتفاقية اغبدود الدنيا من اغبقوق اليت يتوجب على 1971اؼبنظمة غبق اؼبؤلف، وفقا آلخر تعديل طرأ عليها سنة 
. الدول األعياء أن سبنحها على أراضيها، فيما يتعلق حبق اؼبؤلف ؼبواطٍت الدول األخرى األعياء يف ىذه االتفاقية

 :وتعد اتفاقية جوانب التجارة اؼبتصلة حبقوق اؼبلكية الفكرية إحدى أىم االتفاقيات، وتتبدى تلك األنبية من ثبلث زوايا
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 أهنا أوجدت كياناً دولياً جديداً يعٌت بقيية اؼبلكية الفكرية من خبلل رعايتـو ؽبـذه االتفاقيـة، ونعٍت هبذا الكيان :األولى*
اليت ال تتمتع فيها الدول النامية بوزن متكافئ وذلك جبانب الكيان األصيل الذي أنشأتو (  ( WTOمنظمة التجارة العاؼبية

 ( "WIPO"اؼبنظمة العاؼبية للملكية الفكرية  )الشرعية الدولية العامة لرعاية اؼبلكية الفكرية على الصعيد العاؼبي ونعٌت بو 
إحدى الوكاالت اؼبتخصصة لؤلمم اؼبتحدة، واليت ترعى رعاية متكافئة مصاٌف صبيع الدول األعياء؛  

 أهنا أدت من الوجهة العملية إُف نوع من التوحيد اؼبوضوعي ألحكام التشريعات الوطنية يف ؾبال ضباية حقوق اؼبلكية :الثانية*
الفكرية، وذلك دبا فرضتو على األعياء يف منظمة التجارة العاؼبية من وجوب ضمان اشتمال تشريعاهتم على األحكام الواردة 

فيها ؛ 
تلك األحكام الواردة يف القسم اػباص برباءات االخًتاع  "TRIPS "  إن من أىم األحكام اليت تيمنتها اتفاقية :الثالثة*

واػباصة باؼبنتجات الكيمائية اؼبتعلقة باألغذية واؼبنتجات الكيمائية الصيدلية، ؼبا ؽبا من تأثَت مباشر على الصحة العامة 
. للشعوب، من خبلل تأثَتىا على غذاءىا ودوائها ، وىى أحكام أثارت وما زالت تثَت جداًل كبَتاً 

: يبكن أن نعزي األسباب اليت أدت إُف ظهور اتفاقية تريبس إُف األسباب التالية
انتشار تقليد العبلمات التجارية اؼبعروفة عاؼبيا خصوصا يف دول جنوب شرق آسيا، وكذلك نسخ وتقليد األشرطة السينمائية *

 والتلفزيونية وبرامج الكمبيوتر وبيعها بأسعار رخيصة يف األسواق العاؼبية؛
 اليت من خبلؽبا يتم فك أسرار "Reverse Engineering"قباح بعض الدول يف إهباد ما يسمى باؽبندسة العكسية *

براءات االخًتاع وبالتاِف تصنيع نفس اؼبنتجات وطرحها يف األسواق دون اغباجة إُف اغبصول على ترخيص مسبق من مالك 
حق الرباءة، ما أثر سلبا على اقتصاديات الدول اؼبتقدمة فبثلة يف الشركات متعددة اعبنسيات اليت تنفق مبليَت الدوالرات يف 

 .ؾبال البحث والتطوير
غياب اغبماية القانونية الفعالة غبقوق اؼبلكية الفكرية لدى العديد من الدول النامية ما شجع صناعة التقليد والنسخ *

وبديل لئلنفاق على صناعة التكنولوجيا؛  والقرصنة، وىو ما انتهجتو ىذه الدول كسياسة إسًتاتيجية
 أثبتت عدم (*)"الويبو"غياب ضباية دولية كافية غبقوق اؼبلكية الفكرية، حيث أن بعض االتفاقيات اليت تشرف عليها *

 بسبب عدم وجود النص البلزم ليمان تنفيذىا كالتعوييات أو اعبزاءات؛ ،فعاليتها يف ربقيق الغاية اؼبطلوبة منها
عدم وجود نص أو أسلوب موحد يف االتفاقيات الدولية الناظمة غبقوق اؼبلكية الفكرية لتسوية النزاعات بُت الدول *

على أنو يف " باريس"واتفاقية " برن"األعياء، فبا أدى إُف التأثَت على فعالية ىذه االتفاقيات، فمثبل تنص كل من اتفاقية 
حال نشوب نزاع يف ؾبال اؼبلكية الفكرية بُت الدول األعياء، يتم عرض اؼبوضوع على ؿبكمة العدل الدولية يف حال تعذر 

الوصول إُف حل ودي، إال أن تلك االتفاقيات سبنح اغبق ؽبذه الدول بأن تعلن أهنا غَت ملزمة هبذا النص إذا نشب نزاع بينها 

                                                           
(*)

 بمدينة ستوكهولم وأصبحت أحد وكاالت هيئة األمم المتحدة المتخصصة في 1967 أنشئت سنة "WIPO"المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

17/12/1974 .
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وبُت دولة أخرى ليست عيو يف تلك االتفاقيات، ولعدم فعالية ىذا النص َف يتم عرض أي نزاع حول حقوق اؼبلكية 
الفكرية على ؿبكمة العدل الدولية؛ 

االىتمام العاِف حبقوق اؼبلكية الفكرية على اؼبستوى التجاري الدوِف حدا بالدول اؼبتقدمة أن تبحث عن أسلوب جديد من *
أجل رفع اؼبستوى اؼبتدين للحماية القانونية اؼبمنوحة ؽبذه اغبقوق من قبل الدول النامية، والذي أثر سلبا على تشجيع التجارة 

". نظرية اؼبيزة النسبية"الدولية وبالذات أثر على أبرز نظرياهتا وىي 
 سبنحها اليت اغبصانات أو االتفاقية اؼبزايا يف عيو دولة أي إُف اؼبنتمُت دبنح االتفاقية يف األعياء العربية الدول األحكام ىذه وتلزم

 تصبح أن على إقليمية، اتفاقية أو ثنائية اتفاقية وذلك دبوجب الفكرية، اؼبلكية ؾبال يف أجنبية أو عربية أخرى دولة ألية للمنتمُت
 اؼبشار االتفاقيات من اؼبستمدة اؼبزايا ببعض اؼبتعلقة اؼبسائل نطاق خارج التجارة العاؼبية، اؼبنشئة ؼبنظمة االتفاقية نفاذ بعد ةساري
: وىي اؼبشمولة، الفكرية اؼبلكية دبجاالت تتعلق وقواعد أحكام االتفاقية وتنظم االتفاقية، من الرابعة اؼبادة يف إليها

 ؛ؽبا اجملاورة واغبقوق اؼبؤلف حقوق*
 التجارية؛ العبلمات*
 ؛اعبغرافية اؼبؤشرات *
 الصناعية؛ التصميمات*
 االخًتاع؛ براءات*
 ؛اؼبتكاملة للدوائر ) الطبوغرافية الرسومات)التخطيطية  التصميمات*
 .التعاقدية الًتاخيص يف التنافسية السرية واؼبمارسات غَت اؼبعلومات ضباية*

 :آثار سريان مضمون المنظمة العالمية للتجارة على البلدان النامية: رابعا
 : يلي يًتتب على سريان ميمون اؼبنظمة العاؼبية للتجارة صبلة من اآلثار نذكر منها ما

: اآلثار اإليجابية- 1
كن القول بصفة عامة أن زبفيف اغبواجز اعبمركية و غَت اعبمركية ستؤدي إُف زيادة حجم و حركة التبادل الدوِف، و من مث ًن

ين يف الوقت ازيادة و انتعاش حركة و حجم اإلنتاج الوطنيُت يف معظم بلدان العاَف و السيما يف الدول الصناعية اؼبتقدمة اليت تع
الراىن من كساد و ركود حادين، و ىذا معناه تنشيط اإلقتصاد العاؼبي و خروج الببلد الصناعية من حالة الكساد اليت تعاين منها 

 النشاط اإلقتصادي يف الببلد الصناعية ىمنذ بداية التسعينات، فبا يعود باػبَت على الببلد النامية، ذلك أنو من اؼبعروف أن مستو
يعترب من أىم عوامل زيادة الطلب على صادرات الببلد النامية، فكلما زادت معدالت النمو يف األوُف زاد مستوى الطلب على 

.    صادرات الثانية
و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إُف أسواق الدول اؼبتقدمة، انطوت االتفاقية األخَتة على عدد من اإلجراءات 

سوف تتبع إمكانية أكرب نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع اليت تتمتع فيها دبزايا نسبية واضحة يف النفاذ إُف األسواق الدول 
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مثل اإللغاء التدرهبي للدعم اؼبقدم من الدول الصناعية اؼبتقدمة إُف منتجيها الزراعيُت احملليُت و ،الصناعية و اؼبتقدمة تدرهبيا 
.  اإللغاء التدرهبي غبصص وارداهتا من اؼبنسوجات و اؼببلبس اعباىزة

و على الرغم من أن آمال الدول النامية يف ذبارة عاؼبية أكثر ربررا َف تتحقق بالكامل يف اإلتفاقية األخَتة، إال أهنا حصلت على 
 سنوات، األمر الذي 6-10ر التدرهبي بإلغاء حصص للتصدير خبلل فًتة تًتاوح بُت يالتزام من الدول اؼبتقدمة بالسعي كبو التحر

و من مث زيادة صادراهتا، و إن كان سوف يقلل من ذلك عدم   أسواق الدول اؼبتقدمة الصناعية،اُفيتيح ؽبا إمكانية أكرب يف النفاذ 
  .وجود آلية ربد من إمكانية الدول ؼبتقدمة الصناعية يف استخدام اإلجراءات الرمادية

  زبفيض الرسوم اعبمركية على احتياجات الدول النامية من السلع األساسية و مستلزمات اإلنتاج تؤدي إُف زبفيض أعباء
و تكاليف اإلنتاج احمللي، و زبفيض معدالت التيخم الناشئ عن التكلفة و من مث استقرار اؼبستوى العام لؤلسعار، و كذلك 

زيادة اإلنتاج يف تلك الدول، و قد يكون إللغاء الدعم اؼبقدم للمنتجُت الزراعيُت يف الدول الصناعية أثر إهبايب على انتعاش بعض 
اؼبنتجات الزراعية يف الدول النامية اليت تقوم باستَتادىا من الدول اؼبتقدمة، و على األخص اغببوب و اللحوم و منتجات األلبان و 

، حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع اؼبستوردة من الدول اؼبتقدمة نتيجة إلغاء الدعم 4% - 10%ىذا بنسب تًتاوح بُت 
 . تدرهبيا، قد يؤدي إُف زيادة رحبية تلك اؼبنتجات ؿبليا، و بالتاِف ربفيز اؼبنتجُت الزراعيُت يف الدول النامية على إنتاجها

  كما أن ربرير التجارة يف اػبدمات ستتيح للدول النامية إمكانية اغبصول على التكنولوجيا اغبديثة يف ؾباالت عديدة
مثل خدمات اؼبكاتب اإلستشارية، ذلك أن البفاض تكلفة العمالة يف الدول النامية ستؤدي باؼبكاتب اإلستشارية العاؼبية إُف 

. اإلستعانة هبم و تدريبهم و إحبلؽبم ؿبلها يف إدارة تلك اؼبكاتب
 ستؤدي إُف زيادة اؼبنافسة بُت الدول العاَف، و ما تؤدي إليو من فاؼبنظمة: زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف الدول النامية 

ضرورة زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف أداء اؼبشروعات يف الدول النامية، و ربسُت جودة اإلنتاج حىت تستطيع القدرة على اؼبنافسة يف 
األسواق العاؼبية، فعادة ما يؤدي العمل يف ظروف تنافسية إُف زيادة الكفاءة و ىذا على درجة عالية من األنبية بالنسبة 

 األمر الذي ،للمشروعات يف الدول النامية، حىت تستطيع االحتفاظ بسوقها احمللي و اغبصول على حصة من األسواق اػبارجية
يًتتب عليو باليرورة اضطراب الدول النامية اليت تكيف اقتصادياهتا على أساس قوى السوق اغبرة و التحرر االقتصادي وفقاً 

 . للتوجيهات النظام االقتصادي العاؼبي اعبديد، األمر الذي يعٍت أن عليها أن تستعد اآلن ؽبذا اؼبوضوع

 :اآلثار السلبية-2
 اإللغاء التدرهبي للدعم اؼبقدم للمنتجُت الزراعيُت يف الدول الصناعية سيؤدي إُف تغَتات يف البنية اعبغرافية للعرض، 

السيما بعد أن مت ربويل القيود الكمية اؼبفروضة على الواردات من السلع الزراعية إُف قيود سعرية، ذلك ألن اغبماية الزراعية كانت 
ر ا، ذلك ألن أسعاؼبنظمة تعتمد إُف حّد كبَت على القيود غَت التعريفية، و عليو ستزداد مشاكل الدول اؼبتخلفة من جراء ىذه 

ن جهة اؼبنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و التنافس األورويب و األمريكي على كسب األسواق و تقسيمها، مم
يؤدي إُف تدىور شروط التبادل الذي تتحمل عبأه الدول اؼبتخلفة اليت تعاين من التبعية الغذائية، و ىذا ما يهدد موازين اخرى 

 .مدفوعاهتا، و ينبأ بزيادة اختبلؽبا يف السنوات القادمة، و ىذا ما يفسح اجملال واسعاً أمام تدخل صندوق النقد الدوِف
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 لقد حاولت الدول اؼبتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونو عنصرا من عناصر اػبدمات اليت يقصد هبا ىنا :
اػبدمات اؼبصرفية و التامُت و سوق اؼبال، و النقل الربي و البحري و اعبوي و اؼبقاوالت و السياحة و اإلتصاالت السلكية و 

البلسلكية، و غايتها يف ذلك إزالة العوائق اليت تيعها البلدان اؼبتقدمة يف مواجهة العمالة اؼبتنقلة أو اؼبهاجرة، إال أن ىذه األخَتة 
رفيت التفاوض يف ىذا اؼبوضوع و التزمت بتوفَت حقوق اؼبقيمُت هبا فقط، و ىذا يعد تقييد لتصدير العمالة األجنبية اليت تعتمد 

.  عليها الدول اؼبتخلفة كإحدى اؼبصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطٍت
  اغبماية على اؼبلكية الفكرية الذي يبثل صبع ثبلث مؤسسات يف ىذا اجملال، و الذي يعد يف الواقع قيداً اؼبنظمةإقرار 

يعوق الدول اؼبتخلفة عن التطور، و ىي يف الواقع تعد دبثابة رسالة رمزية موجهة ؽبذه الدول مفادىا أن عصر تكرار اؼبعجزة 
.  اليابانية، و معجزة شرق آسيا قد انتهى وال يبكن تكراره

  قد يؤدي االلبفاض التدرهبي يف الرسوم اعبمركية إُف عجز أو زيادة عجز اؼبوازنة العامة يف الدول النامية، أو عدم تنامي
اإليرادات البلزمة لتمويل النفقات العامة اؼبتزايدة فبا يؤدي إُف زيادة اليرائب، و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على األفراد و 

 . اؼبشروعات فبا قد يكون لو آثار سلبية على تكلفة اإلنتاج
  بعض البلدان السائرة يف طريق النمو ليس ؽبم مكان يف مقرOMC 28 و ال يبكن ؽبم التفاوض، عدد ىذه البلدان 

بليز، البنُت، بوتسوانا، بوركينافاسو، دومينيك، غينيا بيساو، جزر السلمون، ماالوي، ناميبيا، النيجر، صبهورية إفريقيا : بلد منها
 .الوسطى،  سان لوسي، سورينام، التشاد، الطوغو
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