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 أداء المراكز المالية الدولية
 في تدويق الخدمات المالية

 
 ياحى عيشىد. 

 أستاذ حماضر.

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التشيري.

 جامعة اجلزائر.

 

 ملخص:
إن الحاجة اآلن إلى البحث عن أسباب تكوٌن مراكز مالٌة الستقطاب رإوس 

ال بد منها وعلى كل الجهات  وتوظٌفها فً استثمارات التنمٌة، تكاد تكون لاألموا
مراكز مالٌة بمستوى األهمٌة التً هً  إالمساهمة فً توفٌر الشروط المناسبة لنش

 .علٌها المراكز الدولٌة
  :إن هذا البحث يتطرق إلى العناصر التالية

 المدن المالٌة -
 المراكز المالٌة الدولٌة -

 هجرة رإوس األموال -

 مزاٌا المراكز المالٌة -

 لسوقٌة للمراكز المالٌة الدولٌةتقٌٌم الحصص ا -

 .المنظمات المالٌة الدولٌة -
 

 مقدمة.
نظرا لمستوى األداء المتقدم لمراكز التموٌل الدولٌة المعروفة والذي ٌسترعً 

 االنتباه.
ونظرا لتسابق مختلؾ مناطق العالم للدخول فً سلك الخدمات المالٌة مساهمة فً  

 لسوقها.هذا التزاٌد المستمر 
 ونظرا لهٌمنة خصوصٌات التقارب باالتصال وتداول المعلومات.

فإن التدفقات النقدٌة فً مختلؾ االتجاهات أضحت ظاهرة تستوجب الدراسة. لما فً 
 هذه الحركة من أهمٌة فً تموٌل األنشطة التنموٌة فً مختلؾ القارات.

تؽٌر المستمر فً حصصها إن ظاهرة التنافس بٌن مختلؾ المراكز المالٌة الدولٌة وال
السوق الواعدة التً فٌها  ومناطق فً العالم للدخول إلى هذه التسوٌقٌة، شجع جهات
 من حٌث النوع والهدؾ والطاقة على التموٌل.  الكثٌر من الخصوصٌات
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فإذا كانت مصادر التدفقات التقلٌدٌة آخذة فً التالشً لما حدت من تفسٌرات سٌاسٌة 
 واقتصادٌة دولٌة.

البحث عن الفرص فً ما هو متاح من مصادر التدفق التنافسٌة فً أشكال أسواق  ًف
ً آخذة فً التزاٌد لالستفادة من حجم الطلب همالٌة، وأشكال جدٌدة ومراكز مالٌة 

 المتنامً على رأس المال.
 وعلٌه فإن:

كز تراكٌة فً لندن لم تعد أساس انتعاش هذه المدٌنة المالٌة والمرودائع الدول االش
 المالً التقلٌدي.
تحوٌالت األشخاص إلى سوٌسرا هً الشكل الممٌز لمصادر رأس كما لم تصبح 

 ال فً هذه الدولة العرٌقة.مال
فإن المصب كذلك حدث علٌه تؽٌٌر مشابه، فاتسع حجم الطلب  المصدروأي كان 

 تبعا للحاجة إلى التنمٌة فً مختلؾ أنحاء العالم.
 لجدٌدة مثل:الٌة اوما ظهور المراكز الم

 رٌن، الباهاماس، كندا، أالسكا، ...إلخ...البح
 إال مجاراة لذلك التطور.. مع مستوى حركة رإوس األموال.

 
 :مقدمة
 التفرٌق بٌن: ٌجبفً البداٌة  
 لمدن المالية:ا -1

المدٌنة المالٌة: المنطقة الحضرٌة التً تشتمل على األسواق المالٌة والنقدٌة فً شكل 
 لمالٌة المتعددة الوظائؾ.شبكة المإسسات ا

وهً عبارة عن منشآت قاعدٌة مدعمة بالمناخ االقتصادي واالجتماعً المالئم لنشوء 
وال باالستثمار، وراق واقإقرا  والتجارة فً األمالعملٌات المالٌة من تداول األ

 والصرؾ وبقٌة التخصٌصات المالٌة.
بنوك وبٌوت التموٌل. كما هً كذلك المدٌنة المالٌة مٌدان النتشار األسواق المالٌة وال

 مدٌنة للخبرة القانونٌة واألعمال والمحاسبة.
نشوء والتطور من االستقرار والنظام لوهذا بجانب شروط المناخ المالئم ل

 واالنضباط.
 كما هً فً زورٌخ، فرانكفورت، هونػ كونػ، سنؽافورة مثال.

ة مإهلة لالستجابة للزبائن بشرٌلمالٌة فً المدٌنة المالٌة طاقة ة اتإطر األنظم
 ات الدولٌة.ال األعمال والدول وبقٌة التنظٌمورج

 وتنجز األبحاث والدراسات فً مٌادٌن التقٌٌم واالستثمار والسٌاسات وتعبئة الموارد.
وتعتبر وعاء المعلومات المتدفقة عن التنافسٌة والصرؾ واألسعار، والتسوٌات 

 الدولٌة عبر البنوك، والحكومات. 
كل هذه نتائج أنشطتها كؤشكال النظم المالٌة المعدة كمراكز ومنظمات محلٌة  دروت
 وأجنبٌة.
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زٌادة عن البحث عن استؽالل مختلؾ الطاقات المتاحة المالٌة منها والخبرة البشرٌة 
 والعلمٌة فً التوسع.

والمدن المالٌة تتمتع بالمنشآت القاعدٌة الضرورٌة من المحالت واالتصاالت 
نائٌة وتنافسٌة فً مجال كل ذلك تمتلك وتتمتع بمزاٌا استثمن النظم. ثم األهم بمختلؾ 

 الضرائب والرسوم.
تتمكن المدن المالٌة من أداء وظائفها ٌمكن أن تصل إلى حد المنطقة الممٌزة لو

باقإعفاء من الكثٌر من األعباء الضرٌبٌة. مع سلطات عمومٌة مستضٌفة تحكم بالشفافٌة 
 لق ذلك بؽٌر المقٌمٌن فً المنطقة.المناسبة، وٌتع

أضؾ إلى ذلك مٌزة التنسٌق القائم بن المنظمات المختلفة واألجهزة فً مواجهة 
ألمن من اوتقبل االنتقاد واللؽات المستخدمة دولٌا ومحلٌا، بالتوسع فً أشكال الترجمة، 

ق فً إطار لتذلٌل العوائ ،المنطقة المالٌة من مإسسات ومتعاملٌن كل ولجمٌع من تضمها
 قانونً ٌمكن من تحقٌق األهداؾ الممكنة.
دولٌة ومحلٌة  فقات المتضمنة مزاٌا تنافسٌة فً بٌئةومحصلة كل ذلك إجراء الص

 تسوٌقٌة معقدة.
المالٌة الدولٌة، وهً كذلك المراكز  األماكنهً  المراكز المالية الدولية:-2

 المصرفٌة الدولٌة.
 ث فٌها مختلؾ الصفقات المالٌة الدولٌة.وهً فً وظٌفتها األماكن التً تحد

وتعتبر مراكز مالٌة دولٌة: المراكز البنكٌة )المصرفٌة( الدولٌة المهٌمنة على 
 العملٌات الدولٌة كما فً لندن، نٌوٌورك، طوكٌو، مثال.

 
 أنواع المراكز المالية الدولية:

لدرجة  ب" وهً مراكز انخفا  الضرائoff – shoreنة الضرائب "المراكز ج -أ

ال فً جزر الباهاماس، كبٌرة. وهً مراكز متمٌزة باقإعفاء النسبً أوالكلً. كما هو الح
 لٌكسمبورغ،
الضرائب فً الدخول إلى السوق  مزٌةالتموٌل من  البنوك وبٌوتستفٌد حٌث ت

تقلٌدٌة  والنمو. وتعد مزٌة الضرائب مزٌة وتنمٌة منتجاتها، بالتؤسٌس للعمل والتطوٌر
 بنوك، لكنها عملٌة.فً نظر ال
ٌة لم مفهوم التقلٌدٌة: وهً المراكز الناشئة فً بٌئة قانونمراكز مالٌة دولٌة ب -ب

وبذلك فالمركز المالً الدولً ٌختلؾ من دولة إلى  تعدل فٌها التشرٌعات الضرٌبٌة.
أخرى، ومن ذلك المراكز التً جاءت التسمٌات فٌها متطابقة بٌن المراكز المالٌة الدولٌة 

ٌرات ال تختلؾ عن مصطلح وهً تعب .C.B.I. &CFIالمراكز المصرفٌة الدولٌةو
" كما هو مستخدم فً Centres d’affaires internationals"مراكز األعمال الدولٌة 

 العدٌد من الجهات.
عر  خصائصها قد ٌإدي إلى تحدٌد المخاطر المتعلقة فها بإن تحلٌل األسواق ووص

 .(1)بها

ً األسواق المالٌة، أوجد فرصا جدٌدة للتنمٌة االقتصادٌة، ضرورة فالتوسع الكبٌر ف
إبداع المراكز الدولٌة، تعد هدفا للعدٌد من األقالٌم والدول، وحتى بع  المدن فً 
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مختلؾ المناطق والجهات. كمكان تركز العدد الكبٌر من موردي الخدمات المالٌة 
انب كزبائن وتعنً التوجه للمركز حٌث الدولٌة، وكذا األسواق المالٌة التً تستهدؾ األج

 المقر.
 وذلك باستخدام االستراتٌجٌة القائمة على القوانٌن.

 Lee et" (2)ٌجٌب على هذا السإال لماذا ترتكز الصفقات المالية جغرافيا؟

tinksky "8988  فً كون أسباب توجه رإوس األموال جؽرافٌا إلى مناطق محددة

 هً: لتكون موضوع التخصٌص بالصفقات

 ت المكملة، الزبائن، األسواق.ماالوصول إلى المعلومة بجانب المنافسة، والمنظ -8

تنمٌة التكنولوجٌا المتخصصة، والمنشآت القاعدٌة االقتصادٌة قإنتاج السلع  -2
 والخدمات المالٌة.

 اقتصاد التكلفة من خالل القسٌمة مع مختلؾ النظم فً السوق. -3

 فً تنمٌة األسواق الفعالة الرفع والزٌادة من السٌولة المشاركة -4

 االستفادة من العرو  التً تقدمها الحكومات من خالل التسهٌالت. -5

التقرب من المتدخلٌن والزبائن المحلٌٌن لكون المركزٌة تحدد االتصال، ضمن  -6
 الجهات.

حول عدد كبٌر من  لً مكانا لاللتقاء والتفاو ووبذلك ٌعد المركز المالً الد
 ٌة وبمبالػ معتبرة.الصفقات المالٌة الدول

رإوس األموال والتفاو  ٌتم بٌن أجانب عن الجهة حٌث المركز، وٌتضمن حركة 
تركز عدد كبٌر من البنوك، وبقٌة النظم  وٌبدو المركز المالً الدولً مكانبٌن الدول، 
اء المساعدٌن، من محامٌن، ضرائبٌٌن، اقتصادٌٌن، المحاسبٌن، اجد الخبرالمالٌة، وتو
المعنٌة، وبقٌة العالم.  األطراؾفً اتصال دائم وتام بٌن مختلؾ  ،والمهندسٌن والمقٌمٌن،

 التجهٌز الضروري، المناسب لشبكات اقإعالم، اقإعالم اآللً، والتقنٌات المتقدمة.
، المركز المالً الدولً، ًالمالً الدولً، المركز المصرفً الدول ، المكانوالتعبٌر

 ة على وظائؾ المكان.تستخدم بدون تفرقة بٌنها للدالل
 

 المراكز المالية الدولية الكبرى.
المراكز المالٌة التً تعر  تشكٌلة كاملة من الخدمات التً تطلٌها المنشآت 
االقتصادٌة قلٌلة من حٌث العدد، ال تتعدى لندن، نٌوٌورك، طوكٌو، وتوجد مراكز أقل 

 أهمٌة واألكثر تخصصا.
" وفٌها ٌتم التفاو  Euro devisesوربٌة "وفً تلك المدن تتم عقود العمالت األ

شطة هً األكثر تطورا واألكثر ٌات الصرؾ، والمراكز المالٌة النحول مختلؾ عمل
 سٌولة.

أهمٌة هذه المدن فً األسواق المالٌة تظهر من االمتدادات الطبٌعٌة لألسواق المالٌة 
خالل من ز المالً فً لندن المركٌة فً برٌطانٌا تعٌش بٌن تقالٌد فاألسواق المال المحلٌة.
ه المرونة الكافٌة فً التعامل مع منتجاته، وخبرة المركز التً أكسبته وتنوع تجربت

السلطات النقدٌة، وهو ما أنجر عنه تحوٌل عدد كبٌر من المنشآت االقتصادٌة لودائعهم 
اق من األسواق األمرٌكٌة إلى لندن، لكون هذه األخٌرة تستجٌب للحاجات الخاصة لألسو
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 Offالٌة تتعر  لمنافسة حادة من مراكز جنة الضرائب "بع  المراكز الم  الدولٌة.

Schore ومن المراكز المالٌة الجدٌدة المستفٌدة من المزاٌا الجهوٌة )اقإقلٌمٌة( وهو "

والمراكز المالٌة التقلٌدٌة وبقٌة  ،التحرٌك الذي ٌتم للودائع عبر وبٌن المراكز اقإقلٌمٌة
الٌة المعروفة هً، أمستردام، بروكسل، بارٌس، وؼٌرها إلى جانب توفر المراكز الم

 هذه األسواق وؼٌرها على أسواق متطورة، إال أن قطاعها بقً جهوٌا أكثر.
 

 " :Off Schoreالمراكز المالية: جنة الضرائب "
بواسطة حرٌة الضرائب. التً تخفضها التشرٌعات  األجنبٌة األموالتستقبل رإوس 

الخارجٌة، وبذلك ٌكون حجم الودائع لدٌها من  األموال، تتعامل مع رإوس الحكومٌة
 صاحبة المركز مع الخارج. ةالخارج أكبر من حجم تعامل أو تجارة الدول
 ." جنة الضرائبOff Schoreمعظم البنوك لها فروع فً المراكز "

 "Off Schoreجنة الضرائب " –خصائص المراكز المالية 
تقع على  طاعات عند المصدر والرسوم على رأس المال التًالضرائب واالقت -8

 الجارٌة فً الخارج، ؼالبا ما تكون ضعٌفة أو معدومة. العملٌات
استخدام اآللٌات القانونٌة لتخفٌ  وإلؽاء الضرائب على الفوائد، وأٌضا من أجل  -2

 جنبٌة.وائد األتراكم الف
 لٌة.ٌث طبٌعتها أجنبٌة أو محلعائد من حالتفرقة بٌن العملٌات واألصول وا -3
 التنظٌم: -4

 ال توجد حدود دنٌا لرأس المال المتعلق بالبنوك. -
 قات كبٌرة.هلٌة العمل ال تتطلب شروطا أو معٌحقوق وأ -
 ة دوما.ول المصارؾ والبنوك األجنبٌة ممكندخ -
 تجاه الخارج. ال توجد احتٌاطات قانونٌة على االلتزامات -
 ق رإوس األموال.ال رقابة على سو -

الوسط الحر ٌعد بٌئة استقبال المراكز المالٌة "جنة الضرائب" فاألشخاص والشركات 
الشركات البحرٌة كلها تعد من والبنوك من دعائم المركز إلى جانب شركات التؤمٌن، و

 .(1)لة فً الدول الصناعٌة ضمن منظومة التطور الدائمناعات المفضالص

ونٌة قانونً للعدٌد من الممارسات القانائق كٌفٌة التجنب الالمراكز المالٌة تفتح طر
 والنظم التً تسبب الخسائر فً الوقت الثمٌن فً بع  الظروؾ.

ة الممنوعة فً دول أخرى، أو دول أصلٌة. كما تتٌح فً السوق التنوع فً األنشطو
كتتاب فً والٌابانٌة، والكندٌة التً كان لها التوسع باال األمرٌكٌةهو الحال البنوك 

 الخارج.
ٌضاؾ إلى ذلك قٌم اقإدارة العمومٌة، فالمراكز المالٌة من هذا النوع تتجنب عملٌات 

 المراقبة على رأس المال.
كما هً فً دولها األصلٌة. خاصة إذا كان ذلك ٌتعلق بتحدٌد أحجام العمالت 

 األجنبٌة )الصعبة( وخروج الرسامٌل ألسباب اقتصادٌة.
ضعؾ اقإدارة ٌعد سببا فً توسع هذه المراكز، فالسلطات ٌحب فً كل حال إذا كان 

 اقإهمال والتسٌب. بفٌها أن ال تترك عملٌات الرقابة بسب
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 والٌقظة فً جمٌع الحاالت تبقى ضرورٌة لكل األطراؾ المتدخلة فً السوق.
 : األموالجرة رؤوس ه

دى لثقة ل لاالستقرار السٌاسً واالجتماعً تشكل مجاالالبلدان التً تتمتع ب
 لمستثمرٌن.ا

ا فً هجرة رإوس أموال كبٌرة فً أوربا، والدول وتعد الحرب العالمٌة الثانٌة سبب
وكان السبب فقط تجنب نسب ة. تبرالنامٌة راكمت رإوس أموال سائلة بؤحجام مع

 ار الحكومً فً دولهم.رالتضخم وعدم االستق
و أوربا عبر قنوات واستمر تدفق رإوس أموال األشخاص فً الدول النامٌة نح
 متعددة، وتسبب ذلك فً مشاكل عدة اقتصادٌة خاصة لبع  الدول.

 السرية: 
وجود ضمانات السرٌة فً القوانٌن وٌحمٌها القانون والتشرٌعات فً الدول المستقبلة 

ت من المراكز المالٌة بؤسماء ؼٌر معروفة أو أس المال. والعدٌد من األنشطة خرجلر
موال ؾ الثقة فً حكومات أصحاب رإوس األمٌة، واألسباب ضرٌبٌة، وضعسبدون ت

 الٌة الدولٌة.اكز الممع ضعؾ فً حدود منع السرٌة لدى المر
 اختيار الموقع:

شكل جٌد، سهل الوصول إلٌه، ٌتمتع بالمرافق والمنشآت بحٌث ٌكون المكان متوقعا ب
 المإسسة لمحٌط جذاب.

التصال بشكل بسٌط، والمعلومات تنتقل عبر الشكل مباشر واوتتم المفاوضات 
 األشخاص.

 
 الشروط االقتصادية لقيام المراكز المالية الدولية:

 حجم األعمال الكبٌر وتنوعها
المنشآت القاعدٌة التً تستجٌب للنشاط. وتستجٌب للطلب الناشئ والمتزاٌد، على 

 الوساطة المالٌة.
ستثمار، ثم حجم التبادل والصرؾ وجود قوة التجارة واقإنتاج التً تستوعب اال

 الدولٌٌن.
انب قوانٌن خارج، إلى جالنشاط فً ال : القوانٌن التً تنفتح علىالشروط القانونية

 حرٌة التسوق، وحرٌة إنشاء األسواق المالٌة.
 الشروط التقنية:

 االتصاالت وتنمٌة شبكات االتصال وتكنولوجٌاتها، ومدى استجابتها للمشاكل المالٌة.
   "Off Shoreا وعيوب المراكز المالية "مزاي

 مزاٌا الدولة المستقبلة لمركز مالً دولً،

 ل فً قطاع المالٌةإبداع فرص عم -8

 خلق الفائ  من الخدمات المالٌة. -2

 الدخول للسوق المالٌة بالنسبة للصناعة المحلٌة. -3

 قدمها والموارد التً ٌخصصها.ركز المالً هً حجم الخدمات التً ٌٌة المربح
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بحث عن حلول االستقالل الفرص الكامنة للتنمٌة. ثم تحلٌل األطر الممكنة من ال -4
 .(1)ذلك

 
 نبذة تاريخية عن األسواق المالية العالمية

فً نهاٌة القرن الرابع عشر وأثناء القرن الخامس عشر، شرع فً النشاط المصرفً  
وألمانٌا هً الدول كانت فرنسا وبرٌطانٌا بشكل واسع، وفً القرن العشرٌن فً بداٌاته 

المقرضة تبعا للحرب العالمٌة األولى. حٌث حدثت تؽٌٌرات كبٌرة وعمٌقة، مع دور 
بعد إلى قوة عالمٌة تفوق قوة  للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً تحولت فً ما ًهامش

 ، وعوضت مدٌنة نٌوٌورك لندن.مالً دولًبرٌطانٌا كمركز 
أسستا لتنظٌم األسواق المالٌة والضرائب،  ، والحرب العالمٌة الثانٌة8929أزمة 

نهاٌة الخمسٌنٌات كانت البنوك قد أخذت فً و ،ومعدالت الفائدة والتعامل مع الخارج
أشكاال قٌاسٌة فً التدفقات المالٌة الدولٌة، والتً كانت تتداول بٌن البنوك الدولٌة والدول. 

من وإلى معظم الدول. حٌث وتدرٌجٌا أصبحت نٌوٌورك تمثل نقطة االرتكاز للتدفقات 
 تمر معظم الصفقات عبر هذا المركز.

بعد الخمسٌنٌات شرع فً تحوٌل مكاتب التمثٌل للبنوك فً بقٌة الدول إلى فروع 
 أجنبٌة لعملٌات مصرفٌة دولٌة.

 Euroدوالر -فً الستٌنات تطور النظام بسرعة إلى نشوء قنوات السوق األورو

dollars وتؤسس سوق األورو .(2)زن بٌن رأس المال والعملوبداٌة اقإخالل بالتوا-

ٌكً، وبقٌة العمالت تتم صفقاتها دوالر، حٌث كانت معظم العملٌات تتم بالدوالر األمر
وكان الدوالر العملة الوسٌطٌة فً  Euro devisesالعمالت الصعبة  اسمذلك تحت ك

 الصرؾ بٌن مختلؾ العمالت.
 رودوالر.العوامل المساعدة على نشوء سوق االو

رب الباردة أو بتؤثٌر االتحاد السوفٌٌتً على دول أوربا الشرقٌة حولت هذه حخالل ال
 لندن لتجنب التجمٌد. إلى األمرٌكٌةوالر من البنوك الدول ودائعها من الد

الحكومة البرٌطانٌة البنوك  بعد الحرب العالمٌة، ومنع اقإسترلٌنًضعؾ الجنٌه  -
 .األجنبٌةفً الدول  لٌنًاقإسترمن التموٌل بالجنٌه 

 شروع المقترضٌن السحب بالدوالر من لندن. -
 الشروع فً بداٌة الستٌنات فً نظام الصرؾ بٌن مختلؾ العمالت. -
الناتجة عن معدل  8981 – 8971تالالت الحسابات الجارٌة فً سنوات خا -

 الصرؾ.
ند ارتفاع أسعار المسجل فً السوق منذ التسعٌنات فً الدفع الدولً، عتالل االخ -

 البترول.
 تحليل المراكز تبعا لقطاعات النشاط:

األماكن المالٌة الدولٌة: لندن، نٌوٌورك، طوكٌو هً األماكن الرئٌسٌة وٌصعب 
ٌمكن تقسٌمها تبعا لنشاطها وفروع  ٌب المراكز المالٌة الدولٌة ولذاوضع مقاٌٌس لترت

رو  فمثال حصة ٌصنفها تبعا للقلنقد الدولً الذي نشاطها، تبعا لمعطٌات صندوق ا
 كانت كالتالً: 8987سوق اقإقرا  فً سنة 
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 الكالمان % جزر25                  % البحرٌن               89
  % هولندا85                            % هونػ كونػ  22
 ماس.% باها89                         % بناما             4
 % سنؽافورة22

 

 االلتزامات الدولية:
 سوق األورو نشؤ وترعرع فً لندن.

  Valeurs mobilières المنقولة القيم
 .س المال فً أوربا وخاصة برٌطانٌاالبورصات فً تطوٌر أسواق رأ ساهمت

 التأمينات
دن كذلك قلب العالم فً مجال التؤمٌن. حٌث بتم التعامل فً التؤمٌن مع األجانب تعد لن
 بشكل واسع.

 الصرفسوق 
تحسن وضع   للصرؾ فً المعامالت الٌومٌة وحتى بعدتعد لندن أكبر سوق دولً 

 عملة دولٌة.األورو ك
 تسيير رأس المال:
 تسٌر من لندن. األموالأحجام كبٌرة رإوس 

 :المنظمات المالية الدولية
ٌمكن طرح المنظمات المالٌة الدولٌة من باب كونها تنظٌمات تضطلع بؤدوار سٌاسٌة 

 جمل االقتصاد العالمً.فً م
وهنا ٌمكن التمٌٌز بٌن هذه المنظمات على أساس المنظمات المساعدة لألمم المتحدة 

 ومنظمات خارج ذلك اقإطار. لدورها المعتبر، وهً:
 صندوق النقد الدولً -8
 البنك الدولً -2

 الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة. -3

 ة.المإسسة المالٌة الدولٌة، والهٌئة الدولٌة للتنمٌ -4

 هذه المنظمات صممت من أجل مساعدة االمم المتحدة لتحقٌق أهدافها.
 صندوق النقد الدولي: -8

دولة. مقره واشنطن،  28باتفاق دولً ضم  8944جوٌلٌة  22تكون الصندوق فً 

 وٌقوم بـ:
 العمل على تنمٌة الموارد المالٌة لكل الدول -
 الصرؾ.حل مشاكل النظم النقدٌة وسٌاساتها واستقرار أسعار  -

 تعدٌل الخلل فً موازٌن المدفوعات. -

وٌكون ذلك بدعم الدول على مواجهة مشاكلها بمواردها وعالج مٌزان المدفوعات 
 باستخدام الموارد وفق أؼرا  الصندوق.

ٌسمى كذلك البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر وٌؤتً فً المرتبة  البنك الدولي: -2
بؽر : تقدٌم الدعم  8947ألهمٌة نشؤ فً سنة ا الثانٌة بعد صندوق النقد الدولً فً
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عدم  د، أو بؤجزاء من رأسماله عنرا  اقإنتاج والمساهمة فً اقإقرا  بالضمانألؼ
 وفرة المصادر األخرى أو عدم كفاٌتها.

والبنك ٌقدم خدمات أخرى عٌنٌة ونقدٌة تتعلق بتنفٌذ برامج االستثمارات الموجهة 
 للتنمٌة.
صندوق ٌساعد على تموٌل  (:FIDAنمية الزراعية )الصندوق الدولي للت -3

 الزراعة على سبٌل خصائص القطاع، من أجل مساعدة منظمة األؼذٌة والزراعة.
 .(1)وتقدٌم قرو  الحمالت الخاصة بالزراعة

 األسواق المالية:
أسواق  أوالمالٌة،  األوراقالبورصات أو بورصات القٌم المنقولة: هً أسواق 

اعتماد صٌؽة أسواق رإوس األموال للتفرقة بٌنها وبٌن األسواق  االستثمار، وٌمكن
 شكل واسع فً العالم.أسواق األسهم والسندات ومنتشرة بوهً  النقدٌة.

وتعد بورصة نٌوٌورك وطوكٌو ولندن..... إلى جانب البورصات األوربٌة. كلها 
 .(2)أوعٌة للتداول فً األسهم فً مختلؾ أرجاء العالم

ل القصٌر، وتنتشر فً اق ما بٌن البنوك، وهً أسواق األجهً أسو ية:األسواق النقد
 عؾ األسواق المالٌة.قتصاد التموٌل باالستدانة وحٌث تضا

الشراكة بالمساهمة فهً تقسم  ها قائمة علىبٌنما فً الدول حٌث االقتصادٌات فٌ
ل األدوار مع البورصات فً تموٌل االقتصاد. وتضطلع بالشركات الصؽٌرة ولألج

ٌنشق عن السوق النقدٌة شق التموٌل بالصٌػ  القصٌر أي تموٌل دورة االستؽالل.
 الشرعٌة. وهً صٌػ شاعت فً السنوات األخٌرة.

نجاعة جاح ووآخذة فً التزاٌد عبر كل الدول وشهادة التنظٌمات المالٌة الدولٌة تإٌد ن
تصادٌة وعبر مختلؾ هذه الصٌػ فً تموٌل االستثمارات فً العدٌد من فروع النشاط االق

 دول العالم..
ن فً تموٌل رق وصٌػ التموٌل المعتمدة لحد اآلند التعر  لطفهً أجدر بالدراسة ع

 .(3)االقتصادٌاتمختلؾ 

 
 :الخالصة

هذه المحاولة ال ترتقً إلى مستوى التفصٌل فً ماهٌة النظم المالٌة بؤشكال المراكز 
رإوس األموال عبر حركة تطور بل مجرد عر  لتجربة حركة ، المالٌة الدولٌة

نحو أوربا فً شكل  إلى التدفق األعمال من ازدهار فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
من بذلك سرعة إقالع أوربً أدى إلى افتكاك كمٌة معتبرة  مشروع مارشال مكونة

مع أسواق آسٌا  فً تواز األوربٌةت فً تطور السوق مرٌكٌة التً ساهمرات األالدوال
 ا.وأمرٌك

 األموالوإذا كانت أسواق العالم الثالث لم تظهر إال من خالل أماكن لطرد رإوس 
 عبر العدٌد من العوامل منها السٌاسٌة واالقتصادٌة.

 ا ساعد كذلك على تطور ونشوء أسواق ومراكز مالٌة جدٌدة ...وهذا م
فإن الحاجة اآلن إلى البحث عن أسباب تكوٌن مراكز مالٌة الستقطاب رإوس 

بد منها وعلى كل الجهات وتوظٌفها فً استثمارات التنمٌة، تكاد تكون ال  لألمواا



 ..د. ياحى عيدى...........................................................................................…اداء المراكز المالية الدولية في تدويق الخدمات المالية

 44 (0550) 50العدد                                              وعلوم التسٌٌرمجلة العلوم االقتصادٌة 

المساهمة فً توفٌر الشروط المناسبة لنشوء مراكز مالٌة بمستوى األهمٌة التً هً 
ذلك من أهمٌة فً إشراك المإسسات واألشخاص فً فً علٌها المراكز الدولٌة .. لما 

  لمناسب ألهداؾ التنمٌة. تعبئة الموارد وتخصٌصها التخصٌص ا
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