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 الهشل التازق

 األزواق والمساركون نجوا .  المالجٌ البجٌُ

 

 اِزواق المالجٌ: 

 :  والمالجٌ الفالمجٌالتطورات نً األزواق  -ض

واِزتثمار  التجارةبذلك  متذطجايثبت الواقق ان انتقال راس المال بجن الدول كأهم نوع من التفامّت بجن الدول 

 ( .  ؼصصطنً ابريل ط.ظاق الفمّت بالمباسر ) خجم التفامل الجومً نً أزو

 

 الفوامل الذي زاـدت ـلٍ زيادة خجم انتقال راس المال بجن الدول : 

  المالجٌرنق القجود ـن المفامّت  -

 لوججا والمفلومات . وتقنجى التكن -

 ) التوريق(  المالجٌانتسار األوراق  -

 لسركات مزاهمى  والفاُلجٌ الذاشٌتخول السركات  -

 لمجزانجتوا بطرح الزندات بدِ من طبق البنكنوت .  الخكومٌتمويل  -

  الفولمٌ -

  الجديدة المالجٌالزلق  -

  المالجٌكبر خجم المؤززات  -
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 :  المالجٌرنق القجود ـن المفامّت 

وقد بدا ذلك تدريججا نً الزبفجنات بتفويم الدوِر أوِ السً الذي ـنً بفد مده تفويم الفديد من الفمّت األذرى َ 

 ِ تفطًجديده يؿارب نجوا المتفاملون من اجل تخقجق الربد َ نالفمّت ثابتى الزفر  زوقاذلق هذا التفويم  وكان ان

 نجوا .  المؿاربٌمجاِ لجنً األرباح من 

 تقنجٌ التكنولوججا والمفلومات : 

ق دون الخاجى الٍ نقل تقنجى المفلومات خولت األموال الٍ بجانات ومفلومات وبذا يمكن نقلوا بجن الدول بزرـى البر

األموال ذاتوا َ خجث أشبخت النقود مجرد ارقام نً زجّت وبذا مكنت ثوره المفلومات من نقل هذا الكم الواُل َ 

او تلقً وارزال أوامر السراء بجن المشارف او تبادل األزوم نً  الملكجٌواِتمتى زولتا المفامّت لنقل  التقنجٌ

 نبطاقٌ الشرف اِلً تزتذدم نً كل مكان .  الزجاخجٌجوم يختاج الٍ السجكات البورشات َ ولم يفد مزانر ال

 ) التوريق( : المالجٌانتسار األوراق 

للتخويل والكمبجاِت َ الر بطريقى ؿذمى  القابلٌَ والزندات  الفاديٌوالزندات  كاألزوم المالجٌ باألوراقازداد التفامل 

او من يستركون نً شناديق ازتثماريى وذلك  البورشٌيملكون ازوما نً َ من جانب الهرد الفادي َ زاد ـدد من 

 ذل َ وازدياد الوـً اِزتثماري ِزدياد الد

 لسركات مزاهمى :  والفاُلجٌ الذاشٌتخول السركات 

الٍ سركات مزاهمى ذالقى بذلك نرشا ازتثماريى جديده امام  الفاُلجٌوالسركات  الذاشٌكذلك هناك تخول السركات 

 كثجر من المزتثمرين َ لم يكن بفؿوم يمتلك أدوات ازتثماريى . 

 لمجزانجتوا بطرح الزندات بدِ من طبق البنكنوت :  الخكومٌتمويل 

 .  اِزتثماريٌذالقى بذلك المزيد من األدوات  والزفوديٌكثجر من الدول تلجأ الٍ ذلك َ كما راينا نً الكويت  بدأتقد 

 :  الفولمٌ

 .األزوم والزندات لتمويل التوزقللتوزق ولجوء السركات والمؤززات الٍ طرح  الدولجٌام السركات أظورت نرشا ام

 : الجديدة المالجٌالزلق 

تُّم  المالجٌاِنتفاش وزياده المتفاملجن َ كان ِبد ان يؤديا الٍ ابداـات وابتكارات جديده يفدها مشممو الذدمات 

الٍ تفدد أنواع األزوم ـامى ومهؿلى  باإلؿانٌمنخوم ذجارات ِزتذدام أموالوم َ َ ول المالجٌالمزتثمرين واوؿاـوم 

تظور زلق جديده نً تبادل الفمّت ظورت مثّ ذجارات ـقود  بدأتاِجل  والطويلٌ القشجرةونُاتوا او الزندات 

 المستقات  -توريق األشول ب -اِجل َ أنواـوا : أ

 :  المالجٌكبر خجم المؤززات 

من اقتشاديات الخجم الكبجر َ واِن وقد انهتخت  واِزتهادةكبر خجم الزوق كلما ازدادت نرص التذشص كلما 

من  لّزتهادةاألزواق نجما بجنوا واشبد بإمكان السركات الفمل نً اكثر من زوق َ كدا الخجم األمثل المطلوب 

 المذتلهٌنً الدول  المالجٌنً الطلب ـلٍ الذدمات ونرات الخجم الكبجر اكبر َ من الجانب اِذر َ هناك تسابى متزايد 

من دول  متزايدةَ مما جفل سركات بطاقات اِتمان مثّ تروج لبطاقاتوا نً اـداد  الشرانٌَ وتقارب نً أزالجب 

 اِلجى نً كل البّد .  الشرانٌالفالم َ وكذلك نجد 

 :  الفالمجٌ المالجٌاألزواق 

بجن المودـجن والمزتثمرين الباخثجن ـن مجاِت  المالجٌ لألرشدة الوزاطٌَ ـملجات  مجٌالفال المالجٌتتم نً األزواق 

 التجاريٌوالتمويل َ وتلفب البنوك  الزجولٌـن  الباخثٌبجن السركات والخكومات  ألموالومامنى وـواُد مجزيى 

نً بلدان مفجنى َ ومدن تفرف  الفالمجٌ المالجٌَ تتركز األزواق  الوزاطٌدورا موما نً هذه  المالجٌوالمؤززات 

 ولندن وطوكجو .  نجويوركَ أهموا  الدولجٌ المالجٌ بالمراكز
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 أزواق النقد األوربً : 

قشجر  لإلقراض رُجزًَ نوو بذلك مشدر  الفالمجٌوالتمويل امام السركات  للزجولٌزوق النقد األوربً مشدر موم 

الٍ أزواق لندن وباريس وزيورخ توجد أزواق  وباإلؿانٌركات َ اِجل لتمويل اختجاجات راس المال الفامل لتلك الس

 وطوكجو وزنلانورة" نً البواما نقد " يورو

 أزواق الشرف األجنبً : 

أزواق رُجزجى هً لندن ونجويورك وطوكجو َ واكبر هذي األزواق ـلٍ اِطّق َ هو زوق  ثّثٌيتركز التفامل نً 

نجويورك ذلف لندن  وتأتً% من خجم الزوق الفالمً ظظخوالً  ؼصصطً ـام لندن الذي بلم خجم التداول الفالم

 % . ػ وزنلانورة% ثم هونح كونح ؽ% ثم طوكجو بنزجى ؼضبنزبى 

 أزواق القروض والزندات : 

َ وتسمل  ؼؾؾضـام  الدولجٌ التجارةاتهاقجى تخرير أزواق المال َ التً وقفوا الفديد من أـؿاء منظمى  – الفولمٌ

طرح هذه اإلشدارات نً زوق الزندات األوربً واألزواق بَ ويقوم  التجاريٌوالدول  الرُجزجٌات الفمّت إشدار

نً هذه  الفامٌمن دول شناـجى ونامجى َ ومن مؤززات المركزيٌ و اِقلجمجٌ ذتلهون كالخكومات األذرى ـمّء م

 َ لكن الواقق يطلً الدوِر والجورو والجن والفمّت األذرى .  مذتلهٌالدول َ كما انوا تقوم بفمّت 

 أزواق القروض : 

لسركات َ كما تقوم بذلك أيؿا المؤززات أزازا بتقديم القروض للدول والمؤززات وا الفالمجٌتقوم المشارف 

ق القجود وتخرير اِقتشاديات مثّ َ الٍ نمو نلكً نً نزابقا كر المذكورةوقد أدت نهس الفوامل  والتنمويٌ التمويلجٌ

 َ  المقدمٌخجم القروض 

َ لكن رنق  واِزتثمار ـالمجا ومخلجا التجارةلقجام  يٌ ؿرور والزجولٌتقديم القروض هو ـمل المشارف األزازً 

 القجود الذي سمل البنوك جفلوا تدذل مجال اِزتثمار . 

 أزواق األزوم ) البورشات( : 

نجوا َ وهً مجدان ذشب لّزتثمار ومشدر موم لتمويل المسروـات  المزجلٌالبورشات مجال تداول ازوم السركات 

 مى . ولّزتخواذ ـلٍ سركات قاُ المتفزرةتوزق والسركات لوالسركات ول الجديدة

 :  الفربجٌالبورشات 

الٍ هاتجن هناك بورشات  وباإلؿانٌوأذرى جديده كبورشٌ ـمان  القاهرةكبورشٌ  قديمٌنً الفالم الفربً بورشات 

 وتونس والملرب .  واإلماراتواألردن والبخرين والكويت  الزفوديٌ

التً  الرزملٌاكبرها من خجث  الزفوديٌسركى َ وان بورشٌ  صؽظ المزجلٌاكبرها من خجث ـدد السركات  القاهرة

ويمكن القول بانوا كلوا نً نمو َ لكن هذه البورشات ـموما تنمو ببطء َ وتفانً  ؽصصطبلجون دوِر نً  ؽظناقت 

 القانونجٌَ وؿفف األطر  المزجلٌ المزاهمٌمن ؿفف الوـً اِزتثماري َ وقلى ـدد السركات  الفربجٌالبورشات 

 .  الثانويٌوؿخالٌ األزواق 

 الكبار :  الّـبون

 أمريكجامشرنا  ؼطنً الفالم َ كما ان هناك  مشرناؿمن اكبر ـسرين  ؽَ اذ لديوا  القاُمٌ المتخدةتتشدر الوِيات 

 ؿمن الماٌُ األولٍ َ ثم بريطانجا َ الشجن َ كندا َ الجابان . 

 التمويل اإلزّمً : 

نً المذاطر َ كما يمنق تداول الدين بوامش  بالمساركٌمات ويتمزك هو تمويل يمنق الربا ) الهواُد( والتفامل بالمخر

 َربخً 

  اإلجارة - المساركٌ - المرابخٌ: انواـى ومن  
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مشرف إزّمً نً الفالم َ  صصظنجى َ نوناك خالجا اكثر من  المنانزٌينمو مجال التمويل اإلزّمً بزرـى وتزداد 

بلجون( وهذه اكبرها اذ أشول ظطارف ثم بنك دبً اإلزّمً )( اكثر المش الزفوديٌويفتبر مشرف الراجخً ) 

َ وكذلك مشرف إزّمً مالجزيا هو  ما قبلىالمشرف الرابق نً الترتجب ) بنك قطر اإلزّمً ( تفادل ربق أشول 

 الذامس بخجم مماثل . 

 :  األزجويٌ المركزيٌالمشارف 

َ بجد ان الفديد من  الرُجزجٌ التجاريٌارف الدول َ ذاشى مش الزاخٌـموما ِـب أزازً نً  المركزيٌالمشارف 

َ وذلك ِزدياد اهمجى تلك الدول  الدولجٌ الزاخٌنً  متزايدةاشبد مرسخا للفب أدوار  األزجويٌ المركزيٌالمشارف 

َ  المركزيٌتتراكم نً مشارنوا  األجنبجٌالتً جفلت ارشدتوا  المتزايدةَ ولنموها المذهل َ وشادراتوا  اِقتشاديٌ

 تريلجون دوِر . طخالجا يقدر ان ارشده الشجن بللت 

 :  الزجادةشناديق 

 هذه شناديق ازتثماريى تملكوا وتديرها الخكومات َ -

التذشص او الشادرات  إيراداتَ  الخكومجٌالمجزانجات  ونواُضموازين المدنوـات  نواُضمشدرها ـاده هً   -

 َ  الزلفجٌ

بفؿوا يفود الٍ الذمزجنجات القرن الماؿً َ اِ ان أهمجتوا نً ازدياد ومق ان هذه الشناديق موجوده من زمن َ و -

 نً المزتقبل َ  الفالمجٌان تلفب دورا اكبر نً أزواق المال  ويتوقق لوا 

اما اهم الدول شاخبى هذه الشناديق نوً  األذجرةواخد أزباب ذلك َ هو خجموا الؿذم والمتنامً نً الزنوات  -

ما وروزجا والنرويح اكبر هذه الشناديق هو هجٌُ أبو ظبً لّزتثمار التً تدير  وزنلانورةَ الشجن  الذلجججٌالدول 

 صظظلّزتثمار  زنلانورةبلجون َ مؤززى خكومٌ  ظظعبلجون دوِر َ تفقبوا مؤززى النقد الزفودي  غؼؽ قجمتى

 .  ؽصصطَ  بلجونا

َ لكن هناك تذونا بزبب  المالجٌتذشجص الموارد  َ واـاده بالزجولٌتلفب هذه الشناديق دورا موما نً امداد الفالم  -

دارت الشناديق دـموا شندوق  طوـجى ِ بإرساداتواتت  للزجطرةو تفدد األهداف وانوا قد تسلل  السهانجٌـدم 

لوذه اِزتثمارات َلتتجنب  المتلقجٌبإشدار قواـد إرساديى للدول  والتنمجٌالنقد الدولً َ كما قامت منظمى التفاون 

 .  سهاناوتدـم مناذا ازتثماريا  الخماُجٌزات الزجا

 

 :  الدولجٌبنك التزويات 

 بجن البنوك َ الذي يسرف ـلجى ـاده البنك المركزي .  المقاشٌبنظام الوطنجٌ تتم داذلجا نً النظم  التزويٌ

 :  الدولجٌخالجا تقتشر وظجهى بنك التزويات 

  يجري التزويات بجنوا َ  المركزيٌدوره كبنك مركزي للبنوك  ومواشلٌقشجره اِجل :  المشرنجٌالقجام بالفملجات

 نً بلده .  التجاريٌخجث يقوم كل بنك مركزي بتبنً مطالبات البنوك 

  ومناقسٌ أي تفديّت مقترخى ـلٍ اإلجراءات والممارزات ـلٍ المزتوى :  المركزيٌمنبر للتنزجق بجن البنوك

َ  المالجٌلزّمٌ البنوك  المطلوبٌالدنجا  المالجٌالمؤسرات والنزب  الدولً َ ومن اهم وظاُف البنك خالجا َ وؿق

 الٍ األشول لكل مشرف .  بالنزبٌالنزبً وكهايٌ راس المال َ واِختجاطات  الزجولٌمثل خجم 


