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التنظیم المالي الدولي

ومثالیین تطبیقیین ، من حیث القواعد العامة التي تحكمھا، تناولنا في الفصول السابقة المنظمات الدولیة       
  ).المتحدةاألممو منظمة األممعصبة ( والعالمیة العامة ، )جامعة الدول العربیة(العامة اإلقلیمیة، للمنظمات الدولیة

والتي تمارس نشاطھا على ، من المنظمات المتخصصة-أكثرأو-والستكمال البحث البد من تناول منظمة        
، على مستوى العالمأھمیةللمنظمات المالیة واالقتصادیة من وال یخفى الیوم ما، )ات العالمیةالمنظم(مستوى العالم 

أیضاً تعرضت ، الدوللھاتعرضتالتي لعسكریة فبعد الحرب العالمیة الثانیة وعالوة على الھزات السیاسیة وا
تربك یضبط النغمات النشاز التي لحاجة لتنظیم دولي مالي واقتصاديمما ولد ا، لھزات اقتصادیة عنیفة جداً 

  .االقتصادیة للدولاألوضاع

، تلك المؤسساتدولیة تخضع لھاة قانونیو قواعد ، والتنظیم المالي الدولي ھو مجموعة من المؤسسات الدولیة      
والیوم یقوم ھذا التنظیم على ثالث مؤسسات رئیسة ھي البنك ، ١٩٤٤التي ساھمت في وضعھا اتفاقیة بروتون وودز 

The Worldالدولي Bankوصندوق النقد الدولي*International Monetary Fundومنظمة التجارة الدولیة
World Trade Organization اختصاراً إلیھاوالتي یشار(WTO) ،سنتطرق لكل منھا في مبحث مستقل.  

مثل نادي باریس ، ولو أنھا اقل نشاطاً وأقل أعضاء، جانب ھذه المنظمات الدولیة توجد منظمات أخرىإلى    
الذي یتكون من أقوى عشرین إقتصاداً في العالم یحاول یقدم خدمات مالیة مثل إعادة جدولة الدیون للدول األفقر في 

  .)منتدى دافوس(وھناك المنتدى االقتصادي العالمي ، العالم

س برأ٢٠١٤بنیة التحتیة المنشأ سنة البنك اآلسیوي لالستثمار في ال، ظھوراً المنظمات المالیة الدولیةآخروأیضاً 
أمریكاثناء مت لھ اغلب االقتصادات الكبرى باستانضو، ملیار دوالر وھو أقوى منافس للبنك الدولي٥٠مال مقداره 

  .١دولة حتى الوقت الحالي٥٧وبلغ عدد أعضاءه ، والیابان

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________  

ویشفع لھذا الرأي ما سارت علیھ ، صندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لیسا إال معاقل للعولمة والرأسمالیة االقتصادیةإنیرى المحتجون *
وزارة الخزانة بإشراف، وما تال اتفاقیة التفاھم بینھما في واشنطن، - خصوصاً األمریكي–النظام االقتصادي الغربي إلشاعةالمؤسستان من محاوالت 

ضرورة تحریر إلىأشاروالتي ، )Washington Consensus(سمي فیما بعد باسم قواعد توافق واشنطن في نھایة الثمانیات الذي ُختم بوضع مااألمریكیة
ویشیر صندوق ، وكان الھدف المعلن ھو تشجیع دول العالم على االندماج االقتصادي، وحصر دور الدولة االقتصادي بأضیق نطاقوالخصخصةاألسواق

- ١٩٩٥ملیار دوالر للفترة ١٥٠إلى١٩٨٩-١٩٨٧ملیار دوالر للفترة ٥٠ثالث مرات من تضاعفتللدول النامیة صافي التدفقات النقدیة أنالنقد الدولي 
  .األجنبیةوتم تفسیر ھذه النتائج في ضوء  توافق واشنطن وفتح الدولة النامیة اقتصاداتھا لالستثمارات ، ١٩٩٧

، ومي للترجمةالمركز الق، األولىالطبعة ،ترجمة محمد رشدي محمد سالم، قالع العولمة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمقترضین، نییري وودز
  .١٤- ١٢ص، ٢٠١٠، القاھرة

                                                            
1 - h p://euweb.aiib.org/html/aboutus/AIIB/?show=0. 
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  األولالمبحث 

  THE WORLD BANKالبنك الدولي

والعملیات -أحیانا–نح المالیة والمُ اإلقراضعالمیا المتخصصة بعملیات األولىك الدولي المؤسسة یعد البن         
یر دولة في بریتون وودز في نیوھامشا٤٤رب العالمیة الثانیة اجتمع ممثلو بعد الح، المتعلقة بھا وخاصة التأمین

تم توقیع اتفاقیة ١٩٤٧وفي عام ، وصندوق النقد الدولي، البنك الدوليإنشاءوتم االتفاق على ، ١٩٤٤سنة األمریكیة
مفھوم البنك األولفي المطلب لإلطالع على ماھیة البنك الدولي سنتناول . تفاھم بین البنك الدولي واألمم المتحدة

  .البنك الدوليعملسنتناول ھیكلالثانيوفي المطلب،الدولي

  

  

  األولالمطلب 

  البنك الدوليمفھوم

بھدف ، صندوق النقد الدوليوأعلنت الوالیات المتحدة عن مشروعھا بإنشاء البنك الدولي١٩٤٢في عام        
ووجھ ، ولتثبیت أسعار صرف العمالت التي لم تكن مستقرة بشكل كبیر، تحقیق النمو االقتصادي للدول األعضاء

وزیر الخزانة ھنري مورجنتاو لبدء المشاورات حول المشروع مع األمریكیةرئیس الوالیات المتحدة روزفلت
فیما استند األول إلى القوة ، الذي تسلح بقدرتھ النظریة الخالّقة، لورد كینزممثالً بال، الجانب البریطاني باألساس

–لكنھ، ومع أن المباحثات دارت بین ھذین الشخصین ، االقتصادیة الطاغیة التي بدأت للتو لدولتھ الوالیات المتحدة
وألجل اإلحاطة ، نتاوجاء وھو یحمل بصمات ھاري وایت مستشار وزیر الخزانة األمریكیة مورج-البنك الدولي

وأخیراً ، وأھداف البنك الدولي، الوافیة بموضوع البنك الدولي سنتناول في ثالث فروع التعریف بالبنك الدولي
  . ١مصادر تمویل البنك الدولي

  

  

  

  الفرع األول

  التعریف بالبنك الدولي

أوروبا على االنتعاش واستعادة عافیتھا لمساعدة ١٩٤٤كان الغرض الرئیس من إنشاء البنك الدولي في عام       
البنك الدولي وكان اسمھ عند إنشاءه ،١٩٤٦وبدأ أعمالھ سنة ،المدمرة التي خلفتھا الحرب العالمیة الثانیةمن اآلثار

وقد أدى ،في البنك في مجال اإلقراضاألولىفیما بعد ھذه المؤسسة من المؤسسات وأصبحت، لإلنشاء والتعمیر
. انتباه البنك في غضون سنوات قلیلة، إلى البلدان النامیةإلى تحویلمشروع اإلنعاش االقتصادي ألوربانجاح ھذا 

                                                            
.٩٤ص، ١٩٧٠، اإلسكندریة ، منشأة المعارف، الطبعة الثانیة، نظریة التجارة الدولیة، حازم الببالوي. د١
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التي كان العشرین، أضحى جلیاً احتیاج البلدان النامیة األشد فقراً لشروط أخف وطأة من تلكوفي خمسینیات القرن

  .١ولتحقیق النموال التي تحتاجھایقدمھا البنك آنذاك، وذلك حتى یتسنى لھا اقتراض رؤوس األم

التي ساعدت في إعادة بناء الدول التي تضررت ، األعضاءللدول اإلنتاجیةیتولى البنك الدولي تقدیم القروض       
، صاديولما كان االستقرار السیاسي على الصعید البعید یعتمد على االستقرار االقت، كثیرا من الحرب العالمیة الثانیة

وما تقدمھ من مغریات ، على البیئة االستثماریة الداخلیةاألجانبالمستثمرین األخیر یعتمد على اطمئنانوھذا 
عزوف المستثمرین عن إلىمما یؤدي ،ولما كانت تلك المغریات ضعیفة جدا إن لم تكن معدومة، باالستثمار

، الصعاب ھما الوكالة الدولیة لضمان االستثمارلذلك قدم البنك الدولي ضمانیین لتذلیل تلك، االستثمار في تلك الدول
  .٢والمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار

یعمل البنك حیث. ویختلف البنك الدولي عن المؤسسات المالیة األخرى، فإنھ ال یعمل لغرض تحقیق الربح
االئتماني المرتفع في تمریر میزة تصنیفھ الدولي لإلنشاء والتعمیر على أساس السوق، كما یستخدم البنك الدولي

ویتحمل البنك الدولي تكالیفھ. إلى البلدان المقترضة أي البلدان النامیةالفائدة المنخفضة التي یدفعھا على األموال
  ٣.العامةالتشغیلیة، حیث ال یستعین بمصادر خارجیة من أجل توفیر أموال ألغراض تمویل المصروفات

  

  

  

  

  ثانيالالفرع 

  البنك الدوليأھداف

یتكون في الوقت ، البنك الدولي ھو احد الوكاالت المتخصصة، البنك الدولي لیس بنكاً بالمعنى الحرفي للكلمة
اإلنمائیةاألھدافیركز البنك جھوده على تحقیق ، وكونھ یستھدف التنمیة المستدامة للمجتمع، بلد١٨٨الحالي من 

  .٢٠٠٠٤المتحدة في عاماألمملأللفیة الثالثة التي اقرھا مؤتمر 

) األطرافتجارة متعددة (وضمان حریة التجارة الدولیة ، النقد وتوفیر قابلیة لھ للتحویلأسعاركان استقرار 
فترة مابین إنكان االعتقاد السائد إذ، النظام الدولي االقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیةأھدافأھم

الصرف بین الدول أسعاروحروب ، األسعاروحروب ، الحربین العالمیتین وما تضمنتھ من قیود على تحویل النقد
من إلیھأدىكل ذلك كان سبباً في انخفاض معدالت النمو االقتصادي وما ، األسواقلتوفیر میزة تنافسیة بھا في كسب 

لنزعات الوطنیة الحادة والمتعصبة التي ھیأت البیئة المالئمة لحرب االقتصادیة ااألسبابوھذا اذكت ھذه ، كساد
لذا حاول الحلفاء وضع نظام اقتصادي جدید یحول دون ، جدیدة استعرت في نھایة الثالثینات من القرن العشرین

  .٥تكرار نفس التجربة المریرة

                                                            
  .٦٧ص، ٢٠٠٠دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة،،الطبعة األولىمحمد عبد العزیز عجمیة، االقتصاد الدولي،-١

.٦-٥ص، ٢٠١٢، جامعة بابل، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القانون، ضمانات البنك الدولي لالستثمار األجنبي، باقر عبد الكاظم علي٢-
.٥٥ص، ٢٠١٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، بدون رقم طبعة، االقتصاد النقدي والدولي،سید طھ بدوي. د-٣
.٥٧ص، مصدر سابق، نییري وودز-٤
   المجلس الوطني للثقافة ، بدون رقم طبعة، النظام االقتصادي الدولي المعاصر من نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى نھایة الحرب الباردة، حازم الببالوي.د-٥

. ٤٠ص، ٢٠٠٠، الكویت، والفنون واآلداب
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مشاھد الوضع االقتصادي الدولي بدأ وبعد أن أذنت الحرب العالمیة الثانیة على االنتھاء وبعد أن تّوضحت 

وھذه األھداف یمكن إیجازھا في خمسة نقاط ، البنك الدولي یعمل على تحقیق أھدافھ المعلن عنھا في اتفاقیة إنشائھ
  :١ھي

بتیسیر استثمار رؤوس األموال ألغراض إنتاجیة، ،التي دمرتھا الحروبواألقالیموتنمیة الدول عمارإإعادة  )١(
ك إحیاء االقتصادات التي دمرتھا الحرب أو سبّبت اضطرابھا، وإعادة تحویل مرافق اإلنتاج للوفاء بما في ذل

.باحتیاجات السلم وتشجیع تنمیة المرافق والموارد اإلنتاجیة في الدول األقل تقدماً 
    
تشجیع استثمارات القطاع الخاص األجنبیة عن طریق الضمانات أو المساھمات في القروض واالستثمارات   )٢(

استثمارات یكمل البنك، وعند عدم كفایة االستثمار الخاص. األخرى التي یقوم بھا مستثمرون من القطاع الخاص
  .إنتاجیة، وذلك من رأس مالھ الذاتي القطاع الخاص عن طریق تقدیم التمویل، بالشروط المناسبة وألغراض 

عن طریق تشجیع االستثمارات الدولیة من أجل تنمیة ،دولیة نمواً متوازناً طویل األمدتشجیع نمو التجارة ال  )٣(
الموارد اإلنتاجیة في الدول األعضاء، مما یساعد في زیادة اإلنتاجیة ورفع مستوى المعیشة وتحسین شروط العمل 

  .في أراضیھا
منھا فیما یتعلق بالقروض القروض التي یقّدمھا أو یضبرامج تقدیم المساعدات الفنیة من اجل إعداد و انجاز  )٤(

  .الدولیة
األعمال في أراضي الدول االضطالع بعملیاتھ مع مراعاة أثر االستثمارات الدولیة في أوضاع أنشطة   )٥(

  .األعضاء
وذلك عن طریق جھاز أنشأه ، باالستثمار األجنبي بالطرق السلمیةالمساعدة على تسویة المنازعات المتعلقة ) ٦(

لعب البنك دورا كبیر في تسویة النزاع الذي وقع بمناسبة تأمیم شركة النفط ١٩٥١ففي عام ، البنك لھذا الغرض
كومة توسط البنك في تسویة الخالف المتعلق بقناة السویس بین المساھمین والح١٩٥٦وفي عام ، إیرانیة-نكلواإل

  .المصریة

  .ویراعي البنك تحقیق أھدافھ ھذه في القرارات التي یتم اتخاذھا       

ظھور العب جدید على ساحة األحداث الدولیة ذلك ھو ، ھذه األھدافتحقیق إذ البد من إنھا تھدف إلى      
أو بما یستنفذ من موارد ، باستھالك محاربتھ للموارد المالیة، الذي عرقل بقوة خطط التنمیة المحلیة، اإلرھاب

وھذه ، ظھرت للبنك ایضاً أھداف مرحلیة فرضھا الواقع المعاصر،  وطاقات بشریة ممن ینضمون إلى صفوفھ
إنھاء الفقر المدقع خالل جیل واحد، یرمي البنك إلى تخفیض نسبة من یعیشون على أقل من ألھداف تتمثل في ا

وتعزیز الرخاء المشترك، یتمثل ، ٢٠٣٠دوالر للفرد في الیوم إلى نسبة ال تتعدى ثالثة في المائة بحلول عام ١.٩٠
٢من السكان في كل بلد من البلدان النامیةفي المائة ٤٠ھذا الھدف في زیادة نمو مستوى الدخل ألفقر 

.  

  

  

  لثالفرع الثا

  مصادر تمویل البنك الدولي

البنك الدولي لإلنشاء (من خالل عدة طرق مختلفة لمساندة ما یتیحھ األموالیُتاح للبنك الدولي الحصول       
منخفضة الفائدة أو بدون فائدة ومنح إلى البلدان النامیة ) اعتمادات(من قروض ) والتعمیر ومؤسسة التنمیة الدولیة

ى بیع سندات تتمتع عل- بشكل رئیسي-یعتمد البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر في إقراضھ للبلدان النامیة، والفقیرة
                                                            

1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMDK:20464869~menuP
K:1033652~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331~isCURL:Y,00.html
2 -http://www.albankaldawli.org/ar/about/what-we-do
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ویشتري سندات البنك الدولي لإلنشاء . في األسواق المالیة العالمیة (AAA)بتصنیف ائتماني مرموق من مرتبة

والتعمیر طائفةُ واسعةُ النطاق من المستثمرین المؤسسیین التابعین للقطاع الخاص في أمریكا الشمالیة وأوروبا 
شاء والتعمیر على ھامش ربح صغیر على ھذه القروض، فإن الجزء األكبر وبینما یحصل البنك الدولي لإلن. وآسیا

ویتألف رأس المال ھذا من احتیاطیات تراكمت عبر . من دخلھ یأتي من قیامھ بإقراض رأس المال الخاص بھ
یمول كذلك. في الوقت الحاليبلداً ١٨٨السنوات وأموال یدفعھا مساھمو البنك من البلدان األعضاء البالغ عددھا 

دخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر المصاریف التشغیلیة للبنك الدولي، كما یساھم في أعمال المؤسسة الدولیة للتنمیة 
ویحافظ البنك الدولي على انضباط مالي صارم لضمان استمرار تمتع سنداتھ بالتصنیف . وتخفیف أعباء الدیون

وتُعتبر مساندة ، الموارد التمویلیة التي یتیحھا للبلدان النامیة، ویواصل توسیع نطاق (AAA)االئتماني المرموق
ویتجسد ذلك في الدعم الرأسمالي الذي یتلقاه البنك من المساھمین في الوفاء . المساھمین للبنك الدولي بالغة األھمیة

. بالتزامات خدمات مدیونیاتھم لصالح البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر
موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، وھي المصدر األكبر الذي یقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في ویتم تجدید         

وتتم تعبئة المزید من األموال ،بلداً مانحاً ٤٠شكل منح إلى أشّد بلدان العالم فقراً، كل ثالث سنوات بمساعدات من 
وكذا سداد القروض التي تقدم ،عاماً ٤٠إلى ٣٥من خالل سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقھا إلى حوالي

في المائة من ٤٠وتحصل المؤسسة الدولیة للتنمیة على حوالي . بدون فائدة، ثم یُعاد إقراض ھذه األموال مرة أخرى
ائدة یحقق البنك الدولي فائضاً بحلول نھایة السنة المالیة، والذي یتحقق من أسعار الفكما ، القروض التي یقدمھا البنك

ویقوم البنك بتحویل جزٍء من . التي یتقاضاھا على بعض القروض والرسوم التي یحصلھا مقابل الخدمات التي یقدمھا
دان العالم ـ وھي ذراع البنك الذي یقدم منحاً وقروضاً بدون فائدة إلى أشّد بلالمؤسسة الدولیة للتنمیةھذا الفائض إلى

، أو ة المثقلة بالدیونتخفیف أعباء دیون البلدان الفقیرویجري استخدام الجزء المتبقي من ھذا الفائض إما في. فقراً 
  .١إضافتھ إلى االحتیاطي المالي، أو في مساعدة جھود البنك في مواجھة الكوارث اإلنسانیة غیر المتوقعة

" رأس المال القابل الدفع"مما یُعرف بـاسم -٢٠٠٠حتى عام –ملیار دوالر أمریكي ١٧٨كما أن لدى البنك       
، إذا ما دعت إلى ذلك حاجات الوفاء بالتزامات البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرالذي یمكن سحبھ من المساھمین كدعم 

فالجزء األكبر من مساھمة الدول األعضاء في رأس مال البنك ھو عبارة عن التزام تلك الدول بسداد ھذا الجزء عند 
علماً بأن البنك ، البنكوبذلك تكون مساھمات الدول األعضاء من الناحیة العملیة ضمانات اللتزامات، طلب البنك

  .٢الدولي لم یسبق أن استخدم ھذا المصدر
  

                                                            
1h p://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:20410672~pagePK:283
622~piPK:3544780~theSitePK:727307,00.html#10 البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرمن اتفاقیة إنشاء ) ٣و٢(أیضاً البندین  .
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