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العولمة المــالية 

وإمكانية توظيفها في تجويد الخدمات المالية المصرفية 



العولمة المالية  Financial globalization

المفهوم واالبعاد 
وهيكل التسهيالت , هي عملية فعالة المتداد وتوسع الشركات عبر الحدود : financial globalizationالعولمة المالية 

.واالرتباطات المالية واالقتصادية التي تنمو وتتغير عبر الحدود كعملية لتجمع مراكز القوى 

-:وهناك جزأين رئيسين للعولمة المالية همـا 

عولمة االسواق المالية والتي تشير لتحول االسواق المحلية الى سوق عالمي ضخم : أالول 

الذي يدل على توريد الخدمات المالية من مواقع مختلفة في العالم بسبب , يرتبط بعولمة انتاج الخدمات المالية : الثاني 
.وجود مزايا تنافسية في تكلفة وجودة عوامل االنتاج 

اي انها تساعد في اعادة تشكيل الصناعة , يمكن القول ان العولمة المالية هي بمثابة محرك للتغيير , وبناءاً على ما تقدم 
الى جانب مساعدة المؤسسات المالية والمصرفية في وضع وتنفيذ استراتيجياتها للتعامل , المالية والمصرفية وامتدادها 

. مع قواها 



,  ان النمو في تدفقات رأس المال العابر للحدود يسمح بتوزيع المخاطرة بشكل كفوء 
وبذات الوقت تمنح , وبالتالي زيادة فرص االستثمار المحتملة امام المستثمرين 

مستلمي االموال امكانية الحصول على تمويل االضافي بكلفة اقل وبذلك فأن تدفقات 
-:رأس المال العابرة للحدود تتصف بجملة من الخصائص 

وتكاليف تمويل, ان فرص االستثمار االضافية تتيح امكانية الحصول على عوائد اعلى للمستثمرين -1
.فضالً عن السماح بتنويع اكبر للمخاطرة , اقل للمقترضين 

ان تدفقات راس المال عبر الحدود تعمل على توسيع وتنوع عدد المشتركين في السوق وبالتالي -2
تعزز الكفاية 

ان تدفقات العابرة للحدود تعزز الروابط بين االسعار الداخلية والخارجية -3

ان الخاصية التي تتفرد بها التدفقات العابرة للحدود هي ان مثل هذه التدفقات تشمل دوالً ذات -4
وبالتالي تتأثر التدفقات العابرة للحدود في, ولها أنظمة سياسية واقتصادية مختلفة , سيادة مختلفة 

البلد المعني 



:المضامين واالبعاد لحركة تدفقات رأس المال العابرة للحدود 

إن التحركات الحرة لرأس المال تسهم محلية وعالمية في كفاية النظام المالي وتنمية األسواق المالية : والقوة الكفاية 
انه يوفر نطاق أوسع لألسواق التحقيق تخصيص اكثر كفاية للموارد المالية . ، وبالتالي خلق نظام مالي أقوى واكثر ربحية 

.، وتساعد في دفع الموارد نحو استخداماتها األكثر إنتاجية 

إن حركة رأس المال تحسن قائمة منافذ االستثمار المتاحة لمجهزي األموال ، وتعرض : الدورات وانسيابيتها سيولة 
إمكانية الوصول إلى تمويل اقل كلفة واكثر حنكة من ( الحكومات ، المؤسسات المحلية ) على المستخدمين النهائيين 

. خالل زيادة األموال القابلة لالستثمار 

وبتوسيع الفرص لتنويع مخاطرة المحفظة بين الموجودات البديلة ، فإنها : المخاطرة والمرونة تجاه الصدمات تنوع 
إن الشركات تستطيع . تساعد المستثمرين في تنويع المخاطر المصاحبة لحاالت االضطراب المتفشية في البلد األم وحده 

حماية نفسها من الكلفة والصدمات اإلنتاجية عن طريق االستثمار في عدة بلدان ، تكون فيها مثل هذه الصدمات غير 
. مرتبطة ببعض بشكل كامل 

لم يعد المستثمرون أسرى في بلد واحد ، إن قدرة : عمل السوق وانضباطه يشجع على اإلدارة الجيدة تناغم 
المستثمرين في نقل األموال العابرة للحدود والباحثة عن عوائد أعلى أو إيجاد مالذ أمن ، يفرض ضبطا أكبر للسوق 

ويشجع على إدارة افضل للسياسات االقتصادية من قبل صناع السياسة المحليين ، فضال عن إدارة افضل للمخاطرة من 
. قبل المؤسسات الفردية أو المؤسسات المالية 



المراحل والعوامل المحركة: تـطور العولمة المـالية 

-:مراحل تطور العولمة المالية 

المرحلة المحلية 

المرحلة الدولية 

المرحلة متعددة 
الجنسيات

مرحلة العولمة المالية



.
 على عمل الشركات ضمن منطقة جغرافية داخل حدود دولة معينة تماماً  Domestic stage المرحلة المحليةقد اقتصرت 

 فقد اتجهت فيها شركات المال واالعمال والمصارف ايضا على المناطق الدولية  International stage المرحلة الدوليةاما 

وفي هذه المرحلة ظهر التبادل الدولي القائم على الجهود المفردة لكل شركة واعتمدت الكثير منها على مديرين , للعمل فيها 
وهنا تصبح المؤسسات المالية والمصرفية موجهة للسوق , اجانب لمساعدتها في ادارة عملياتها 

 أنشأت المؤسسات المالية والمصرفية فروعاً ووحدات لها في دول مختلفة  MNC المرحلة الثالثة متعددة الجنسياتوفي 

فظهرت الشركات متعددة الجنسية ومصطلح الدولة االم للشركات والمصارف والفروع المنتشرة في دول متعددة

 , وتمثلت في ازالة الحدود بين االسواق المالية االخيرة  Financial globalization  المرحلة االخيرة فهي العولمة المالية أما

.حيث اصبحت هذه االسواق مفتوحة ومتنافسة ومتداخلة 

-:ان العوامل التي تحرك العولمة المالية نحو الظهور والتمركز في المؤسسات المالية والمصرفية تقع ضمن فئة 

.تحدد تلقي الزبون وقبوله للخدمة المالية والمصرفية العالمية : العوامل السـوقية 

يةتحدد فيما اذا كانت االستراتيجية المالية العالمية تقدم ادنى تكاليف ممكنة للخدمات المالية والمصرف: العوامل االقتصـادية 

تبحث في كيفية دعم البنى الهيكلية المالية والمصرفية : العوامل البيئية 

تتطلب مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على منافسة مثيالتها في دول اخرى : العوامـل التنافسية 

ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلدان أجنبية متعددةشركةهي :Multinational Corporation : MNC 



.



المزايا التي يمكن تحقيقها من عولمة الخدمات المالية 

تستطيع الدول النامية من خالل االنفتاح المالي ، الوصول إلى األسواق المالية األولية بهدف الحصول على ما تحتاجه من -1
أموال لسد العجز في الموارد المحلية ، أي قصور المدخرات عن تمويل االستثمارات المحلية ، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة 

االستثمار المحلي وبالتالي ارتفاع معدل النمو االقتصادي 

تحرير وتحديث النظم المصرفية والمالية وخلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص ، وبالتالي الحد من ظاهرة هروب رؤوس -2
الدول )األموال الوطنية إلى الخارج ، كما تساهم االستثمارات األجنبية على تحويل التكنولوجيا إلى الدول المستثمر فيها 

( . المضيفة 

فسح المجال أمام تخفيض تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكالء االقتصاديين -3

تفسح حركة االستثمارات األجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ المالية باالبتعاد عن القروض المصرفية التجارية وبالتالي -4
. الحد من زيادة حجم الديون الخارجية 

يساعد تطوير أسواق المال في الدول النامية على تعبئة المدخرات عن طريق زيادة مجموعة االستثمارات المالية المتاحة -5
للمدخرين لتوسيع محافظهم المالية ، وتعود هذه المساهمة إلى أن تكلفة تعبئة المدخرات تصبح منخفضة بسبب توافر أجهزة 
الوساطة المالية وخدماتها المتطورة التي تتيح ألصحاب اإلدخارات فرص استثمارية كبيرة وتوفر مجاأل رحبة من األوعية اإلدخارية 



التحديات التي تواجه الدول النامية نتيجة عولمة االسواق المالية 

بعد موجة التحرير المالي المحلي والدولي تعرضت العديد من الدول النامية إلى موجات : مشكلة ظاهرة غسيل األموال -1
من دخول األموال غير مشروعة ، وحرية دخول وخروج األموال عبر الحدود الوطنية وانفتاح السوق المحلي أمام المستثمرين 
األجانب انفتحت أمام ذلك قنوات أخرى الغسيل األموال مما أدى إلى انتشار الفساد اإلداري في النظام المصرفي ، وتحويل 

. اتجاه المستثمرين إلى نشاطات إجرامية بأرباح مرتفعة 

إن االنفتاح على النظام المالي العالمي يفتح أمام الحكومات المحتاجة في : خداع الدول الفقيرة بتوفير رؤوس األموال لها -2
بادئ األمر المنافذ لرؤوس األموال المتاحة في العالم ، األمر الذي يعني أن االستثمارات الحكومية لن تتوقف على حجم 

المدخرات الوطنية فقط ، بل سيكون باإلمكان تمويلها بالقروض األجنبية أيضا ، وكان من النتائج الطبيعية للمغاالة في طلب
.القروض األجنبية االعتماد على المصادر الخارجية للتمويل 

مدخرات هذه * إن مخاطر العولمة المالية على الدول النامية تكمن في تدويل: مخاطر هروب رؤوس األموال الوطنية -3
الدول ، فأصبحت تفضل االستثمار خارج الحدود الوطنية والتناقض الملفت لالنتباه ، انه في الوقت الذي تشجع فيه هذه الدول

االستثمار األجنبي وتقدم له كل عوامل الجذب من مزايا وإعفاءات وإزالة العقبات ، سمحت الدول النامية لمدخراتها المحلية 
.بالخروج لالستثمار في الخارج وهذا استنادا للعولمة المالية 

خلق نظام تعويم أسعار الصرف الذي جاء عقب انهيار نظام بريتون وودز البيئة : مخاطر التعرض لموجات المضارية المدمرة -4
المواتية للمضاربات على العملة على نطاق واسع وإلى حد احتراف عدد كبير من المستثمرين لهذه المضاربات كنشاط 

أسمي لهم ، وجاءت عملية التحرير المالي المحلي والدولي لتسهيل نشاط المضاربات والغائها العديد من القيود التي كانت 
واصبحت مئات المليارات من الدوالرات تتطاير بسرعة وحرية مطلقة من سوق الخر بحثاً عن فرص , تحد من قيام المضاربات 

. للمضاربات واقتناص االرباح الضخمة منها 

.واللغاتعملية التوطين لمختلف الثقافات والبلدان تسهيل هو تصميم وتطوير منتج، أو تطبيق، أو محتوى بحيث يؤدي ذلك إلى : التدويل 



.
يرجع حدوث االزمات المالية الى وجود خلل في المؤشرات االقتصادية للدول باالضافة الى انخفاض : حدوث االزمات المالية -5

فوجود عجز في الميزان التجاري وانخفاض كبير في االنتاجية يشجعان , اداء الجهاز المصرفي وضعف رقابة البنك المركزي 
. اذا كانت قيمة العملة ال تعبر عن حقيقة الوضع االقتصادي , على دخول المضاربين بقوة للمضاربة عي العملة المحلية 

فقام صندوق النقد الدولي بتكثيف عمله من , ولتحقيق االستقرار المالي تحتاج الدول الى نظم مالية عميقة ومنسقة ومرنة 
-:وللمحافظة على االستقرار المالي كجزء من جهد دولي اتبع نهجاً ذا ثالث قنوات , اجل تقوية القطاعات المالية 

مساعدة الدول االعضاء في القيام بعمليات تقييم شاملة لمدى تعرض القطاع المالي للمخاطر واالحتياجات الالزمة لتطويره* 

تقوية عمليات الرصد والتحليل للقطاعات المالية ووضع مبادئ توجيهية * 

زيادة الشفافية والنزاهة ومساعد الدول على بناء مؤسسات قوية  * 



-:اثـار عولمة الخدمات المـالية على دول العالم 

لقد ادركت مجموعة من الدول ان االندماج والتوسع الجغرافي يجعل الكثير من المصارف اقل استجابة للظروف االقتصادية 
والتقلب في , السيما فيما يخص مشكالت االقراض , فتزداد المنافسة بين المصارف والمؤسسات غير المصرفية , المحلية 

االقتصاد الذي يقود لتحقيق فشل مصرفي مؤكد 

التي تتضمن الخدمات الجديدة المقدمة لزبائن و عمالء Financial innovation  كما واهتمت هذه الدول باالبتكارات المالية

-:وتأخذ االبتكارات شكلين . المصرف 

وهما شكالن مكمالن Process innovations االبتكارات العملية وثانيهما  Service innovations االبتكارات الخدميةاولهما 

.لبعضهما بعضاً 

:باالضافة الى ابتكارات اخرى كثيرة تحقق من قبل المصارف والمؤسسات المالية منها 

النمو في استخدام التمويل المتأثر بأسعار الفائدة وادارة الخصوم ( 1

ازدياد مبلغ الديون الخاضعة للفوائد المتغيرة وتقليص فترات االستحقاقات ( 2

نمو االسواق واالوراق المالية القابلة للتسويق ( 3



.
:الشكــل االتي يوضح أنواع الخدمات التي يقدمها المصرف الشامل 

خدمات االعمال المصرفية للبيع بالجملة 

االوراق المالية -

خدمة المؤسسات -

خدمة االستثمارات -

خدمات االعمال المصرفية للبيع بالتجزئة

ودائع-

شهادات ايداع-

المدفوعات-

القروض -

بطاقات االئتمان -

خدمات التأمين 

السمسرة -

االكتتاب-

صناديق التقاعد-

خدمات اخرى -

خدمات االستثمار 

صناديق االستثمار-

*امانة االستثمار -

االستثمارت المالية -

استثمارات سليمة وتدر دخالً : امانة االستثمار 

المصرف المعاصر 


