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١

  العاشرالدرس 

  حركة الرساميل وميزان الـمدفوعات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أين تتركز الرساميل في العالم؟-١

.).رانكفورت، باريسنيويورك، طوكيو، اوساكا، لندن، ف(تتركز في مـدن مالية مشهورة بمدن الرساميل وهي . .  

  ما المقصود بحركة الرساميل؟ -٢

  .الرساميل دون توقف في كل أنحاء العالم ضمن حركة التبادل مستمرة) انتقال(تجول

  . ماذا تشمل حركة الرساميل-٣

  .القروض المصرفية •  .تغطية الوردات •  . الخارجيةاالستثمارات اإلنتاجية •

  .على أنواعهاالتحويالت المالية  •  .الهبات والمساعدات •

  :قارن بين المراحل الثالث التجاهات حركة الرساميل -٤

  المرحلة األولى لتطور حركة الرساميل

 .تميزت بدفق مالي من الدول الصناعية باتجاه الدول النامية .١

 .م١٩٧٣استمرت حتى سنة  .٢

 .المصارف مولت العمليات التجارية .٣

  .الشركات الكبرى قامت باستثمار مباشر في العالم .٤

  المرحلة الثانية لتطور حركة الرساميل

 .أسعار النفط تعدل الدورة المالية .١

 تعاظمت المداخيل المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط      م  ١٩٧٣بعد سنة    .٢

 .وتراكمت الرساميل في الدول النفطية

 .استثمرت الرساميل في عدة اتجاهات .٣

  .اآلالتأصبح دور الدولة تزويد الدول النفطية والنامية بالمعدات و .٤

  المرحلة الثالثة لتطور حركة الرساميل

 .الرساميل تتخطى تمويل التجارة الخارجية .١

حركة الرساميل ليست لتغطية التبادل التجاري بل حركة مستقلة عن  .٢

 .التجارة الخارجية

  .هدفها ليس تحويل األموال إلى الخارج وإنما لالستثمار أو المضاربة .٣

  .م١٩٧٣ساميل الناجمة من ارتفاع أسعار النفط عام اتجاهات استثمارات الر:  علل-٥

  .شراء أسهم بشركات عالمية •  .إنشاء البنى التحتية •

  .توظيفها في المصارف العالمية •  ,تقديم المساعدات والقروض •

  ما هي العوامل التي ساعدت على تنشيط حركة الرساميل؟ -٦

  .تطور االتصاالت والمواصالت •  .الشركات المتعددة الجنسيات •

  .الرساميل المتحفزة •  .االتفاقات التجارية الدولية •





 
٢

  .تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات من عوامل تنشيط حركة الرساميل:  علل-٧

  .توزعت فروعها في أكثر من بلد وقارة •  .توسع مجال عمل هذه الشركات •

  .دفع األجور •  .أصبحت الرساميل تتنقل من بلد إلى أخر لبناء المؤسسات •

  .جمع األرباح حيث ما وجدت •  .فقات على أنواعهاتغطية الن •

  : منكالًعرف  -٨

  .رساميل يتم استثمارها لمدة قصيرة لـمدة قصيرة لـتحقيق ربح سريع :الرساميل المتحفزة •

 . يحتسب الرساميل الداخلة والخارجة في بلد معين ويقارن بينها لتبين الخسارة والربح:ميزان المدفوعات •

  .ساسـية لـميزان المدفوعات أذكر الموازين األ-٩

  .ميزان الرساميل غير المنظورة •  .الـميزان التجاري •

  .ميزان الرساميل •  .ميزان المساعدات •

  : قارن بين الموازين التالية-١٠

  ميزان الرساميل غير المنظورة  الميزان التجاري

عملية مقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة الـواردات •

  .خالل سنة معينة

اخل والخارج من األموال التي ال تطلـب        يحتسب الد  •

 .إدارات الجمارك تصريحها بها

تشمل الداخل والخارج من المبالغ الخدمات الـصحية         •

 .والثقافية والسياحية ومصاريف المنظمات الدولية

 .نتيجة المقارنة مؤشر واضح على نمو االقتصاد •

  .تسجل الدول المتقدمة ربحا واضحا في الميزان •

  ميزان المساعدات  اعداتميزان المس

يحتسب الداخل والخارج من الهبات العينية والنقديـة •

 .لبلد ما خالل سنة

 .الداخلة خالل الحروب والكوارثترتفع قيمة الرساميل  •

شكل جزء مهم من ميزان مدفوعات في لبنان خـالل •

  .الثمانينات

يحتسب الرساميل التي تحول إلى الخارج خالل سـنة    •

 .شرة وشراء المؤسسات واألسهملالستثمارات المبا

 .يحتسب األموال الداخلة لنفس الغرض وبنفس العام •

إذا كانت الرساميل الخارجة أكبر من الداخلـة فهـذا           •

   .يعني فائض بالرساميل وللبلد تأثير اقتصادي

   ما هي الوسائل التي اتبعتها الدول النامية لتعويض العجز في ميزان مدفوعاتها؟-١١

 .واستثمارها في القطاعات اإلنتاجيةجلب الرساميل  •

 .تشجيع الصادرات وتقليص الواردات •

 .االستدامة من صندوق النقد الدولي أو من المؤسسات المالية الدولية •

 .أو صناديق الدعم أو من المصارف الخاصة •

  

  





 
٣

انطالقا منه وفي ضوء   ثم أجب عن األسئلة التي تليه        العالم، أقرأ المستند الذي يبين أهم المراكز المالية في          -١٢

  :ما درسته

  . حدد التاريخ والعام الذي تم فيه حركة رؤوس األموال للمراكز المالية-١

  م١٩٨٦ يناير ٣١تاريخ  •

  . كم تبلغ قيمة رؤوس األموال في مركز لندن-٢

  . مليار دوالر٤٨٦ •

  . سم أعلى مركزين من حيث توفر رؤوس األموال-٣

  ).  مليار دوالر٢١١١(نيويورك •

  ). مليار دوالر١٧٧٧(وكيوط •

  . سم أقل مركزين من حيث توفر رؤوس األموال-٤

  ). مليار دوالر٨٣(بال  •

  ). مليار دوالر٦٩(جوهانسبرغ  •

   ما هي المراكز المالية التي تتساوى في رؤوس ألموالها؟-٥

  ). مليار دوالر٢٠٨(فرانكفورت  •

  ). مليار دوالر٢٠٨(باريس  •

  ). مليار دوالر١١١(ميالنو  •

  ). مليار دوالر١١١(زيوريخ  •

  . عدد عوامل تنشيط حركة الرساميل-٦

  .تطور االتصاالت والمواصالت •  .الشركات المتعددة الجنسيات •

  .الرساميل المتحفزة •  .االتفاقات التجارية الدولية •





 
٤

القا منه وفي انط ثم أجب عن األسئلة التي تليه       اقرأ المستند الذي يبين موازين المدفوعات في بعض الدول،         -١٣

  :ضوء ما درسته

  م ؟١٩٩٢ ما الدول التي سجلت عجزاً في ميزان مدفوعاتها في عام -١

 .الواليات المتحدة األمريكية •

 .المانيا •

  .تشاد •

  م ؟١٩٩٠ حدد الدول التي سجلت فائضاً في ميزان مدفوعاتها في عام -٢

 .اليابان •

  .المانيا •

  ه الدول ؟ بم تفسر وجود فائض في ميزان مدفوعات هذ-٣

 .تراكم الرساميل •

 .تملك عملية مستقرة السعر •

  .تتوافر لها فرص االستثمار في الداخل والخارج •

  عجز في ميزان المدفوعات؟لتعويض الالدول النامية التي اتخذتها ر يا التدابم -٤

 .جلب الرساميل واستثمارها في القطاعات اإلنتاجية •

 .تشجيع الصادرات وتقليص الواردات •

 .ولي أو من المؤسسات المالية الدولية من صندوق النقد الداالستدانة •


