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اإلهداء 
 
 

أىدم ثمرة جيدم ىذا الى مف أعانتني بدعائيا كأنستني في السراء كالضراء إلى 

مصدر سعادتي التي ال تكفي بحقيا أم كممات ميما عبرت إلى كالدتي العزيزة نبع 

الحناف كمصدر سعادتي كالتي تدعك لي بالنجاح كىي شمعة متقدة تنير لي طريقي 

كظممة حياتي حفظيا اهلل كشفاىا مف كؿ داء ، الى كالدم الكريـ مف عممني التفاؤؿ 

الي كالى ابنائي االعزاء امينة جكد كفادم كالمضي قدما ، الى رفيؽ دربي زكجي الغ

الغالياف ، كالى زميالتي كزمالئي في الدفعة كالى جميع مف اعانني في ىذا البحث ، 

بقنيش "كالى جميع اساتذتي كاخص بالتقدير االستاذ الدكتكر المتكاضع  بعممو 

" . عثماف

ستطيع فاحب كف عالما فاف لـ تستطيع فكف متعمما فاف لـ ت: "كما يقكؿ المثؿ

". العمماء عالما فاف لـ تستطيع فال تبغضيـ

 

 

 



 

كممة شكر 
 

مازلت الكتابة تسجؿ بألفاظيا خمجات النفكس كنبضات القمكب لذلؾ كاف البد مف 

كتابة نياية العبارات التي نبدأىا بشكرنا كعظيـ امتناننا لربنا كحده الذم كفقنا كأيدنا 

. بقدرتو

عمى قبكلو '' بقنيش عثماف ''رنا الكبير لألستاذ المشرؼ ثـ نتقدـ بشكرنا الجزيؿ كتقدم

اإلشراؼ عمى مذكرتنا ىاتو كعمى مساندتو لنا خالؿ إنجاز ىذه الدراسة كحرصو عمى 

. تكجيينا

كما نحي كؿ األساتذة الذيف تابعكنا طيمة مشكارنا الدراسي ابتداء مف المستكل 

. االبتدائي كصكال إلى الجامعة

لى كؿ مف ساعدنا  .مف قريب أك مف بعيد، كلك بكممة إلتماـ ىذا العمؿ القيـ كا 
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إف نظاـ النقد الدكلي خالؿ فترة الحرب العالمة الثانية اثر بشكؿ كبير عمى كافة  
ىا اكبر المجاالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ، كاف الكاليات المتحدة األمريكية كانت حيف

دائف عمى المستكل الدكلي ، كقامت عمى اثر ذلؾ بفرض نظاـ نقدم عالمي كبإجماع الدكؿ 
عمى إيجاد منظمة دكلية تأخذ عمى عاقيا ميمة اإلشراؼ عمى استقرار أسعار الصرؼ ككيفية 

 01عالج العجز في التكازنات المالية مع عدـ اإلضرار بباقي الدكؿ ، كالفعؿ  انو كبتاريخ 
انعقد مؤتمر بركتف ككدز بكالية نيكىامبشير األمريكية أيف تبمكرت فكرة إنشاء   1944ية جكيؿ

صندكؽ النقد الدكلي الذم يعتبر كحدة مالية إلى جانب الكحدة العسكرية كحمؼ كارسك ككحدة 
االقتصادية كالسكؽ األكركبية المشتركة كانيطت إلى صندكؽ النقد الدكلي ميمة رقابية تضمف 

ق عمى المدل الطكيؿ فيك بذلؾ ليس سكل مؤسسة تخدـ مصمحة الطرؼ المييمف عمييا استقرار
. كىي الكاليات المتحدة األمريكية تحديدا كالغرب الرأسمالي عمكما 

ك لقد كضع رجاؿ السياسة كاالقتصاد المشاركيف في المؤتمر مبادئ كأىداؼ حفزت  
لنامية ساعية لكضع خطط كمناىج جديدة معظـ دكؿ العالـ لالنضماـ إلييا بما فييا الدكؿ ا

كمحاكلة منيا لكسب الثقة كالدعـ كمف بينيا الجزائر التي انضمت إليو   لتطكير االقتصاد، 
أم غداة االستقالؿ ، كلكف نظرا إلى نقص الرؤية الكاضحة لمنخب السياسية الحاكمة  1963

أدل إلى إنغالؼ الجزائر  كانعداـ الجدية كغياب أصحاب االختصاص في الميداف ،  ىذا ما
اقتصاديا رغـ انفتاحيا السياسي مما جعميا ال تستكعب التغيرات الدكلية التي كانت تحدث 

آنذاؾ كما تتضمنو مف تكتالت اقتصادية كظيكر أسكاؽ كرؤكس األمكاؿ كبكادر االنييار كعدـ 
دراؾ ىذه المعطيات اؿ جديدة مما حتـ عمييا فعالية النظاـ االقتصادم المكجو كتتأخر في فيـ كا 

البدء في إدخاؿ اإلصالح االقتصادم محاكلة منيا إلى انقاد الكضع االقتصادم ليا كضماف 
استقرار العممة الكطنية ، فكجدت الجزائر نفسيا في أزمة خانقة كمديكنية كبيرة  خاصة بعد 

عاجزة عف  كانييار أسعار النفط فأصبحت حككمتيا المتعاقبة 1986األزمة االقتصادية سنة 
 .تمكيؿ إيراداتيا اليائمة مف سمع غذائية كمكاد أكلية كمستحقات خدمة ديكنيا
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ك اليـك كأماـ كؿ ىذه التغيرات التي طرأت كبعد أكثر مف نصؼ قرف مف إنشاء صندكؽ  
النقد الدكلي ، كبعد سنكات كثيرة مف تعامؿ الجزائر معو في تكجيو اقتصادىا نحاكؿ معرفة ما 

فيما تتمثؿ ماىية الصندكؽ النقد : ىذا الصندكؽ مف خالؿ طرح اإلشكاالت التالية مدل فعالية 
لى أم حد كصمت مشركطيتو؟   الدكلي ؟ كا 

كىؿ فعال قاـ بالدكر الذم أنشأ مف أجمو مف خالؿ أىـ اآلثار الناجمة عف سياستو ؟  
النقد الدكلي  ك لإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات سنتطرؽ في الفصؿ األكؿ إلى ماىية صندكؽ 

كالذم يتفرع إلى مبحثاف تطرقنا في المبحث األكؿ إلى نشأة صندكؽ النقد الدكلي كأىدافو ، ك 
. في المبحث الثاني إلى بنية صندكؽ النقد الدكلي كمكارده كتسييالتو

أما في الفصؿ الثاني فتـ تخصيصو  آليات كسياسات صندكؽ النقد الدكلي مع دراسة حالة  
بحثاف المبحث األكؿ برنامج التكييؼ الييكمي ، ثـ مف خالؿ المبحث الثاني الجزائر في ـ

 .تناكلنا انعكاسات مسار المشركطية لدل صندكؽ النقد الدكلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
: الفصل الأول

. ماهية صندوق النقد ادلويل
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نظمة مف منظمات الدكلية التي تختمؼ أنكاعيا، فظاىرة يعتبر صندكؽ النقد الدكلي ـ 
كذىب بعض المفكريف إلى تأكيد . التنظيـ الدكلي اعتبرت مف المميزات البارزة لمقرف العشريف

بأف التنظيـ الدكلي عممية مستمرة، متطكرة كأف مستقبؿ اإلنساف في ىذا الككف مرتبط بمستقبؿ 
:  اضيف أساسييفكتنطمؽ الفكرة مف افتر 1.ىذا التنظيـ

أكليما أف إنماء التعاكف الدكلي في المياديف االقتصادية كاالجتماعية ىك خطكة أكلية لمقضاء 
حالؿ األمف كالسالـ في العالقات اإلنسانية، كثانييا أف تشعب  عمى المنازعات السياسية كا 

. كاحدةالحاجات اإلنسانية في العالقات كتعقدىا يجعالف مف الصعب عمى منظمة مركزية 
. 2كليذا يبقى التخصص ىك السبيؿ األنجع كاألكثر كاقعية

كعميو بشير إلى إف صندكؽ النقد الدكلي ىك منظمة مف المنظمات المتخصصة كىي  
  3.ىيئات مرتبطة باألمـ المتحدة، كلكف تتمتع بشخصية مستقمة

 

                                                 
 .24، ص1964ية، القاىرة، عبد اهلل العرياف، دار النيضة العرب/كمكد، النظاـ الدكلي كالسالـ العالمي، ترجمة د. ؿ.إ - 1
 .301، ص1973محمد عزيز شكرم، التنظيـ الدكلي العالمي بيف النظرية كالكاقع، دار الفكر، دمشؽ، /د - 2
محمد مجدكب، التنظيـ الدكلي العالمي، النظرية كالمنظمات العالمية كاالقميمية كالمتخصصة، منشكرات الحمبي /د  - 3

. 127ص، 2005لبناف،  -الحقكقية، بيركت
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إف ميالد صندكؽ النقد الدكلي كاف مع نياية الحرب العالمية الثانية في سياؽ السعي  
لبناء نظاـ اقتصادم دكلي جديد أكثر استقرارا كتجنبا ألخطاء العقكد السابقة التي أسفرت عف 

دائـ،  خسائر فادحة، كعمى مدل ستيف عاما الماضية، ظؿ الصندكؽ في حالة تغير كتكيؼ
غير أنو تشكؿ منذ إنشائو بفعؿ التاريخ كتأثر باألفكار االقتصادية كالسياسية السائدة عمى مر 

دكلة في مؤتمر بركتف ككدز بكالية نيكىامتير األمريكية  44السنيف، كحيف اجتمع أعضاء كفكد 
حرب إلنشاء مؤسستيف تحكماف العالقات االقتصادية الدكلية في أعقاب اؿ 1944في جكيمية 

العالمية الثانية، كاف تركيزىـ منصبا عمى تجنب تكرار اإلخفاقات التي بني عمييا مؤتمر باريس 
لمسالـ الذم كضع نياية لمحرب العالمية األكلى، قرار تأسيس بنؾ دكلي لإلنشاء كالتعمير مف 

شأنو العمؿ عمى استعادة النشاط االقتصادم، كأف إقامة صندكؽ النقد الدكلي مف شأنو 
لمساعدة في تحقيؽ النمك االقتصادم بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحكؿ دكف ا

. 1االنعكاس إلى ىكة االنغالؽ كالحماية، كليس فقط لتجنب تكرار الكساد الكبير
كفي ذلؾ المقاء ترأس ىارم ىكايت ممثال لمكفد األمريكي لمجنة األكلى المخصصة  

. شركعو ىك الذم اتخذ بيدؼ إنشاء تمؾ المؤسسة الدكليةلصندكؽ النقد الدكلي ماداـ ـ
. أما المكرد كينز فقد ترأس المجنة الثانية المخصصة إلنشاء البنؾ الدكلي

بعد  27/12/1945كلقد دخمت االتفاقية الخاصة بصندكؽ النقد الدكلي حيز التنفيذ في  
( أ)لمتمثؿ، حسب الممحؽ أف تحقؽ الشرط الذم تضمنتو المادة العاشرة مف ذلؾ االتفاؽ كا

                                                 
براىيـ نابرم، الجزائر،  - 1 سيد أحمد عبد القادر، المفاكضات بيف الشماؿ كالجنكب، الرىانات، ترجمة عبد الحميد حاجيات كا 

 .19إلى  18، ص1983ديكاف المطبكعات الجامعية، 
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مف حصص  %65لنفس االتفاؽ، في التكقيع عميو مف طرؼ عدد مف الدكؿ يمتمؾ مجمميا 
يداع تمؾ الدكؿ أدكات التكقيع لدل حككمة الكاليات المتحدة األمريكية . 1الصندكؽ كا 

كؽ النقد الدكلي نرل أنخ ييدؼ إلى طبقا لنص المادة األكلى مف اتفاقية تأسيس صند 
. تحسيف عممية التعاكف المالي بيف الدكؿ

: كفي سبيؿ ذلؾ يعمؿ عمى
. تشجيع التعاكف التقدم الدكلي، كالتنسيؽ في حؿ مشكالت النقد العالمية -أ 

تحقيؽ النمك المتكازف لمتجارة الدكلية، كالعمؿ عمى إلغاء القيكد عمى العمالت األجنبية  -ب 
 .تجارة الدكليةالتي تعطؿ اؿ

 .تحقيؽ استقرار أسعار الصرؼ كمكافحة عمميات تخفيضيا بقصد المنافسة -ج 
كضع مكارد الصندكؽ في خدمة تصحيح االختالؿ في مكازيف مدفكعات الدكؿ  -د 

  2.األعضاء
: كلتحقيؽ ىذه األىداؼ عمى صندكؽ النقد الدكلي أف يمارس

البمداف األعضاء كعمى المستكل  مراقبة التطكرات كالسياسات االقتصادية كالمالية في -أ 
. العالمي

 .إقراض البمداف التي تمر باألزمات االقتصادية -ب 
تقديـ المساعدة الفنية كالتدريب في مجاالت خبرة الصندكؽ إلى حككمات بمداف  -ج 

 .األعضاء كبنككيا المركزية
 اعتماده عمى الخبرة التي اكتسبيا منذ تأسيسو -د 
  

                                                 

األليات )، "  F.M.Iصند " قادرم عبد العزيز، درسات في القانكف الدكلي االقتصادم، صندكؽ النقد الدكلي، اؿ/ د -1
 .10، ص 2002، دار اليكمة، بكزريعة، الجزائر، (كالسياسات

.  591محمد مجدكب، المرجع السابؽ، ص / د -2
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: الية باإلضافة الى قيامو بالكظائؼ الت
. تدعيـ استقرار أسعار كمنع لجكء الدكؿ الى تنافس عمى تخفيض قيـ عمالتيا   -1    

إقامة نظاـ لممدفكعات متعدد األطراؼ كالتخمص مف قيكد الصرؼ التي تحكؿ دكف نمك  -2
 كتنشيط التجارة الدكلية 

زمة تمكيؿ العجز المؤقت في مكازيف المدفكعات الدكؿ األعضاء بإتاحة المكارد الال -3
لتمكينيـ مف تصبح اختالؿ مكازيف المدفكعات دكف المجكء إلى اجراءات تقييدية كيمنح 

 في ذلؾ قركض قصيرة األجؿ كمتكسطة األجؿ 
تكفير السيكلة الدكلية الالزمة لتسكية المدفكعات مف خالؿ زيادة االحتياجات  الدكلية  -4

نقكد أم أصكؿ دكلية يقـك كقد اتبع في ذلؾ ما يسمى بحقكؽ السحب الخاصة كىي نكع مف 
كنقيـ بناء عمى أكزاف  1929بإصدارىا كتعرؼ أحيانا بالذىب الكرقي كقد ابتعدت عاـ 

 .معينة مف العمالت الرئيسية 
اقتراح السياسات التصحيحية التي يجكز لمدكلة العضك أتباعيا كتطبيقيا لتحقيؽ التكازف  -5

 .الخارجي كالمرتبط بتحقيؽ التكازف الداخمي
ء المشكرة لمدكلة العضك فيما يتعمؽ باألمكر النقدية كاإلقتصادية يتـ ذات العالقة ابتدا -6

كبالتالي فإف الصندكؽ يقـك بدكر المستشار النقدم في مجاؿ انتشار كالتعاكف المتعمقة 
 بمشاكؿ النقد الدكلية 

التعاكف مع البنؾ الدكلي فيما يتعمؽ بعالج اإلختالالت الييكمية حيث أدخؿ صندكؽ  -7
النقد الدكلي عمى عممياتو في محيط السياسة اإلقتصادية عمميات التكيؼ الييكمي 

منذ  اىتمامولتصحيح مسارا السياسة اإلقتصادية عمى مستكل اإلقتصاد ككؿ كلذلؾ ركز 
في التكازف الييكمي   االحتالؿالثماننيات عمى عالج 
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ىيكمي كقد كبالتالي بدأت يخصص مكارد كقركض تسمى بتسييالت التصحيح اؿ 
خصصت تمؾ التسييالت حديثا لمبالد المنخفضة الدخؿ كيمثؿ ذلؾ تداخؿ كبير مع 

. اختصاصات ككظائؼ البنؾ الدكلي
يركز صندكؽ النقد الدكلي في معالجتو لمسياسات اإلقتصادية الكمية عمى الفترة القصيرة  -8

.  1الفترة المتكسطة كيطمؽ عمييا سياسات التثبيت كأحيانا

صندكؽ النقد الدكلي مسؤكؿ أماـ حككمات بمداف األعضاء، كعمى رأس ىيكمو التنظيمي  
: يأتي

: تتكزع األجيزة المسيرة في صندكؽ النقد الدكلي بيف
 

فرع الثاني مف نظاـ صندكؽ النقد الدكلي يعد مجمس المحافظيف الجياز  12طبقا لممادة 
المكسع الذم يضـ ممثمي الدكؿ األعضاء في صندكؽ النقد الدكلي، كيتشكؿ ىذا المجمس مف 

كما تعيف تمؾ الدكلة محافظا . ف طرؼ الدكلة التي يمثميامحافظيف يعيف كؿ كاحد منيـ ـ
. احتياطيا

كيبقى المحافظ كمساعده في منصبيما حتى يتـ تعييف مف يخمفيما، غير أنو ال يمكف  
ىذا كيختار المحافظكف مف بينيـ رئيسا . لممساعد التصكيت إال عند غياب المحافظ األساسي

ة كتتركز جميع صالحيات الصندكؽ في ىذا المجمس يجتمع مرة في السف. 2لمجمس المحافظيف
الذم يستطيع في حاالت معينة تفكيض بعضا لممديريف التنفيذييف، كالتصكيت في المجمس يتـ 

صكتا، يضاؼ إلييا ضكت عف كؿ سيـ ليا  250عمى أساس نظاـ خاص يجعؿ لكؿ دكلة 
. في رأس ماؿ الصندكؽ

                                                 
 .149-148، ص 2000عادؿ أحمد حشيش ، العالقات االقتصادية الدكلية، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، االسكندرية ،  - 1
 .33ص  قادم عبد العزيز،، المرجع السابؽ،/ د -2
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:  ويختص المجمس بما يمي 
اء الجدد بالصندكؽ  قبكؿ ككقؼ األعض -1
 تعديؿ قيـ العمالت المختمفة  -2
 التعاكف مع باقي الدخؿ  -3
 تكزيع صافي الدخؿ  -4
 تصفية الصندكؽ كالنظر في االستخدامات  -5
  1الضغط عمى أم عضك كمطالبتيـ باالنسحاب -6

 

نصبة الكبرل كالباقي مديرا ، خمسة منيـ ذكم األ 24يبمغ عدد المديريف التنفيذيف  
مع مراعات تكزيعيـ عمى  2يتـ اختيارىـ لممثميف لباقي لدكؿ األعضاء مف قبؿ المحافظيف

المناطؽ الجغرافية في العالـ كمدة عضكيتيـ سنتاف كيجتمع مجمس المديريف كمما دعت الحاجة 
مف قبؿ مجمس كيقـك بضماف العمميات المالية لمصندكؽ كالمسائؿ التي يفكضكف بيا   3إلى ذلؾ

  4المحافظيف
 

 

يتـ انتخابو مف قبؿ المجمس التنفيذم كتساعده ىيئة مف المكظفيف، كىك رئيس مجمس 
مدراء مساعديف حسب  3، كيساعده في ميامو 5مسؤكؿ عف سير العمؿ في الصندكؽ اإلدارة ك

. لنقد الدكليالفرع الرابع مف النظاـ األساسي لصندكؽ ا 12نص المادة 
                                                 

-2007رجب عيد المنعـ متكلي، الكجيز في القانكف ، المنظمات الدكلية، الناشر، دار النيضة العربية ، القاىرة، . د - 1
 .349-348، ص 2008

 .246، ص 2004، القاىرة، 1عاكؼ يكسؼ صكفاف، المنظمات االقميمية ك الدكلية، دار األحمدم لمنشر، ط.د  2
، 1999فة، المنظمات الدكلية ك االقميمية ، دار الجماىيرية لمنشر ك التكزيع ك االعالف ، لبناف ، عبد السالـ صالح عر. د  3

. 246ص 
، ص 1980، سكريا ، 1سعيد محمد أحمد، الكجيز في القانكف، المنظمات الدكلية ك االقميمية ، مؤسسة الرسالة، ط  - 4

111.
1589590 
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ىذا كقد أصبح مف المتعارؼ عميو أف يككف مدير صندكؽ النقد الدكلي أكركبيا أما  
. رئيس البنؾ الدكلي فأمريكي

كما تجدر اإلشارة إليو ىك أف المدير العاـ ال يصكت إال عند تساكم أصكات أعضاء  
  1.مجمس اإلدارة لكي يككف صكتو مرجعا في كفة عممية اتخاذ القرارات

يكجد إلى جانب األجيزة المنصكص عمييا في نظاـ الصندكؽ الدكلي أجيزة أخرل أنشأنيا 
مجمس المحافظيف ، كتعمؿ داخؿ المؤسسة كما تكجد أجيزة اخرل تعمؿ خارج المؤسسة  

1 

"  تتمثؿ األجيزة العاممة داخؿ الصند
:  في العديد مف المجاف نتعرض ليا فييا يمي " صند"تتمثؿ االجيزة االستشارية العاممة في اؿ

 le comité monétaire et financier international    
 

                                                 

236
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عضكا يعيف كؿ عضك  24دارة مف ية كالمالية الدكلية مثؿ مجمس اإلقدفتتشكؿ المجنة اؿ
منيـ اك ينتخب مف طرؼ الدكؿ اك مجمكعات الدكؿ التي ليا الحؽ في تعييف اك انتخابات 

عضك في مجمس اإلدارة  
المجنة االنتقالية  'تحت اسـ  1974كتقـك ىذه المجنة التي كانت قد أنشئت سنة 

le comité intérimaire   " بتقديـ أراء كتقارير إلى مجمس المحافظيف بيدؼ مساعدتو عمى
شراؼ عمى اإلشراؼ عمى تسيير النظاـ النقدم الدكلي كتكييفو كعمى اتخاذ اإلجراءات اإل

. المفاجئة التي يتعرض ليا ذلؾ النظاـ  االىتزازاتالضركرية في فترات 
( في أفريؿ أك بداية مام )اما عف دكرات ىذه المجنة فيي تجرم مرتيف في السنة في الربيع 

حافظيف  كبمناسبة انعقاد دكرة مجمس الـ
بمجمع دائـ غير أف  االنتقاليةأف تعكض المجنة " صند" ىذا كلقد جاء في التعديؿ الثاني لنظاـ 

المجنة النقدية " المجنة ظمت عمى حاليا إلى أف كافؽ مجمس المحافظيف عمى تحكيميا إلى 
عة إال أف تعاظـ دكر مجمكعة السب 1999في سبتمبر " كالمالية الدكلية المجمس المحافظيف 

المتعمقة .التي أصبحت تتخذ فييا اىـ القرارات ( بعد انضماـ ركسيا ليا  1+7التي أصبحت )
قد يقمؿ مف اىمية تمؾ المجنة بجعميا تابعة في " الصند"بالنظاـ النقدم الدكلي اك بصالحيات 

  1قراراتيا لتمؾ المجمكعة 
  ،Le comité de développement    

كمجمس محافظي البنؾ الدكلي كيتداكؿ " صند"شتركة بيف مجمس محافظي كىي لجنة ـ
كأطراؼ البنط الدكلي بنفس الطريقة التي يعيف بيا أك " صند"عمى تعييف أعضائيا أطراؼ 

  .ينتخب بيا أعضاء مجمس اإلدارة أيضا
تقديـ المشكرات أما عف مياـ ىذه المجنة فتتمثؿ في دراسة كمراقبة تقديـ المكارد لمبمداف النامية ك

  .حكؿ اإلجراءات التي تحسف مف عمميات تقديـ تمؾ المكارد
.  االنتقاليةأما دكرات ىذه المجنة فتتزامف مع دكرات المجنة 

                                                 
1
 -  Patrick Lenain , le FMI, collection , approches , Paris, la découverte, 1996, Alger, Casbah, 1998, page 11.  
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2

في مختمؼ المجمكعات التي شكمتيا الدكؿ " صند"تتمثؿ األجيزة العاممة خارج اؿ
:   كما يمي األعضاء كالتي نتناكليا

كتضـ كزراء مالية القكل اإلقتصادية الغربية الخمس   
يطاليا كعي الدكؿ التي أصبحت مؿإكتضـ مجمكعة الخمسة مضافة  :  ىا كندا كا 

تعقد القمة السنكية الشييرة لمبمداف االكثر تصنيعا في العالـ ، كالتي أصبحت ركسيا تشارؾ فييا 
(7+1 . )

عشر دكؿ فقط كىي  1962كىي التي كانت تضـ ، عند إنشائيا سنة   : 
مشكمة مف كزراء مالية أىـ أعضاء منظمة التعاكف كالتنمية اإلقتصادية كأكلئؾ الكزراء ينتمكف 

إلى دكؿ مجمكعة السبعة مضاؼ إلييا كزراء مالية بمجيكا كىكلندا كالسكيد كسكيسرا كلقد 
مام  19قبؿ اف تنظـ استفتاء  1983بتمؾ المجمكعة سنة (  سكيسرا) ق األخيرة التحقت ىذ

كالبنؾ " صند" الذم تحكلت بمكجبو مف مجرد عضك مراقب إلى عضك كامؿ في اؿ 1992
.  الدكلي

كما يجدر ذكره فيما يتعمؽ بمياـ ىذه المجمكعة ىك انيا تقـك لدكر الناطؽ باسـ البمداف منظمة 
"  صند" ة اإلقتصادية لدل التعاكف كالتنمي
كىي مجمكعة ( لمشؤكف النقدية الدكلية" 24" ػأك مجمكعة البيجيكية لؿ)  : 24

منذ " )صند"تمثؿ البمداف النامية العضكة في اؿ" 24"كمجمكعة اؿ " 77"أنشأتيا مجمكعة اؿ 
سـ البمداف النامية كىي تمعب دكر الناطؽ با 1972غير أنيا لـ  تشكؿ رسميا إال سنة ( 1964

. داخؿ أجيزة تمؾ المؤسسة الدكلية 
ىي مجمكعة أخرل تكجد إلى جانب المجمكعات األخرل ككاف قد شكميا و : 
كتضـ مكظفيف دكلييف كجامعييف كقادة  1979السيد فيتنفيف سنة " صند"المدير السابؽ لؿ 

 1" دصف"بنكؾ كشركات بيدؼ التفكير في تكجيو تطكر اؿ 

                                                 
1
 - Michel Bélanger, institutions économiques internationales , Paris , économica, 1997, Page 40-41.   
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كاخيرا تمفت انتباه إلى اف ىذه المجمكعات ال تتمتع ببنيات دائمة كتمفب دكرا استشاريا فقط كما 
. ذكرنا

مؤتمر بركتف ككدز ككقعت يضـ صندكؽ النقد الدكلي الدكؿ  األعضاء األصمية التي حضرت 
ىذا عمما بأف اإلتحاد السكفياتي السابؽ . 1945ديسمبر  31عنو قبؿ  المنبثقة االتفاقياتعمى 

كاف  قد حضر ذلؾ المؤتمر لكنو رفض اف يصبح طرفا في مؤسستي بركتف ككدز نظرا 
ؿ المحكر اما فمـ يحضر ماداـ مف دك كألمانياأما الياباف . االشتراكيةلتعارضيما مع تكاجياتو 

البمداف النامية فكانت ممثمة بكؿ مف الصيف كاليند كالبرازيؿ كبعض البمداف األخرل مف أمريكا 
. الالتينية 

 
 اتفاقياتأما الدكؿ األعضاء الغير األصمية فيي بطبيعة الحاؿ كؿ الدكؿ المنظمة إلى 

. إنشاء صندكؽ النقد الدكلي 
جديدة التي ترتبت عف تفكؾ اإلتحاد السكفياتي السابؽ ، كمف تمؾ الدكؿ المنظمة تجد البمداف اؿ

كنفس الشئ حدث  1992دكلة مستقمة سنة  15بحيث شيد الصندكؽ النقد الدكلي إنظماـ 
دكلة عضك جديدة  23بالنسبة لتشيككسمكفاكيا السابقة كيذلؾ تككف زيادة عدد الدكؿ قد كصمت 

خمسينات ىذا ككاف ميكؿ بمداف الكتمة كتككف تمؾ ىي أكبر زيادة في عدد األعضاء منذ اؿ
بعد انسحابيا  1986ا سنة مكعكدة بكلكف 1986ظماـ المجر سنة اإلشتراكية السابقة قد بدأ باإلف

كما طمبت كؿ مف .بحجة ىيمنة الكاليات المتحدة عمى تمؾ المؤسسة الدكلية  1950سنة 
في كضعية الدكؿ اإلشتراكية فإننا  ىذا كعند النظر.اإلنظماـ  كألبانيابكلغاريا كتشيككسمكفاكيا 

نشير إلى أف العديد منيا قد ظؿ ، إضافة إلى اإلتحاد السكفياتي الذم حضر مؤتمر بركتف 
كما أف أحد تمؾ البمداف .ككدز كرفض العضكية كما أسمفنا الحديث خارج صندكؽ النقد الدكلي 

ضاء تمؾ المنظمة بعد اف كاف مف اكائؿ األع 1954كىك تشيككسمكفاكيا قد طرد سنة 
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أما ركمانيا فأصبحت  1945اما يكغسالفيا فقد ظمت عضكا منذ سنة .اإلقتصادية الدكلية 
كما دمنا نتحدث عف العضكية نشير      1. 1972عضكا في الصندكؽ النقد الدكلي في سنة 

كفؽ المادة " صند"مف جية أخرل إلى أف ىذه األخيرة قد تنتيي بسحب الطرؼ عضكيتو نت اؿ
كيككف اإلنسحاب نافذا مف تاريخ كصكؿ اإلبالغ عف .مف نظاـ تمؾ المؤسسة  1فقرة  25

.  اإلنسحاب
كقد يحدث إنتياء العضكية بطرد العضك منيا في حالة  إخاللو بإلتزامتو المترتبة عف نظاـ 

اف العضك المعني الغير صالح " صند"كيككف الطرد بعد فترة يعمف فييا اؿ.صندكؽ النقد الدكلي 
ذا لـ . دة مف إستعماؿ مكارده إلستفاؿ بعد مضي ميمة معقكلة يمكف  قالتزاماتنفذ العضك مكا 

مف  % 85لمجمس المحافظيف تكجيو إنذار لو بالطرد يتخذه بأغمبية مف المحافظيف تمتمؾ نسبة 
العدد اإلجمالي لألصكات كىذا ما يمكف لمصندكؽ النقد الدكلي لمعضك الدفاع عف نفسو كتابة 

. كيا قبؿ طرده أك شؼ

في عممية إتخاذ القرارات عمى طريقة تصكيت المكزكف الذم يتميز بو " صند"يعتمد اؿ
 250كتظير تمؾ الطريقة في تمتع كؿ دكلة العضك ب . بعض المنظمات الدكلية اإلقتصادية 

حقكؽ  كحدة مف 100.000صكتا يضاؼ إلييا صكت عف كؿ جزء مف حصتيا يتجاكز ب 
كما تحصؿ كؿ دكلة عضك  عمى صكت عف كؿ قسط مف استعماؿ عممتيا .السحب الخاصة 

كحدة مف حقكؽ السحب الخاصة التي تمتمكيا تباع إلى دكؿ أخرل أم  100.000يتجاكز اؿ 
غير أف العكس يحصؿ أيضا أم اف صكتا يخصـ مف أصكات البمد . إذا طمبت عممتيا 

كحدة مف حقكؽ السحب الخاصة يقترضيا مف  400.000المقترض عف كؿ قسط يساكم 
"  صند"اؿ

ىذا عمما بأف إتخاذ القرارات يتميز في ىذه المنظمة الدكلية بالتدرج فيما يتعمؽ بنسبة األصكات 
إذ تتخذ القرارات  باألغمبية البسيطة  مف األصكات المعبر عنيا . الالزمة إلصدار تمؾ القرارات 

                                                 
1
 - Patrick Lenain, le F.M.I op.cit.p57.  
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بالنسبة لمقرارات ذات الطبيعة العممياتية كبأغمبية  %70غمبية في القضايا العادية ، كبي أ
كىكذا تككف الكاليات . بالنسبة لممسائؿ المتعمقة بييكؿ الصندكؽ أك بتعديؿ الحصص  85%

مف الحصص غير أف  %26ما دامت تمتمؾ كحدىا " حؽ النقض" المتحدة تمتمؾ نكعا مف 
  Minorité  de blocageتتمتع بأقمية التعطيؿ اإلتحاد األككربي كالبمداف النامية كمجمكعة 

.  كذلؾ نظرا لمتاثبر الذم تمارسو مختمؼ المجمكعات عمى النشاط الصندكؽ كما أسمفنا الذكر
كما تجدر اإلشارة إليو ىك أف المممكة العربية السعكدية تعتبر سادس دكلة مف حيث القكة 

ىميا لمحصكؿ عمى مقعد دائـ في التصكيتية مادامت تمتمؾ سادس أكبر الحصص كىك ما أ
. مجمس اإلدارة 

" صند"كأماـ تمؾ الكضعية نجد البمداف النامية تطالب بمساىمة أكبر مف إتخاذ القرارات في اؿ
كاليدؼ مف تمؾ المطالب التعكيض عف الال مساكاة كبالتالي الدعـ غير المباشر إلستقاللية تمؾ 

 أف الصندكؽ النقد الدكلي قد كضع إستثنائات البمداف الحقيقية لكف يجب اف نشير ىنا غال
  1.كتراخيص خاصة بالبمدات النامية تعمؿ بيا في بعض الحاالت 

عير اف محاكال إصالح نظاـ النقدم الدكلي ليأخذ في الحسباف قضايا تنمية البمداف النامية 
تحدة لمتككيف كفي ىذا المجاؿ نترؾ لمعيد االمـ الـ.تصتدـ برفض القكل اإلقتصادية الكبرل 

إف اإلتخاذ الحقيقي لمقرارات قد القي بنكع مف القكة "كصؼ الكضع بالقكؿ  L’UNITARكالبحث 
، خارج الصندكؽ كبيف أيدم المجمكعة العشرة الذيف أصبحكا اآلف إحدل  Centrifugeالطاردة 

لداف النامية عشر منذ إنشائيا عند إبراـ إتفاؽ القرض العاـ في بداية الستينات ، بشكؿ جعؿ الب
فالقضايا ذات . كالكزف القميؿ الذم تتمتع بو تبعد كميا مف المسار الحقيقي إلتخاذ القرارات 

المصمحة العامة تدرس إذف كتنظر داخؿ مجمكعة العشرة التي تتخذ القرارات فعندما يعرض 

                                                 
1
 -  Guy Feuer, les principes fondamentaux du Droit international du développement et transformation du droit 

international , société française pour le droit international , colloque d’Aix-en Provence, paris, Pedone, 1974, p.202. 
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مكافقة عميو قرار لمجمكعة العشرة عمى أجيزة الصندكؽ ال يمكف ليذه األخيرة أم األجيزة إال اؿ
       1" .اك إقراره أم انيا تمعب دكر مجرد غرفة التسجيؿ بالتعرؼ رسميا عمى قرار سبؽ اتخاذه

إف المؤكد ىك أف القرارات اليامة المتعمقة بالنظاـ النقدم تتخذ خارج الصندكؽ كمف طرؼ 
حدة التي قد كتمؾ الدكلة ىي الكاليات المت.مجمكعة صغيرة مف الدكؿ إذا لـ تكف دكلة كاحدة 

مثمما حدث بالنسبة إللغاء تحكيؿ الدكالر إلى ذىب  االنفراديةتكرس المجمكعة العشرة قراراتيا 
  2الشئ الذم أحدث إقتتطاعات معتبرة مف اإلحتياطات النقدية لمبمداف النامية

يمكف ثـ كيؼ  ؟  Juillardأك ليس ىذا الكضع إال إنعكاسا لمكاقع مثمما يتسائؿ األستاذ جكيميار 
لمبمداف النامية تخطي النقض الذم تمارسو البمداف المصنعة بما ليا مف قكة تصكيتية ؟ أف 

البمداف النامية تقكؿ اف تكزيعا جديدا يحتـر حقكؽ كؿ مف األغمبية كاألقمية في نفس الكقت ىك 
اقية لكننا عندما نرجع إلى إتؼ.كحده الكفيؿ بإتاحة التطكرات الالزمة كالتي ال محيص عنيا 

كلنتصكر إذف " صند"ال يمكف إال عبر تعديؿ إتفاقية اؿ  " التكزيع الجديد" نجد اف " صند"اؿ
. إمكانية قبكؿ األقكياء بتعديؿ يستيدؼ قكتيـ بشكؿ أساسي 

ال   تحتاج المنظمة الدكلية لمباشرة اختصاصيا كتحقيؽ أىدافيا إلى مكارد مالية ثابتة، كا 
. تعرض نشاطيا لمشمؿ ككجكدىا لمخطر

ليذا تتعدد مصادر مكارد صندكؽ النقد الدكلي بحيث نجد منيا مشاركات الدكؿ  
ض الدكؿ أك المؤسسات المالية األعضاء المتمثمة في الحصص ككذلؾ إمكانية اقتراض مف بع

إضافة لما يبيعو مف احتياطات الذىب المكجكدة . الستكماؿ قدراتو عمى مساعدة أعضائو
بحكزتو، كما يحصؿ عمى مكارد مف الفائدة التي تدفعيا لو الدكؿ األعضاء مقابؿ استفادتيا مف 

. أمكالو
                                                 
1
 - Patrick Juillard, les nations unites et l’élaboration du droit international économique, rapport introductif, in, les 

nations unies et le droit international économique , société Française pour le droit international colloque de Nice, 

Paris, Pedone, 1986P. 157-158.     
2
  - Patrick Juillard , les nations unies et l’élaboration du droit international économique , op.cit page 158. 
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 1 
ت الدكؿ األعضاء في رأسماؿ صندكؽ النقد الدكلي كتعتبر تتمثؿ الحصص في مشاركا
كحجـ الحصص تتكقؼ عمييا القكة التصكيتية التي تممكيا . مف االلتزامات األساسية لألطراؼ

مف تمؾ الحصة  %25ككانت طريقة تقديـ تمؾ الحصص بأف تمنح كؿ دكلة عضك  1.الدكلة
ا قبؿ العمؿ بحقكؽ السحب الخاصة ك ذىبا الذم يحكؿ إلى حساب صندكؽ النقد الدكلي كىف

كـ عممتيا الكطنية التي يتـ االحتفاظ بيا مف طرؼ كؿ دكلة عضك في حسابات لصالح  45%
ىذا مع العمـ أف العمؿ بحقكؽ السحب الخاصة قد . صندكؽ النقد الدكلي في بنككيا المركزية

فع الدكؿ األعضاء أف تد" صند " كما يمكف اف يقبؿ اؿ .1978.2عكض المساىمات بالذىب 
حصصيا بعمالت صعبة لدكؿ أخرل يحددىا ىك مثمما سنرل عند حديثنا عف حقكؽ السحب 

. الخاصة 
مف الحصة ، إذا أف  %25استثناءات عمى قاعدة تقديـ " صند "ىذا ك لقد اكجد اؿ

مف كتمة  %10العضك المنضـ إلى تمؾ المنظمة اإلقتصادية الدكلية ال يمـز بتقديـ أكثر مف 
. مف الحصة مف الذىب  %25لذىب التي يمتمكيا كىذا عندما يككف ما يممكو البمد يقؿ عف ا

بعممتيا  %85مف حصتيا ذىبا ك %15كمف األمثمة عمى ذلؾ فرنسا التي لـ تقدـ سكل 
مف الزيادة في حصتيا عند  %25الكطنية كما يمكف الترخيص لمدكلة العضك بأف تقدـ أقؿ 

كذلؾ إذا كانت احتياطاتيا أقؿ مف حصتيا الجديدة  " صند" تقرير زيادة احتياطات اؿ
كالجدير بالمالحظة أف الزيادة العامة في حصص األعضاء ال تؤدم إلى زيادة فعمية 

مف  %75التي يمكف استعماليا ما داـ العديد مف الدكؿ يقدـ " صند"بنفس القيمة مف مكارد اؿ
كالحرم بالذكر ، فيما  3ر في المعامالت الدكلية حصتو بعممتو الكطنية غير القابمة لمتحكيؿ الح

يتعمؽ بالعمالت القابمة لالستعماؿ الحر، أنيا تتمثؿ في الدكالر األمريكي كالجنة اإلسترليني 

                                                 
1 - Orland Rosecevalles, les quotes- parts au F.M.I, exposé, finances et développement, décembre, 1989, page 10. 

 .50قادرم عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص / د -2
3
 - Stella Escobar, le Fonds monétaire international et les problèmes du développement , mémoire de D.EA «  

développement et civilisation » Université de droit et des sciences sociales de paris, 1987, P17. 
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كالمارؾ األلماني كالفرنؾ الفرنسي كاليف الياباني أما العمالت األخرل التي ال تستعمؿ بحرية 
ة االقتصادية لمبمداف التي تنتمي إلييا تمؾ العمالت قدرة ىك الذم يقرر كفقا لمكضعي" صند"فإف 

تمؾ البمداف عمى جعؿ عمالتيا تستعمؿ بحرية كلمحكـ بكجكد تمؾ القدرة يجب طبعا أف تككف 
تمؾ البمداف متمتعة باحتياطات نقدية كافية كبفكائض في مكازيف مدفكعاتيا كفي مجاؿ تحديد 

أشير ، عمى تحديد الدكؿ األعضاء التي يمكف قرض  كؿ ثالثة" صند" تمؾ القدرة ، يعمؿ اؿ
.  عمالتيا إلى أطراؼ أخرل عضك فيو

كلممزيد مف الفائدة ، في مجاؿ تحديد حصص الدكؿ األعضاء ، نشير إلى انو كرغـ أف 
لـ يحتك عمى طريقة التي تحدد بيا تمؾ الحصص إال أنيا حددت بشكؿ أساسي " صند"نظاـ اؿ

طريقة بركتف ككدز ' بناء عمى عناصر اقتصادية سميت في مجمميا ب  ، كاف لـ يكف الكحيد ،
"Formule de Brotton WOODS  " التي اشتممت عؿ عناصر اعتمد عمييا الفريؽ الخاص

كمف تمؾ العناصر معدؿ الدخؿ الكطني كمعدؿ اإلستيراد معدؿ . بمدا  16المكمؼ مف 
. إلحتياطي مف الذىب كالدكالرات التصدير كنسبة الصادرات مقارنة بالدخؿ الكطني كا

كلقد ظؿ العمؿ جار بتمؾ الطريقة لتحديد حصص األعضاء الجدد كلك اف تمؾ 
أما انطالقا مف . الحصص لـ تكف مف الناحية الكاقعية متفقة مع النتائج طريقة بركتيف ككدز

 -1982فقد تـ العمؿ بطرؽ اخرل منيا الطريقة  المعدلة كالمبسطة سنة  1962-1963
التي تحتكم عمى المعطيات المتعمقة بالمنتكج الكطني الخاـ كالمبادالت الخارجية  1983

كمف ثمة تككف حصة العضك متمثمة في في معدؿ تمؾ . كاإلحتياطات الرسمية لمصرؼ 
كبذلؾ تككف الحصة التي تـ التكصؿ غمييا عبارة عف قياس تقريب  .المعطيات مجتمعة

كما تجدر مالحظتو ، في مجاؿ  1في االقتصاد العالميلمكضعية التسبة لمعضك المعني 
 %85ينص عمى مراجعتيا كؿ خمس سنكات مع ضركرة تكفر " صند"الحصص أف نظاـ اؿ

مف األصكات كييتـ تعديؿ تمؾ الحصص غير انو قد تـ مف الناحية العممية ، الزيادة في 
بشكؿ ظرفي  الحصص بشكؿ فردم لبعض الدكؿ خارج المراجعة العامة ، كذلؾ سكاء

                                                 
1
 - Orlando Rosecevalles, les quotes-parts au FMI , op.cit.p.10 
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PONCTUEL   كىي قرارات  1963ك  1955أك لتنفيذ بعض القرارات التي اتخذت سنة
الصادرة عف الدكؿ ( في الحصص )احتكت عمى اف يككف الرد عمى طمبات الزيادة الفردية 

 األعضاء باإليجاب
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2

طي، عمى يمكف لصندكؽ النقد الدكلي كمنظمة اقتصادية دكلية فاعمة، أف تأخذ كتع
الساحة الدكلية، أف يقترض أمكاال مف األسكاؽ المالية كي يعكض النقص الذم قد يحدث في 

مف  %5بشرط عدـ تجاكز نسبة االقتراضات  1.رأسماؿ المككف مف مساىمات الدكؿ األعضاء
كمف ثمة تمكنو األمكاؿ التي يقترضيا مف مساعدة الدكؿ األطراؼ .القيمة اإلجمالية لمحصص

كتعتبر تمؾ اإلمكانيات جد ىامة ، خاصة عندما نعرؼ أف احتماؿ . لب منو ذلؾ التي تط
مف حصصيا كاردما داـ نظاـ المنظمة يسمح بذلؾ كمف امثمة  %100اقتراض أغمبية الدكؿ 

     L’accordباإلتفاؽ العاـ لإلقتراض "قد ابـر ما يعرؼ " صند"العمؿ في ىذا الميداف نجد اف اؿ

général d’emprunt  1962اكتكبر  24كالذم دخؿ حيز التطبيؽ في  1961ديسمبر  19في 
كىذا ما أدل لمحديث عف مجمكعة العشر المشكمة مف )دكؿ مصنعة 10كىك اتفاؽ مع 

كالتي التحقت بيا سكيسرا كمشاركة ( مجمكعة السبع إضافة إلى ىكلندا كبمجيكا كالسكيد 
كذلؾ قبؿ أف تصبح عضك كامال  1964جكاف  11في " صند"بكاسطة اتفاؽ منفصؿ مع اؿ

كما التحقت المممكة العربية السعكدية ، بشكؿ منفصؿ بذلؾ اإلتفاؽ بعد الطفرة التي حدثت في 
. أسعار النفط 

تحسبا لما قد " صند"كلقد جاء ذلؾ اإلستعماؿ األكؿ  إلمكانية اإلقتراض مف طرؼ اؿ
ت مف عمالتيا قابمة لمتحكيؿ يحدث كـ عجز ينجز عف سحب مبالغ كبيرة مف قبؿ بمداف جعؿ

انية تمبية طمبات ؾقد قاـ بدراسة إلـ" صند"كخاصة فرنسا كبريطانيا ككذلؾ إيطاليا ككاف اؿ
" صند"الذم كاف مدير لؿ)البمداف األعضاء مف المكارد المالية اقترح إثرىا السيد جاككسبكف 

البمداف الدائنة كي  اتفاقات اقتراض دائمة مع" صند"أف يضع اؿ 1961في فيفرم (  آنذاؾ
كبذلؾ كاف ذلؾ اإلقتراح كاف يتميز " صند"يمكف استعماليا في تمكيؿ المسحكبات الكبيرة مف اؿ

أما عف الدكلة المشاركة في " صند"بككنو قابال لمتنفيذ بسرعة كدكف حاجة إلى تعديؿ نظاـ اؿ

                                                 

استكماؿ قدرة الصندكؽ عمى االقتراض، تعميؽ عمى ترتيبات االقتراض العامة، التمكيؿ ، Michael Ainleyمايكؿ إينمي  - 1
 .41ص  2، رقـ 22، المجمد 1985كالتنمية، مجمة صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير، حريزاف 
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المالية كاالحتياجات اتفاقات القرض العامة فقد تـ اختيارىا بناء عمى قدرتيا االقتصادية ك
مميارات مف  6سنكات أما قيمتو فقد بمغت  5ككانت مدة ذلؾ اإلتفاؽ . المحتممة مف عمالتيا 

ىذا كلقد استفادت بريطانيا مف ( .مميكف فرنؾ سكيسرم  200الدكالرات تعيدت سكيسرا بإضافة 
 1968ر سنة مميار دكال 1.4ثـ  1964ممياردكلر سنة " صند"ذلؾ اإلقتراض عندما سحب مف 

. 1978كما استفادت منو الكاليات المتحدة األمريكية سنة . 1969مميكف دكالر سنة  985ثـ 
 

كلممزيد مف الفائدة نشير إلى العمؿ باتفاقات اإلقتراض العامة تختمؼ عف قرارات الصندكؽ 
ال يستطيع " صند"كمف مظاىر ذلؾ اإلختالؼ ىك اف اؿ. األخرل كعف اقتراضاتو الالحقة 

لسحب مباشرة مف خطكط القرض إال بعد مكافقة البمداف المشاركة في اإلتفاقات كما يجب اف ا
يككف السحب مباشرة مف خطكط القرض إلى بعد مكافقة البمداف المشاركة في اإلتفاقات كما 

يجب اف يككف السحب عند ظيكر حاجة إلى مكارد تكميمية بيدؼ تفادم الضرر الذم قد يمحؽ 
كمف مميزات تمؾ اإلتفاقات أنيا ال تستخدـ إال . م الدكلي أك لمعالجة ذلؾ الضرربالنظاـ التقد

لتمكيؿ معامالت مع الدكؿ األعضاء في اإلتفاؽ أم أنيا كانت تقتصر عمى خدمة مجمكعة 
" صند"العشر فقط عذا كلقد مثمث اتفاقات اإلقتراض العامة مصدرا معتبر لممكارد اإلضافية لؿ

 1978ك 1964مكارد المتاحة بمكجب تمؾ اآللية في تسع مناسبات ا بيف كلقد تـ استعماؿ اؿ
مميار مف كحدات حقكؽ السحب الخاصة استفادت منيا بريطانيا كفرنسا  4.5بمغ مجمميا 

يطاليا كالكاليات المتحدة  " صند"كلقد مكنا المكارد المتاحة بمكجب اتفاقات لقرض العامة اؿ. كا 
صص لتمكيؿ عمميات السحب التي يقـك بيا األعضاء اآلخركف  مف االحتفاظ بمكارده  مف الح

كالجدير بالمالحظة مف جية أخرل أف اإلتفاقات العامة لإلقتراض لـ تسمـ مف النقد ، 
حيث عيب عمييا ككنيا تنتقض مف سمطة المنظمة ما دامت محصكرة فس الدكؿ العشر 

طي المجمكعة الصغيرة مف األعضاء كما اعتبرت مجرد اتفاؽ عمى اإلتفاؽ يع. المشاركة فييا 
كيجد ىذا اإلنتقاد تبريره في ككف المشاكرات حكؿ " صند"حؽ اعتراض فعمي عمى قرارات اؿ
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بؿ أف تمؾ المجمكعة بدأت تمعب دكرا أكسع . ترتيبات اإلقتراض مقتصرة عمى مجمكعة العشرة 
المفاكضات التي أدت  كمف األمثمة عمى ذلؾ الدكر ىك ا أىـ" صند"في تأثير عمى سياسات اؿ

قد جرت داخؿ مجمكعة األربعة كالعشركف في  1969إلى إنشاء حقكؽ السحب الخاصة سنة 
ىذا . لكي تعتبر عف مكاقؼ ىذه البمداف اثناء مناقشات القضايا النقدية الدكلية 1971نكفمبر 

كرات المالية كلقد أدت اإلنتقادات التي كجيت إلى اإلتفاقات العامة لإلقتراض مضافة إلى التط
إلى إدخاؿ تغيرات عمى تمؾ  1982كاإلقتصادية المتميزة بأزمة المديكنية التي بمغت اكجيا سنة 

:  1كمف بيف التغييرات ما تعمؽ ب  1983اإلتفاقات سنة 
 

"  خ. س.ح"مميار مف اؿ 17إذ زاد مجمكع خطكط القرض الفردية  : 
لت مساىمات الدكؿ المشاركة في اإلتفاقات لتعكس بحيث عد : 

كقدرة تمؾ الدكؿ عمى تقديـ أمكاؿ  1962التغييرات في أكضاعيا االقتصادية كالمالية منذ 
"  صند"لؿ
لقد أدت تمؾ التغييرات إلى دخكؿ سكيسرا كمشاركة في اإلتفاقيات كذلؾ عبر  :المشـــــاركة*

مميكف دكالر سنة  200نصيب البنط السكيسرم مف  البنط الكطني السكيسرم كما تمت زيادة
"  خ.س.ح"مميكف كحدة مف اؿ 1020لتصبح  1964

لقد أصبح في إمكاف الصندكؽ الدخكؿ في اتفاقات اقتراض  
مشتركة بينو كبيف اتفاقات اإلقتراض العامة مع دكؿ أخرل ليست مشتركة في اإلتفاقات 

مة مع دكؿ أخرل ليست مشتركة في اإلتفاقات العامة كقد تككف تمؾ المشاركة اإلقتراض العا
كثيقة كتشكؿ عامال قكيا يعطي لمطرؼ غير العضك في اإلتفاؽ العاـ نفسو حقكؽ ككاجبات 
الدكؿ األعضاء في ذلؾ اإلتفاؽ كقد يككف شكؿ مشاركة جد مرف ، بحيث يتـ اإلتفاؽ حكؿ 

امة بشكؿ منفصؿ بيف الدكؿ المشاركة في اإلتفاقات العامة العالقة باتفاقات اإلقتراض الع

                                                 
 . 44 -43مايكؿ اينمي ػ استكماؿ قدرة الصتدكؽ عمى االقتراض ، المرجع السابؽ، ص  - 1
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في " س.ع.ـ"كالدكؿ غير المشاركة كىذا النكع مف اإلرتباط ىك الذم طبؽ مع السعكدية 
كبيذا اإلتفاؽ تعيدت المممكة حقكؽ السحب الخاصة بيدؼ تمكيؿ مسحكبات  1983ديسمبر 

العاـ لإلقتراض بشكؿ منفصؿ بيف  األعضاء كفؽ نفس الشركط التي يحتكم عمييا اإلتفاؽ
الدكؿ المشاركة في اإلتفاقات العامة كالدكؿ غير مشاركة كىذا نكع مف اإلرتباط ىك الذم طبؽ 

كبيذا اإلتفاؽ تعيدت المممكة العربية السعكدية  1983في ديسمبر " س.ع.ؾ"مع السعكدية 
الخاصة بيدؼ تمكيؿ مميار مف كحدات حقكؽ السحب  1.5مبالغ تصؿ إلى " صند"بإقراض اؿ

مسجكبات األعضاء كفؽ نفس الشركط التي يحتكم عمييا اإلتفاؽ العاـ لإلقتراض  

جاءت التغييرات المذكرة بإمكانية جديدة تتمثؿ في اف الصندكؽ قد اصبح يستطيع 
ؿ مسجكبات الدكؿ غير المشاركة في اإلتفاؽ العاـ االعتماد عمى اتفاقات اإلقتراض العامة لتمكم

كذلؾ عند تكفر ثالث شركط أكليا أف تككف المسحكبات مكجية لدعـ برامج التكييؼ كثانييا أف 
قد خرج مف المشاكرات التي تنضـ إلييا الدكؿ المشاركة في اإلتفاؽ العاـ " صند"يككف مدير اؿ

كارد لتمبية طمبات التمكيؿ الفعمية كالمتكقعة التي ، مقتنعا بأف الصندكؽ يكاجو عدـ كفاية الـ
تعكس كجكد كضع غير عادم مرتبط بمشكالت في ميزاف مدفكعات األعضاء مف شأنيا أف 
تيدد ، بحكـ طبيعتيا أك حجميا استقرار النظاـ لنقدم الدكلي كثالث تمؾ الشركط أف يعطي 

. لالقتراضالعاـ  االتفاؽتركيف في المدير اإلعتبار الضركرم لمطمبات المحتممة لصالح المش
 

كما يجب مالحظتو ىنا ىك أف الشركط الخاصة  بغير المشاركيف في اإلتفاؽ العاـ تتميز     
بصرامة أكثر مف تمؾ المطمكب مف المشاركيف إذ أف استفادة لدكؿ المشاركة تظؿ ممكنة كفؽ 

زمة مالية كبيرة أما الدكؿ غير األحكاـ األكلية بيدؼ تمكيؿ المعامالت غير مشركطة لمكاجية أ
أماؿ الدكؿ غير المشاركة فيشترط بالنسبة ليا أف تككف .المشركطة لمكاجية أجيزة مالية كبيرة 

أك سحب آخر في إطار األقساط " )صند" المسحكبات متعمقة ببرنامج تصحيحي تدعمو  مكارد 
العادية غير كافية لتمبية " صند"ىذا إضافة إلى كجكب أف تككف مكارد اؿ( اإلقتراضية العميا 



 حاةل صندوق النقد ادلويل: املؤسسات املالية ادلولية 

 

29 

 

طمبات التمكيؿ الفعمية كالمتكقعة ، ككذلؾ تككف الحاجة إلى التمكيؿ مترتبة عف مشكمة في 
كضعا استثنائيا قد بيدد ،مف حيث طبيعتو "تشكؿ " ميزاف المدفكعات لدل البمد غير المشارؾ 

" أك حجمو اإلجمالي استقرار النظاـ التقدم الدكلي 
في إقراض األعضاء ال تقتصر " صند"كاـ المراجعة عمى ككف سمطة اؿىذا كتؤكد األح

عمى الحاالت التي يككف فييا قادرا عمى اإلقتراض،بحكـ ترتيبات اإلتفاؽ العاـ ،بؿ أف بإمكانو 
في حالة افتقاره  لممكارد كعدـ قدرتو عمى اإلقتراض بمقتضى احكاـ اإلتفاقات العامة ، أف 

.   رليتفاكض حكؿ طرؽ اقتراض أخ
كمف التغييرات األخرل أف سعر الفائدة المستحقة عمى الصندكؽ بناءا عمى القركض 

المبرمة ، كفؽ اإلتفاؽ العاـ قد اصبح يحدد كفؽ السكؽ بعد اف كاف مرتبطا بأعباء الصندكؽ 
.  عف المسحكبات التي يمكليا باإلقتراض كفؽ ترتيبات اإلتفاؽ العاـ

إلى جانب " صند"دة لإلقتراض قد ظيرة عمى مستكل اؿكالجدير بالذكر أف اتفاقات جدم
قد  1995كبداية  1994اإلتفاقات العامة لإلقتراض ،ذلؾ أف أزمة المكسيؾ المالية في أكاخر 

حتى يستطيع مساعدة أعضائو عمى مكاجية " صند"أدت إلى زيادة الحاجة إلى مكارد إضافية لؿ
إبراـ اتفاقات "  G7مجمكعة السبعة "ؾ اقترحت صعكباتيـ المالية الممكنة في المستقبؿ ، كبذؿ

جديدة تتكفر بمكجبيا مكارد مالية تضاؼ إلى تمؾ المتاحة بمكجب اإلتفاقات العامة لإلقتراض 
" بيدؼ مكاجية الطكارئ المالية ذلؾ ما جعؿ مجمس اإلدارة بكافؽ عمى ما أصبح يعرؼ 

بمدا كمؤسسات  25فاقات أبـر مع كىي ات 1997جانفي  27في "اإلتفاقات الجديدة لإلقتراض 
مميار كحدة مف  34كذلؾ بمبالغ تصؿ إلى " صند"مالية تمتـز بتكفير مكارد مالية تقترضيا لؿ

كتمتـز الدكؿ التي تشارؾ في ىذه اإلتفاقات بتقديـ مبالغ ( مميار دكالر 40حكالي " خ.س.ح"اؿ
. طنية إال أنيا تقدميا بالعمالت الك" خ.س.ح "مسحكبة أك مقدرة باؿ
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ك تستعمؿ تمؾ المكارد في تكممة المبالغ المتربة عف الحصص اإلعتيادية عند ما يككف 
ذلؾ ضركريا لمكاجية صعكبات يعاني منيا النظاـ النقدم الدكلي أك مكقؼ استثنائي ييدد 

. استقرار ذلؾ النظاـ 
ات سكاء شارككا أـ لـ يشمكككا في ىذه اإلتفاؽ" صند"ىذا كيحؽ لكافة أعضاء اؿ

اإلستفادة مف المكارد المرتبة عف ىذه اإلتفاقات ، كذلؾ عند مركر أكالئؾ األعضاء بظركؼ 
مماثمة لمظركؼ المتعمقة باالتفاقات العامة لالقتراض كتدفع الدكؿ المستفيدة فكائد عف مبالغ 

.  سنكات  5التي استفادت منيا كيككف عمييا سداد تمؾ المبالغ في أجؿ أقصاه 
بمكف التنازؿ " صند"الحظة مف جية اخرل أف ديكف المشاركيف تجاه اؿكالجدير بالـ
. عمى ذلؾ " صند" عنيا إذا ما كافؽ اؿ

شريطة اف " صند"اما عف المشاركة في ىذه اإلتفاقات فيي مفتكحة لكافة أعضاء اؿ
مف خطكط لقرض المفتكحة بمكجب  %80يكافؽ ىذا األخير كالمشارككف األكائؿ الذيف يعدكف 

اؽ  اإلتؼ
كأخيرا نشير إلى اف اإلتفاقات الجديدة لإلقتراض ال تحؿ محؿ اإلتفاقات العامة 

عندما يككف في حاجة إلى مكارد إضافية " صند" لإلقتراض التي ستظؿ أكؿ مصدر يمجأ إليو 
يكمؿ بيا ما لديو مف أمكاؿ كما يجب أف نالحظو ىك اف شكؿ اإلقتراض المتمثؿ في اإلتفاقات 

عندما يككف في حاجة إلى مكارد " صند"اض التي ستظؿ أكؿ مصدر يمجأ إليو اؿالعامة لإلقتر
. إضافية يكمؿ ليا ما لديو مف أمكاؿ 

كما يجب أف نالحظ ىك اف شكؿ اإلقتراض المتمثؿ في اإلتفاقات العامة لإلقتراض ىك 
 3.8 بمكجبيا" صند"اف أشكاؿ اإلتفاقات الثنائية كمف ىذه اإلتفاقات تمؾ التي اقترض اؿ

ك 1974)كىك اقتراض لمدة سنتيف  %7بمدا لمعدؿ فائدة ب  16مف " خ.س.ح"مميارات مف اؿ
كلقد أفاد ذلؾ  1974سنة ( التي سنتعرض ليا الحقا " ) اآللية النفطية "بيدؼ تمكيؿ (  1975

اإلقتراض في مساعدة الدكؿ التي سجمت مكازيف مدفكعات عجزا مف جراء ارتفاع أسعار النفط 
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كما سنرل ال حقا ) ألية السحب اإلضافي "بآلية أخرل ىب " اآللية النفطية "قد عكضت ىذا كؿ
مف مجمكعة مف الدكؿ  " خ.س.ح"مف اؿ  7.8" صند"بحيث اقترض اؿ  1979سنة ( أيضا 

ىي ابك ظبي كالسعكدية ك بمجيكا ككندا كالمنيا كالكاليات المتحدة األمريكية كغكاتيما كالياباف 
في ىذا النكع مف اإلقتراض " صند"ال  ثـ سكيسرا كلقد لعب اؿميا كىكلندا كفنزككالككيت كنيجير

دكر الكسيط إذا كاف  يقترض كمما طمبت منو مساعدات مالية ككاف يقـك بسداد ما اقترضو 
يدفع لمبمداف التي اقترضت " صند" كمما أعادت لو الدكؿ المقترضة منو تمؾ األمكاؿ ككاف اؿ

كؽ كىك نفس السعر الذم تدفعو الدكؿ التي تسحب أمكاال منو مضافة إليو منيا فائدة بسعر الس
قد أعيد دفعيا  1992ىذا كنالحظ أف كؿ ىذه القركض كانت في نياية  % 0.5زيادة ب 

مف " آلية التسييؿ المكسع " بيدؼ تمكيؿ  1981مف جية اخرل ، سنة " صند"كلقد اقترض اؿ.
يات الدكلية بحيث قبمت تمؾ البنكؾ تقديـ قرض ب مف بنؾ  التسك.بنكؾ مركزية ككذلؾ  6

لمدة سنتيف كنصؼ  " خ.س.ح "مميار ثـ ممياريف مف اؿ 1.3
أيضا حكؿ قركض أخرل بيدؼ تمكيؿ مساعدة خاصة بالبمداف " صند" كما تفاكض اؿ
  1قدـ الياباف نصفيا" خ.س.ح"مميارات مف اؿ 8االقؿ نمكا  مقدارىا 

ىك اف ىذه المنظمة " صند"نتناكؿ إمكانية اقتراض اؿ كما يجدر اإلشارة إليو كنحف
اإلقتصادية الدكلية قد أصبحت إذف تمكؿ قركضا إلى الدكؿ األعضاء باقتراضات تحصؿ عمييا 

األكلية المتمثمة " صند"مف بمداف مختمفة مثمما بفعؿ البنؾ الدكلي لكف كلإلبقاء عمى طبيعة اؿ
الرئيسي تقرر عدـ تجاكز نسبة اإلقتراضات  في اعتبار حصص الدكؿ األعضاء ىي المصدر

 2.مف القيمة اإلجمالية لمحصص 5%

قد يمجأ صندكؽ النقد الدكلي إلى بيع جزء مما لديو مف ذىب بيدؼ تكفير مكارد مالية 
إضافية، كىذا ما تـ فعال في إطار أصالح نظاـ بركتف ككدز الذم أدل إلى إجراء التعديؿ 

سنكات ككاف ذلؾ  4إذ تـ الترخيص لصندكؽ النقد الدكلي في عممية بيع دامت . 1978 الثاني
                                                 
1
 - Michel Lelart, le fonds Monétaire international, op.cit.p 66-67. 

2
 Patrick Lenain, le FMI .op.cit. p.77  
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طف  800كتـ في تمؾ العممية بيع  1976شيرية بدأت سنة   Adjudicationعف طريؽ مزايدة 
حكلت منيا نسبة حصة كؿ منيا في " خ.س.ح" مميار مف اؿ 3.7ذىب رتبت فائض بقيمة 

مف ذلؾ المبمغ التي تتمثؿ القسط العائد لمبمداف  %72نسبة مجمؿ حصص الدكؿ األعضاء أما 
بمدا كانت معدالت المداخيؿ الفردية فييا ضعيفة   60المصنعة كالمصدرة لمنفط فقد أقرضت إلى 

 
كالتعامؿ مع بعض .ال يستطيع بيع الذىب في األسكاؽ العالمية " صند"غير أنو كماداـ اؿ

الصادر عف مجمس  72/76بالقرار   Fonds fiduciaireالبمداف تـ انشاء صندكؽ إئتماف 
ىك " صند"كىك صندكؽ منفصؿ مف الناحية القانكنية غير أف اؿ 1976مام  5اإلدارة في 

الذم يديره كيقـك  
ذلؾ الصندكؽ بكؿ تمؾ العمميات المتعمقة بيع الذىب كتكزيع فائض القيمة المترتب عنيا مثمما 

  .ذكرنا قبؿ أسطر
صندكؽ مؤقتا فقط كىك ما أدل إلى إلغائو بمناسبة التعديؿ الثاني الذم كلقد كاف ذلؾ اؿ
لذىبو ككضع القيمة المترتبة عف بيع في حساب خاص تككف " صند"نص عمى إمكانية بيع اؿ

كما أف األمكاؿ التي يستعيدىا صندكؽ " صند"مكارده كاستعماالتو  منفصمة عف حصيمة اؿ
تسييؿ "ص الذم يعكض بشكؿ تدريجي كالذم يمكؿ اإلئتماف تحكؿ إلى ذلؾ الحساب الخا

الذم سنتعرض لو في مكاقع قادمة مف ىذه الدراسة  " التعديؿ الييكمي
عندما أثار  1999ىذا كالجدير بالمالحظة أخيرا أف الحديث عف بيع الذىب عاد سنة 

في  المساىمةمف " صند"تمؾ اإلمكانية حتى يتمكف اؿ  Michel Camdessusالسيد كامدكسكس 
نداءا " صند"بء المديكنية عمى العديد مف بمداف العالـ إذ كجو مدير اؿعالمساعدة عمى تخفيؼ 

إلى كؿ البمداف الغنية كالمؤسسات الدكلية لمعمؿ عمى التخفيؼ مف عبء الديكف المذككرة بيدؼ 
 تشجيع اإلصالحات اإلقتصادية كدفع النمك كقاؿ السيد كامدكسكس أف بيع جزء مف احتياطات

مف الذىب قد يجرم بيدؼ تمكيؿ مشاركة تمؾ المؤسسة في جيكد التقميص مف حجـ " صند"اؿ
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مف  %10المديكنية كلقد ذىب الخبراء في ىذا الصدد مذىب المدير العاـ بالقكؿ الف بيع 
كذلؾ لطمأنة البمداف . مف الذىب ال يؤثر كثيرا عمى أسعار ذلؾ المعدف " صند"مخزكف اؿ

اليات المتحدة األمريكية عمى تمؾ المبادرة بحجة تخكفيا مف تأثيرىا السمبي الغربية كخاصة الك
.  عمى مالكي الذىب كمنتجو كعمى األسكاؽ

ذا ما تجسدت تمؾ المبادرة فسكؼ بيع اؿ مف مخزكنو مف الذىب أم ما  %5" صند"كا 
  %10بيع  بؿ كيمكنو حسب الخبراء ( غراما لألكقية الكاحدة  8.55)مالييف أك قيمة  5يعادؿ 

مف احتياطو مف الذىب كاستثمار المبمغ حتى يتسنى لو استعماؿ ( طنا 300أم ما يعادؿ )
. الفكائد في تمكيؿ القركض التي يقدميا بفكائد منخفظة 

أيضا أف ذلؾ يساىـ في مسح ديكف البمداف األقؿ نمكا في إطار مبادرة " صند"كيقكؿ خبراء اؿ
 1.لتي حركتيا المؤسسات المالية الدكلية كنادم باريسالتخفيؼ مف الديكف التي الديكف ا

                                                 
 .62-60ص د قادرم عبد العزيز ، المرجع السابؽ،  - 1



 حاةل صندوق النقد ادلويل: املؤسسات املالية ادلولية 

 

34 

 

بالتطكر عبر الزمف ذلؾ أف النظاـ األكلي ليذه " اصند"لقد تميزت طرؽ اإلستفادة مف مكارد 
يحتكم سكل عمى نكع كاحد مف طرؽ اإلستفادة مف المكارد المؤسسة اإلقتصادية الدكلية لـ يكف 

" صند"ىي طريقة السحب كتتمثؿ طريقة السحب ىذه في شراء عضك ما عمالت أجنبية مف اؿ
غير أف ذلؾ لعضك يتعيد مف جية أخرل بإجراء مبادلة عكسية . مقابؿ عممتو الكطنية 

"Swap" جؿ ’بؿ عمالت أجنبية في كقت مقا" صند"أم انو يتعيد بإعادة شراء عممتو مف اؿ
قد منح مف الناحية " صند"كبيذه الطريقة ال يككف اؿ. عندما تتحسف كضعية ميزاف مدفكعاتو

القانكنية قرضا بؿ باع عممة مقابؿ العممة الكطنية لمعضك المستفيد الذم يتعيد بإعادة شراء 
خير عمى نحك ما ذكرنا غير إلى ىذه األ" صند"عممتو برد العممة األجنبية التي اشتراىا مف اؿ
العمؿ بطريقة القركض  1952ابتداء " صند"انو ، كنظرا لعدـ مركنة تمؾ الطريقة أضاؼ اؿ

كمف  ثمة أضحينا أماـ نكعيف مف األقساط التي تسحب كيسمى  Crédits confirmés 1المؤكدة 
كع الثاني كيسمى الف  Tranche de réserveسحب القسط اإلحتياطي "النكع األكؿ منيا ب 

 %25كسحب القسط اإلحتياطي ينصب عمى نسبة اؿ( اإلقتراضي )بسحب القسط اإلئتمائي 
( كذىبا مف قبؿ " )خ.س.ح"مف حصة البمد العضك التي يقدميا بالعممة الصعبة اآلف أك باؿ 

كمادامت تمؾ النسبة مف الحصة ، أم القسط المسحكب ، منظكرة كجزء مف اإلحتياطي النقدم 
بدكف اف يخضعيا لمشرطية أما " صند"لبمد المستفيد المعني فيي تمنح مف طرؼ اؿالرسمي ؿ

كمنيا " صند"مف أقساط القرض فتخضع لشركط بعضيا يكجد في نظاـ في نظاـ اؿ ستفادةاال
أف يقدـ العضك المستفيد الدليؿ عمى كجكد الصعكبات التي يقكؿ أنو يعاني منيا كتجعمو في 

كما ال يجب أف يككف البمد ممنكعا مف اإلستفادة مف مكارد  "صند"حاجة إلى مساعدة اؿ
نادرة كما ال يمكف " صند"كال يمكف أيضا أف يطمب البمد العضك شراء عممة يعتبرىا اؿ" صند"اؿ

ىذا إذا لـ تكف عممة ذلؾ " صند " مف حصتيا في اؿ %200أف تسحب أم دكلة أكثر مف 

                                                 
1
 - Dominique carreau, Patrick Juillard, droit international économique, 4

ème
 éditions, Paris , LGD, Beirouth, Delta, 

1998, P612.   
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كانت قد سحبت فمف مف الممكف أف يسحب  البمد قد سحبت مف طرؼ أعضاء آخريف أما إذا
ذلؾ البمد مبمغا يزيد بنسبة استعماؿ عمة مف طرؼ أعضاء آخريف لكف ما تجدر اإلشارة إليو 

سمطة تقديرية يسمح بمكجبيا لمبد العضك الحصكؿ عمى مبالغ ـ مكارده " صند"ىنا ىك أف لؿ
( . الفرع الرابع  5ـ )مف حصتو في %200تتجاكز اؿ

 
لى جانب تكجد شركط اخرل مترتبة عف سياسة ىذه " صند"تمؾ الشركط المكجكدة في نظاـ اؿ كا 

ىك الذم يحدد العمالت التي " صند" كمف تمؾ الشركط أف اؿ. المنظمة اإلقتصادية الدكلية 
يمكف شراؤىا مف طرؼ أعضائو كفؽ المكارد المكجكدة لديو مف العمالت المطمكبة مف جية ، 

فكعات  كاالحتياطات النقدية لمبمداف التي يتـ الطمب عمى عمالتيا مف ككفؽ حالة مكازيف المد
يتشاكر باستمرار ، مف الناحية العممية مع البمداف التي يتـ " صند"جية اخرل كىذا ما يجعؿ اؿ

ككذلؾ احتراما لمعرؼ  5مف المادة (  E et Dسحب عمالتيا كفؽ الفرع الثالث حرؼ دك ق 
. لة بمد ما بدكف مكافقة ذلؾ البمد المتمثؿ في عدـ استعماؿ عـ

مع قكاعد نظاـ تمؾ المنظمة " صند" ىذا كيجب أف تتفؽ أىداؼ استعماؿ أمكاؿ اؿ 
الدكلية حتى تتمكف الدكلة الطرؼ مف اإلستفادة مف تمؾ األمكاؿ كمف تمؾ القكاعد أال يككف 

كذلؾ فيما عدا ما " خركج معتبرة كممتد في الزمف لألمكاؿ " اليدؼ مف تمؾ المكارد مكاجية 
ال تمنح إال بشكؿ مؤقت " صند"كمادامت مكارد اؿ" سحب األقساط االحتياطية " يتعمؽ 

كلمكاجية صعكبات ظرفية يككف عمى الدكلة العضك المستفيدة أف تعيد شراء عممتيا مف 
إلى  3مقابؿ حقكؽ سحب خاصة أك مقابؿ عمالت قابمة لمتحكيؿ بعد مدة محددة ب " صند"اؿ
.  كاتسف 5

نعكد لمحديث عف سحب األقساط " صند"كلممزيد مف اإلحاطة بشركط اإلستفادة مف مكارد اؿ
لنشير إلى أف لقرض المؤكد   Crédits confirmésقركض مؤكدة " التي تترتب عنيا " القرضية 

 ACCORD DE CONFIRMATION( تأكيدم )اتفاؽ تككيدم " يمر مثمما تكحي التسمية ب 
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كيتككف ىذا اإلتفاؽ مف كثيقتيف تحتكم اكالىما عمى عدد مف   Stand byأك استعدادم  
أما الكثيقة الثانية .األحكاـ  العامة تتناكؿ أىداؼ كمدة كمبمغ القرض كالتزامات الدكؿ العضك 

أك مذكرة يكقعيا محافظ البنؾ المركزم أك كزير مالية البمد المستفيد " رسالة تكايا "فتككف فيشكؿ 
تكم ىذه الكثيقة عمى تحديد السياسية المالية كالنقدية كسياسية الصرؼ التي مف القرض كتح

إبراـ اإلتفاؽ التككيدم لشرط " صند"كما جرت العادة أف يخضع اؿ. يعتـز ذلؾ البمد اتباعيا 
تحقيؽ الدكلة الطالبة برنامج تقكيـ اقتصادم أك برنامج استقرار كىكذا تككف رسالة النكايا عبارة 

القرض أم اف تمؾ الدكلة ( خط)ؿ الذم تقدمو الدكلة الطرؼ كي تستفيد مف باب عف المقاب
. تقدـ ضمانات قبؿ التمكف مف استعماؿ األقساط اإلقتراضية 

اإلتفاؽ "ىذا كقد يككف مف المفيد اف نشير ، مف جية اخرل إلى أف مف الشركط لي تميز 
: يكجد مايمي " التككيدم 

 
  "Phasing"دد كتيرة السحب الذم يح :شرط الجـــدولة -1
كىك شرط يحدد األىداؼ التي يريد البمد المستفيد تحقيقيا ، لحيث  :شرط األداء او اإلنجاز-2

الخ  ...... يحدد قد تكسع القرض الداخمي كتطكر النفقات العمكمية 
جيزة كتكضع بمكجبو رزمانة التشاكر الدكرم بيف سمطات البمد المستفيدة كأ: شرط التشـــاور -3
 1كؿ ماسحبو ذلؾ البمد " إعادة شراء "إلى اف تنتيي عممية " صند" 

كما تجدر مالحظة في مجاؿ الشرطية ، اف ىذه األخير لـ تكف مكجكدة في نظاـ 
بؿ تكلدت عف ممارسات المديريف التنفيذييف عندما قرركا كجكب خضكع السحب " صند"اؿ
.  لشركط" األقساط اإلقتراضية "،

أف ىناؾ تساىالت في المعاممة عندما يتعمؽ األمر بالقسط اإلقتراضي  ىذا مع العمـ
كما يجب التنبيو إليو ىنا انو إذا كاف العمؿ باالتفاؽ   Première tranche de créditاألكؿ 

                                                 
1
 Michel lelart, le fonds monétaire international, que sais-je ? 2

ème
 édition, Paris, PUF, Alger, Dahleb, 1995, page 25. 
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في مراقبة السياسات "صند "الذم أصبح مف اىـ أدكات اؿ) التككيدم أك اإلستعدادم 
تقنينيا لـ يبدأ سكل في نياية الستينات بإدخاليا في نظاـ فإف ( اإلقتصادية لمدكؿ المدينة 

"  صند"اؿ
كفيما يتعمؽ بضركرة الشرطية ، نشير إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية كانت تقكؿ 

سمطات كاسعة في مراقبة شركط السحب ألية كدكف مراقبة مسبقة مف طرؼ " صند"بمنح اؿ
"  صند"اؿ

دارة قد كضع نمكذجا إلجراء ضماف السحب كتاريخيا نشير إلى إف مجمس اإل
"Assurément de tirage  " مستعد " صند"كقننو عبر قراره القائؿ ب أناؿ 1950انطالقا مف

لمنظر في الطمب المقدمة مف طرؼ األعضاء بيدؼ الحصكؿ عمى ضمانات سحب ترمي إلى 
م حدكد مبمغ معيف التأكد بأف مبادالت ستجرم ، خالؿ فترة محددة كمما طمب العضك ذلؾ، ؼ

" دكف مراجعة جديدة لكضعيتو إال إذا أثيرت أحكاـ النظاـ األساسي المتعمقة بعدـ قبكؿ طمبو
أشير يمكف تمديدىا بقرار جديد مف مجمس  06كتحدد مدة ضماف السحب بفترة أقصاىا 

ل منح لـ يكف ييدؼ إلى مراقبة صارمة بؿ إؿ" صند"كمف ذلؾ العمؿ األكلي يبدك أف اؿ. اإلدارة
. الدكؿ األعضاء نكعا مف القسط االحتياطي اإلضافي

االتفاؽ " غير أف الشرطية قد أدخمت عمى اإلجراء كىك ما أدل إلى إمكانية نص 
اإلجراءات التي تسمح لمدكلة الطرؼ باالستفادة مف " . صند"عمى احتماؿ تكقيؼ اؿ" التككيدم

السحب قبؿ  
كدلؾ (. تمديد تمؾ المدة بقرار ثاني مف مجمس اإلدارة غير أف مف الممكف) نياية مدة االتفاؽ 

ككانت مثؿ تمؾ   1 1954كا حدث فعال في العديد مف االتفاقات كاف أكليا مع البيرك سنة 
ك مادامت تمؾ البنكد ال تحدد أسباب تعميؽ السحب  " بنكد اإلبالغ المسبؽ" النصكص تدعى بػ 

اف، أم ألنيا ال تطبؽ سكل عمى أنكاع محددة مف كتؤدم إلى التمييز في معاممة مختمؼ البمد
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ذلؾ ما أدل إلى تغيير طريقة العمؿ . االتفاقات التككيدية ، فقد انتقدتيا البمداف النامية بشدة
أخرل أكثر تطكرا تجمع بيف جدكلة السحب ك احتراـ معايير  تبإجراءابتعكيض تمؾ االجراءات 

كمف تمؾ المعايير أك الشركط يكجد شرط جدكلة . دةاإلنجاز االقتصادم مف قبؿ الدكلة المستفي
ثـ عمـ ذلؾ  1956كىك شرط بدأ العمؿ بو بمناسبة اتفاؽ أبـر مع الشيمي في مارس . السحب

. ك أصبح أكثر أىمية مف شرط اإلبالغ المسبؽ 1958الشرط انطالقا مف 
غكام سنة كما بدأ  العمؿ بشرط اإلنجاز الذم طبؽ أكؿ مرة بمناسبة اتفاؽ مع البر

مع النص عمى أف تجاكز سقؼ معيف مف القركض ك النفقات العمكمية يرتب، بشكؿ  1957
فقد أبـر اتفاؽ أكثر صرامة مع ىايتي ،  1958آلي تعميؽ الترخيص بالسحب أما في جكيمية 

كذلؾ باحتكائو عمى التزامات أكسع في الميداف االقتصادم  متعمقة بشركط تخص الميزانية ك 
. النقديةالقضايا 

ك خاصة في التعامؿ مع البمداف  1959ك لقد عمـ العمؿ بشرط اإلنجاز انطالقا مف 
يبـر معيا اتفاقات تنص عمى شركط إنجاز اقتصادم ك مالي حتى " صند"النامية التي أصبح اؿ

بؿ أف تمؾ الممارسات قد أدت . في الحاالت التي لـ يكف يرل فييا مف قبؿ أف ذلؾ ضركرم
الستينات إلى نكع مف االزدكاجية في االتفاقات التككيدية، كذلؾ بظيكر اتفاقات مع انطالقا مف 

البمداف النامية تغيرت طبيعتيا مف أدكات الحيطة كخطكط قرض مؤكدة إلى أدكات رقابة 
عمى السياسة االقتصادية لمدكلة المستفيدة أما التعامؿ مع البمداف المتقدمة " صند"يمارسيا اؿ

.  ات التك كيدية فيو ال تحتكم عمى شرط الجدكلة كال عمى شرط اإلنجازفكانت االتفاؽ
كانتقاد تمؾ االزدكاجية ىك الذم دفع إلى إجراء مراجعة لتمؾ اإلجراءات التي أدت إلى إصدار 

احتكل عمى شركط مكحدة يجب أف تتكفر في  1968سبتمبر  20مجمس اإلدارة قرارا في 
:  اإلتفاؽ التككيدم كىي 
 شاكرشرط الت 
  جعؿ شرط الجدكلة كاإلنجاز رسميف 
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  ضركرة التكفيؽ بيف المساكاة في معاممة الدكؿ األعضاء كالمركنة في عمؿ
 " صند"
  الطبيعة غير التعاقدية لالتفاقات التك كيدية 

كلقد أصبحت تمؾ الشركط معركفة بطبيعة الحاؿ في برامج التكييؼ أك التعديؿ أك تصحيح 
كبرامج التعديؿ الييكمي . عمى أساسيا مساعدتو لمبمداف األعضاء " ندص"الييكمي التي يقدـ اؿ

تمؾ عادة ما تحتكم عمى ضركرة تقميص حجز الميزانية العمكمية كحقيقة األسعار بإلغاء أك 
تخفيض الدعـ كمراقبة تكسع اإلقراض كفي كثير مف األحياف ، تخفيض الدعـ كمراقبة تكسع 

. فيض قيمة العممة دكف الرفع مف األجكر اإلقراض كفي كثير مف األحياف تخ
كىك ما يؤدم عمى ارتفاع اسعار المكاد المستكردة كيشجع عمى التصدير الشيء الذم 

ال " الكصفة " إلى القضاء عمى عجز ميزاف المدفكعات غير اف االخذ بيذه "نظريا "يؤدم 
ء كسائؿ اإلنتاج يترتب أشياء إيجابية فقط ما داـ عالء الكاردات يؤدم منطقيا إلى غال

.  المستكردة 
كىذا يؤثر بدكره سمبا عمى اإلنتاج كما اف صعكبة اإلستيراد تؤدم إلى ظيكر احتكارات 

كعمى كؿ حاؿ عف برامج التكييؼ الييكمي تعتمد عمكما عمى التظرية الكنزية .كطنية الخ 
دكره عف األجكر القائمة بأف التضخـ كالعجز الخارجي يترتباف عف الطمب الكبير المترتب ب

" العممية العممية " ينصح بتخفيض األجكر غير أف الحقيقة " صند"المرتفعة كىك ما يجعؿ اؿ
تخفيض أجكر ىي "تؤدم إلى القكؿ ب" صند"لنصيحة اؿ" مضمرة " تكشؼ لنا صياغة 

ذف ماذا يعني مستكل المعيشة بؿ المعيشة في حد ذاتيا كما يقكؿ المالحظكف  " منخفظة أساسا كا 
ف ذلؾ شؤاال ال يكترث لو اغمب المتحكميف في مقاليد الحكـ المتميزيف بانفصاليـ عف كاقع إ

كىذا عمى الصعيد الداخمي اما . محيطيـ البشرم أك بنكايا ىيمنة ال تعير اىتماما لألخالؽ 



 حاةل صندوق النقد ادلويل: املؤسسات املالية ادلولية 

 

40 

 

كثير بذلؾ السؤاؿ تشبثا بمنطؽ صكرم بحيث أك بدكافع  االكتراثعمى الصعيد الدكلي فال يتـ 
  1معا االثنيف نة أيضا بؿ كالييـ

كىذا لقد دفع الضغط نحك انتياج المركنة في العمؿ بالشرطية مجمس اإلدارة إلى اعتماد 
:  كجاء في تمؾ التكجييات ما يمي  1979تكجييات تتعمؽ بتمؾ الشرطية سنة 

. تشجيع األعضاء عمى اتخاذ إجراءات تصحيحية في مرحمة مبكرة  -
يأخذ بعيف اإلعتبار عند كضعو الشرطية ، األىداؼ السياسية " دصف"التأكيد عمى أف اؿ -

. كاإلجتماعية الداخمية لمدكؿ األعضاء ككذلؾ أكلكياتيا كظركفيا اإلقتصادية 
. األداءالسماح بالمركنة في تحديد عدد كمحتكل معايير  -
ألعضاء بؿ ليست اتفاقيات تعاقدية مع ا" صند"عمى أف ترتيبات اؿ( مرة اخرل ) التأكيد   -

مع الدكؿ المستفيدة شركط المساعدة المالية   باالتفاؽتحدد " صند "قرارات داخمية مف اؿ

إضافة إلى إمكانيات السحب التي تتمتع بيا البمداف األعضاء في ظركؼ معينة كمف تمؾ 
:  ك مؤقت نطمع عمييا فيما يمي اآلليات ماىك دائـ كمنيا ما ق

1

ىناؾ أربع آليات تسييؿ دائمة عي آلية التمكيؿ التعكيضي كآلية التمكيؿ المخزكنات 
. المنظمة كآلية التسييؿ الممد كآلية تسييؿ االحتياط اإلضافي

 

ىتزازت التمكيؿ التعكيضي إل" ت اسـ ضي تحآلية التمكيؿ التعكم" صند"لقد أنشأ اؿ
كىي  1963فيفرم  27الصادر عف مجمس اإلدارة في  8/63/1477كذلؾ بالقرار " الصادرات 

حشت عمى إنشائيا بيدؼ مساعدة البمداف التي تعاني مف .آلية كانت األمـ المتحدة قد  
ر إنتاج المكاد انخفاض مؤقت في المكارد الناتجة عف صادراتيا كىك انخفاض حدث عف تدىك

المصدرة أك عف تدني أسعار تمؾ المكاد خاصة كأف تمؾ المكاد عادة ما تككف مكاد اكلية تشكؿ 
 . الجزء األكبر أف لـ يكف شبو الكحيد ، مف صادرات البمداف النامية
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أما عف الدكؿ المستفيدة مف ىذه اآللية فيي غير محددة في النصكص المنشئة ليا غير أف 
  1ىر عمميا أف البمداف النامية مستفيدة الرئيسية مف آلية التمكيؿ التعكيضيالكاقع قد أظ

كالجدير بالذكر أف استعماؿ ىذه األلية لـ يكف خاضعا في البداية إلى أم شركط كفي كقت 
بيدؼ حؿ لممشاكؿ التي يعاني " صند"الحؽ أصبح يشترط اف تككف الدكلة قد تعاكنت مع اؿ 

قد أصبحت الشرطية المصاحبة ليذه اآللية شبيية إلى حد ما بتمؾ التي منيا ميزاف مدفكعاتيا كؿ
  .تفرض بمناسبة السحب في إطار أقساط القرض

مف حصة  %83أما عف سقؼ المبالغ التي تسحب بمكجب ىذه اآللية فال يمكف أف يتجاكز اؿ 
 %25اكز اؿ ىذا مع العمـ أف ذلؾ السقؼ لـ يكف يتج" د.ف.ص"الدكلة المعنية في رأسماؿ اؿ 

. مف تمؾ الحصة 
كلقد تميزت تمؾ اآللية بإمكانية استفادة البمد العضك منيا دكف أف يككف قد استعمؿ قسطة 

" كىذا ما ادل عمى نعت ذلؾ القسط اإلحتياطي ، في ىذه الحالة باؿ . اإلحتياطي قبؿ ذلؾ 
2" قسط اإلحتياطي العائـ 

« Tranche de réserve flottante   اإلمكانية قد أحدث كمثؿ ىذه
كعمى كضعية الدكؿ األعضاء خاصة كأنيا مددت إلى آليات "صند"آثار معتبرة عمى حسابات 

أما إعادة الشراء فتككف خالؿ الخمس سنكات التالية لمحصكؿ عمى مبمغ . سحب أخرل 
. المساعدة 

ل التحكـ في عؿ اآلليةال يعمؿ عبر ىذه " صند"كما تجدر اإلشارة إليو مف جية أخرل ىك أف اؿ
أسعار المكاد األكلية بؿ يعمؿ مف خالليا عمى التعكيض المؤقت عف الخسائر المترتبة عف 

. انخفاض الدخؿ نتيجة لألسباب التي ذكرناىا سالفا
شيرا  12أما قيمة تمؾ الخسارة فتحسب باإلعتماد عمى فترة مرجعية تتمثؿ في اؿ 

كمقارنتيا بمعدؿ المداخيؿ خالؿ " صند"السابقة عف تقديـ طمب اإلستفادة مف مساعدة اؿ
. الخمس سنكات السابقة بحيث يككف الفرؽ ىك قيمة تمؾ الخسارة

                                                 
1
 - Guy Feuer, Hervé cassan, le droit international du développement, Paris, Dalloz, 1985.page 392-393.  

2
  Michel Lelart, le fonds monétaire international , op.cit.p.68 
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كؿ ذلؾ مع العمـ أف مراجعات متعددة لتمؾ األلية قد أدت إلى إنشاء آلية أخرل أدمجت فييا 
: ىي اآللية الخاصة لمتمكيؿ التعكيضي لكمفة الحبكب التي نطمع عمييا يمي 

الصادر  81/6860تمكيؿ التعكيضي لكمفة استيراد الحبكب قد أنشئت بالقرار أف آلية اؿ
.  1988كأدمجت في آلية التسييؿ التعكيضي سنة  1981مام  12عف مجمس اإلدارة في 

 13قد كضع لتغطية مدة أكلية قدرىا أربع سنكات إبتداءا مف " التسييؿ الحبكبي "ىذا ككاف 
.  1981مام 

مف حصة  % 56كف سحبيا بمكجب ىذه اآللية فال يجب أف تتجاكز اؿ أما عف مبالغ التي يـ
ىذا كلقد أدل إدماج ىذه اآللية في آلية التمكيؿ التعكيضي إلى جعميا تتصؼ .الدكلة المستفيدة 

بالتعقيد كىك تعقيد نشأ عف ككنيا تغطي العجز الناتج عف الفرؽ بيف ارتفاع أسعار استيراد 
اد األكلية أم أف البمد الذم ترتفع صادراتو مف المكاد األكلية الحبكب كانخفاض تصدير المك

.  بنفس قدر ارتفاع أسعار ما يستكرده مف حبكب ال يمكنو اإلستفادة مف ىذه اآللية
 

( 67/69)آلية تمكيؿ المخزكنات المنظمة بالقرار رقـ " صند"لقد أنشا مجمس إدارة اؿ
بيدؼ مساعدة الدكؿ األعضاء عمى تمكيؿ مخزكنات دكلية  1969جكاف  25في  2727

لممكاد األكلية  
كىي مخزكنات تنشأ في إطار اإلتفاقيات الدكلة حكؿ المكاد األساسية اليادفة إلى الحفاظ عمى 

 . 1استقرار أسعار تمؾ المكاد
مف  %50 كتستطيع الدكؿ األعضاء أف تسحب بمكجب تمؾ اآللية مبالغ تصؿ إلى

استعماؿ سمطة " صند"شيرا بؿ كيمكف لؿ 12بدكف تحديد خالؿ فترة " صند" حصتيا لدل اؿ
ىذا مع اإلشارة إلى أف .مف حصتو كحد أقصى  %200التقديرية ليمنح العضك ماقد يصؿ إلى 
. مف حصة العضك  %35نسبة السحب العادية قد عدلت لتصبح 

                                                 
1
 Guy Feuer, hervé Cassan, droit international du développement , op.cit.p 394-395. 
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ت دكلية مستقمة مثؿ اإلتفاقات المتعمقة بالقصديرية كمادامت المخزكنات المنظمة تنشأ باتفاقا
ييدؼ ، ىنا إلى مساعدة العضك المعني " صند"فاف دكر اؿ... كالسكر كالكاكاك كالمطاط الخ 

عمى تمكيؿ مساىمتو في المخزكف المنظـ إذا كاف ذلؾ العضك غير قادر عمى تقديـ تمؾ 
سنكات  5سنكات كربع إلى  3فيتـ بعد  أما عف السداد. المساىمة بسبب عجز ميزاف مدفكعاتو

ىذا كيجب التنبيو مف جية أخرل إلى أف ىذه األلية لـ تستعمؿ إال قميال مف طرؼ الدكؿ 
. األعضاء بؿ كلـ تستعمؿ منذ مدة طكيمة

 

م الصادر  عف مجمس اإلدارة ؼ 4377( 114/74) لقد أنشئت آلية التسييؿ الممدد بالقرار 
كما تمت مراجعتيا  1981آفريؿ  22ك 1979ديسمبر 13المعدؿ في  1974سبتمبر   13

مرات عديدة كييدؼ ىذا التسييؿ إلى معالجة مشاكؿ ىيكمية تحتاج بطيبعتيا إلى فترة تصحيح 
قد قرر تخصيص ىذه األلية إلى " صند" كالمالحظة ىك أنيا إذا كاف اؿ. أك تكييؼ أطكؿ

كفا خصكصية تؤثر عمى مكازيف مدفكعاتيا كال يمكف التحكـ فييا بسرعة البمداف التي تكاجو ظر
، فإف لـ يحدد تمؾ الظركؼ بدقة غير اف مجمس اإلدارة قد كصؼ بعض األكضاع التي مف 

اإلختالؿ الخطيرة في ميزاف "شانيا إمكانية استفادة  الدكؿ األعضاء مف تمؾ اآلليات كىي 
...."  أك تجارة غير صالحة كاختالؿ األسعار كالتكاليؼ  المدفكعات المترتب عف بنيات إنتاج

برنامجا " صند"ىذا كيككف عمى العضك الطالب اإلستفادة مف ىذه اآللية أف يعرض عمى اؿ
كيككف عميو تقديـ  1يحدد فيو األىداؼ كالسياسات التي يريد تطبيقيا طيمة فترة العمؿ بتمؾ اآللية

" صند"كىك ما يمكف اؿ.م سيتبعيا في السنة الالحقة عرض سنكم عف سياستو كاإلجراءات الت
مف مراقبة برنامج التقكيـ اإلقتصادم الذم يطبقو البمد المعني خالؿ فترة اإلستفادة مف تمؾ 

. اآللية 

                                                 
 12، ص 1994نشرة  صندكؽ النقد الدكلي ، أكت  - 1
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مف اف البمد المعني ال يستطيع تجاكز العجز الذم  التأكدفي ىذه األلية " صند" كيككف عمى اؿ
مف  االعتياديةاألجاؿ العادية التي تصحب استعماؿ األقساط  يعاني منو ميزاف مدفكعاتو في

"  صند"اؿ
أما السحب فيككف متدرجا كتدرج سحب األقساط اإلقتراضية غير أف مف الممكف إجراء السحب 
عبر فترات نصؼ سنكية ىذا مع العمـ أف مف الممكف أف تسحب الدكلة العضك مبالغ أكبر ، 

غ التي تسحبيا فيما يتعمؽ باألقساط اإلقتراضية غير أنو ال بمكجب ىذه اآللية مف تمؾ المباؿ
مف " صند"مف حصة الدكلة العضك أك أف ترتفع أمكاؿ اؿ %140يمكف أف تتجاكز تمؾ المبالغ 

. مف تمؾ العممة  %265عممة تمؾ الدكلة إلى ما يتجاكز 
بمة لممبالغ أما عف السداد أك بالضبط إعادة شراء الدكلة العضك عممتيا الكطنية المقا

كيككف .التي سحبتيا فيككف بعد  تغمبيا عمى الصعكبات التي يعاني منيا ميزاف مدفكعاتيا 
سنكات مكزعة عمى أقساط متساكية  10ك  4عمييا إعادة الشراء خالؿ فترة تتراكح ما بيف 

أما عف البمداف التي استفادت مف .كبسعر فائدة يماثؿ السعر المخصص لألقساط اإلقتراضية 
فيي كؿ مف اليند كالباكستاف ، مرة أخرل بمبمغ كىما سحباف  1983-1982ىذه األلية في 
. 1994 -1993في " صند" كافؽ عمييا اؿ



 حاةل صندوق النقد ادلويل: املؤسسات املالية ادلولية 

 

45 

 

 

ديسمبر  17اإلضافي في  االحتياطيآلية التسييؿ " صند" لقد انشأ مجمس إدارة اؿ  
البمداف األعضاء مكارد تكميمية لممكارد التي تحصؿ عمييا  كىي األلية تيدؼ إلى منح  1997

بمكجب اتفاؽ تككيدم أك اتفاؽ ممدد كذلؾ عندما تككف مكازيف مدفكعات تمؾ البمداف تعاني مف 
ازمة مفاجئة كاستثنائية ناجمة عف خركج مكثؼ لمرساميؿ يحدثو فقداف الثقة في أسكاؽ البمداف 

. المعنية 
شيرا كحد اقصى يتـ بعدىا سداد المبمغ  12مف المساعدة فيي  أما عف مدة اإلستفادة

شيرا عمى تاريخ استالـ المساعدة مع  18المحصؿ عميو كيككف السداد بعد مركر عاـ إلى 
بسمطة التقديرية في تمديد ىذه الفترة ،كما تجدر اإلشارة إلى اف ىذه اآللية " صند" احتفاظ اؿ 

.  1997شيدتيا بعض البمداف اآلسيكية نياية  تعد ردا فكريا عمى األزمة المالية
2

سنقـك أثناء دراستنا آلليات التسييؿ المؤقتة بالتمييز بيف تمؾ التي انتيى العمؿ بيا كبيف 
. التي مازاؿ العمؿ يجرم بيا 

د ثالثة ىي اآللية النفطية كآلية التسييؿ التمكيمي كمف اآلليات التي انتيى العمؿ بيا نج
 لتحكيؿ األنظمة اإلقتصادية 

1

( 67/74)اآللية النفطية كحساب المعكنة بالقرار رقـ " صند" لقد أنشأ مجمس إدارة اؿ
التي تكاجو  كاليدؼ مف ىذه األلية مساعدة الدكؿ األعضاء.  1974جكاف  13في  4241
السمبية المترتبة عف ارتفاع أسعار النفط ، كذلؾ في فترة كاف مف المقرر أف تنتيي بنياية  اآلثار

لتنتيي بعد ذلؾ ، في  1976غير أف تمؾ اآللية ركجعت كمددت في فيفرم  1976ديسمبر 
مام مف نفس السنة  
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أخرل اغمبيا منتج لمنفط قد قرر تمكيؿ تمؾ اآللية بامكاؿ يقترضا مف دكؿ " صند"ككاف اؿ 
مميارات  3بكضع حكالي  1974كمف تمؾ البمداف نذكر تمؾ التي تعيدت اكؿ مرة في جكيمية 

.    بيدؼ تمكيؿ مساعدة الدكؿ التي تريد اإلستفادة مف تمؾ اآللية" صند"دكالر تحت تصرؼ ؿ 
يراف كالككيت كليب   1يا كعماف كفنزكيالكتمؾ البمداف المتعيدة عي ابك ظبي كالسعكدية ككندا كا 

كالحرم بالذكر ، إضافة إلى ما تقدـ ىك اف الدكؿ المنتجة لمنفط كانت قد عرفت فكائض كبيرة 
كلقد كصمت  1973في مكازيف مدفكعاتيا نتيجة اإلرتفاع أسعار ذلؾ المنتكج ابتداء مف سنة 

اىـ في إيجاد قد س" صند" كبذلؾ  يككف اؿ 2كحدىا  1974مميار دكالر سنة  40تمؾ الفكائض 
طرؽ لتكظيؼ البتركالرات عبراآللية التفطية  كصندكؽ  المساعدة كالصندكؽ اإلئتمائي 

(  1977( )آلية فيتنفيف) الذم سبقت اإلشارة إليو ككذلؾ آلية التسييؿ اإلضافي ( 1975)
 

ية في الطمب الذم تقدمو الدكؿ المعف" صند"ىذا ككانت اإلستفادة مف تمؾ اآللية بعد النظر اؿ
 45كاف مف بيتيا  –في نياية العمؿ بيا  –استعممت تمؾ األلية  55كلقد بمغ عدد ىذه الدكؿ 

كاف مف أبرز تمؾ البمداف النامية اليند (.مف مجمؿ المبالغ المستعممة  %37بنسبة )دكلة نامية 
. كالبكستاف كككريا الجنكبية كالشيمي أما مف البمداف المتقدمة فإيطاليا كبريطانيا 

ا عف سداد المبالغ التي استفادت منيا تمؾ البمداف فكاف بنياية األسباب التي دفعت إلى أـ
أشير يككف آخرىا  3قسطا متساكية يدفع كؿ كاحد منيا كؿ  13المجكء إلى طمبيا كذلؾ عبر 

فقد   Le compte de subventionأما عف حساب المعكنة . سنكات مف تاريخ السحب 7بعد 
بيدؼ تقديـ  1975أكت  1الصادر عف مجمس اإلدارة في  4773( 136/75)أنشئ بالقرار 

المساعدة المالية لمبمداف األكثر تضررا كي تتغمب عمى األعباء المترتبة عف استعماؿ األلية 
. النفطية ذلؾ بتقميص أعباء الفكائد المستحقة عمى اإلستفادة مف تمؾ اآللية

                                                 
1
 Rachid Boudjema, le FMI , en question , Alger, atlas, 1995, p 68. 

2
 Dominique carreau, Patrick Juillard , droit international économique , 4

ème
 édition, paris, L-G-D-J, Beyrouth, 

Delta, 1998, page 621.   
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األـ المتحدة  تي أحصتيا أمانة اؿ 39كلقد خصص الحساب لمساعدة البمداف اؿ 
ككاف ذلؾ الحساب ممكال بمبالغ تقدميا دكؿ مصنعة كأخرل مصدرة . كاعتبرتيا األكثر تضررا 

لمنفط ، كما كاف ذلؾ الحساب يعمؿ عمى تقميص معدؿ الفائدة السنكم المستحؽ عف اإلستفادة 
.  %5مف اآللية النفطية ب

2

الصادر عف  5508( 7127/77)نشئت ألية تسييؿ التمكيؿ اإلضافي بالقرار لقد أ
كلقد بدأ العمؿ بيذه اآللية التي دعيت أيضا بتسييؿ  1977اكت 29مجمس اإلدارة في 

  1(1978إلى 1973مف "صند"باسـ المدير األسبؽ لؿ)"   Facilité Wittenveen" فيتنفيف"
عضاء التي تعاني اختالؿ كبيرا في مدفكعاتيا مقارنة كتيدؼ تمؾ اآللية إلى مساعدة الدكؿ األ

"  صند"بحصصيا في اؿ
أما عف الدكؿ المستفيدة مف ىذه األلية فيي غير محددة في قرار إنشائيا إلى أف الكاقع قد أثبت 

-1981سنة " صند"اف الدكؿ النامية ىي المستفيدة بشكؿ رئيسي منيا مثمما جاء في تقرير اؿ
. دكلة كميا نامية مف تمؾ اآلتية  24إلى إستفادة الذيف أشار  1982

مف البمداف " صند"بمكجب ىذه اآللية فقد كاف باقتراضات مف طرؼ اؿ " صند" ىذا كيقدـ اؿ
  .االعضاء اك مف مؤسساتيا المالية

كمف مميزات ذات التسييؿ ىك ككنو يستعمؿ كاحدة مف طريقتيف تككف أكالىما بكاسطة 
راكح بيف سنة إلى ثالث سنكات تتمكف الدكلة بمكجبو مف سحب أقساط اتفاؽ تككيدم لمدة تت

سنكات   3أما الطريقة الثانية فبكاسطة اتفاؽ تمكيؿ ممدد يدـك .تفكؽ األقساط اإلقتراضية 
كما تخضع اإلستفادة مف ىذه اآللية إلى األحكاـ المعيكدة المتعمقة بالشرطية كالجدكلة كحسف 

. األداء
يحصؿ عمييا البمد المستفيدة مف مكارد عادية كمكارد إضافية فمحددة بنسبة قد أما األمكاؿ التي 

. في حالة اتفاؽ التمكيؿ الممدد" صند"مف حصة البمد المعني في اؿ  %280تفكؽ اؿ 

                                                 
1
  Guy Feuer,  Hervé cassan, droit international du développement , op.cit. p 400.  
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سنكات كنصؼ بعد تاريخ  3الشراء فتككف عبر أقساط نصؼ سنكية متساكية تبدأ بعد  أما إعادة
  .عمى األكثر مف ذلؾ الشراءسنكات  7الشراء كتنتيي بعد 

أك )حساب التخفيض  1980ديسمبر  17قد أنسأ في " صند"ىذا كالجدير بالذكر أف اؿ
المالي الذم يضاؼ عمى  العبءبيدؼ التخفيؼ مف   Compte de bonification( التحسيف 

. عاتؽ الدكؿ النامية الضعيفة عند استعماليا آللية التمكيؿ اإلضافي 
3

 1993افريؿ  23التسييؿ التمكيمي لتحكيؿ األنظمة اإلقتصادية في " صند" لقد أنشأ اؿ
عمى ( مف اشتراكية إلى تحررية )كذلؾ لمساعدة البمدات التي تجرم تحكيال في اقتصادىا 

جـ عف انخفاض كبير في تجاكز عجز ميزاف مدفكعاتيا الناشئ عف اإلختالالت الكبيرة التي تف
المكارد المترتبة عف الصادرات نتيجة لالنتقاؿ مف تجارة مؤسسة عمى غير أسعار السكؽ إلى 
تجارة معتمدة عمى أسعار السكؽ أك عف زيادة كبيرة في أسعار الكاردات مف الطاقة مثال أك 

  1لمسببيف معا
دة البمداف اإلشتراكية سابقا عمى ىذا كيمكف القكؿ أف اليدؼ الرئيسي مف ىذه اآللية ىك مساع

تحضير اليياكؿ الضركرية لحسف تطبيؽ البرامج التي تكضع بمانسبة اإلتفاقات التككيدية 
ام أنيا تيدؼ إلى مساعدة تمؾ البمداف عمى اإلنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ لتصبح بعد .المعتادة 

األعضاء ك اإلستفادة مف ىذه ذلؾ قادرة عمى طمب المساعدة العادية التي تطمبيا جميع الدكؿ 
اك عبر اتفاؽ جديد كيككف عمى " صند" اآللية تككف في إطار اتفاؽ يككف العمؿ بو جار مع اؿ

. خارج عمميات سحب .عندما يتعمؽ األمر بأعضاء يطمبكف اإلستفادة مف ىذه اآللية " صند"اؿ
اكنكف معو عمى حؿ مشاكؿ مف اف أكالئؾ األعضاء سيتع يتأكداألقساط اإلقتراضية العميا ، أف 

سيعممكف بشرعة عمى تطبيؽ سياسات يمكف لمصندكؽ مساندتيا في  كأنيـميزاف مدفكعاتيـ 
. إطار اتفاؽ سحب األقساط اإلقتراضية العميا 
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إلى أف عمى البمد المعني أف يقرف بطمبو اإلستفادة مف تمؾ اآللية / كما نشير ، مف جية أخرل 
اإلجراءات الييكمية ق اإلقتصادية كتنبؤاتو اإلقتصادية الكمية كممفا يحدد فيو اىداؼ سياست

قدية  فكالمالية كاؿ
كالصرفية التي سيقـك بتنفيذىا خالؿ اثني عشر شيرا التالية كما يتعيد ذلؾ البمد بعدـ تشديد 

كفي . القيكد عمى الصرؼ أك عمى التجارة كبعدـ فرض قيكد جديدة أك أسعار متعددة لمعمة 
بالتعاكف مع شركائو في البحث عف حمكؿ  االلتزاـلتجارم يككف عمى البمد المعني الميداف ا

. لممشكالت المشتركة 
مف حصة  %25أما عف عممية السحب بمكجب ىذه اآللية فتككف عمى دفعتيف نسبة كؿ منيا 

د أشير لكنيا ؽ 6كعادة ما تككف المدة الفاصمة بيف الدفعتيف ( مجتمعتيف   %50)البمد المعني 
كمف أمثمة السحب بمكجب آلية التسييؿ التمكيمي لتحكيؿ  1شيرا ال يمكف تجاكزه  18تصؿ إلى 

مميار  2.7كبمغت قيمة  93/94بمدا  خالؿ  13منو  داستفااألنظمة اإلقتصادية نجد ذلؾ الذم 
مف كسط كشرؽ أكركبا  3فياتي السابؽ ككمف اإلتحاد الس 8مف تمؾ البمداف ك" ح.س.ح"مف اؿ
ف مف آسيا ككاف اكبر المبالغ المسحكقات ىك ذلؾ استفادت منو ركسيا عمى دفعتيف قيمة كاثنا
 . 1995أما عف نياية العمؿ بتمؾ األلية فكاف في أكؿ مام " خ.س.ح" مميار مف اؿ 2.2
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بيا في كؿ مف ألية التسييؿ المدد  تتمثؿ آليات التسييؿ المؤقتة التي مازاؿ العمؿ يجرم
كآلية التسييؿ التمكيمي لمتصحيح الييكمي كآلية التسييؿ التمكيمي المعزز " لمكارد الصند

. لمتصحيح الييكمي
1

بتاريخ  6783(  40/81) آلية التسييؿ المدد لمكارد الصند بمكجب قرار رقـ" الصند"لقد أنشأ 
كلقد حدد ذلؾ القرار سياسة االستعماؿ المدد لمكارد الصند ، إلى أف تدخؿ  1 1981مارس  11

المراجعة العامة الثامنة لحصص الدكؿ األعضاء حيز التطبيؽ كما تقررت بداية العمؿ بتمؾ 
كامؿ األمكاؿ  قد منح" صند" األلية لعد انتياء العمؿ بآلية التمكيؿ اإلضافي كبعد أف يككف اؿ

بعد التكقيع عمى  1981مام  7كبذلؾ دخمت تمؾ اآللية حيز التطبيؽ في . المتكفرة بمكجبيا 
. اإلتفاؽ القرضي الجديد مع الككالة النقدية العربية السعكدية

أما اليدؼ مف تمؾ اآللية فيك عمى التغمب عمى اإلختالالت الكبيرة في مدفكعات البمداف 
عندما تككف تمؾ البمداف في حاجة عمى مكارد اكبر "صند"صيا لدل األعضاء  مقارنة بحص

كفترات  
أطكؿ مف تمؾ المتكفرة بمناسبة سحب األقساط اإلقتراضية العميا أما أعادة الشراء فيي في فترة 

. سنكات  7سنكات ك 3تتراكح بيف 
في اطار "  صند" ىذا كلقد كضع مجمس اإلدارة تكجييات تحكـ استعماؿ مكارد اؿ

سياسة اإلستعماؿ الممد كىي تكجييات نصت عمى إمكانية استعماؿ الدكؿ التي تبذؿ جيكدا 
مف حصتيا فيو سنكيا  % 150بنسبة تصؿ إلى " صند"كبيرة في تكييؼ الييكمي مكارد اؿ

.  سنكات 3في   %45ك
كمف مكارد يتـ اقتراضيا مف " صند"أما عف تمكيؿ ىذه األلية فيك مف المكارد العادية لؿ

(  A.G.Eؽ .ع.أ)البمداف األعضاء آك مف المؤسسات المشاركة في اإلتفاقات العامة لإلقتراض 
                                                 
1
 Guy Feuer, Hervé cassan , op.cit.p 401. 
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 1992نكفمبر  30قد انتيى ىذه األلية في " صند"كما تجدر اإلشارة مف جية أخرل إلى أف اؿ
تحسبا لمضغكط التي تخمقيا أعباء المديكنية عميو كتقرر تعكيض المكارد المقترضة باكتتاب 

.  ألعضاء كذلؾ انطالقا مف المراجعة العامة التاسعة لحصص الدكؿ األعضاءالدكؿ ا
2   :

بيدؼ مساعدة البمداف  1986لقد أنشئت آلية التسييؿ التمكيمي لمتصحيح الييكمي سنة 
بشركط ميسرة  األعضاء المعانية مف مداخيؿ ضعيفة عمى دعـ سياسات التصحيح الييكمي

 1كعمى المدل المتكسط 
كلقد تـ تمكيؿ ىذه اآللية مف حساب الدفع الخاص الذم تأتي مكارده مف الصندكؽ اإلستئماني 

 2.7لصندكؽ النقد الدكلي ، ىذا ككاف إجمالي المكارد التي أتيحت بمكجب ىذه اآللية قد كصؿ 
(  دارةمجمس اإل)غير أف المجمس التنفيذم " خ.س.ح" مميارات مف اؿ

، عمى عدـ الدخكؿ في أم التزامات جديدة بناءا عمى  1993في نكفمبر / قد كافؽ " صند" لؿ
.  تمؾ اآللية

كالجدير بالمالحظة ىك أف مف الممكف أف يستفيد البمد المعني بمكجب ىذه اآللية مف 
في السنة  %20في سنة األكلى ثـ  %15سنكات تؤخذ منيا نسبة  3مف حصتو خالؿ  % 50
. لثانية كالبقية في السنة الثالثةا

سنكيا  %5لقاء تمؾ المساعدة فيك بنسبة " صند"أما سعر الفائدة التي يحصؿ عمييا اؿ
أقساط متساكية كؿ كاحد منيا كؿ ستة أشير ابتداءا مف السنة  10أما السداد فيككف عبر 

.  الخامسة حتى السنة العاشرة
بؿ قركضا بالمعنة " صند"المعركؼ في اؿ  كما أف ىذه المساعدات ال تعد قبيؿ السحب

ذف يككف عمى الطرؼ المستفيد القياـ بسداد قرض كليس إعادة شراء عممتو الكطنية  العادم كا 
مقابؿ اإلستفادة مف المساعدة عمى عكس ما يحدث في " صند"التي ال يقـك بتقديميا إلى  اؿ
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ؿ التمكيمي لمتصحيح الييكمي بألية ىذا كلقد تمت تكممو آلية التسيي. عمميات السحب العادية 
: أخرل ىي آلية التسييؿ التمكيمي المعزز لمتصحيح الييكمي كما يمي 

3   :
كتـ  1987آلية التسييؿ التمكيمي المعزز لمتصحيح الييكمي سنة " صند"لقد أنشأ اؿ 

بعد قرار كفؽ العمؿ بالتسييؿ التمكيمي لمتصحيح  1994فرم تمديد العمؿ بيا كتكسيعيا في في
بمكجب ىذه األلية قركضا بشركط ميسرة لمبمداف " صند"كيقدـ اؿ. الييكمي السابؽ الذكر 

األعضاء منخفضة الدخؿ التي تكاجو مكازيف مدفكعاتيا صعكبات كتمؾ البمداف التي يمكنيا 
تي يمكنيا اإلستفادة مف مساعدة الجمعية الدكلية اإلستفادة مف ىذه األلية ىي نفس البمداف اؿ

التابعة لمبنؾ الدكلي كتكجو األمكاؿ المحصؿ عمييا بمكجب ىذه اآللية "  I.D.A.دت.ج"لمتنمية 
. عمى المدل المتكسط  –مثمما يبدك مف التسمية  –إلى تدعيـ التصحيحي الييكمي 

كالبنؾ الدكلي " صند" عدة مكظفي اؿكيككف عمى الدكؿ المستفيد مف ىذه اآللية أف تضع بمسا
 3إطار لمسياسات اإلقتصادم التي ستنتجيا في تحقيؽ برنامج التصحيح الييكمي الذم يدـك 

سنكات كفي ىذا الصدد تتضمف الكثيقة الخاصة بتمؾ السياسات األىداؼ اإلقتصادية 
ـ الدكلة اتخاذىا خالؿ كالسياسات الييكمية كاالقتصادية الكمية كاألكليات كاإلجراءات التي تعتز

فترة التصحيح كما تتضمف تمؾ الكثيقة تقييما إلحتياجات التمكيؿ الخارجي كمصادر التمكيؿ 
كالبنؾ الدكلي كالجتداب " صند"الرئيسية كما تككف تمؾ الكثيقة أداء لمدعـ الذم يقدمة اؿ 

مراجعة كتكممو تمؾ  المساعدات المالية كالفنية الخارجية لبرامج التصحيح الييكمي ىذا كتجرم
الكثيقة كؿ سنة أما المراقبة فتجرم عمى فترات نصؼ سنكية كما تكضح معايير أداء نصؼ 

سنكية لقياس األىداؼ  
أما عف تمكيؿ ألية التسييؿ المعزز لمتصحيح الييكمي فيك أيضا مف مكارد الصندكؽ 

. اإلستئماني لمتسييؿ 
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. تفادة بأمكاؿ حسب مقتضيات ميزاف مدفكعاتو كالجدير بالذكر أف البمد العضك يستطيع اإلس
في ظركؼ . لكف تمؾ النسبة قد تصؿ. مف حصتو  %190غير انو ال يستطيع تجاكز نسبة 

مف تمؾ الحصة كما تقرر ، مف جية أخرل أف ال يتجاكز معدؿ تمؾ  % 255استثنائية إلى 
تتـ اإلستفادة منو في مجمع البمدات المستفيدة كاف يتجاكز القسط الذم  % 110النسبة اؿ 

.  مف مجمؿ القرض المخصص لمبمد المعني  % 40السنة األكلى 
أما سداد القركض ، بمكجب ىذا التسييؿ فيتـ عبر  عشرة أقساط نصؼ سنكية أيضا يبدا أكليا 

. سنكات مف ذلؾ التاريخ  10سنكات كنصؼ مف تاريخ اإلستفادة كينتيي بعد  5بعد مركر 
نحك تخفيؼ ديكف البمداف األكثر  1997ىك أف ىذه اآللية قد كجيت منذ  كما يجدر التنبيو لو

كالبنؾ الدكلي اليادفة إلى تخفيؼ ديكف " صند"فقرا ، كىذا في إطار المبادرة المشتركة بيف اؿ
يمكؿ بكاسطة   Fonds fidutiaireتمؾ البمداف ، كبيدؼ تحقيؽ ذلؾ أنشىء صندكؽ ائتمائي 

األعباء المترتبة عف معدالت الفائدة التي تتحمميا الدكؿ  ىبات كيستعمؿ في في تخفيض
  1.المستفيدة مف قركض بمكجب ألية التسييؿ التمكيمي المعزز لمتصحيح الييكمي

صندكؽ تقـك سياسة اإلقراض عمى إعطاء مجمكعة مف التسييالت لمبمد العضك في 
النقد الدكلي ، مف خالؿ مبادلة عممتو  بمقدار معادؿ مف عمالت األعضاء اآلخريف أك بحقكؽ 
السحب الخاصة التي يحتفظ بيا الصندكؽ في حكزتو تحت ضكابط معنية عمى اف بتعييف عمى 
البمد المستفيد خالؿ فترة خالؿ فترة محددة أف يعيد شراء عممة مف الصندكؽ مستخدما عمالت 

 . عضاء اآلخريف أك حقكؽ السحب الخاصةاأل
كىناؾ إلى جانب ذلؾ مجمكعة مف القركض في شكؿ تسييالت لمتمكيؿ الخاص 

بالتصحيح اك التكيؼ الييكمي كالتسييؿ المعزز لمتصحيح كالتكيؼ الييكمي كترتيبات المساندة 
ركض متاحة كتخصص لعالج اإلختالؼ الييكمي في ميزاف المدفكعات ، كجميع التسييالت كالؽ
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كمخصصة لكؿ الدكؿ عمى السكاء ال فرؽ في ذلؾ بيف دكلة متقدمة كدكلة نامية بينما التسييؿ 
 1الخاص بالتصحيح كالتكيؼ الييكمي فيك مخصص لمدكؿ النامية منخفضة الدخؿ 

:  واهم تمك التسهيالت عمى النحو التالي
1 :General Drawing Rights  

السحب العامة شكؿ مف أشكاؿ القديمة لمسحب عمى مكارد الصندكؽ كمف حؽ اف حقكؽ 
عمالت الدكؿ األخرل مف الصندكؽ ، كيتـ ذلؾ بشراء ىذه   اقتراضدكؿ العضك أف تمجأ إلى 

العمالت إما بالذىب أك بالعممة الكطنية لمدكؿ المشترية كلكف ىذا الحؽ لمسحب محدكد كمقيد 
 : بالشركط منيا

سحب مف حيث المبمغ بحدكد ال تتجاكز ما يسحبو العضك مف مكارد يحدد حؽ اؿ - أ
مف قيمة حصتو كأف  ال يؤدم السحب عمكما إلى  زيادة  %25الصندكؽ خالؿ سنة، 

. مف قيمة حصتو  %200ما بحكزة الصندكؽ مف تراكمات عممة العضك عف 
نحت مف إستخداـ العمالت التي يتـ الحصكؿ عمييا مف الصندكؽ في الغرض التي ـ  - ب

اجمو كعادة ما يككف ىذا الغرض ىك عالج العجز المؤقت في ميزاف المدفكعات الجارية 
أك تكسيع الصادرات كال يجكز استخداـ ىذه المكارد في تصدير رؤكس األمكاؿ إلى 

 الخارج 
أف ال تككف العممة التي يطمبيا العضك ناذرة ال يستطيع الصندكؽ تمبية حاجتو منيا   - خ

 متزايد عمييا مف قبؿ الدكؿ األخرل نظرا لمطمب اؿ
أف تككف الدكلة التي ترغب في سحب المكارد مف الصندكؽ غير مخمة باإللتزامات التي   - ز

 تفرضيا اإلتفاقية المنشئة لمصندكؽ عمى دكؿ األعضاء 
 ال يجكز استخداـ مكارد الصندكؽ إلغراض اإلغاثة أك التعمير أك ساد ديكف الحركب  - ض
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زاـ الدكؿ األعضاء في الصندكؽ بالعمؿ عمى استقرار أسعار الصرؼ اإلشراؼ عمى الت -ح
  1.في بمدانيا

2 :Spécial Drawing Rights  
انشأ صندكؽ النقد الدكلي حقكؽ السحب الخاصة في ىذا النكع يقابؿ نعت العامة في 

يتـ بمكجبيا انشاء   JEUX d’écritureحقكؽ السحب األكلي كىي عبارة عف عممية كتابية 
احتياطات نقدية دكف زيادة فعمية في النشاط اإلقتصادم  أم ىي بمثابة أصؿ جديد اضافة 

 1969أكت  6صندكؽ التقد الدكلي بمقتضى التعديؿ األكؿ لمكاد اإلتفاقية المنشئة لو كذلؾ في 
فيف عندما اقترح البمجيكي ركبرت ترم 1959كلكف تقكد فكرة حقكؽ السحب الخاصة إلى 

Robert Triffin      في كتابة
زيادة احتياطات صندكؽ النقد الدكلي كخمؽ "  l’or et crise  du dollar "الذىب كأزمة الدكالر "

  .ادارة جديدة لو نشاطات الدكلية
:  كبناءا عمى ما تقدـ يمكف القكؿ الف حقكؽ السحب الخاصة تتميز بالخصائص التالية

د صندكؽ التقد الدكلي كمف ثمة تمبيو الطمب مع استعماؿ انيا تمكف مف زيادة في مكار - أ
تمؾ المكارد  

 أنيا تساعد عمى معالجة ازمة ندرة األصكؿ التقميدية مف ذىب  كعمالت صعبة  - ب
:  انيا ال  تخضع لتحكـ اية سمطة كطنية عمى عكس  العمالت األخرل كالدكؿ مثال  -ج
  2بمد عضكأنيا غير محدكدة في عرضيا بأم عجز لدل أم   -د

كتختمؼ حقكؽ السحب الخاصة اختالفا أساسيا عف حقكؽ السحب العامة رغـ تماثؿ 
األسس التي تقـك عمييا كؿ منيا كتستمد حقكؽ السحب الخاصة قكة ابرائيا القانكية في 

مجاؿ المدفكعات الدكلية مف التزمات الدكؿ األعضاء في الصندكؽ بقبكليا في أم كقت ، 

                                                 
، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة، عماف، 1عمي عبد الفتاح أبك شرار، االقتصاد الدكلي، نظريات كسياسات ،  ط   1

. 501-500، ص 2007
2
 Rachid Boudjema, le FMI en question , Alger, Atlas, édition 1995, Page 71. 
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. مف قيمة اجمالية محددة عمى أف يدفع مقابميا عممة قابمة التحكيؿ كمف أنو دكلة ، كض
كيقـك الصندكؽ بتكزيع حقكؽ السحب الخاصة عمى الدكؿ األعضاء بناء عمى حجـ حصة 

  .كؿ منيما في الصندكؽ
كتستخدـ حقكؽ السحب الخاصة كمدامت تقكد حسابية كدفترية تنشأ إداريا كيتـ تنفيذىا 

تقد الدكلي  في الحساب العاـ تحت اسـ حساب السحب الخاص محاسبيا في صندكؽ اؿ
كبذلؾ يساىـ انشاء حقكؽ السحب الخاصة في زيادة حجـ اإلحتباطات الدكلية كتكفير 
السيكلة دكف أف تككف خاضعة لتأثير أحكاؿ مكازيف المدفكعات لمدكؿ صاحبة العمالت 

ة كحدة السحب الخاص في الفترة اإلرتكازية أك التأثير بكمية إنتاج الذىب كقد صدرت قيـ
-671) عند إصدارىا بما يساكم محتكل الدكؿ األمريكي مف الذىب 1970-1974

 ( غ0.888
كحدة  مف حقكؽ السحب الخاصة تساكم أكقية الذىب كتساكم دكالرا أمريكيا  35كما كانت 
. كاحدا أيضا 

عمى أساس سمة  تقررات تحدد قيمة كحدة السحب الخاص 1974كلكف ابتداءا مف جكاف 
دكلة يتـ تحديدىا مف بيف الدكؿ التي ال يقؿ تصيب صادراتيا مف الصادرات  16مف عمالت 
العالمية  

كقد حدد لكؿ عممة مف تمؾ العمالت كزف بنسبة مئكية تتكافؽ مع حصة الدكلة  %1عف 
. صاحبو العممة المبادالت التجارية العالمية 
الكبرل في ىذه السمة كزنا مميزا حيث كاف الكزف كبذلؾ  اختمت عمالت الدكؿ الصناعية 

كالفرنؾ الفرنؾ الفرنسي  % 7.5كالجنيو  12.5كلممارؾ األلماني  33لمدكالر  1978النبي عاـ 
تعددت قيمة كحدة حقكؽ السحب الخاص  1981كابتداء مف عاـ  %7.5ك الياباني  % 7.5

ؽ كصاحبو النصيب األكبر عمى أساس سمة مف عمالت الدكؿ الخمس األعضاء في الصندك
في تككيف تمؾ العممة كالمارؾ  %42الدكالر األمريكي بنسبة : المبادالت التجارية العالمية كىي 
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لكؿ  % 13ككؿ مف الفرنؾ الفرنسي كاليف الياباني كالجنيو األسترنتي ب  %19األلماني ب 
ميا كعميو يختمؼ الكزف منيا كيقـك  صندكؽ النقد الدكلي بتحديد قيمة كحدة السحب الخاصة يك

النسبي لكؿ عممة مف ىذه العمالت الخمس داخؿ سمة العمالت كيتـ تعديؿ ىذا الكزف كؿ 
خمس سنكات كفقا لمتغيرات التي تطرأ عمى حصة كؿ دكلة في التجارة العالمية كفي عاـ 

 % 2.3مميار كحدة كىي تساكم  21.4بمغ مجمكع إصدارات حقكؽ السحب الخاصة  1995
 181عمما انو مف بيف   1972عاـ   %8.4ـ االحتياطي النقدم العالمي مقابؿ مف حج

عضكا لـ  يتمؼ  أية مخصصات مف حقكؽ السحب الخاصة  38عضكا في الصندكؽ يكجد 
اف ستخدمكا ىذه الحقكؽ دكف مكافقة مسبقة مف الصندكؽ أك مف باقي األعضاء المشتركيف 

سحب الخاص أف يستبدليا بعممة أجنبية  قابمة عمى ىذا اإلستخداـ كيحؽ لما لؾ حقكؽ اؿ
لمتحكيؿ مف أجؿ إبراـ صفقة كذلؾ بقياـ الصندكؽ بتعييف العضك المشترؾ األخر كالذم سيقـك 
بتكفير العمالت القابمة لمتحكيؿ مقابؿ كحدات حقكؽ السحب الخاصة كال بد مف ذكر أف تعييف 

فكعاتو كمركز إحتياطاتو مف العمالت العضك المشترؾ اآلخر يتـ بناءا عمى قكة ميزاف مد
األجنبية كالذىب باإلضافة إلى ذلؾ فإف التزاـ العضك المشترؾ بتقديـ العممة القابمة لمتحكيؿ 

محدد بالحؽ الذم تصؿ فيو حيازتو مف حقكؽ السحب الخاصة بثالثة أضعاؼ عدد الكحدات 
تفاؽ عميو بيف العضك مف حقكؽ السحب الخاصة التي كزعت عميو أك أم حد أعمى  يتـ اإل

  1المشترؾ كالصندكؽ

                                                 
 .505-503عمي عبد الفتاح أبك شرار، المرجع السايؽ، ص   1
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:  ترتيبات المساندة -3

سياسة الشرائح ، كقد  Sand- by arrangementكيطمؽ أيضا عمى الترتيبات المساندة  
، لمكاجية العجز المؤقت في ميزاف المدفكعات ، الناتج عف  1952استخدمت منذ عاـ 

األسباب  
كيتـ  شيرا  24إلى  12عا ، كتتراكح مدة ىذه الترتيبات بيف المحمية اك الخارجية أك اإلثنيف ـ

السحب مف مكارد الصندكؽ ليذا النكع مف التسييالت في شكؿ شرائح بحيث ال يتجاكز ما 
مف قيمة حصتو عمى اال يتجاكز ما يحكزه  % 25شيرا  121يسحبو العضك خالؿ فترة 

.  ذه الحصةمف قيمة ق %200الصندكؽ مف عممة العضك في أم كقت عف 
يتـ االتفاؽ عميو ( برنامج تثبيت)كيتـ إتاحة ىذه الترتيبات مقابؿ برنامج إصالح اقتصادم 

المقدـ بداية مف حككمة الدكلة المعنية     LETTER OF intentفيما يسمى خطاب النكايا 
ا ، كتجدر اإلشارة إلى اف ىذا النكع مف التسييالت يتقاضى الصندكؽ فائدة عنو يتصاعد معدلو

كتمكؿ ىذه التسييالت / مع طكؿ مدة القرض كمع نسبة ما يحكزه الصندكؽ مف عممة العضك 
العجز المؤقت في ميزاف العمميات الجارية كليست ليا عالقة بتمكيؿ العجز الناتج عف 

كفي كؿ األحكاؿ يتـ سداد ىذه . اإلختالالت الييكمية التي يستغرؽ عالجيا مدة طكيمة 
  1سنكات( 5-3 4/1)ة تتراكح بيف التسييالت في فتر

4 :THE EXTENDED FUND FACILITY   
الصادر عف مجمس اإلدارة في  4377( 114/74)أنشئ ىذا النكع مف التسييالت بالقرار 

كما تمت مراجعتيا كرأت .  22/04/1981ك 13/12/1979المعدؿ في  09/1974/ 13
يؿ إلى معالجة مشاكؿ ىيكمية تحتاج بطبيعتيا عمى فترة تصحيح أك عديدة كييدؼ ىذا التسو

. تكييؼ أطكؿ 

                                                 
 .158عادؿ أحمد حشيش ، المرجع السابؽ، ص   1
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كالمالحظ ىك أنو إذا كاف الصندكؽ النقد الدكلي قد قرر تخصيص ىذه اآللية إلى البمداف 
التي تكاجو ظركفا خصكصية تؤثر عمى مكازيف مدفكعاتيا كال يمكف التحكـ فييا بسرعة ، فإنو 

. بدقة  لـ يحدد تمؾ الظركؼ
غير أف مجمس اإلدارة قد كصؼ بعض األكضاع التي مف شأنيا فتح إمكانية إستفادة الدكؿ 

اإلختالؿ الخطير في ميزاف المدفكعات المترتب عف بنيات إنتاج "األعضاء مف تمؾ اآللية كىي 
ختالؿ األسعار كالتكاليؼ  ....."  أك تجارة غير صالحة كا 

تفادة مف ىذه اآللية أف يعرض عمى الصندكؽ النقد ىذا كيككف عمى العضك الطالب االس
  1الدكلي برنامجا يحدد فيو األىداؼ كالسياسات التي يريد تطبيقيا طيمة فترة العمؿ بتمؾ اآللية
كيتـ إتاحة التسييالت اإلتمانية مف مكارد الصندكؽ إلى الدكلة صاحبة العجز عمى مدل 

 5تسييالت خالؿ فترة زمنية تستغرؽ مف سنكات عمى أف تقـك بسداد ىذه اؿ 4إلى  3مف 
  2سنكات 10إلى 

5THE STRUCTUREL ADJUSTMENT 

FACILITY    :
لمساعدة الدكؿ النامية منخفظة الدخؿ  1986استحدث ىذا النكع مف التسييؿ في مارس 

ازيف مدفكعاتيا كلذلؾ يقدـ الصندكؽ التي تعاني مف مشاكؿ كاختالالت ىيكمية مستمرة في مك
مكارد بشركط ميسرة إلى ىذه الدكؿ كذلؾ بتمكينيا مف تطبيؽ برنامج متكسط األجاؿ لمتكييؼ 
الييكمي ، كىنا يتعاكف الصندكؽ مع البنؾ الدكلي في سياقة إطار معيف لسياسات اإلصالح 

كية مفصمة بناءا عمى ذلؾ سنكات ، كيتـ صياغة برامج سف 3اإلقتصادم متكسطة المدل لفترة 
قبؿ صرؼ القركض السنكية ، كىذه البرامج تحتكم عمى مؤشرات مقبمة كؿ ثالثة شيكر لتقييـ 

 سنكات ( 10-5 4/1)األداء كيككف السداد ليذا التسييؿ عمى فترة 

                                                 
. 12، ص 1994نشرة صندكؽ النقد الدكلي ، أكت ،   1
 .506عمي عبد الفتاح أبك شرار ، المرجع السابؽ، ص   2
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استحدث ىذا التسييؿ في ظؿ الظركؽ اقتصادية غاية في الصعكبة كاجيت الدكؿ  كقد
منخفضة الدخؿ ، التي عانت مف تدىكر مراكزىا الخارجية كتراجع في نمك لذلؾ يخصص 

تسييؿ التكيؼ الييكمي لتمكيؿ ميزاف المدفكعات ككذلؾ يخصص األغراض زيادة تحرير التجارة 
. الخارجية كاصالح نظاـ الصرؼ 

كتيدؼ لبرامج التكييؼ الييكمي زيادة النمك اإلقتصادم عف طريؽ تراكيز اإلستثمار كزيادتو 
في المشركعات اإلنتاجية كزيادة المدخرات المحمية كتعبئة المكارد الخارجية بجذب االستثمارات 

األجنبية كتعمؿ عمى اطالؽ حكافز اإلنتاج كتحرير األسعار كعمكما يتـ سداد ىذا النكع مف 
كاستكماؿ لتسييؿ التكييؼ الييكمي فقد انشئ في . سنكات ( 10-5 4/1)التسييؿ عمى فترة 

تسييؿ جديد بمكافقة مجمس إدارة الصندكؽ كىك تسييؿ التكييؼ الييكمي  1987ديسمبر 
كىك يثبت األكؿ إال أف  THE STRUCTUREL ADJUSTMENT FACILITYالمعزز  

صؼ العاـ كينتظر مف نصؼ سنكية كالمراجعة في منتالمؤشرات ىنا كالمعايير األداء تككف 
التسييؿ اتخاذ اجراءات شديدة التكيؼ بيدؼ معدؿ النمك بقكية كضع ميزاف  العضك في ىذا

.  سنكات( 10-5 2/1)المدفكعات كيككف سداد ىذا النكع مف القركض 
كأف يدعـ  كتنطكم فكرة ىذيف التسييميف عمى ضركرة التكافؽ بيف عممتي التصحيح كالتنمية

كؿ منيا األخر كاليدؼ العاـ فيك المساعدة قدرات الدكؿ النامية عمى المدفكعات كالمحافظة 
بتحقيؽ التكازف الداخمي كالخارجي بما يتضمف ذلؾ مف تغيير ىيكؿ النشاط اإلقتصادم .عمييا 

 .لتحقيؽ معدالت نمك مرتفعة 



 حاةل صندوق النقد ادلويل: املؤسسات املالية ادلولية 

 

61 

 

 
6   :

ليجد محؿ تسييؿ التمكيؿ التعكيضي الذم كضع بقرار  1988تسييؿ أكت انشئ ىذا اؿ
الذم كاف ىذا األخير يمنح  1963فيفرم  27الصادر ع مجمس اإلدارة في  1477( 6318)

:  عند تطمب الصادرات كىذا التسييؿ لو شقتيف 
لى الشؽ التعكيضي لمكاجية نقض الصادرات كزيادة تكاليؼ استيراد الحبكب التي ترجع إ

. عكامؿ خارجية 
أما الشؽ الثاني فيك متعمؽ بالطكارئ حيث يقدـ تأكيدات لمساعدة العضك الذم يطبؽ برامج 

الصندكؽ ، كذلؾ لمساعدة الجيكد المبذكلة لمتكيؼ في مكاجية الصدمات الخارجية الغير 
صندكؽ فإنو كتجدر اإلشارة إلى أنو عند تحديد حجـ التمكيؿ التعكيضي الذم يقدمو اؿ. المكاتية 

يسترشد في ىذه الحالة بالمعادلة الرياضية لتحديد مدل اإلنخفاض في حصيمة الصادرات عف 
اإلتجاه العاـ المتكسط المدل ليذه الحصيمة كبناء عمى ذلؾ يقرر الصندكؽ حجـ التمكيؿ 

التعكيضي كفي كؿ الحاالت ال يجكز أف يتجاكز المبمغ الذم تسحبو الدكلة الفرؽ بيف حصيمة 
لصادرات المتكقعة في الظركؼ العادية كبيف الحصيمة التي حدثت نتيجة ليذه التقمبات كيجكز ا

مف حصتيا بمكجب ىذا  التسييؿ كيتـ سداد  %95لدكلة العضك أف تقترض ما يصؿ إلى 
سنكات كالجدير بالذكر أف ىذا التسييؿ قد أنشئ بالتعاكف مع (  5 -3.2)خالؿ فترة ما بيف 
بإعتبارىا المسؤكؿ األكؿ عف تحرير التجارة الدكلية ، كىك ما يشير إلى " سكرتارية الجات 

 1ضركرة التعزيز التعاكف بيف المؤسسات اإلقتصادية لمنظاـ اإلقتصادم 

                                                 
 .161-159عادؿ أحمد حشيش ، المرجع السابؽ، ص   1
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7   :

لقد انشئ مجمس إدارة صندكؽ النقد الدكلي األلية النفطية كحساب المعكنة بالقرار رقـ 
كاليدؼ مف ىذه األلية مساعدة الدكؿ األعضاء التي  1974جكاف  13في  4241(  74/ 67)

تكاجو األثار السمبية المترتبة عف إرتفاع أسعار النفط ، كذلؾ في فترة كاف مف المقرر أف تنتيي 
كتنتيي بعد ذلؾ  1976غير اف تمؾ األلية ركجعت كمددت في فيفرم  1976بنياية ديسمبر 

ف صندكؽ النقد الدكلي قد قرر تمكيؿ ذلؾ األلية بأمكاؿ بقترضيا في مام مف نفس السنة ككا
مف دكؿ اخرل أغمبيا منتج لمنفط كمف تمؾ البمداف نذكر تمؾ التي تعيدت أكؿ مرة في جكيمية 

مميارات دكالر تحت تصرؼ صندكؽ النقد الدكلي بيدؼ تمكيؿ  3بكضع حكالي  1974
كتمؾ البمداف المتعاىدة ىي أبك ظبي ، . أللية مساعدة الدكؿ التي تريد اإلستفادة مف تمؾ ا

  1السعكدية ، كندا ، إيراف ، الككيت ، ليبيا ، عماف ، كفنزكيال
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يسعى صندكؽ النقد الدكلي باعتباره مؤسسة نقدية دكلية إلى استقرار النظاـ النقدم 
كفي ظؿ تفاقـ المشاكؿ . كالمالي العالمي مف خالؿ مجمكعة مف األىداؼ كاإلجراءات 

كالعقبات التي باتت تيدد اإلستقرار  المالي كالنقدم العالمي تحكؿ دكر الصندكؽ مف التركيز 
استقرار أسعار الصرؼ كعالج المؤقت في ميزاف المدفكعات إلى التركيز عمى السياسات عمى 

المكجية لمساعدة الدكؿ النامية في انجاز عممية اإلصالح اإلقتصادم كذلؾ في إطارىا يطمؽ 
يعني التزاـ الدكلة العضك التي تمجأالى طمب تسييالتو   « condionaly »عميو قاعدة الشرطية 

 .مجمكعة مف اإلجراءات التي تضمف تحسيف معدالت األداء اإلقتصادم كمساعدتو ب
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أف معني برنامج التعديؿ الييكمي ىك مجمكعة مف السياسات اإلقتصادية التي تيدؼ إلى 
بنؾ العالمي اإلصالحات اإلقتصادية ضمف برنامج مسطر مف طرؼ صندكؽ النقد الدكلي كاؿ

كتقـك ىذه السياسات عمى الحد مف الطمب اإلجتماعي بتقميص الكاردات كرفع األسعار لتقميص 
العجز الخارجي ، ككذلؾ تعديؿ السياسيات المالية المنعكسة عمى التضخـ كعجز ميزاف 

المدفكعات كالمكجكدات الخارجية الصافية لمنظاـ المصرفي كما أف ىذه السياسات تيدؼ إلى 
تعادة التكازف في االقتصاديات الكمية مف خالؿ السياسات النقدية كالمالية كتمؾ المتعمقة اس

بأسعار الصرؼ كالدخؿ كىذا سعيا كراء تخفيض اإلنفاؽ مع تكجييو نحك األنشطة التي تخفؽ 
كفرة في النقد األجنبي ، كما بيدؼ التي تقميص العجز الخارجي كالحفاظ عمى معدؿ نمك معيف 

. الصادرات كتنمية الصناعة كالزراعة لزيادة 

أف صندكؽ النقد الدكلي يستمد في كضع سياسات التعديؿ الييكؿ إلى مجمكعة مف 
منيا دراسة التحميمي النقدم لميزاف  1957األسس النظرية كخاصة الدراسات التي قاـ بيا بكالؾ 

مة الرأسمالية في السبعينات الجدكؿ الفكرم الذم انتيجتو حكؿ أسبيا إف الالز 1المدفكعات
الرككد ، ىذا الجدكؿ أفرز تيارا فكريا جديد في المنظكمة .كتفسير ظكاىرىا بما فييا التضخـ 

عمى رأسو اإلقتصادم مميتكف « Monétarisme »الرأسمالية كىك ما بطمؽ عميو التيار النقدم 
ضمف المدرسة الني كالسيكية كيحمؿ المبادئ العامة لمنظاـ  فريد ماف كىك تيار يندمج

الرأسمالي مف حيث اإلقتصادية كتقميص دكر الدكلة في النشاط اإلقتصادم كاالعتماد عمى 
العرض كأعطى الميمة كبيرة لمنقكد في تغيير كعالج التضخـ كىكما أدل الى تبني  اقتصاديات 

 الدكلي التي تيدؼ إلى معالجة اإلختالفات في تكازف السياسة اإلصالحية مف قبؿ صندكؽ النقد 
اإلقتصاد الكمي داخميا كخارجيا كالكصكؿ إلى معدالت النمك العالمية مع تخفيؽ 

 .اإلستقرار اإلقتصادم 

                                                 
جاؾ ج بكالؾ، ترجمة أحمد منيب، البنؾ الدكلي ك صندكؽ النقد الدكلي، عالقة متغيرة ، الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية  -1

. 79، ص 2001، مصر، الطبعة األكلى ، 
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كما يرجع صندكؽ النقد الدكلي لمضمكف سياسات التصحيح الى دراسة اإلحتالالت التي تكاجو 
:  إلى نكعيف  مكازيف المدفكعات كالتي يقسميا

قصيرة األجؿ كيمكف تصحيحو في مدة ال تتصدل أما الثاني فيك  االختالؿاألكؿ كىك  -
كتراكـ كبير لممديكنية  االقتصادمطكيؿ األجؿ الذم يعكس كجكد عكائؽ ىيكمية لمنمك  االختالؿ

طة أك الخارجية بحيث ال يمكف الرجكع إلى الحالة التكازنية إال في إطار انتياج سياسة متكس
طكيمة االجؿ كيالحظ أف صندكؽ النقد الدكلي يعالج النكع األكؿ مف اإلختالالت عف طريؽ 

سياسة جانب الطمب أك ما يسمى سياسات التثبيث اإلقتصادية أك سياسات اإلستقرار 
اإلقتصادم  كيعالج النكع الثاني مف اإلختالالت عف طريؽ سياسات جانب العرض اك مايسمى 

يؿ الييكمية  السياسات التعد
ف مف أىـ محاكر اإلصالح الييكمي  :  كا 

1  :
كذلؾ بتخفيض النفقات الجارية لمحككمات لمتخفيض مف إجراء تعبئة المكارد العمكمية 

كاستعماليا بطرؽ مثمى في تغطية االلتزامات العمكمية كتجميد االجكر كالمرتبات ، تخفيض مف 
ع العاـ ، تغيير سياسة التشغيؿ المطبقة كما يجب تجميد كؿ أنكاع اإلعانات عدد عماؿ القطا

عطاء اإلىتماـ باالستثمارات العائدية كالجديدة كاالبتعاد عف  كالدعـ لممكارد الغذائية كالطاقة كا 
آليات التمكيؿ الداخمي كاجراء إصالح لمنظاـ الضريبي مع تطبيؽ الضريبة عمى الدخؿ 

كر كزيادة اإلشتراكات المكجية إلى الضماف اإلجتماعي ، رفع الضرائب اإلجمالي عمى األج
عمى دخكؿ المؤسسات كتغيير قيمة الضرائب عمى األرباح مما يناسب كاإلصالحات العامة كما 

يجب رفع الضرائب العقارية كالمالؾ المدنية ، رفع الرسـك عمى المنتكجات البتركلية كعمى 
خفيض أك حذؼ بعض رسـك االستيراد كما يجب تطكير ادارة مختمؼ المبيعات مع تشجيع الت

. الضرائب لتعبئة المكارد أكثر 
كما نيدؼ سياسة صندكؽ النقد الدكلي الى تحسيف األداء اإلقتصادم لممؤسسات العمكمية 

عطاء االكلكية لمقطاع الخاص باعتباره صاحب الكفاءة  بتزكيد انتاحيا كىيكؿ أسعارىا كا 
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تخداـ المكارد كذلؾ عف طريؽ تصفية كغمؽ المؤسسات العاجزة أك نكعيتيا أك اإلقتصادية في اس
فتح رأسماليا إلى المشاركة الخاصة في أسياميا كتحسيف مقاييس التسيير كالمراقبة العامة الف 
المؤسسات التابعة لمقطاع العاـ تتميز بالعجز العاـ كعميو البد مف أحداث التغييرات العميقة مف 

ة كخكصصة كتصفية المؤسسات المفمسة كتقميص تدخؿ الدكلة في األنشطة اإلنتاجية االستقاللي
 1كتسييد الدعـ ليا

2  :
مف مميزات اقتصاديات الدكؿ التي تعاني مف اختالفات ىيكمية كجكد نظاـ تشريعي 

إلصالحات لذلؾ فإف برنامج كتنظيمي لمنظاـ المالي ال يتماشى مع التطكرات المرفقة لسياسة ا
التعديؿ الييكمي يحتكم عمى تعبئة مذخرات المجتمع كتكجيييا نحك أكثر أنكاع اإلستثمار 
كخاصة اإلستثمارات الخاصة كالمحمية كاألجنبية النكافؽ بيف تحرير القطاع المالي كأدكات 

محمية كاألجنبية مف المراقبة النقدية كذلؾ مجمكعة مف التشريعات تنظـ حركة رؤكس األمكاؿ اؿ
دخاؿ اصالحات عصرية بحيث  أجؿ اإلشيار األجنبي كتحسيف نظاـ األجيزة المصرفية كا 
يخمؼ ميكانيزمات تحكيمية جديدة تتماشى كمقياس العالمية عمى أف ىذه اإلصالحات تمس 
مة االستقاللية الذاتية لمبنكؾ المركزية مع تعزيز المنافسة في النظاـ المصرفي كاستخداـ أنظ

جديدة متطكرة األسكاؽ الماؿ كاألكراؽ المالية الف ىذه    تؤثر عمى النشاط االقتصادم مف 
.  2خالؿ خمؽ السيكلة النقدية

3  :
أف المحكر األساسي لسياسات التعديؿ الييكمي ىك نظاـ ميزاف المدفكعات كسجؿ ككامؿ 

ميف في بمد معيف كالمقيميف في بقية دكؿ العالـ خالؿ الصفقات اإلقتصادية التي تتـ بيف المقي
فترة زمنية معينة ىي سنة في العادة كما تقصد بالتكازف اإلقتصادم لميزاف المدفكعات الحالة 

                                                 
،  1996-1995بية، عمي حافظ منصكر أحمد الصفقي، النقكد ك البنكؾ ك العالقات االقتصادية الدكلية، دار الثقافة العر - 1

. 375ص 
 

.375عمي  حافظ منصكر أحمد الصفقي، المرجع السابؽ ، ص  - 2
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تتكافأفي طميا اإليرادات التي تتحصؿ لمدكلة عف صادراتيا مف السمع كالخدمات "التي 
خؿ مع المدفكعات الناشئة عف كارداتيا مف السمع كالتحكيالت الرأسمالية طكيمة األجؿ إلى الدا

 1" كالخدمات كالتحكيالت الرأسمالية طكيمة االجؿ غمى الخارج 
كاف العجز في ميزاف المدفكعات يعني أف الدكلة تككف مدينة لمخارج بمقدراف ذلؾ العجز كبذلؾ 

فقداف لقيمة البمد  ىي في تبيعو  لغيرىا باستمرار كليذا العجز أثار اقتصادية كاجتماعية مف
المديف انخفاض الطمب عمى عممتيا ، ضعفيا بيف الدكؿ انييار السمعة اإلقتصادية بيف 
المؤسسات المالية كالدكلية كؿ ىذه اآلثار ليا انعكاسات عمى التنمية االقتصادية حجـ 

لمالية إلخ ، نتيجة تغطية العجز عف طريؽ المكارد ا.......اإلستثمار زيادة معدالت البطالة 
في الميزاف المدفكعات يتطمب اجراء تغيرات في نظاـ األسعار  االختالؿالخارجية إف تصحيح 

كنظاـ الصرؼ احتياطات الصرؼ ، كتغيير السمكؾ االستيالكي كتحسيف منظكمة القكانيف 
. لتسيير كىيكمة المؤسسات

                                                 
1
 1992132
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4  :

م قيادة اإلقتصادية فمف بيف شركط صندكؽ النقد كيتـ ىذا اإلعتبار السعر أداة أساسية ؼ
الدكلي الكصكؿ الى أسعار تنافسية حقيقية مف خالؿ تحريرىا داخميا كخارجيا عمى أف تككف 

األسعار العالمية ىي المرجعية ليذه األسعار كاف األغمبية الدكؿ النامية تعاؼ مف ظاىرة الدعـ 
المباشر أك السمع الكسطية لذلؾ فإف برنامج الكامؿ أك الجزئي بكثير مف مكاد اإلستيالؾ 

التعديؿ الييكمي يكصي برفع الدعـ األسعار المنتكجات الطاقكية كالتخفض التدريجي لإلعانات 
المفتكحة األسعار السمع كالخدمات كالغاء كؿ أشكاؿ الدعـ المباشر أك الغير المباشر كذلؾ 

 1.صالت كاالتصاالت تحرير أسعار الخدمات كخاصة في مجاؿ النقؿ كالمكا
 5  :

اف تسكية سعر الصرؼ ىي كاحدة مف أىـ المعايير األساسية لبرنامج التعديؿ الييكمي 
 7.3كالبحث عف التكازف الخارجي الذم تطمب منة السمطات العمكمية تخفض قيمة  الدينار ب 

:  مج األىداؼ التالية في أفريؿ كقد حدد ىذا البرنا % 40.1ك 1994في مارس 
إنشاء سكؽ ما بيف البنكؾ لمعممة الصعبة مف شأنو أف يسمح لمبنكؾ التجارية بعرض  -

 1996العممة الصعبة بحرية لصالح زبائنيا كما ثـ إلغاء نظاـ الحصص في جانفي 
 .كذلؾ الخطكة األكلى في اتجاه نظاـ تعميـ الصرؼ 

ف السعر الرسمي كالسعر المكازم تخفيض سعر الصرؼ لتصنيؼ الفجكة القائمة بي -
 2كيساعد ذلؾ في تقميص المجكء الى السكؽ السكداء 

 
 
 

                                                 
. 193، ص  1996كمة لمنشر، افريؿ اليادم خالدم، المرأة الكاشفة لصندكؽ النقد الدكلي، دار الو.د - 1
محمد راتكؿ، تحكالت االقتصاد الجزائرم، سياسة التعديؿ الييكمي كمدل انعكاساتو عمى المعامالت الخارجية، مجمة  - 2

.52، ص 2001، مصر، 23البحكث االقتصادية العربية، العدد 
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1 :
في المجمس المحافظيف  كىي عضك 1963انضمت الجزائر غمى صندكؽ النقد الدكلي 

كبمجنة األربعة كالعشريف التي تعد التي تعد مثابة نقابة داخؿ الصندكؽ كقد استخدمت الجزائر 
استخدمت القسط  1988في العديد مف المرات عمميات الحقكؽ السحب الخاصة كفي سنة 

كما أنيا  اإلحتياطي بالصندكؽ نتيجة األزمة اإلقتصادية كاالجتماعية التي عرفتيا الجزائر
استعممت اإلقساط الكبير كعميو كانت ىناؾ عدة اتفاقيات بيف الحككمات الجزائرية كىيئة 

الصندكؽ النقد الدكلي سكاء في اطار سياسة التثبيت اإلقتصادم  كفي إطار سياسات التعديؿ 
اقـ إف لجكء الجزائر إلى ىيئة الصندكؽ النقد الدكلي كالكضكح لشركطو جاء نتيجة تؼ 1الييكمي

:  مديكنية الخارجية كماترتب عنيا مف آثار عمى السياسة العامة لمتنظيـ اإلقتصادية مثؿ 
انخفاض النمك  -
 تعطيؿ اإلنتاج  -
 زيادة البطالة  -

كغيرىا إال أف مدة مختمؼ اإلتفاقيات قصيرة . زيادة الديكف الداخمية لممؤسسات العمكمية  -
المكجكدة خاصة مف اجؿ اإلستقرار اإلقتصادم إال  المدل   غالبا ما كانت سنة لـ تاتي بثمارىا

مف األسعار الخاصة بكؿ فركع  75انو قد تحققت بعض اإلنجازات مثؿ تحرير أكثر مف 
كخاصة المكاد الغذائية إلى جانب  1992النشاط اإلقتصادم كامتد ذلؾ غمى غاية جكيمية 

مة لمتجارة الخارجية كالداخمية منيا الخاصة كالمنظ 2المكاد الكمالية كاصدار بعض التشريعات
كحركة رؤكس األمكاؿ كتنظيـ الجمارؾ كتشجيع اإلستثمار الخارجي كفتح المنافسة األجنبية في 

بدات تظير اإلختالالت الييكمية في اإلقتصاد  1992مجاؿ المحركقات إال أف ابتداء مف سنة 
المحمي نتيجة الدعـ مف اجمالي الناتج   %2الجزائرم حيث زاد اإلستيالؾ الحككمي ب 

                                                 
 .193اليادم خالدم، المرجع السابؽ، ص .د - 1
المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية، قانكف الرسـ  169-91، المرسـك  1990مام  22مؤرخ في اؿ 145-90القانكف  - 2

. الخاص باالستثمار الخارجي 1991المؤرخ في ديسمبر  21-91عمى القيمة المضافة ، قانكف 
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مف اجمالي الناتج المحمي خالؿ الفترة  %5الحككمي لمسمع اإلستيالكية األساسية التي شكمت 
مما ادل بالجزائر إلى اصدار النقد لتغطية العجز في ميزانية الدكلة كمنيا  1993 -1992

النقدية بحكالي تغيير مقدار التضخـ مما أدل إلى تغيير قيمة الدينار بسبب ارتفاع في الكتمة 
كقد ساىـ االنخفاض الحاد األسعار  % 23.2كما أف نسبة البطالة كصمت إلى  21.2%

المحركقات في إحداث أثار عمى ميزاف المدفكعات الف االقتصاد الجزائرم يعتمد بالدرجة 
األكلى عمى الصادرات مف المحركقات مما زادت أعباء الديكف الخارجية كخدمة الديف الذم بمغ 

كؿ ىذه  المشاكؿ أدت بالجزائر  1992في سنة  %76بعد ما كاف   1993سنة  86%
: باإلستنجاد بصندكؽ النقد الدكلي كالرضكخ مرة أخرل لشرطة عمى أف تككف اإلتفاقية شرطيف 
األكؿ كمدة الزمنية غالبا سنة كىي تدخؿ في إطار اإلتفاؽ الثالث لالستقرار االقتصادم أك 

تصادم كاالتفاؽ الثاني كتككف مدة أطكؿ في إطار سياسة التعديؿ الييكمي مايسمى بالتثبيت االؽ
حيث كضعت الجزائر في إطار االتفاؽ التثبيت االقتصادم إستراتيجية تمثمث في تحقيؽ 

خالؿ سنة   6%ك %3التكازنات الداخمية كالخارجية برفع النمك الناتج الداخمي الخاـ بيف 
خـ كذلؾ باستخداـ إعادة تكازف األسعار كمراجعتيا كمنو تحقيؽ معدؿ التض 1994-1995

الخاص األجنبي كالمحمي  كترسيخ قكاعد اقتصاد السكؽ كتشجيع اإلستثمار.كرفع الدعـ عنيا 
عادة  مع تعميؽ اإلصالحات الييكمية اإلقتصاد الكطني كمنيا إعادة ىيكمة مؤسسات الدكلة كا 

عطاء أكلية لبعض القطاعات  كاإلسراع في اإلصالحات مع تحرير التجارة تجديد دكر الدكلة كا 
. الخارجية كتنكع الصادرات خارج مجاؿ قطاع المحركقات 

 731.5كعميو كافؽ صندكؽ النقد الدكلي عمى ىذه اإلستراتيجية بمنحة مساعدة مالية مقدرة ب 
كتخصيص أكثر مف مميار لدعـ برنامج التعديؿ الييكمي ، مما   1مميكف حقكؽ السحب الخاصة

دل بالجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالية العالمية كتمت ابراـ عدة اتفاقيات مف اجؿ أ
.  1995كينتيي في مارس  1994إعادة جدكؿ ديكنيا حسب الجدكؿ الزمني يبدأ 

                                                 
1
 www.fmi.org, bulletin du FMI , l’aboutissement des réformes en Algérie. 

http://www.fmi.org/


 

- 72 - 

 

أما الكصفة التي قدمت لمجزائر التي تندرج ضمف اإلتفاقية التي ابرمت بيف الحككمة الجزائرية  
بعد أف تـ التقارب مف اجؿ إعادة التكازنات  1995دكلي كذلؾ في مام كصندكؽ النقد اؿ

عداد برنامج نمكذجي مما سمح لمجزائر  كالنيكض بعدالت النمك كتخفيض معدالت التضخـ كا 
مميار دكالر مف اجؿ دعـ اإلصالحات الييكمية المبرمجة عمى  1.70باالستفادة مف قرض ب 

 1.سنكات مف الفائدة 5سنكات مع اإلعفاء لمدة  10المدل المتكسط يتـ التسديد عمى مدل 
عندما يمنح صندكؽ النقد   : 2

الدكلي التشكيالت المالية كخاصة إلى الدكؿ النامية يشترط اتباع سياسات معنية لإلصالح في 
مف بيف الدكؿ الجزائر  2تجارة الدكلية كغيرىامجاالت متعددة منيا تحرير األسعار كتحرير اؿ

التي أخذت عمى عاتقيا بعض اإلصالحات خالؿ مرحمة تطبيؽ برنامج التعديؿ الييكمي نذكر 
:  منيا 

   :
أف االنتقاؿ مف اقتصاد المكجة إلى اقتصاد السكؽ جعؿ الجزائر تقدر إدخاؿ تغيرات جذرية 

:  لمالية كقد اتخذت اإلجراءات التالية عمى المنظكمة ا
إعادة التكازف النبي لألسعار مف خالؿ تخفيض قيمة الدينار   -
 1997تكسيع كعاء الرسـك عمى القيمة المضافة كخاصة عمى المنتكجات البتركلية سنة  -

بالنظر إلى تكحيد  %33إلى  %5مع رفع الضريبة عمى األرباح المعاد استثماره مف 
بة الشركات إلغاء كؿ اإلعفاءات عمى الضريبة عمى الفكائد المحصؿ ازدكاجية ضرم

 عمييا مف سندات الخزينة 
 إلغاء إعانات اإلستيالؾ كاتباع سياسة نقدية محكمة  -
  1996فحص جميع اإلنفاقات العامة بالتعاكف مع البنؾ العالمي مف سنة  -

                                                 
1
  le journal le matin, N° 1053 du 20/06/1995, page 04  
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ف تقميص النفقات جعؿ العجز الكمي لمخزينة ينتقؿ مف  مف الناتج الدكاىي الخاـ   %8.7كا 
  1997لسنة  %2.4إلى  1993لسنة 

دج   1200استبداؿ عالكة البطالة بنظاـ ذكمنفعة حددت قيمتيا ب -
لغاء تعكيضات التسريح   1إنشاء الصندكؽ الكطني لمتاميف عف البطالة كا 

  :
تعمقة بأسعار الفائدة أم تكاليؼ إرتكز بناء التعديؿ في ىذا الجانب عمى اإلجراءات الـ

:  النقكد إضافة إلى تنظيـ القطاع المالي حيث تـ تحديد األىداؼ التالية 
التطيير الكمي االقتصاد مف خالؿ نظاـ جديد   -
مع  %5إنشاء سقؼ معدؿ المديكنية البنكي ككضع سقؼ ليامش البنؾ يصؿ إلى  -

كية كاحتياطات تعكيضية حتى عمى الكدائع البف %3إنشاء معامؿ احتياط اجبارم ب 
 سنكيا مع مراقبة الحسابات البنكية التجارية العمكمية بالتعاكف مع البنؾ الدكلي  11%

الحد مف تمكيؿ المؤسسسات العمكمية مف الخزينة العامة كحث ىذه المؤسسات عمى رفع  -
 رأسماليا مف المكارد لدل البنكؾ 

دة لديكف البنؾ المركزم كسندات الخزينة تنمية السكؽ النقدية كذلؾ بكضع نظاـ مزام -
عادة رأسماؿ البنكؾ التجارية كذلؾ مف خالؿ السماح  كنظاـ عمميات السكؽ المفتكح كا 

   Union bank ,citibankلمشركات بالمساىمة كقد تـ إنشاء عدة بنكؾ خاصة منيا 
 

بشكؿ اصالح القطاع البنكي كذلؾ بإنشاء مجمكعة مف المؤسسات الجديدة لتستجيب  -
أفضؿ اإلحتياطات الخاصة لبعض القطاعات منيا إعادة ىيكمة الصندكؽ الكطني 

دماجو في النظاـ البنكي كتأسيس عدد مف الييئات المالية الجديدة  لمتكفير كاالحتياط كا 
التي مف شأنيا أف تدعـ اإلمكانيات تحكيؿ نشاطات البناء ككذلؾ شركة ضماف العقارم 

 .مئنناىدفيا جعؿ البنكؾ أكثر إط

                                                 
1
 - rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A.S Bulletin officiel N° 06, Douzième session 
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في منح قركض السكف كصندكؽ الضماف كالكفالة التعاكنية لمشرطية العقارية كمشركع إنشاء 
الشركات استثمارية مع العربية السعكدية كاإلمارات العربية ككذلؾ إنشاء صندكؽ المشاركة 

الفالحية كجمعية البنكؾ كالمؤسسات المالية حيث تيتـ ىذه الجمعية بالتخطيط مف اجؿ تطكير 
.  1996لكظيفة البنكية كتـ التحضير  إلنشاء سكؽ مالية ابتداء مف سنة ا

بدأت الجزائر في تحرير معظـ األسعار الفالحية الكسيطة كمكاد البناء ، كما الغيت 
 : ىكامش الربح المؤقتة لجميع األسعار ماعدا خمس مكاد 

  1994األدكية في سنة السكر ، الحبكب ، الزيت ، المكاـز المدرسية ك
لغاء تقنيف  1995أما في سنة  لغاء مراقبة ىكامش الربح كا  تـ إلغاء مراقبة ىكامش الربح كا 

أسعار السكر كالحبكب عدا القمح ، كالزيت كاألدكات المدرسية كعمى ىذا األساس نجد أف بيف 
تماشيا مع   % 200ارتفعت أسعار المنتكجات الغذائية البتركلية إلى ما يقرب  1996 -1994

 1.كاف يسكدىا نظاـ األسعار المدعمة 1994األسعار العالمية بعدما كانت ىذه المنتكجات قبؿ 
  :

إف تسكية سعر الصرؼ مف اىـ معايير االساسية لبرنامج التعديؿ الييكمي حيث ركزت الجزائر  
التجارة الخارجية إلغاء إحتكار الدكلة اىتماميا عمى حرية دخكؿ العممة الصعبة لتمكيؿ صفقات 

لعممية إستيراد المكاد اإلستراتيجية إلى جانب تشجيع القركض مف أجؿ اإلستيراد في متناكؿ 
المتعامميف اإلقتصاد بيف الخكاص كمف أىـ اإلجراءات المتخذة في سبيؿ تطكير التجارة 

:  الخارجية ما يمي 
فيض سعر الدينار بالنسبة لمدكؿ بيف أفريؿ اإلجراءات الخاصة بنظاـ الصرؼ كذلؾ بتخ -

نشاء مكاتب لمصرؼ ككضع سياسة مف شأنيا ضماف  %50سنة  1994كسبتمبر  كا 
المنافسة الخارجية كانشاء نظاـ جديد لمحصص بيف بنؾ الجزائر كالبنكؾ التجارية  

 اإلجراءات الخاصة بتحرير التجارة كالمدفكعات الخارجية كمنيا إلغاء كؿ اشكاؿ منع -
التصدير باستثناء تمؾ المكاد التي ليا قيمة تاريخية ك أثرية ك إلغاء قائمة المكاد 

                                                 
. الصادرة مف مصالح كزارة المالية 18/08/1992المؤرخة في  625التعميمة رقـ  - 1
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ـ مع تحرير كاردات العتاد 1994الممنكعة مف االستيراد التي حددتيا الجزائر في أفريؿ 
الميني ك الصناعي الغير الجديد ك عدـ تحديد قيمة المالية القرض المكجو الستيراد سمع 

التعميـ، تحكيؿ األجكر، نفقات اإلشيار، التداكم )ص الدفع لنفقات التجييز مع ترخي
مع تفكيض مف قبؿ بنؾ الجزائر ك تحديد سقؼ الدفع ك تخفيض المعدؿ ( بالخارج

 45إلى  % 50ـ ك مف 1996سنة  %50إلى  %60األعظمي لحقكؽ الجمركية مف 
 .1997في سنة  %

 :
ىناؾ إجراءات أخرل صاحبت برنامج التعديؿ الييكمي تيدؼ إلى ترقية القطاع الخاص  

مف جية ك إدخاؿ إصالحات عمى المؤسسات العمكمية إذ أف تشجيع االستثمار الخاص 
ـ ك ذلؾ بالسماح بالمشاركة 1994تبنتيا الجزائر مف خالؿ قانكف المالية التكميمي لسنة 

لتجارية مع الترخيص ك مساىمة الخكاص في رأس ماؿ المؤسسات األجنبية في البنكؾ ا
ثـ كسعت ىذه المساىمة ك أصبحت غير محدكدة مف  % 49العمكمية ك ىذا في حدكد 
. 1خالؿ قانكف الخكصصة

ـ مدعما مف طرؼ البنؾ العالمي 1996بينما أكؿ برنامج لعممية الخكصصة كاف في أبريؿ 
م مجاؿ الخدمات، ك لقد لعب إصالح مؤسسة عمكمية محمية ؼ 200ك خصصت 

المؤسسات العمكمية دكرا ىاما حيث انتقمت مف نظاـ صناديؽ المساىمة إلى نظاـ آخر إلى 
. 2شركات قابضة عمكمية

  :
مف بيف البرامج المكصكؼ لمجزائر ىك االىتماـ بيذا القطاع ك يتجمى ذلؾ مف خالؿ  

:   3لذم ييدؼ إلىـ ك ا1997برنامج الحككمة لسنة 

                                                 
 .المتعمؽ بخكصصة المؤسسات العمكمية 26/08/1995المؤرخ في  22-95مرسـك تنفيذم رقـ  - 1
 .المتعمؽ بالشركات القابضة 27/09/1995المؤرخ في  55-95كف ةالقاف - 2
. 88ص  –الحككمة  -1997أكت  17برنامج الحككمة المكافؽ عميو مف ذرؼ المجمس الشعبي الكطني يـك  - 3
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إعادة النظر في تسيير القطاع مف خالؿ تطيير النزاعات الفالحية ك تسكيتيا ك إصدار  -1
قانكف التكجيو العقارم ك المحافظة عمى األراضي الرعكية ك تشجيع نسبتيا ك األخذ 

بعيف اإلعتبار حؽ االنتفاع لمربي المكاشي ك إعطاء تسييرىا لمجماعات المحمية 
. 1ظمات المينية مع تشجيع استغالؿ األراضي الفالحية التابعة لمخكاصبمشاركة المف

تنشيط اإلنتاج الفالحي ك ذلؾ مف خالؿ استخداـ مقاييس تقنية حديثة في الزراعة  -2
تتكيؼ مع الظركؼ المناخية ك الفالحية ك ىذا بتبني مجمكعة مف البرامج ك التطكر 

ك القركض، البيع اإليجارم ك ترقية الميداني لالستثمار الفالحي عف طريؽ التعاكف 
الجانب الميني الفالحي ك حماية مداخيؿ فالحية مع تحسيف الخدمات الفالحية بترقية 
التشاكر ك المنظمات العممية ك ذلؾ بالتحكـ في قدرات المراقبة ك التمكيف ك تطكير 

 .قدرات التخزيف ك اإلبداع ك االبتكار
ف طريؽ تثميف المكارد ك الحفاظ عمى األكساط العمؿ عمى التنمية الدائمة ك ذلؾ ع -3

الطبيعية ألف الجزائر مناخيا جاؼ ك عمييا اختيار ما يناسب ىذه البيئة حتى يتـ تطكير 
المنتجات الفالحية ك االستغالؿ األمثؿ لإلمكانيات المتكفرة ك تجاكز معدالت المردكدية 

 .الضعيفة في اإلنتاج الفالحي
  :

ح ىذا القطاع يستمـ مجمكعة مف اإلجراءات ك ذلؾ مف أجؿ تحسيف الكضع إف إصال 
ـ خصكصا 1996االجتماعي لمفرد الجزائرم ك قد كضعت الجزائر استراتيجية كطنية لمسكف 

في مجاالت التعمير ك العقار ك التمكيؿ فالتعمير ىك استكماؿ المنظكمة التشريعية الخاصة 
يئة العمرانية ك ذلؾ مف خالؿ إقرار الحقيقة االقتصادية ك بتسيير قطاع العقار القابؿ لمتو

الشفافية في المعامالت العقارية ك تعييف األراضي القابمة لمتييئة العمرانية ك استكماؿ إعداد 
كما أف إعادة  1997خطة تستكمؿ قبؿ نياية  300منيا  2خطة 600خطط التييئة المقدرة 

لقطاعات المييأة مف الناحية العمرانية ك ترقية ىيكمة مناطؽ السكف المؤقتة ك تييئة ا
                                                 

الذم يعدؿ كيتمـ القانكف العقارم 25/09/1995األمر المؤرخ في  - 1
. 119برنامج الحككمة، المرجع السابؽ، ص - 2
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السكنات المبنية مع تعزيز الرقابة عمى البناءات غير الشرعية تمؾ ىي اإلصالحات التي 
أدخمت عمى مستكل المنظكمة المالية مف تشجيع االستثمار الخاص ك تنظيـ السكؽ العقارم 

السكف باإلضافة إلى إنشاء مع تحكيؿ الصندكؽ الكطني لمتكفير ك االحتياط إلى بنؾ 
صندكؽ لمتخفيؼ مف قيكد المتعامميف أماـ التمكيؿ العمكمي ك يسمى بصندكؽ ضماف 

. 1الصفقات العمكمية

ؿ إذا كاف مياـ التعديؿ الييكمي ىي تصميح االختالالت االقتصادية المختمفة مف أج 
النيكض بسياسة التنمية االقتصادية ك اإلنعاش االقتصادم ك إف تطبيؽ برنامج التعديؿ 
الييكمي لمدة أربع سنكات في الجزائر أعطى سياسة اقتصادية جيدة لكنو لـ يعط سياسة 

:  تنمكية دائمة حيث كانت نتائجو عمى النحك التالي

1-  :
ك كاف  1997إلى  1994نقطة مف سنة  11إف مؤشر االنتاج االقتصادم تقمص بحكالي 

نقطة، حيث سجؿ تحسف مؤقت في قطاعيف، قطاع  21االنتاج الحرفي التقميدم قد تقمص ب 
لمؤشر نجد أف قطاع الصناعة  1989الطاقة ك المحركقات ك قطاع البناء ك إذا أخذنا سنة 

ك ذلؾ نتيجة المنافسة مف القطاع  1997نقطة سنة  53ب  الجمكد ك األحذية انخفضت
الخاص ك خاصة أف الجزائر تعيدت بفتح أسكاقيا لممنتكج الخاص الداخمي ك الخارجي ك 

. تسييؿ عممية االستيراد ك التصدير
حيث  1997ك  1989بيف سنة  % 50قد انخفض إنتاج القطاع الصناعي بنسبة  

مما أدل إلى تعطيؿ نسبة كبيرة مف  % 30ك ىي  1997ك  1994سجمت أكبر نسبة بيف 
اآلالت االنتاجية ك منيا العمؿ عمى تخفيض الديكف ك تكقفيا نيائيا ك ىك ىدؼ التعديؿ 

 % 1.4الييكمي، أما معدؿ نمك االنتاج اصناعي في فترة التعديؿ الييكمي كاف سمبيا بنسبة 

                                                 
رمزم زكي، التضخـ ك التكيؼ الييكمي في الدكلة النامية، دار المستقبؿ العربي لمنشر ك التكزيع، القاىرة، الطبعة األكلى،  - 1

.177، صفحة 1996
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ك ىذا راجع إلى عدـ  1996ة في سف % 8.7ك قد كاصؿ في التدىكر حتى بمغ  1995سنة 
تأقمـ المؤسسات الصناعية مع البرنامج المطبؽ، لكف انعكاسات ىذه اإلجراءات بدأت تظير مع 

ك نجد أف صناعة الحديد ك الصمب ك الصناعات الميكانيكية ك الكيربائية تتحمؿ  1997مطمع 
ر إلى أف رغـ ىذا القسط األكبر مف ىذا التقيقر نظرا لكزنيا في ميداف الصناعة كما نشي

ـ، أما نمكه 1997مف األىداؼ التي سطرىا لسنة  % 80التدىكر فإف القطاع الصناعي حقؽ 
ك نتيجة لتحسف كضعية الفركع الصناعية المتعمقة بقطاع الكيمياء، الصيدلة،  %5.2قدر بػ

زراعية ك قطاع الصناعات الغذائية اؿ % 14.3، الكيرباء، اإللكتركنيؾ بػ  % 34.2األسمدة بػ 
 1.% 4.6ك قطاع مكاد البناء ك الزجاج بػ % 11.3بػ 

2-  :
إف برنامج التعديؿ الييكمي ييدؼ إلى رفع حماية الدكلة لممؤسسات العمكمية ك بالتالي كاف 
الزما عمى المؤسسات االقتصادية التكيؼ مع المحيط الجديد كتحديد األسعار، نسبة الفائدة، 

مميار دينار  90سة ك غيرىا، حيث أف المؤسسات االقتصادية العمكمية انتقؿ عجزىا مف المناؼ
 3.4مف رقـ األعماؿ، أم متكسط  % 28إم تمثؿ  1996مميار سنة  113إلى  1995لسنة 

مف االيرادات ك بالتالي كاف الزما إعادة ىيكمة خزينة المؤسسات ك لدينا حاالت تبيف حالة 
:  كمية ك ىي كالتاليخزينة المؤسسات العـ

القطاع الكحيد الذم لو إمكانيات تكفير سيكلة نقدية ك خزينة إيجابية ىك قطاع البناء ك ذلؾ -
نتيجة تحديد سعر تكازف األسمنت في السكؽ رغـ كجكد األسمنت األجنبي مما أدل إلى كجكد 

. أرباح بيذا القطاع
إلى غاية  1996ف خزينة سنة قطاع الصناعات الغذائية الزراعية استطاع أف يعدؿ ـ-

 .1998السداسي األكؿ لسنة 
تحسيف حاالت قطاعات الصيدلة ك الكيمياء ك األسمدة ك المكاد الكيمياء بداية مف السداسي -

 ..األكؿ سنة 

                                                 
1
 - CNES l’Apport sur la conjoncture du 1

er
 semestre 1996, page 10.  
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مف رقـ  0.6كؿ القطاعات األخرل ليا عجز في ميزانيتيا تقدر حسب خبراء الصناعة بػ -
 .أعماليا

ات أثر بطريقة مباشرة عمى االنتاج ك التسيير ك خاصة فيما يخص إف عجز ميزانية المؤسس
زيادة التكاليؼ المصرفية ك ىذا ما جعؿ المؤسسات تستنجد بالبنكؾ مف أجؿ االقتراض إال أف 

ىذا الطمب لـ يكف لو الصدل اإليجابي مف قبؿ المؤسسات المالية الجزائرية ك ىذا راجع 
نقد الدكلي القاضي بعدـ زيادة القركض الداخمية لممؤسسات لاللتزامات الدكلية اتجاه صندكؽ اؿ

العمكمية مما أثر سمبا عمى استمرار بعض المؤسسات ك أعمنت إفالسيا ك تكقفت عف اإلنتاج 
:  ك إذا رجعنا إلى حقيقة عجز ىذه المؤسسات االقتصادية التي يمكف أف نستخمص ما يمي

لمصنعة أك المكاد األكلية لدل ىذه المؤسسات ك المخزف سكاء السمع ا اإلنتاجكجكد كمية مف -
. عدـ إيجاد أسكاؽ لو ك ذلؾ نتيجة دخكؿ المنافس ليـ مف القطاع الخاص المحمي ك األجنبي

نقص الطمب عمى المنتكج الجزائرم المصنع مف قبؿ المؤسسات االقتصادية العمكمية نتيجة  -
 .إلخ.....جكدتو الرديئة، صعكبة التصدير

مميار  دينار لجميع  60عامالت التبادلية المصرفية حيث كصمت إلى حكالي خسارة الـ-
نتيجة إعادة النظر في سعر الفائدة ك تدىكر قيمة  1995القطاعات الصناعية في نياية 

 .الدينار
، 1995مف المبيعات في سنة  % 29ارتفاع نسبة المخزكنات إلى رقـ األعماؿ حيث تمثؿ -

 .1998نياية سبتمبر  في % 22، ك 1996سنة  % 25
 1في كؿ ىذه السنكات % 4ضعؼ التصدير حيث لـ يصؿ إلى حد -

3- :
مف  % 25تشكؿ الفالحة قطاعا جكىريا في االقتصاد الكطني ك يشغؿ ىذا القطاع قرابة 

بسنبة  % 12.8، حقؽ 2في الناتج الداخمي الخاـ % 12إجمالي عدد العماؿ ك يشارؾ بنسبة 
                                                 
1
 -  rapport préliminaire sur les effets économqiues et sociaux du P.A.S bulletin N° 06 – Douzième session page 214. 

المجمس الكطني  االقتصادم ك االجتماعي ، لجنة التقييـ، تقرير حكؿ الظرؼ االقتصادم ك االجتماعي لمسداسي األكؿ،  - 2
. 32، ص 120، الدكرة 1998، نكفمبر 1998سنة 
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أم ما يقابؿ   % 8.7بنسبة  1987لقيمة اإلجمالية المضافة بعدما كاف في سنة مف ا 1998
مميكف  120ك إذ ما قرناه بالقطاع الصناعي لنفس الفترة كاف  1993مميكف دينار سنة  147

ألؼ منصب شغؿ ك تحت تأثير إعادة  30قد خمفت حكالي  1993-1984دينار ك في الفترة 
اإلنتاج الفالحي الصناعي تضاعؼ ثالث مرات بيف  نجد أف 1987ىيكمة القطاع سنة 

 16، الخضر الفصمية % 26، الحمضيات % 53حيث أف الفكاكو تمثمت بػ  1988-1994
ك  % 22، ك ىذا يعني أف إنتاج الحبكب تقيقر حيث كانت النسبة % 36، المحـك الحمراءبػ%

، ك معنى ذلؾ أف % 7بػ  ، المحـك الحمراء% 14، الحبكب الجافة % 45عمميات السقي 
عرؼ القطاع الفالحي تراجعا  1997االنتاج اإلستراتيجي بدأ يفقد تكازنو، المالحظ أنو في سنة 

ك ىذا نتيجة عكامؿ خارجية مثؿ الجفاؼ إضافة إلى قمة  1996مقارنة مع سنة  % 10.4بػ 
نتعاش في ىذا بدأ اال 1998المساحات المستعممة ك المستغمة في ىذه السنة إال أنو في بداية 

ك يعكد بالدرجة األكلى إلى الزيادة المسجمة في نسبة  % 10.5القطاع حيث بمغت نسبة النمك 
، مقارنة بمعدؿ اإلنتاج في السنكات العشر %36الحبكب في ذلؾ المكسـ حيث قدرت بػ 

. الماضية
فيو ك إف سياسة التعديؿ الييكمي المطبؽ في القطاع الفالحي لـ يراعي الظركؼ المؤثرة 

رغـ اإلصالحات التي قامت بيا الحككمة لمنيكض بيذا القطاع ك خاصة سياسة تحديد األسعار 
التي لـ تعطي ثمارىا المرجكة ك بقيت الجزائر عمى حاليا فيما يخص كارداتيا الغذائية ك رغـ 

 1995سنة  % 30سياسة جدكلة الديكاف الخارجية إال أف الكاردات مف المكاد الغذائية بمغت 
ك  % 29.3إلى  1997ك كصمت في سنة  25.5نسبة  1985بعدما كانت تمثؿ في سنة 

حيث أف شبو الكاردات مف الحمي ك مشتقاتو  % 28، 1998خالؿ السداسي األكؿ مف سنة 
 % 33مف مجمكع الكاردات الغذائية مما يكحي بأف القطاع الفالحي ال يمبي إال  % 60بمغت 

مف  % 74مف الحبكب الجافة ك  % 11ك مشتقاتو ك مف الحميب  % 40مف الحبكب ك 
. 1مف الفكاكو % 65المحـك الحمراء، 

                                                 
1
 -  Miraoui Abdelkrim, comptabilité, P.A.S et Croissance Séminaire national sur ajustement structurel, université 

d’Oran, Mai 1997.    
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 :
الذم فتح السكؽ الجزائرية إلى المتعامميف الجزائرييف  1990إف قانكف النقد ك القرض أفريؿ 

بح اختيار استراتيجي لممؤسسات ك األجانب ك لعمميات التصدير ك االستيراد، ألف التصدير أص
الجزائرية ك ذلؾ حتى تبقى عمى مفيـك االستمرارية ألف السكؽ المحمي ىك سكؽ ضيؽ، كما 
أدل قانكف القرض ك النقد إلى التنمية السريعة في عدة مجاالت منيا المكاد الغذائية ك قطع 

م ك القطاع الصناعي حيث الغيار ك غيرىا ك ىذا ما أدل إلى زيادة الفجكة بيف القطاع التجار
. اتجو الصناعيكف إلى احتراؼ التجارة ك ذلؾ لقمة المخاطرة بالمقارنة بقطاع الصناعة

4-   :
أظيرت الدراسات التي أعدتيا مجمكعة مف الخبراء عمى أف نتائج الخكصصة لممؤسسات 

نسبة  تككف منعدمة حيث كصمت  تكاد 1996-1994المحمية الغير مستقمة ثـ حميا بيف 
نشاطا اقتصاديا لـ  2715أم مف بيف  % 5إلى أقؿ مف  1998مام  08النجاح إلى غاية 

أصبح ممؾ لمعماؿ  696مؤسسة منيا  825ك تـ حؿ  1عممية لمخكصصة  116تحقؽ سكل 
أجير  10.000مؤسسة محمية،  إف بيع المؤسسات لمعماؿ حسب العدد  1323عمى حساب 

أما المؤسسات العمكمية االقتصادية فمـ يتـ  %20أجير أم حكالي  50.000مف بيف 
مؤسسة في ىذه الفترة ما عدا مؤسسة رياض سطيؼ التي فتح  350خكصصتيا التي كاف عدد 
. رأسماليا لمرأسماؿ الخاص

ك مف خالؿ ىذه المعطيات يبدك كاضحا أف العممية تعرؼ تأخرا كبيرا قد يعكد إلى عدـ اىتماـ 
مؤسسات المحمية لعدـ تكفرىا عمى ممتمكات مادية قابمة لمتطكر أك المتعامميف الخكاص بيذه اؿ

االستثمار فييا مستقبال أما بالنسبة لعدد المؤرسسات الصغيرة ك المتكسطة فقد قدرت في سنة 
في قطاع  %18تنشط في قطاع الصناعة ك  % 50مؤسسة منيا  176650بحكالي  1998

العمكمية ك الرم ك يذكر أف مساىمات ىذه في قطاع البناء ك األشغاؿ  % 24الخدمات ك 
 2.%20المؤسسات في اإلنتاج الكطني الخاـ تجاكز 

                                                 
1
 - rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A.S bulletin officiel N° 06 Douzième session 

page 223.  
2
 - Quotidien d’Oran 06/03/1997 , page 05. 
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6 :
مميار  27.724لقد بمغ مجمؿ الديكف الخارجية سنة قبؿ تنفيذ الشركع في تنفيذ البرنامج 

التالي نجد أف ك ىك معدؿ كبير ك ب % 15.29دكالر لكنو ارتفع عند بداية التطبيؽ بحكالي 
مميار دكالر مقابؿ  50بمعدؿ سعر صرؼ  1994مميار دكالر التي أعيدت جدكلتيا سنة  16
مميار دينار ك قد استمرت الزيادة في االستدانة الخارجية لغاية  800دكالر أم ما يقابؿ  1

مميار دكالر ك ىذا نتيجة  33.651حيث كصمت إلى أعمى مستكياتيا فقد بمغت  1996
ك التسييالت االئتمانية المحصؿ عمييا في إطار اإلصالح، ك بدأت في االنخفاض القركض 

مع نياية تطبيؽ البرنامج، كما أ، إجراءات إعادة جدكلة الديكف الخارجية أدت إلى تخفيض 
 1997في سنة  4.5أصبحت  1993مميار دكالر سنة  % 9.5خدمات الديكف ىك ما كانت 

استفادت منيا الجزائر ك بالتالي نجد أف معدؿ الخدمات الديكف  ك ذلؾ نتيجة فترة اإلعفاء التي
ك ىي أكؿ سنة في  1994سنة  % 47.1إلى نسبة  1993سنة  % 82.2انخفض مف 

 .19971سنة  % 30.3اإلصالح المكسع ك استمر في االنخفاض حتى كصؿ إلى 

                                                 
المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي، لجنة التقييـ، تقرير حكؿ الظرؼ االقتصادم ك االجتماعي لمسداسي األكؿ  - 1

.  92، ص 12، الدكرة 1998، نكفمبر 1998سنة 
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  :

1

لقد ساعد تدىكر قطاع التشغيؿ ك غياب تحسيف ظركؼ المعيشة ك تطبيؽ سياسات 
التثبيت ك االنتعاش االقتصادم مف زيادة أسعار المكاد ذات االستيالؾ الكاسع نتيجة تحرير 

ؿ ك فقدانيا التجارة ك الزيادة المحتشمة في األجكر خاصة لألجراء العمكمييف ك تدىكر المداخي
أك غيابيا ك انعداـ فرص االستفادة مف أدنى الخدمات االجتماعية أدل إلى ظيكر ك تكسع 

مف المجتمع يعيشكف  % 14نسبة  1998-1988كقع في العشرية  1ظاىرة الفقر تطكرا سريعا
تعيش في األرياؼ ك أف متكسط عدد األسر الفقيرة   % 70تحت مستكل الفقر ك منيا نسبة 

أفراد ك ارتباط الفقر بضعؼ مستكل التعميـ ك  6.6أفراد ك تبمغ نسبة الكطنية  08 يزيد عف
مف الفقراء ليس ألرباب عائمتيـ أم مستكل تعميمي كما أف نسبة البطالة  % 60التمدرس أم 

في المناطؽ الريفية ك  % 35في المناطؽ الحضرية ك  % 44مرتفعة لدل الفراء حيث قاربت 
الة مف أىـ مقاييس الفقر في الجزائر، ك كؿ ذلؾ مرتبط بإعادة تحديد النفقات بالتالي تعتبر البط

العمكمية ك نقص فعاليات بعض الخدمات االجتماعية مما أدل إلى ظيكر الفكارؽ بيف الكسط 
الريفي نتج عنو زيادة الفقراء، كما أف تخفيض نفقات االستغالؿ ك نفقات التجييز ظيرت ليا 

. ل المتكسط ك الطكيؿ عمى ظركؼ معيشة الفقراءآثار سمبية عمى المد
ك لتقميص حدة الفقر في الجزائر عمدت الجزائر إلى البرامج المتبعة عمى نظاـ الشبكة 

االجتماعية ك كانت تيدؼ إلى تعكيض اآلثار الظرفية لبرنامج التعديؿ الييكمي، إال أ، ذلؾ ما 
حيث زاد انتشاره ك أصبح مف أىـ أىداؼ يحدث ك لـ تحؿ مشكمة البطالة ك ال مشكؿ الفقر، ب

البرامج التنمكية التي ترمي إلى إيجاد الكسائؿ الناجحة لمقضاء عميو، ك ىذا يعني أف سياسة 
 .2الشبكة االجتماعية ال يمكف أف تفي بابتكار الثركات ال مف حيث الكـ ك ال الكيؼ

 

                                                 
. 86المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي، المرجع السابؽ، ص  - 1
. 92المرجع السابؽ، صفحة  المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي، - 2
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2  :
ة العامة ىي مف مياـ الدكلة الجزائرية التي إف ىدؼ الخدمات العامة ىي تحقيؽ المنفع

تبنت سياسة التكفؿ االجتماعي ك تطبيؽ سياسة العدالة االجتماعية مف خالؿ مختمؼ الدساتير 
ىي ما كمفت الخزينة العمكمية أمكاال ال ... ك إف مجانية بعض الخدمات مثؿ التعميـ، الصحة
ؼ إلى التقشؼ االقتصادم ك خاصة في يستياف بيا ك إف سياسة التعديؿ الييكمي الذم ييد

التقميؿ مف النفقات االجتماعية ك إلزامية التخمي عف منطؽ المجانية في إدماج ذلؾ ضمف 
عممية التحكالت العامة مف خكصصة ك غيرىا إذ أف القطاع قطع أشكاطا كبيرة ك قد ظير في 

. 1ؼ الخكاصبيع المنشآت السياحية ك كذلؾ احتكار شبو محمي لمنقؿ البرم مف طر
3 : 

إف اقتراحات صندكؽ النقد الدكلي بتسريح العماؿ ك المكظفيف سكاء في القطاع الخاص أك 
القطاع العمكمي تزيد مف خطكرة الكضع االجتماعي في البمداف النامية التي تعاني أصال مف 

عف فداحة المشكمة  لك كاف أف نعطي فكرةا ، ك سكء استخداـ اليد العاممة أك مف عدـ استخدامو
عائمة في 30000ك  12000في إفريقيا مثال فإننا نجد أف تسريح العماؿ قد مس ما بيف 

 80000في بمداف كالسنغاؿ، غينيا ك حكالي  1987القطاع العمكمي أك نسبة العمكمي سنة 
. في غانا

إلفريقيا التابعة لألمـ المتحدة  قد قدرت أما بالناسبة لكامؿ القارة فإف المجنة االقتصادية 
مف  % 40أم بحكالي  1985مميكف سنة  22إلى  1980مميكف في  9.7زيادة البطالة مف 

 .2مجمؿ القكة العاممة ىذا ما يؤدم إلى تفاقـ ىجرة األدمغة كما ىك معركؼ
تثمارات ك الجزائر خير مثاؿ عمى ذلؾ حيث تقيقرت الحالة العامة فييا نتيجة غياب االس

الجديدة مف قبؿ المؤسسات االقتصادية العمكمية ك الخاصة في ظؿ تطبيؽ السياسة العامة ك 
أىداؼ البرنامج مما دفع ىذه المؤسسات إلبى التسريح الجماعي لمعماؿ إما نتيجة إلعادة ىيكمة 

المؤسسات أك غمتيا لعدـ في ظؿ تطبيؽ السياسة العامة ك أىداؼ البرنامج مما دفع ىذه 
                                                 
1
 -  Quotidiend’Oran 06/03/1997, page 05  

2
 -  Achilo membre régimes en crise, pauvreté et insubordination généralisée, l’Afrique noire va implorer le monde    

diplomatique , avril , 1990, page 10. 
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المؤسسات إلى التسريح الجماعي لمعماؿ إما نتيجة إلعادة ىيكمة المؤسسات أك غمتيا لعدـ 
 1994سنة  % 24إيجاد مصادر التمكيؿ، مما أدل إلى تفاقـ البطالة ك انتقمت مف نسبة 

 % 52، حيث نجد أف مصدر البطالة تكمف في 1997سنة  % 29لتصؿ إلى أكثر مف 
 2.3مف القطاع الخاص ك إف البطالة المقدرة بحكالي  % 48مصدرىا القطاع العمكمي ك 

مف البطاليف ال يتجاكز سنيـ الثالثيف  %80مميكف شخص مست فئة الشباب بحيث أكثر مف 
منيـ يتقدمكف ألكؿ مرة بطمبات العمؿ ك مست كذلؾ خريجي الجامعات  % 75سنة ك 

جامعات ك المعاىد خريجي اؿ 100000ك أصبح اآلف أكثر مف  1996جامعي سنة  80000
أجير فقدكا مناصب  360000كما أف إعادة الييكمة زاد مف تفاقـ البطالة بحيث أكثر مف 

. 1998-1994عمميـ أك كجيكا إلى البطالة التقنية بيف 
إف غياب اإلنعاش االقتصادم ك غياب برنامج لدعـ الشغؿ أدل إلى الطمب المتزايد عف 

إف غياب سياسة كاضحة . طمب سنكيا 300000لى إ 250000العمؿ الذم يتراكح ما بيف 
أدل إلى تزايد العمؿ المكازم الغير رسمي ك خاصة في مجاؿ  1997-1994لمتشغيؿ بيف 

إلى  400000النشاط التجارم ك مما ساعد عمى ىذه الكضعية التسرب المدرسي بيف 
ك مف عدـ تمميذ يغادركف المدرسة سنكيا ك ىك ما يصعب مف تكيف باستمراره أ 600000

استمراره ك نتيجة لغياب سياسة تكفي بالقضاء عمى البطالة مف منظكر السياسة العامة 
لالقتصاد الجزائرم، رغـ كجكد محاكالت لتكفير مناصب عمؿ مؤقتة ك اعتماد نظاـ التكفؿ ك 

الشبكة االجتماعية ك التضامف الكطني كما أف البطالة لـ ترحـ حتى المرأة حيث نجد أنيا 
امرأة عاطمة عف العمؿ فقفزت إلى  125000كانت  1992حصتيا مف البطالة سنة أخذت 
كما أف المرأة الماكثة في البيت يصعب عمييا  1996امرأة عاطمة سنة  487000عدد 

الحصكؿ عمى منصب عمؿ بحيث يمثمكف خمس البطاليف ك أغمبيـ مكجكد في المناطؽ 
. الحضرية

لييآت الحككمية أك غبر الحككمية بينت نتائج تطبيؽ إف مختمؼ الدراسات التي قامت بيا ا
:  سياسة التعديؿ الييكمي في ىذا المجاؿ ك التي كانت كالتالي
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. زيادة البطالة ك خاصة لدل فئة الشباب -1
 % 10مف البطاليف فقدكا مناصب عمميـ نتيجة تطبيؽ ىذه السياسة حيث  % 45 -2

 % 10.1نتيجة غمؽ المؤسسات،  % 11.4التقميؿ مف العمالة،  % 11طردكا مف العمؿ، 
 .نتيجة كؿ المؤسسات ك البقية نتيجة الذىاب اإلرادم

 .استمرار زيادة البطاليف لدل فئة اإلناث ك خاصة المرأة الماكثة في البيت -3
 .صعكبة إدماج طالبي العمؿ ألكؿ مرة ك ىي أكبر نسبة مف البطاليف -4
 .الشباب التيميش االجتماعي لفئة كبيرة مف المجتمع ىي فئة -5
زيادة مناصب العمؿ التعاقدية بالمقارنة بمناصب العمؿ الدائـ ك ىذا يؤثر عمى السياسة  -6

 1العامة االقتصادية
4  : 

إف سياسة التكيؼ الييكمي تعمؽ مف الفكارؽ االجتماعية بيف الدكؿ ك داخميا ك ما يدؿ 
مف سكاف المعمكرة ك ىي نسبة السكاف في  % 15أف  عمى التفاكت بيف األمـ ىك أننا نجد

مميارات مف البشر ال  3مف الدخؿ العالمي ك حكالي  % 80البمداف المتقدمة يتحكمكف في 
مف الدخؿ اإلجمالي أم أقؿ مف المنتكج الكطني الخاـ لفرنسا ك أقاليميا  % 5.4يتمتعكف إال بػ 
مميكف نسمة فال  450حراء الذيف يفكتكف الػ أما سكاف إفريقيا جنكب الص. لما كراء البحار

مف الدخؿ العالمي أم قرابة نصؼ الدخؿ في كالية تكساس  % 1يتمتعكف إال بما يقؿ عف 
. كحدىا

مرة تقريبا مما ىي عميو في الكاليات  30أما عف األجكر الفعمية في البمداف النامية فيي أقؿ بػ 
. المتحدة ك في أكربا الغربية ك الياباف

مف األمثمة عمى التفاكت في الدخؿ ك نمط المعيشة بيف البمداف الغنية ك البمداف الفقيرة ك 
نشير إلى أف ىذا التفاكت قد كصؿ حدا غير مسبكؽ ذلؾ أف دخؿ عائمة مف الطبقة المتكسطة 

أما . التي تعيش في ضكاحي باريس يفكؽ مئة مرة دخؿ عائمة ريفية في جنكب شرؽ آسيا

                                                 
. 92جع السابؽ، ص المجمس الكطني االقتصادم، المر - 1
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م فعميو أف يعمؿ عاميف كي يربح ما يحصؿ عميو محامي نيكيكرؾ في ساعة الفالح الفيميبيف
 30كما أف األمريكاف ينفقكف في مطاعـ األكؿ السريع ك في األسكاؽ الكبرل قرابة الػ . كاحدة

مميار دكالر في البيبسي ك الكككاككال، أم ما يعادؿ ضعؼ اإلنتاج الكطني الخاـ لمبنغالديش، 
خمي فمنأخذ أمثمة عنو في أكربا الشرقية لنشير إلى أف يمكف شراء سيارة أما عف التفاكت الدا

فكريف أم ما يعادؿ الراتب المتكسط الذم يحصؿ  9.720.000بكرش كاريرا في بكدابيست بػ 
. سنة 70عميو العامؿ في الصناعات البحرية خالؿ 

مستكل معيشتيا إف العائالت المتضررة مف تدىكر قدرتيا الشرائية تحاكؿ اإلبقاء عمى 
باتخاذ إجراءات منيا التقميؿ مف معدؿ ادخارىا أك بالقضاء عميو ك إجبار أطفاليا عمى ترؾ 

ك مع ذلؾ يحب أف نعرؼ أف ىذه اإلجراءات ليست في .العمؿ ك كذلؾ باالستدانةالمدرسة نحك 
غذائي متناكؿ أغمب المعكزيف الذيف ال يككف أماميـ سكل التخفيض مف مستكل استيالكيـ اؿ

. الضعيؼ أصال
ك ىناؾ أمثمة عمى الطرؽ السيئة المتمثمة في معاممة بعض مدراء المدارس أيف كانكا 

يذىبكف إلى حد إرغاـ التالميذ عمى العمؿ في حدائقيـ أك يجعمكنيـ يدفعكف أمكاال مقابؿ قبكليـ 
... أما في المستشفيات فتسرؽ األدكية لتباع في أماكف أخرل. في الدركس
افة إلى تحكؿ بعض الجنكد أنفسيـ ك بفعؿ انييار قدرتيـ الشرائية إلى عصابات باإلض

أشرار ترعب السكاف، ك ىذه الظاىرة شيدتيا الفيميبيف التي كاف بعض الجنكد يسطكف فييا عمى 
الشاحنات التي تنقؿ األدكية، كما كاف بعض أعضاء الشرطة ييربكف المخدرات ك يجبركف 

مف اليجكمات عمى البنكؾ كانت مف  % 70بؿ أف . لى تسميميـ أمكاالسائقي سيارات األجرة ع
.  1فعؿ جنكد

   :
إف تطبيؽ التكيؼ يالقي العديد مف الصعكبات السياسية، ك مف تمؾ الصعكبات نجد 

عار معارضة النقابات إلجراءات التقشؼ التي تناكلناىا سابقا مثؿ تجميد األجكر ك ارتفاع األس

                                                 
- 162-159قادرم عبد العزيز، المرجع السابؽ ، ص .د - 1
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كما يالقي ذلؾ التطبيؽ . بما يجبره مف انخفاض في القدرة الشرائية ك في مستكل المعيشة
معارضة الطبقات التي تشكؿ أغمبية السكاف، ك مف ثمة تطرح في ىذه الحالة مسألة اتياـ 
الصندكؽ النقد الدكلي بالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ المعنية بالتعديؿ الييكمي ك كذا 

، كيحدث ذلؾ لدل  إجراء المفاكضات بيف الدكلة   1الديمقراطية ك حقكؽ اإلنسافمسائؿ 
المعنية كبيف الصندكؽ ، إذ اف الصندكؽ يرسؿ بعثة تباشر مف الناحية الفعمية ميمة التفتيش 

كتفحص معالـ السياسة اإلقتصادية كالمالية التي يمجا إلييا كيشمؿ ىذا الفحص أمكر عدة مثؿ 
ر، األجكر العمالة، الضرائب، اإلستثمار، كاإلئتماف ىذا إلى جانب الفحص سياسات األسعا

سياسات القطاعيف العاـ كالخاص ككذا قطاع البنكؾ كسياسة البنؾ المركزم كيحبد الصندكؽ 
. إتساع نطاؽ مراجعتو لألكضاع اإلقتصادية كالمالية 

نما في اف الفحص  يعقبو فرض شركطا قا سية التي تتدخؿ في سياسة كالمشكمة ال تكمؿ ىنا كا 
فتيدؼ ىذه السياسة  2البمد أك يطمب منيا تتبع سياسة إنكماش إقتصادية كسياسة التقشؼ

األكلى عمى تخفيض عجز الميزانية كىذا بزيادة اإليرادات لضرائب كالرسـك كبتحقيؽ النفاقات  
الدخؿ بالساسة  أك كمييما معا بحيث ال يككف التقميؿ مف العجز الميزانية إلى إذا إرتبط

:  اإلنكماشية كىذه اإلجراءات تككف كالتالي 
تثبت األجكر أك عمؿ جعؿ معدؿ الزيادة في األجكر اقؿ مف معدؿ التضخـ بحيث  -

. ينخفض معدؿ األجر الحقيقي كما يمكف الخفض التكاليؼ مف خالؿ تخفيض عدد العامميف 
 . لعالية كالتصديرية التركيز عمى المشاريع اإلستثمارية كالكفائة المالية ا -
 .خفض اإلنفاؽ العسكرم  -
  3رفع الدعـ عمى األسعار -

                                                 
.164قادرم عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص .د - 1
-348، ص 2004، القاىرة ، 1د عاكؼ يكسؼ صكفاف، المنظمات االقميمية ك الدكلية، دار األحمدم لمنشر، الطبعة   -2 

349 .
بكزياف / رية، عميش الحاجة، صندكؽ النقد الدكلي كتطكر كظائفو ، تحت إشراؼ ، ذمذكرة تخرج الطالبتيف، فميح حك  3

.  37، ص  2007/2008العربي، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، قسـ عمـك التسيير، تخصص محاسبة، دفعة 
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أما سياسة تكشؼ كتخفيض الدعـ المادم لممكاد اإلستيالكية الضركرية كتخفيض قيمة العممة 
ككثيرا ما ينجـ عف ذلؾ ردكد فعؿ ساسة معادية في البمد المعني كحدكث مشكالت تنعكس عمى 

  1شعكب تمؾ الدكؿ بصكرة خاصة
1  :

يتيـ الصندكؽ بالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمبمداف األعضاء المطبقة لبرامجو، كما أف 
صندكؽ النقد الدكلي يحدث بما يفرضو مف سياسة اضطرابات سياسية في البمداف األعضاء، 

أك غير مباشر لتغيير بؿ يحدث أف تككف تكصيات صندكؽ النقد الدكلي مصدرا مباشرا 
. الحككمات أك المؤسسات الكطنية

ك إف كاف لنا أف نكرد أمثمة عف المشاكؿ السياسية التي أثارتيا سياسات صندكؽ النقد 
الدكلي في العديد مف البمداف نكرد  

حكؿ اتفاؽ  1976فعندما تفاكض ذلؾ البمد مع صندكؽ النقد الدكلي في فيفرم : البيروحالة 
بيدؼ الحصكؿ عمى القسط الثاني مف القرض الممنكح لو مف مجمكعة أك ( عدادماست)تككيدم 
مف البنكؾ الخاصة كجد البمد نفسو في دكامة مف االضطرابات ك مظاىرات  Consortiumاتحاد 

. ضد اإلجراءات المتخذة في إطار تطبيؽ برامج التعديؿ 1977خالؿ سنة 
ك ىذا ألف  1979ك  1978حككمات ما بيف التي عرفت لنفس السبب ثماف  : بوليفيا حالة

أغمب قرارات القادة كانكا يتكقكف لمرئاسيات ك إذف لـ يرد أم منيـ اتخاذ قرارات غير مرغكب 
فييا شعبيا، ك عندما ربح الرئيس لبديا الرئاسيات قاـ بتمبية المطالب االجتماعية لمسكف بالربح 

. لي الذم قد يدفع العسكر النقالب جديدك خاصة لتفادم الرفض العما 1980مف الركاتب في 
. الخ...غير أف ذلؾ لـ يمنع العسكر مف استعادة السمطة في جكيمية مف نفس السنة

، ك بعد 1993أدت ضغكط صندكؽ النقد الدكلي إلى الحؿ الدكما في سبتمبر : روسياحالة 
لي آنذاؾ السيد يكميف مف حؿ البرلماف مف طرؼ الرئيس يمتسف أكحى مدير صندكؽ النقد الدك

مميار دكالر يمنح لركسيا في إطار  1.5ميشاؿ كامدكسكس بأف القسط الثاني مف قرض قدره 
                                                 

. 349د عاكؼ يكسؼ صكفاف، المرجع السابؽ، ص   - 1
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تسييؿ االنتقاؿ إلى النظاـ الحر لف يقدـ لذلؾ البمد قبؿ سنة ما داـ لـ يحتـر تعيداتو، ك كاف 
عمى  ذلؾ التصريح نكعا مف الرد عمى الدكما الذم كاف قد صكت خالؿ صائفة تمؾ السنة

قانكف يخفض مف كتيرة خكصصة الصناعة ك فرض قيكدا عمى البنكؾ األجنبية ك قمؿ مف قدرة 
الحككمة عمى االقتطاع مف الدعـك ك النفقات االجتماعية، ك بذلؾ كاف حؿ البرلماف قد أصبح 

، كبعد تخمي الحككمة ىكذا 1ضركريا لتطبيؽ تكصيات صندكؽ النقد الدكلي ك الدائنيف الدكلييف
رقابة البرلماف يمكف ليا كضع الميزانية التي تركؽ ليا حسب تصريحات كزير المالية  مف

. الركسي آنذاؾ
ك بعد حؿ البرلماف طيرت ركسيا ك كأنيا تحت كصاية مجمكعة السبعة ك المؤسسات 

 400إلى  %300المالية الدكلية، ك كاف مف نتائج السياسة المتبعة ارتفاع ثمف الخبز بنسبة 
سنة  % 86ما زاد مف ضرب القدرة الشرائية، لسكاف كانكا قد فقدكا منيا مف قبؿ ، ك ىك %

، ك في مجاؿ السياسة الجبائية لـ تكف المقترحات مختمفة عما يقترح عمى البمداف النامية 1992
بحيث تـ اقتراح االستقاللية الجبائية لجميكريات ك مناطؽ االتحاد الركسي ك تكجيو المكارد 

الحككمة نحك رد أمكاؿ الدائنيف، ىذا ك كاف مف اآلثار السياسية لتمؾ البرامج أف المالية مف 
أصبح كزير الدفاع يمعب دكرا ىاما في المجاؿ االقتصادم، ك يرجع ذلؾ لككف أف قطاعا كاسعا 
مف الصناعات العسكرية كاف خاضعا الختصاصو، ىذا مع العمـ أف مختمؼ برامج تحكيؿ تمؾ 

شت مع الحمؼ األطمسي ك كزراء الدفاع الغربييف كانت تيدؼ بطبيعة الصناعات التي نكؽ
الحاؿ، إلى تفكيؾ تمؾ الصناعات بما فييا القطاع المدني منيا ك منع ركسيا مف أف تصبح 

منافسو في السكؽ العالمية، إف ذلؾ يرتب طبعا تفكيؾ القدرات اإلنتاجية في الميداف العسكرم 
يات العميا في الكقت الذم تتحكؿ فيو المعرفة العممية ك حقكؽ ك مياديف الطيراف ك التكنكلكج

. الممكية الفكرية لخدمة الرأسماؿ الغربي
نجد في بداية التسعينيات أف أغمبية السكاف قد زادت فقرا مف جراء مخطط : البرازيلحالة 

ردكزك تحت إشراؼ كزيرة المالية آنذاؾ السيدة زيمبا كا 1990الذم انطمؽ في مارس " ككلكر"

                                                 
1
 -  Chossudovsky Michel, ordre nouveau en Russie , dans la camisole de force du fonds monétaire international, le 

monde diplomatique, novembre 1993, page 20.  
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دك ميمك ك مف بعدىا خمفيا السيد مارسيميك ماركز مكريرا، ك بمكجب ذلؾ المخطط تـ إحداث 
لنخب االقتصاد " الديمقراطية التسمطية"اقتطاعات كبيرة في اإلنفاؽ االجتماعي، كما حققت 

.  ؿمف قب" الكطنية"المتصميف بالدائنيف األجانب مزايا أكثر مما حققتيا ليـ األنظمة العسكرية 
ك المالحظ في ذلؾ البمداف زيادة الفقر لـ تكف مف نتائج التعديالت االقتصادية بؿ ك مف 

كما قد طرح مدير جنكب األطمسي في صندكؽ النقد . شركط االتفاؽ مع صندكؽ النقد الدكلي
، بأف عمى البرازيؿ تعديؿ دستكرىا ضمف اإلصالحات البنيكية ك  الدكلي السيد خكسي فاجنبـك

دية إذا كانت تزيد الحصكؿ عمى قرض مف صندكؽ النقد الدكلي، ذلؾ ما أدل إلى االقتصا
. اتياـ صندكؽ النقد الدكلي بالتدخؿ في شؤكف الداخمية لمبرازيؿ

تعرقؿ  1988ك لقد كاف مسؤكلك صندكؽ النقد الدكلي يعرفكف بأف العديد مف أحكاـ دستكر 
غير ممكنة دكف تسريح العماؿ في القطاع  أىدافيـ، إذ ىـ مثال أف التعديالت في الميزانية

العمكمي، إال أف ذلؾ التسريح كاف غير ممكف دكف إدخاؿ تعديؿ عمى الدستكر الذم يضمف 
. حماية العمؿ لممكظفيف االتحادييف

ك يجب اإلشارة إلى أف طكرا ثانيا مف المفاكضات مع صندكؽ النقد الدكلي كاف قد شيد 
بالمفيـك االقتصادم " ) أكرثكدككسي" ق إماـ تطبيؽ برنامج إعالف السيد كامدكسكس عف رضائ

. جديد مع اإلشارة إلى كجكب تعديؿ الدستكر في السنة التالية( التحررم
أما في الطكر الثالث مف معالجة الديكف البرازيمية فكاف قد بدأ بعد انتخابات مجمس الشيكخ 

يس جديد لمبالد ىك السيد إيتمار ية اليميف مف طرؼ رئتبعيا مف تأدك ما  29/09/1992في 
فرانكك ك لقد بدأ الرئيس الجديد بما ال يرضي مؤسسات بركتف ك كدز، ك كانت تمؾ البداية 

. بالكعد بالزيادة في األجكر ك التخفيض في األسعار العمكمية ك التعديؿ مف برنامج الخكصصة
اف باإلتفاؽ المبـر مع صندكؽ ك كاف الرئيس قد أطمؽ كعكده دكف االنتباه إلى أف يديو مغمكلت

. النقد الدكلي
سياسي يذىب مف اليسار حتى اليميف،  ؽلبرلمانية اليائمة المشكمة مف طبك رغـ األغمبية ا

حككمتو لـ تحصؿ بسرعة عمى مكافقة المؤسسات المالية  فالتي كاف يتمتع بيا الرئيس إال أ
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ثة كزراء عمى كزارة االقتصاد في الدكلية ك ترتب عف تصمب صندكؽ النقد الدكلي تعاقب ثال
ظرؼ السبع أشير األكلى مف الفترة الرئاسية ما دامت مؤسسة كاشنطف لـ ترض عمى أم 

. منيـ
أما المرحمة الالحقة مف تمؾ المفاكضات مع صندكؽ النقد الدكلي فقد بدأت بتعييف السيد 

ع الماركسي كزيرا المثقؼ المعركؼ، ك عالـ االجتما Henrique Cardosoىنريؾ كاردكزك 
ك بدأ الكزير الجديد ميمتو بطمأنة أكساط األعماؿ التي فكجئت لتعيينو، ك قاؿ ذلؾ . لممالية

الكزير في لقائو لو مع تمؾ األكساط، ك رغـ ما كتبو عف الطبقات االجتماعية في العالـ 
. 1"انسوا كل ما كتبته"  La périphérieالرأسمالي في بمداف المحيط 

في ميزانية التربية ك  % 50صندكؽ النقد الدكلي أعمف الكزير اقتطاعات بػ ك إرضاء ؿ
الصحة ك الخدمات االجتماعية، ز كاف مف نتائج تصكيت الككنغرس عمى مخططو المتعمؽ 

مميار دكالر لفائدة  11أم اقتصاد حكالي  %31باألجكر انخفاض حقيقي في األجكر بػ 
. الخزينة

بدكرىا نصيبا مف التدخؿ ك لقد تجسد ذلؾ في اقتراح أحد رجاؿ  التي نالت : حالة الفيميبين
سنكات  5األعماؿ تشريعا جديدا يحظر اإلضرابات في المناطؽ الصناعية نحك التصدير لمدة 

. 2حتى يطمئف المستثمركف األجانب
2  :

بككنو مضاد لمديمقراطية مف كجية نظر سياسية  يمكف تفسير تدخؿ صندكؽ النقد الدكلي
. socio-économiqueبحتة ك كذلؾ مف كجية نظر اجتماعية اقتصادية 

فمف كجية النظر السياسية البحتة التي تعني احتراـ الدستكر ك ممارسة سمطة تمثؿّ أغمبية 
مع األنظمة الشعب عف طريؽ انتخابات حرة، يبدك صندكؽ النقد الدكلي متكاطئا عمى األقؿ 

. الفاسدة التسمطية

                                                 
1
 -  Chossudovsky Michel, ouvrir une économie pour mieux la contrôler, le monde diplomatique , novembre 1993, 

page 10-11.  
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أما مف كجية النظر االجتماعية االقتصادية فإف تكجييات صندكؽ النقد الدكلي تفضؿ في 
الغالب تكزيع الثركات ك السمطة االقتصادية لصالح الشرائح االجتماعية األقمية، فباسـ التحرر 

ل تزايد أعداد أىؿ الريؼ االقتصادم يتـ التراجع عف اإلصالحات الزراعية، ك ىك ما يؤدم إؿ
الذيف ال أراضي فالحية ليـ ك فقر المزارعيف الصغار بؿ ك إعادة حقكؽ الممكية لممالكيف 
القدامى ىذا ك مف المعركؼ أف نجاح برامج التكييؼ الييكمي يتكقؼ عمى مدل تمقي تمؾ 

القكة لتمرير البرامج القبكؿ مف طرؼ الشعب، أما في حالة عدـ القبكؿ فإف الحكـ يعتمد عمى 
تمؾ البرامج، ك مادامت حاالت القبكؿ في البمداف النامية نادرة فإف استعماؿ القكة إذف ىك 

ك في أغمب الحاالت يككف القمع ىك الكسيمة الرئيسية لتطبيؽ برامج صندكؽ النقد . الغالب
. الدكلي

كؼ بطبيعة ك أبرز نمكذج في ىذا المجاؿ حككمة بينكشية االنقالبية في الشيمي، ك معر
الحاؿ أف ذلؾ النظاـ كاف قد ألغى النقابات ك األحزاب ك الحريات العامة مستعمال ذلؾ أداتو 

في  %15الرئيسية لتطبيؽ برامج التكييؼ الييكمي، ك في بمد بينكشي عرفت األجكر انخفاضا 
. ـ1972ـ مقارنة بما كانت عميو في 1975ـ ك 1974سنة 

في  % 37ض أكبر خالؿ مخططي التكييؼ بحيث بمغ الػ أما في األرجنتيف فكاف االنخفا
. ـ1977في  %ك الػ  1976

ك مف المظاىر السياسية أيضا نجد مكضكع حقكؽ اإلنساف، ك في ىذه المسألة يبدك القادة 
الغربيكف ك كأنيـ يشاطركف رأم العديد مف حكاـ العالـ الثالث الذيف تصدؽ عمييـ المالحظة 

قبؿ أكثر مف قرنيف مف الزمف ك المتمثمة في أف العشب  Diderotرك التي أبداىا األديب ديد
لكف أف تككف حياتو فقيرة ك زىيدة، فبقدر ما ىك منشغؿ يقؿ تمرده، ك " يستحؽ الحياة حقيقة 

 1"ىك منشغؿ بقدر يجعمو بالكاد يمبي حاجياتو
ت السياسية ك إف غياب الديمقراطية في بمداف العالـ الثالث يؤدم حتما إلى جمكد البنيا

االقتصادية  الفكرية عمكما ك بالتالي إلى ممارسة السمطة بطريقة سيئة، ك ىذا ما أدل إلى 

                                                 
. 172،  171قادرم عبد العزيز ، المرجع السابؽ ، .د - 1
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التخريب ك العنؼ ك أيضا رفض المحيط الدكلي ذلؾ ما يحتـ عند الحديث عف اإلصالحات 
 في إفريقيا مثال عدـ االقتصار عمى إثارة كسائؿ إدماج االقتصاديات المحمية في االقتصاد

العالمي بؿ ك يجب أف يشمؿ الحديث أيضا إصالح قكل اإلنتاج ك قكل السمطة الداخمية في 
اتجاه يقمؿ مف ثقؿ المؤسسات التسمطية عمى المجتمع، ك ىك ما أدل إلى ظيكر تيار مف الرأم 
العاـ يقـك يربط برامج المساعدات االقتصادية بإلزاـ الحككمات بالتطبيؽ التدرجي لمديمقراطية ك 

.Pluralismeلنقدية ا
1 

إف نص ميثاؽ االتحاد اإلفريقي الجديد يشير إلى عدـ االعتراؼ بالحككمات االنقالبية، لكف 
. يجب عمى المرء أف ينتظر كي يرل ك لك بيدؼ اإلبقاء عمى احترامو لنفسو

إف الحرب الباردة ك انتقاؿ النزاع بيف الغرب ك الشرؽ إلى إفريقيا في بداية الستينات ك 
كساط السبعينات قد ساىما في التخمي العممي عف حقكؽ اإلنساف، فتذرعا باحتكاء الشيكعية قاـ أ

الغرب بتقديـ دعمو العسكرم لحكـ مكبكتك مثال رغـ أف ذلؾ الحكـ كاف عمى الصعيد الداخمي 
. شبييا باألنظمة المينينية

الساحة الدكلية ك كما أف مكضكع ديمقراطية الحياة السياسية قد أصبح يطرح بحدة عمى 
خاصة منذ التسعينات، غير أف مف المفارقات أف نجد برامج التكييؼ الييكمي تعتمد، في نفس 
الكقت، عمى حككمات تسمطية ك مؤسسات كاجية ك ديمقراطية برلمانية صكرية يقتصر دكرىا 

حات عمى تنفيذ اإلصالحات االقتصادية، إف متتبعي األحداث يعرفكف أف قرار تطبيؽ اإلصال
قد اتبع بإعالف حالة االستعجاؿ، ك بتمؾ  1988االقتصادية المتخذ في بكليفيا في أكت 

لقد اعتقمنا قادة النقابات "المناسبة أعمف ميندس تمؾ السياسة السيد غكنزالك سانشيز دك لكزادا 
 50.000عامال إضافة لحكالي  24.000ك أغمقنا الشركة المنجمية التابعة لمدكلة ك سرحنا ...

. ك ىي معركفة الثكرات ضد التعديؿ الييكمي ك ما عرفتو مف قمع" أجير في القطاع العمكمي
ك البنؾ العالمي فال تشير إلى الدكتاتكرية أك أما الحصائؿ التي يقدميا صندكؽ النقد الدكلي 

. التسمطية إال إذا كاف ذلؾ يخدـ أغراضا سياسية ك استراتيجية بؿ ك حضارية معينة

                                                 
1
 -  Achile Mbembe, régimes en crise, pauvreté et insubordination généralisée, l’Afrique noire va implorer , le 

monde diplomatique , avril 1990, page 10-11 
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با الشرقية االشتراكية سابقا قد تحكلكا المسيركف القدامى لألخذ بالفكر في دكؿ أكر
االقتصادم التحررم ك حؿ صندكؽ النقد الدكلي ك البنؾ الدكلي بالتعاكف مع النخب المحمية 

. 1محؿ المجنة المركزية ك مكتبيا السياسي لمعيد االشتراكي السابؽ
ك خاصة مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية  إف رد المكقؼ الغربي المتناقض مع الديمقراطية

الذم يالحظ أف السياسة االقتصادية ىي اآلف ك بدكف شؾ العنصر األكثر أىمية في عالقة 
الكاليات المتحدة مع بقية العالـ، غير أف ثقافة األشخاص الذيف يشرفكف عمى السياسة 

ذلؾ ما " العالـ ليست ديمقراطية االقتصادية الدكلية في ذلؾ البمد مع أنو أكبر ديمقراطية في 
 Theذك نيك ريبكبميؾ " في مقالو في أسبكعية  Josef Stiliglitzكتبو السيد جكزيؼ ستيميتز 

New Republic ."
ك قاؿ ستيميتز أف الدكؿ التي اتبعت تعميمات صندكؽ النقد الدكلي بحذافيرىا مثؿ تايمندا 

اللية مثؿ ماليزيا ك ككريا الجنكبية، بؿ ك كانت أقؿ نجاحا مف الدكؿ التي كانت أكثر استؽ
في آسيا الشرقية   Récessionكؿ ما يفعمو صندكؽ النقد الدكلي ىك جعؿ األزمة " أضاؼ أف 

"  أكثر عمقا ك طكال ك قساكة
ك ينتقد ذلؾ االقتصادم الذم كاف يعمؿ في البنؾ الدكلي زمالءه القدامى في صندكؽ النقد 

بنظارات إيديكلكجية ينادكف بالتقشؼ في الميزانية في دكؿ ليست  الدكلي خاصة بأنيـ يسيركف
الضركرة في حاجة ماسة إليو ك ييممكف دكما النظر في الظركؼ المحمية لدكؿ تتمثؿ ميمتيـ 

 2في معاينتيا
 

                                                 
1
 - Chossudovsky Michel, de l’ajustement structurel à la lutte contre la pauvreté , les ruineux entètements du fonds 

monétaire international, le monde diplomatique,septembre  1992, page 28-29.  
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لنقد الدكلي قد فشؿ في ميمتو بعد نصؼ قرف مف تأسيسو بات كاضحا أف صندكؽ ا         
فعمى الرغـ مف تطكر الفكر اإلقتصادم كمقدرتو عمى فيـ اآلليات اإلقتصادية كرغـ جيكد 

لقد فشؿ الصندكؽ في ميمتو األصمية . الصندكؽ إال أف كتيرة األزمات اإلقتصادية لف تتكقؼ 
ل إقتصاد السكؽ كالنتيجة أم تعزيز اإلستقرار العالمي كلـ يفمح في نقؿ البمداف اإلشتراكية إؿ

كانت الفقر العدد الكبير مف األشخاص في العالـ كالفكضى كاالجتماعية كالسياسية في البمداف 
النامية ، كىذا ما جعؿ سياستو البشعة كخاصة ككنو القمب النابض كالمحرؾ لمنظاـ النقدم 

اؿ إلى االستعمار الجديد الذم الدكلي ، كأنو في حقيقة األمر األداة الرئيسية لتنفيذ عممية اإلنتؽ
لـ يرحـ الضعفاء كالفقراء بؿ يراعي مصالح العالـ المتقدـ كمصالح الكاليات المتحدة األمريكية 

. بالدرجة األكلى ، فال الدكؿ النامية كال حتى الجزائر سممت مف ىذا االستعمار 
شييا مع معطيات اإلقتصادية بالمقابؿ السياسة الميبرالية لصندكؽ النقد الدكلي كعدـ تما       

كاالجتماعية كالسياسية لمدكؿ تتحمؿ بدكرىا نصيب مف ىذه المسؤكلية كما أف المسؤكليف 
كالمسيريف لمدكاليب اإلقتصادية في ىذه الدكؿ يتحممكف النصيب األكبر مف مسؤكلية في فشؿ 

صاديات بمدىـ بعض اإلصالحات خاصة اإلجتماعية منيا ىذا ككنيـ كانكا سببا في فساد اقت
مف خالؿ مظاىر الرشكة كالمحسكبية كغيرىا مف مظاىر التعفف عمى المستكيات اإلقتصادية 

:  كنجاح سياسة صندكؽ النقد الدكلي تتطمب إعادة النظر إلى نقطتيف . كالسياسية كاالجتماعية 
ر التكجو الذم بناه صندكؽ النقد الدكلي في سياسة اإلصالحية حيث يجب اف يككف اكث -

كاقعية مع كاقع الدكؿ النامية  
اإلدارة في الدكؿ النامية حيث يجب كضع إستراتيجيات راشدة كىذا مف خالؿ تعمـ دكؿ  -

. القانكف، محاربة الرشكة كالفساد السياسي حتى يتـ تحقيؽ الرفاىية اإلجتماعية 
مادية لتحقيؽ فما عمى الجزائر إال أف تستغؿ فرصة المتاحة مف مختمؼ الطاقات البشرية كاؿ

. التنمية بأقؿ التكاليؼ كالحفاظ عمى المجتمع الجزائرم 
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إف الصندكؽ النقد الدكلي قد فشؿ فشال منقطع النظير سكاء اقتصاديا أك إجتماعيا أك        
سياسيا  ككانت الجزائر ضحية مف ضحاياه لكنيا استطاعت الكقكؼ مرة أخرل بفضؿ مختمؼ 

نعاش اقتصادم كتفتح عمى البرامج الخماسية التي أتى ب ىا رئيس الجميكرية مف مصالح كا 
العالـ الخارجي كذلؾ في طؿ ارتفاع أسعار النفط التي ساىمت ىي أيضا في تحقيؽ التكازنات 

الكبيرة كالتسديد المسبؽ لمديكف التي عانت منيا البالد لقرابة عقد كنصؼ مف الزمف  
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 املراجع

 

100 

 

: بالمغة العربية  المؤلفات 
اليادم خالدم ، المرأة الكاشفة لصندكؽ النقد الدكلي ، دار اليكمة لمنشر ، أفريؿ * 

1996 .
عبد اهلل العرياف ، دار النيضة .ؿ كمكد، النظاـ الدكلي كالسمؾ العالي ، ترجمة د .إ* 

  1994العربية ، القاىرة ، 
ندكؽ ، النقد الدكلي عالقة متغيرة جاؾ ج بكالؾ ترجمة أحمد منيب ، البنؾ الدكلي كص*

.  2001الدار الدكلية لإلستثمارات الثقافية ، الطبقة األكلى ، مصر 
جكد عبد الخالؽ ، اإلقتصاد الكطني مف المزايا النسبية إلى التبادؿ المكافئ ،دار *

  1992النيضة العربية ، القاىرة ، 
ت العالمية كاإلقميمية كالمتخصصة محمد مجذكب ، التنظيـ الدكلي ، النظرية كالمنطما* 

.  2005منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت لبناف ، 
التنظيـ الدكلي العالمي بيف النطرية كالكاقع دار الفكر دمشؽ –محمد عزيز شكرم * 

1973  .
مايكؿ اينمي استكماؿ قدرة الصندكؽ عمى اإلقتراض ، تعميؽ عمى ترتيبات اإلقتراض *

تنمية ، مجمة صندكؽ النقد الدكلي كالبؾ العالمي لإلنشاء كالتعمير العامة ، التمكيؿ كاؿ
. المجمد 

سيد أحمد عبد القادر المفاكضات بيف الشماؿ كالجنكب الرىانات ، ترجمة عبد الحميد *
.  1983حاجيات ابراىيـ نابرم ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر 

كلية كاإلقميمية ، مؤسسة الرسالة سعيد محمد أحمد الكجيز في قانكف المنطمات الد* 
. 1980،الطبعة األكلى  سكريا 



 املراجع

 

101 

 

عادؿ أحمد حشيش العالقات اإلقتصادية الدكلية ، دار الجامعة الجديدة لمنشر * 
  2000اإلسكندرية ، مصر 

عاكؼ يكسؼ صكفاف ، المنطمات اإلقميمية كالدكلية ، الطبقة األكلى دار الحميدم *
.  2004لمنشر القاىرة 

د السالـ صالح عرفة المنطمات الدكلية كاإلقميمية ، الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع عب* 
. 1999كاإلعالف بيركت ، لبناف 

عمى حافط منصكر أحمد الصفتى النقكد كالبنكؾ كالعالقات اإلقتصادية الدكلية ، دار *
  1996-1995الثقافية العربية 

لي نظريات كسياسات الطبقة األكلى دار عمى عبد الفتاح أبك شرار ، اإلقتصاد الدك*
. ق  2007/1427لمميسرة لمنشر كالتكزيع كالبطاقة عماف ،

قمدرم عبد العزيز ، دراسات في القانكف الدكلي اإلقتصادم صندكؽ النقد الدكلي ، * 
الصند   

.  2002دار اليكية بكزريعة الجزائر (األليات كالسياسات )  
الييكمي في الدكؿ النامية دار المستقبؿ العربي النشر  التضخـ كالتكييؼ.رمزم زكي * 

. 1996كالتكزيع الطبعة األكلى القاىرة 
رجب عبد المنعـ متكلى الكجيز في قانكف المنطمات الدكلية الناشرة دار النيضة * 

  2008 -2007العربية القاىرة  



 املراجع

 

102 

 

 

:  المؤلفات بالمغة الفرنسية  -
*Achile mbembe régimes en crise pauvreté et insubordination généralisée, 

l’Afrique moire va imploser, le monde diplomatique, Avril ,1990. 

* chossudovsky Michel, de l’ajustement structurel à la lutte, contre la 

pauvreté , les ruineux entêtements du fonds monétaire international, le monde 

diplomatique ,septembre 1992. 

*chossudovsky michel, ordre nouveauen chassie, dans la camisole de force du 

fonds monétaire international, le monde diplomatique, novembre 1993 

* chossudovsky michel régimes en crise pauvreté et insubordination 

généralisée, l’afrique noire va imploser, le monde diplomatique ,avril 1990. 

* Dominique carreau , patrick juillard , droit international économique , 4 
eme

 

édition , paris L.G.D.J. ,Beyrouth , delta 1998 . 

* Guy feuer, les principes fondamentaux du droit international de du 

dévloppement in , pays en voie de développement et transformation du droit 

international société française pour le droit international , colloque d’aix – en 

provence , paris .pedone .    

*Guy feuler , hervé cassan , le droit international de devloppement, paris , 

Dalloz , 1985. 

* Michel Bélanger institutions économique international paris economica , 

1997      

 

*Michal lelart , le fonds monétaires international , que sais – je ? 2 éme 

édition , paris P.U.F alger Dahleb , 1995 . 

 

*Patrick juillard , les Nations unites et l’élaboration du droit international 

économique, rapport introductif , in , les nation unies et le droit international 

économique , société française pour le droit international collogue de nièce , 

paris , pedone , 1986 . 

* Patrick lenain ,Le  F.M.I Collection , apporoches , paris la découverte 1996 , 

alger , Casbah 1998 

*Rachid Boudjema , le  F.M.I   en question Alger Atlas édition , 1995 .       



 املراجع

 

103 

 

 

:  المحاضرات 
ـ شريؼ طكيؿ ، محاضرات  في العالقات المالية كالنقدية الدكلية بجامعة مستغاف -أ* 

 2010-2009الجامعية  2الجزائر السنة 
:  المذكرات والرسائل 

 Orland Rosecevalles, les quottes,Parts au F.M.I exposé finances et 

développement , décembre 1989. 

 Stella escobar , le fond monétaire international et les problèmes du 

développement , mémoire de D.E.A « développement et civilisation  »  

université de droit et des sciences soséale de paris , 1987     

مذكرة التخرج الطالبتيف فميح حكرية ك عميش الحاجة ، صندكؽ النقد الدكلي * 
كتطكر كظائفو تحت إشراؼ األستاذ  بكزياف  العربي ، جامعة عبد الحميد ابف باديس 

  2008ك 2007، قسـ عمـك التسيير تخصص محاسبة دفعة  مستغانـ
:  المجالت العممية  و الصحف   

محمد راتكؿ ، تحكالت االقتصاد الجزائرم، سياسة التعديؿ الييكمي ك مدل انعكاساتو  *
، مصر  23عمى المعامالت الخارجية، مجمة البحكث االقتصادية العربية ، العدد 

2001 .
* Le journal le Matin N° 1053 du 20/06/1995  

* Le quotidien d’Oran 06/03/1997 

: موقع األنترنت 
* www.FMI.org bulletin du FMI, l’aboutissement  des réformes en Algérie.   

 

http://www.fmi.org/


 املراجع

 

104 

 

:  القوانين  

ضمف تنظيـ المت 169-91، المرسـك 1990مام  22المؤرخ في  145-90القانكف * 
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المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي، لجنة تقييـ تقرير حكؿ الظرؼ االقتصادم * 
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 1997نشرة صندكؽ النقد الدكلي سبتمبر * 
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مػػمخص المذكرة 
 يعتبر صندكؽ النقد الدكلي مؤسسة دكلية تابعة لييئة األمـ المتحدة كىك ككالة دكلية أنشأ مف أجؿ اإلشراؼ
عمى نظاـ النقدم الدكلي ككاف ميالده مع نياية الحرب العالمية الثانية كمف أىدافو المحافظة عمى سالمة 

النظاـ النقدم الدكلي كتحسيف عممية التعاكف المالي بيف الدكؿ كتحقيؽ النمك المتكازف لمتجارة الدكلية ككذلؾ 
. تحقيؽ استقرار أسعار الصرؼ 
دكلي في مكارده كتشمؿ مشاركات الدكؿ األعضاء كاقتراض األمكاؿ مف كتتمثؿ نصادر صندكؽ النقد اؿ

األسكاؽ المالية أما استعماؿ مصادر تمكيمية كىي طريقة السحب كأيضا طريقة القركض المؤكدة كىي نكعاف  
سحب القسط االنتمائي كسحب القسط االحتياطي  

كعف آليات كسياسات صندكؽ النقد الدكلي ىي أربع آليات  
ت التمكيؿ التعكيضي  آليات تمكيؿ المحزكنات كاليات تسييؿ الممد كاليات التسييؿ االحتياطي اإلضافي  آليا

كىنالؾ اآلليات المؤقتة 
كتعتبر عالقة صندكؽ النقد الدكلي مع الجزائر  باستخداـ منو االخيرة عدة مرات عمميات الحقكؽ السحب 

دية التي عرفتيا في الثمانينات  الخاصة كالقسط االحتياطي نتيجة األزمة االقتصا
كلمصندكؽ أثار اقتصادية كانعكاسات اجتماعية عمى كافة القطاعات  

كفي األخير فإف صندكؽ النقد الدكلي في حقيقة األمر كجد لييمنة الدكؿ الكبرل عمى الدكؿ الصغرل كفشؿ 
الى اقتصاد السكؽ كحتى الجزائر لـ في تعزيز االستقرار المالي العالمي كلـ يفمح في نقؿ البمداف االشتراكية 

تسمـ مف انعكاسات ىذا الصندكؽ عمى المدل البعيد سيما اعتمادىا عمى ربع البتركلي ال بد ليا مف إيجاد 
 .حمكؿ أخرل إلنعاش االقتصاد الكطني كابتعاد سياسة االقتراض لما فيو مف تبعية اقتصادية كسياسية
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