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شيد القطاع المالي عمى مستوى العالم العديد من التطورات خالل العقد األخير من القرن العشرين، تمثمت 
في التقدم التكنولوجي اليائل في الصناعة  المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة وانفتاح األسواق المالية 

اليجابية ،فإن ىناك بعض األزمات في بعضيا البعض بصورة غير مسبقة وعمى الرغم من ىذه التطورات ا
التي شيدىا القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة أدت إلى التأثير السمبي عمى اقتصاديات تمك  

الدول، والمتتبع لتطورات االقتصاد العالمي يمكنو أن يالحظ أن معظم الدول التي شيدت أزمات مالية 
ا مشتركا فييا، وأرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعمى واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسم

رأسيا المخاطر المصرفية الناتجة عن االئتمان ونتيجة ليذه األزمات ظيرت الحاجة إلى الحوكمة العالمية بما 
عددا من  فييا صندوق النقد الدولي ودوره في العديد من االقتصاديات المتقدمة والنامية، وىذه األزمات شممت

دول آسيا وأمريكا الالتينية و روسيا سنوات التسعينات من القرن العشرين وكذلك ما شيده االقتصاد األمريكي 
 .مالية بسبب اإلقراض المفرط  من طرف البنوك تياراتمؤخرا من 

 وعميو يمكن أن نطرح اإلشكالية التالية في ظل ما تقدم ذكره
دف جمع لمتفرق في بحث واحد،حيث نتعرف فييا عمى تو›الدراسة  جاءت ىذه :أىداف الدراسة وأىميتيا 

ا وأنواعيا والتعرف عمى كيفية معالجتيا من طرف صندوق بوبعض األزمات المالية والنقدية  ومعرفة أسبا
النقد الدولي من خالل البرامج والسياسات المتبعة،وتكمن أىميتيا في ضرورة تقييم عمل الصندوق في مواجية 

 .واقتراح بعض الحمول لتفعيل دوره األزمات
إشكالية الدراسة 

 تنمية دول العالم الثالث؟ صندوق النقد الدولي فيما ىو دور 
: وتتفرع ىذه اإلشكالية إلى فروع 

 ما ىو دور صندوق النقد الدولي في مواجية األزمات المالية والنقدية الدولية؟ -
 ىذه األزمات؟ كيف كانت نتائج سياسات الصندوق اتجاه -
 ما ىي اإلجراءات التعديالت التي ينبغي لمصندوق اتخاذىا لمحد من ىذه األزمات؟ -

 :فرضٍات البحث 

 .كمما زادت مساىمات الصندوق النقد الدولي  كمما نقصت االزمات الدولية  -
 . تساىم سياسات الصندوق النقد الدولي في تدعيم النمو و استقرار الدولي -

 :الموضوع مبررات اختيار
 .روح الفضول في اكتشاف خفايا وعمق ىذا الموضوع،والميل الشخصي فيو: المبرر الذاتي

 .مستغانمىذا الموضوع من المواضيع النادرة في الجامعات الجزائرية ،وباألخص جامعة : المبرر الموضوعي
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 :حدود الدراسة 
 (.2017-2012 )كانت حدود الدراسة المرور ببعض السنوات:الحدود الزمانية
 .شممت الدراسة الواليات المتحدة األمريكية و دول من شرق آسيا:الحدود المكانية

طبيعة الموضوع تتوقف عن الجانب النظري والتطبيقي، وقد تم استخدام  :منيج البحث واألدوات المستخدمة
 .المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التاريخي في ىذه الدراسة

 :تم االعتماد عمى نوع واحد من المصادر لجمع المعمومات وىي :مرجعية الدراسة 
 .الت والمذكرات ومداخالت الممتقياتلمجويشتمل عمى المؤلفات ،ا: المصدر النظري 
 :بشكل عام تمثمت صعوبات البحث فيما يمي :صعوبات البحث 

ستوى جامعة ورقمة أو ندرة المراجع خاصة مذكرات الماجستير والدكتورة في ىذا الموضوع سواءا عمى م -
 .الجامعات األخرى

 .اتساع الموضوع وتشعبو خاصة فيما يتعمق باألزمات المالية والنقدية الدولية -
دف دراسة ومعالجة الموضوع من أغمب جوانبو تم تقسيم البحث إلى فصمين إذ تضمن  كل تو :ىيكل البحث 

 .فصل مباحث وكل مبحث تضمن مطالب وكل مطمب فروع
األول عبارة عن مدخل عام لمموضوع بعنوان ردود فعل صندوق النقد الدولي اتجاه بعض كان الفصل 

األزمات المالية والنقدية الدولية، وينقسم إلى مبحثين،األول منيما بعنوان عموميات حول الصندوق واألزمات، 
دارة األزمات  .والثاني بعنوان الصندوق وا 

تائج وسياسات وبرامج صندوق النقد الدولي اإلصالحات الواجب أما الفصل الثاني فكان عبارة عن تقييم لن
وينقسم إلى ثالثة مباحث، تطرقنا في المبحث األول إلى تأثيرات سياسات وبرامج الصندوق عمى الت ،اتخاذىا

وازنات النقدية عمى الدول النامية،أما البحث الثاني فيتضمن تقييم إدارة الصندوق لألزمات المالية والنقدية 
لدولية، وأخيرا في المبحث الثالث فتطرقنا إلى إصالحات الصندوق واإلصالحات الواجب اتخاذىا لتفعيل ا

 .دور الصندوق
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اعتبارا لمصعوبات التي خمفتيا الحرب العالمية الثانية في ما بين الدول عمى إيجاد صيغة توافقية 
ألسعار الصرف،  اضطرت الدول الكبرى إلى تبني سياسة الحوار تحت مظمة األمم المتحدة ، تيدف إلى 

بريتون " ؤتمر تأسيس تعاون نقدي، تحاك أىدافو و قواعده من طرف ىيئة وحيدة اتفق الحاضرون في م
، الذي أصبح فيما بعد أحد أىم أضالع "صندوق النقد الدولي"، عمى تسميتيا  بـ 1944في جويمية "  وودز

 .  النظام المالي العالمي
 آليات الصندوق و اىتماماتو  : المبحث األول

سوف نتطرق في ىذا المبحث إلى تقديم نبذة تاريخية عن إنشاء صندوق النقد الدولي، و من ثم          
نتطرق إلى بنيتو التنظيمية من األجيزة المسيرة و كيفية تحديد نظام الحصص بين الدول األعضاء، و في 

 . المطمب األخير نتصفح موارده التمويمية
   شأة صندوق النقد الدوليلمحة تاريخية عن ن:المطمب األول

تأثر عمماء االقتصاد الرئيسيون لعقد األربعينيات، و خاصة جون مينارد كينز، إلى حد بعيد           
بالفوضى االقتصادية التي سادت في فترة ما قبل الحرب، و كانوا مصممين عمى تجنب الفوضى 

 . فترة الكساد العظيم تٙا سمتاالقتصادية و التنافس عمى تخفيض قيمة قاعدة الذىب التي ات
في بريتون وودز في نيوىامشير األمريكية تحت القيادة  1944دولة في العام  44حيث اجتمعت          

الفكرية لكينز، و تدارست اتفاقا قاد عمى تشكيل مؤسسات مالية دولية ابرزىا صندوق النقد الدولي، عندما 
.   1اتفقت الدول، ألول مرة عمى نظام لتنظيم التعامالت المالية الدولية

 " بروتن وودز"مر أىم المقترحات المقدمة في مؤت:الفرع األول
 :  J.M Keynesمشروع كينز :أوال 

 70بتاريخ "  جون مينارد كينز"لقد تم تقديم ىذا المشروع  من طرف ممثل لممممكة المتحدة          
،حيث حمل ىذا المشروع في طياتو العديد من اإلصالحات الجذرية عمى النظام النقدي الدولي   1943افريل

 
:   2ية ، و من أبرز نقاط ىذا المشروع نذكر ما يميخصوصا من الناحية الفن

 و يكون دورىا شبييا "إتحاد المقاصة الدولية "ـموئسة مالية ذات مركز عالمي سماىا كينز ب إنشاء
بالدور الذي تمعبو البنوك المركزية محميا،حيث تتم التسويات المالية من خالل الدفع باألرصدة بين 

                                                           

، اٌطثعح اٌثأٍح، األٍٍ٘ح ٌٍٕؾش ٚ اٌرٛصٌع، عّاْ اإلقتصاد، هللا٘ؾاَ عثذ ا: ٔٛسد٘اٚط، ذشجّح. عاٌٍِٛغْٛ، ٌٍٍٚاَ د. تٛي آ  - 1

 . 157:، ؿ2001،

 -، ؿ1992،داس اٌّعشفح اٌجاِعٍح، ِقش، اإلعىٕذسٌح ،االقتصاد الدولً، هللاصٌٕة حغٍٓ عٛك ا  - 2

   ،ترقشف701،801،109:ؿ
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البنوك المركزية، و ذلك من خالل فتح حسابات دائنة و مدينة تتساوى من خالليا أرصدا في األخير 
 .،كما يعتبر أن الرصيد الدائن لمبمد العضو يبقى كقرض منو لصالح اإلتحاد 

 و ىي عممة مستقمة " البانكور " كينز بأن يرتكز النظام الجديد عمى عممة أطمق عمييا اسم   اقتراح
  .بالذىب مرتبطة

 كينز في مشروعو المقدم بالعرض النقدي، أي  كمية النقود التي يجب إصدارىا، و التي   اىتمام
أوصى بأن تتم عمى أساس حجم التجارة الدولية ال عمى أساس  كمية الذىب التي تحوزىا الدول،  و 

   .ذاك في ىذا تأيدا منو لمصالح دولتو المممكة المتحدة و التي كانت قوية تجاريا آن
كما اقترح كينز في مشروعو فرض عقوبات عمى الدول األعضاء التي تتمتع بفوائض في موازين           

، و بتقديم المشورة و النصائح بالنسبة لمدول ذات العجز، من خالل حثيا عمى تخفيف  الرسوم اتيامدفوع
ي تبيع أكثر مما تشتري، و من جية الجمركية عمى الواردات، و إعادة تقييم العمالت بالنسبة لمدول الت

أخرى تقديم ضمانات لممؤسسة المالية أو بفرض رقابة عمى رؤوس األموال بالنسبة لمدول المدينة ذات 
 . 1العجز

 :  H. Whiteمشروع ىوايت :  ثانيا 
دة ممثال عن الواليات المتح" ىاوايت " لصاحبو  1943افريل  50تم تقديم ىذا المشروع بتاريخ         

األمريكية، حيث تبنى ىاوايت أفكار جديدة لمخروج بالنظام النقدي الدولي إلى  الطريق الصحيح، حيث 
 :   2يمي جاءت أبرز أىداف و خطوات ىذا المشروع  كما

 السمطات النقدية المحمية في يد سمطة نقدية دولية وحيدة،و ذلك لمعمل عمى تحقيق ما يصبو  تجميع
ولي من أىداف متمثمة في استقرار أسعار الصرف ،و محاربة مختمف أشكال إليو النظام النقدي الد

 القيود عمى المدفوعات الخارجية؛ 
 تثبيت قيم عمالت الدول األعضاء في الصندوق عمى أن تكون وحدة التعامل الدولية عممة اقتراح "

 ،حيث ترتبط قيمتيا بوزن معين من الذىب؛ " اليونيتاس
 بالذىب أو باليونيتاس، و تتحدد حجم حصص الدول في رأس مال  الدول قيمة عممتيا تحدد

الصندوق و قوا التصويتية بناء عمى ما تحوزه الدولة من ذىب و نقد أجنبي و حجم دخميا القومي  
 . و مدى تقمبات ميزان مدفوعا

                                                           

   ،ترقشف:39، اٌّؤعغح اٌجضائشٌح ٌٍطثاعح، اٌجضائش، ؿنظام النقد الدولًمٍاء ِجٍذ اٌّٛعٛي،   - 1

 ،ترقشف 901،110:ؿ -،ِشجع عثك روشٖ ،ؿهللاصٌٕة حغٍٓ عٛك ا  - 2
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نستنتج أن ىذا األخير  كان ييدف إلى دعم مصالح الواليات " ىاوايت " من خالل نقاط مشروع          
المتحدة األمريكية حيث نجح في ذلك عمى حساب المشروع الذي تقدم بو كينز، باعتبار القوة االقتصادية و 

و يضاف إلى ذلك دائنية الواليات النقدية و العسكرية التي ظيرت عمييا الواليات المتحدة في تمك الفترة، 
إلى االتفاق عمى "نيوىامبشير "المتحدة األمريكية لعديد الدول األوروبية، فخمص بذلك االجتماع المنعقد في 

، و و بذلك تم  وضع أسس و قواعد النظام النقدي العالمي الجديد "صندوق النقد الدولي"إنشاء مؤسسة 
 ".  بروتن وودز" تحت مظمة 

 :   أىداف صندوق النقد الدولي التأسيسية:الثانيالفرع 
لقد حددت المادة األولى من اتفاقية صندوق الدولي أىدافو األصمية بوضوح و            

 :  1سوف نستعرض ذلك في النقاط التالية
لية ؛   تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي ؛   تيسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدو   -

  .العمل عمى استقرار أسعار الصرف 
   .المساعدة عمى إقامة نظام المدفوعات متعدد األطراف  -
توفير الثقة بين البمدان األعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة ليا بصفة مؤقتة و بضمانات  -

 .تياوعاكافية و من ثم إعطائيا الفرصة لتصحيح اإلختالالت التي تصيب موازين مدف
 .تقصير أمد االختالل في موازين المدفوعات الدولية لمبمدان األعضاء و تخفيف حدتو،وفقا لما ورد آنفا  -
من خالل ىذه األىداف المذكورة نستطيع أن نستوحي األىمية التي كان يولييا الصندوق لمراقبة          

، بغية تسييل حركة التجارة الخارجية الدولية، سالمة  النظام النقدي الدولي، و جعمو كأولوية لمنطمق عممو
لكن مع تتابع التغييرات االقتصادية  التي مست النظام النقدي الدولي ، أصبح لمصندوق أدوارا جديدة سوف 

 .  نبرز أىميا في الفرع الموالي 
 تطور أىداف و ميام صندوق النقد الدولي : الفرع الثالث 

لية لمصندوق ، و كنتيجة لالضطرابات التي عرفتيا العمالت يعد تطرقنا سمفا لالىداف األص  
الدولية خالل سنوات ستينات القرن الماضي و ما نتج عنيا من أزمات في السيولة الدولية ، سارع 

الصندوق النقد الدولي الى تدخل و محالة منو لحل ىذه األزمة ، حيث قام باشناء الصندوق وحدة حقوق 
 ( . Droit de tirages spéciaux) السحب الخاصة

                                                           

 .2019افريل 01بتاريخ 2صندوق النقد الدولي،اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي،ص، - 1
  http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf 
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، و الذي  1971جويمية  21بتاريخ  3نيكسون  3و بعد القرار الجريء المتخذ من قبل الرئيس األمريكي  
بموجبو تم إلغاء تحول الدوالر إلى ذىب ، و تعويمو و فرض رسوم جمركية عمى المبادالت التجارية خاصة 

 :1ىما " بريتون وودزو " ليذا القرار ىو انييار أىم مقومات نظام مع اليابان ، و من أىم النتائج المباشرة 

  التراجع عن تحويل الدوالر إلى ذىب. 
  التراجع عن مبدأ ثبات األسعار  الصرف بعد تعويم العمالت من قبل األعضاء. 

بروتن " و كنتيجة لموضع الذي آل إليو النظام النقدي الدولي و انحرافو عن المبادئ المنبثقة عن ميثاق 
الرئيس األمريكي  ر، لم يعد لصندوق النقد الدولي تمك األىمية التي كان عمييا قبل  اإلعالن عن قرا"وودز

، ليتحول فيما بعد اىتمام صندوق النقد الدولي إلى الدول النامية، مستغال بذلك أزمة المديونية "نيكسون " 
الية مطمع تسعينات القرن الماضي، فأضحى بذلك التي عرفتيا سنوات الثمانينات،   و خالل األزمات الم

 .  الصندوق يمعب دورا ميما في إدارة أزمة المديونية
   1:و من مظاىر الدور الجديد لمصندوق قيامـو  بالميام التالية          

  الوساطة عن طريق إشرافو عمى توجيو الفوائض و جذا و إقراضيا. 
     اإلشراف و الرقابة عمى تنفيذ و برمجة سياسات لمدول النامية. 
     تنامي دوره التنظيمي في إدارة أزمة المديونية العالمية. 

: 2كما نجد أن ميامو أخذت نسقا تصاعديا خالل تنامي العولمة المالية و ذلك من خالل
   لعب دورا ميما   في التحول االقتصادي لمدول االشتراكية ؛ 
   أصبح الصندوق كوكالة لمتنمية من خالل تقديمو لقروض متوسطة و طويمة األجل ؛ 
  تقمص من خالليا دور مقرض المالذ أضحى الصندوق محاورا ميما أثناء األزمات المالية إذ

 . األخير
 بنية صندوق النقد الدولي  : المطمب الثاني

األجيزة المسيرة لمصندوق،  عضويتو،  من خالل ىذا المطمب سوف نتطرق و باختصار كل من       
نظام التصويت بداخمو،و نظام الحكومة داخل الصندوق، باإلضافة إلى مصادر تمويل الصندوق، و ىذا 

                                                           

جاِعح  / ِاٌٍح اٌذٌٍٚح : ِحّذ حغٓ عالٚي ، اٌّؤعغاخ إٌمذٌح اٌّاٌٍح اٌذٌٍٚح ، اٌذسٚط إٌظشٌح ، لغُ اٌّاجٍغرٍش  - 1

 . 05:، ؿ 2013/2012: لافذي ِشتاح تٛسلٍح ، اٌّٛعُ 
2 Arnaud DIEMER ,Le Système Monétaire International, Formation Continue, MCF IUFM 

d’AUVERGNE     

http://www.oeconomia.net/private/cours/smi.pdf    La date d'accé 24/05/2019  
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أجيزة الصندوق، نظام الحكومة داخل الصندوق، حصص عضوية الصندوق، : من خالل أربعة فروع ىي
.  و مجاالت اختصاص الصندوق

 دوق  أجيزة الصن:الفرع األول
 لصندوق النقد الدولي أجيزة مسيرة و أجيزة استشارية   
    :األجيزة المسيرة:أوال  
ىو أعمى جياز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، يتألف من محافظ ومحافظ  :مجمس المحافظين -أ

و يكون المحافظ في العادة وزيرا لممالية أو محافظا لمبنك المركزي في البمد . مناوب يعينيما كل بمد عضو
قة س التنفيذي، فقد احتفظ بحق الموافمجلالعضو، بينما فوض مجمس المحافظين معظم صالحياتو إلى ال

و انضمام بمدان أعضاء جدد إلى  عمى زيادات الحصص، و توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، 
الصندوق، و انسحاب أعضاء منو عمى  أساس إلزامي، و ما يدخل من تعديالت عمى اتفاقية تأسيس 

 .  الصندوق و نظامو األساسي
ي مرة واحدة سنويا، أثناء االجتماعات و عادة ما يجتمع مجمسا لمحافظي الصندوق و البنك الدول        

و تعقد االجتماعات السنوية في سبتمبر . السنوية المشتركة بين البنك و الصندوق لمناقشة عمل المؤسستين
أو أكتوبر، و قد جرت العادة عمى أن يكون مقرىا العاصمة واشنطن لعامين متتالين ثم بمد عضو بديل في 

. العام الثالث
عضوا، يضطمع بميمة تسيير أعمال الصندوق اليومية و  24يضم المجمس التنفيذي : التنفيذي المجمس -ب

و ىناك خمسة من المديرين تتولى تعيينيم البمدان . يمارس الصالحيات المخولة لو من مجمس المحافظين
ابان و و ىي في الوقت الراىن الواليات المتحدة و الي)األعضاء صاحبة أكبر خمس حصص في الصندوق 

إلى جانب الصين، و روسيا، و المممكة العربية السعودية، أما المديرون ( ألمانيا و فرنسا و المممكة المتحدة
 (constituencies)الستة عشر اآلخرون فتتولى انتخابات مجموعات من البمدان تعرف باسم الدوائر االنتخابية 

 . مينعامدتيا لفترات 
،  ابتداءا من 2016يناير  62التعديل المعني بإصالح المجمس التنفيذي في  غير أنو و بعد سريان         

مديرا  42، سيصبح كل المديرين التنفيذيين البالغ عددىم 2016جولة االنتخاب االعتيادية القادمة في أكتوبر 
 .  مختارين باالنتخاب

   1:عمى القضايا التاليةيجتمع ىذا المجمس في واشنطن ثالث مرات في األسبوع ليتداول           

                                                           

 . 57:، اٌذاس اٌثٍناء ،ؿ 2011ٔعّاْ ععذي ، اٌثعذ اٌذًٌٚ ٌٍٕظاَ إٌمذي ، داس تٍمٍظ ، اٌطثعح األٌٚى - 1
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  تعريف و تحديد سياسات الصندوق و مجال تطبيقيا مثل كيفية الحصول عمى التسييالت المالية
 .  و مشروطيتيا

  يناقش تقارير المشاورات الدورية في البمدان األعضاء المعدة من طرف خبراء الصندوق لمحكم
 .البمدانجة من طرف عمى السياسات االقتصادية و المالية المنتو

 مراقبة سياسات الصرف. 
  مناقشة القضايا المتعمقة بالنظام النقدي الدولي في إطار االقتصاد العالمي. 
    يتولى عممية انتخاب مدير عام الصندوق . 

مدير عام الصندوق ىو رئيس مجمسو التنفيذي،  كما أنو رئيس ىيئة موظفيو، : إدارة الصندوق العميا_ ج 
يتولى المجمس التنفيذي تعيين المدير العام لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد، و يساعده في أداء وظائفو ثالثة 

في الصندوق  و يجوز لممحافظين و المديرين التنفيذيين ترشيح مواطنين من أي بمد عضو. نواب لممدير العام
 و رغم أن المجمس التنفيذي يحق لو أن يختار مديرا عاما بأغمبية األصوات المدلى بيا. لشغل ىذا المنصب

 .  1، فقد درج المجمس عمى اختيار المعينين في ىذا المنصب بتوافق اآلراء
 2600ي يشرف عمى الصندوق مجموعة كبيرة من الموظفين، حيث يبمغ عددىم حوال :ىيئة الموظفين_د

م الوطنية، و يشكل توفيم مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق، و ليس أمام سمطا بمد 142موظف من 
االقتصاديون ثمثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريبًا، و معظم موظفي الصندوق يعممون في واشنطن 

اء لممساعدة في تقديم المشورة العاصمة، و إن كان ىناك العديد منيم مقيمًا لمصندوق في البمدان األعض
 .   بشأن السياسة االقتصادية

 :  األجيزة االستشارية:ثانيا 
يتمقى مجمس المحافظين المشورة من لجنتين وزاريتين، ىما المجنة الدولية لمشؤون النقدية و المالية و   

. لجنة التنمية  
 (   :   ( IMFCالمجنة الدولية لمشؤون النقدية و المالية   -أ

و ىي المجنة المكمفة بتقديم و إعداد تقرير إلى مجمس محافظي الصندوق يتعمق بتسيير و تكييف        
م بمراقبة تطور السيولة الدولية و تحويالت الموارد إلى الدول النامية، ىتت النظام النقدي و المالي الدولي،كما

، أثناء عقد الجمعية العامة لمبنك العالمي و صندوق تجتمع ىذه المجنة مرتين في السنة، سبتمبر أو أكتوبر
النقد الدولي، في شيري مارس أو افريل، قبيل اجتماعات الربيع، كما تقوم ىذه المجنة بالفحص و التطرق 

                                                           

   فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،وٍف ذُقٕع لشاساخ اٌقٕذٚق،ِشجع عثك روشٖ  - 1
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،كما 1لالنشغاالت المتعمقة باالقتصاد العالمي و تقديميا اقتراحات و نصائح من أجل سير أشغال الصندوق 
س التنفيذي بدوائره االنتخابية األربع و العشرين و تعمل المجنة عمى مجلة في ىيكميا مع التتطابق ىذه المجن

 .  أساس توافق اآلراء و ال ُتجري عمميات تصويت رسمية
سي مجللج ميمتيا تقديم المشور  1974أما لجنة التنمية فيي لجنة مشتركة تأسست عام : لجنة التنمية_ب  

دوق حول القضايا المتعمقة بالتنمية االقتصادية في بمدان األسواق الصاعدة و المحافظين في البنك و الصن
، و ُتمثل فييا  كافة (عادة ما يكونون وزراء لممالية أو التنمية)عظوا  52و تتألف المجنة من . البمدان النامية

ومات األعضاء في البمدان األعضاء في المؤسستين، و تعمل في األساس كمنتدى لبناء توافق اآلراء بين حك
   2رئيس البنك الوطني لبولونيا "  Marek Belka"  القضايا اإلنمائية الحيوية، يترأسيا حاليا  

نظام الحكومة داخل الصندوق :الفرع الثاني 
 :   مفيوم الحكومة من قبل الصندوق:أوال  

ىي مفيوم واسع يشمل جميع الجوانب في كيفية حكم أي بمد، بما في ذلك سياساتو  الحكومة        
و ىناك آخر شبيو بمفيوم الفساد ـ أي . االقتصادية و إطاره التنظيمي، باإلضافة إلى االلتزام بسيادة القانون

افز الفساد و ففي مناخ الحكومة الضعيفة، تزداد حو. استغالل السمطة أو ثقة الجماىير لتحقيق نفع خاص
في الحكومة، كما ييدد نزاىة السوق، و  و يؤدي الفساد إلى إضعاف ثقة الجماىير. تكثر الفرص لممارستو

 .  3يشوه المنافسة، و ُيعرض التنمية االقتصادية لمخطر
و ألنو من الواضح أن ضعف الحكومة يضر بالنشاط االقتصادي و يقمل من الرخاء، فقد اعتمد            

سياسة تحدد كيفية التعامل مع قضايا الحوكمة االقتصادية، و ىي السياسة التي  1997دوق في عام الصن
   .تقوم عمييا المذكرة التوجييية المعنونة دور الصندوق في قضايا الحكومة

 وجية نظر صندوق النقد الدولي لنظام حكومة أجيزتو  :ثانيا 
نظره عمى تشجيع الحكومة السميمة من خالل مبادرات محددة يعمل صندوق النقد الدولي من وجية           

وىناك عدة مبادرات تقتضي التعاون الوثيق . ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة الرقابة واإلقراض والمساعدة الفنية
 : مع البنك الدولي ومنظمات أخرى نوجزىا في اآلتي

                                                           

1 Fonds monétaire internationale, Guide des comités, groupes et clubs,page consulté : le 

12/04/2019                                                             

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/groupsf.htm   

 ،ِشجع عثك روشٖ  كٍف تصنع قرارات الصندوقفٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ، 2

                      21/05/2019:،فحٍفح ٚلائع، ذاسٌخ صٌاسج اٌقفحح الصندوق و الحوكمة السلٍمةفٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ، 3

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/gova.htm    
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طريق زيادة الشفافية في إتاحة الوثائق   تحسين المساءلة عن  يشجع الصندوق البمدان األعضاء عمى 
 .سياستو المعنية بالشفافية  لالطالع العام، تمشيا مع

  ،تقييما لمدى التزام البمدان األعضاء بمعايير الشفافية ُيجري الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي
، و ىو "و المواثيقمبادرة المعايير "مجاال من مجاالت السياسة االقتصادية في سياق 21الدولية في 

  .ما يغطي الحكومة و القطاع المالي و قطاع الشركات
 عد الصندوق مواثيق تحدد مبادئ بالنسبة لسياسة المالية العامة و السياسات النقدية و المالية، أ

ميثاق الممارسات السميمة في مجال شفافية  الشفافية و من بين المواثيق التي تكتسب أىمية خاصة
 .امة و الدليل المصاحب لوالمالية الع

 و زيادة حداثتيا، يشجع الصندوق بمدانو األعضاء  ٘اسعيا لتحسين شفافية البيانات و تعزيز جود
  .عمى االشتراك في المعيار   الخاص لنشر البيانات أو المشاركة في النظام العام لنشر البيانات 

 النظم المالئمة لتتبع اإلنفاق العام  الصندوق في عممو مع البمدان منخفضة الدخل عمى أىمية يركز
كذلك يعمل الصندوق بالشراكة مع مؤسسات مالية وجيات مانحة . ألغراض الحد من الفقر الموجو

ياس دولية أخرى في تنفيذ  برنامج اإلنفاق العام و  المساءلة المالية الذي يساعد البمدان عمى ق
 .أدائيا

 و يتولى تقييم األطر .يساىم الصندوق في الجيود الدولية لمكافحة غسيل األموال و تمويل اإلرىاب ،
لبمدانو األعضاء وتقديم المساعدة الفنية و إجراء البحوث التي تركز عمى  القانونية و التنظيمية

 . السياسات
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وق النقد الدولي، صحيفة وقائع، تاريخ زيارة صندوق النقد الدولي، كيف تصنع قرارات صند :المصدر   

  http://www.imf.org/ar/About/Factsheets.20/05/2019: الصفحة 
 حصص عضوية الصندوق   :الفرع الثالث 

انضمام أحد البمدان إلى الصندوق، تخصص لو حصة مبدئية في حدود حصص األعضاء  عند        
ويسترشد الصندوق بصيغة الحصص . تٙحالقائمين ذوي الحجم االقتصادي والخصائص االقتصادية المشا

لممساعدة في تقييم المركز النسبي لمعضو الجديد،حيث تشمل ىذه الصيغ عمى مجموعة من المتغيرات 
ة األساسية مثل الدخل القومي،األرصدة االحتياطية الرسمية من العمالت القابمة لمتحويل،و قيمة االقتصادي

 ……  ..الصادات و الواردات
 :  كيفية تحديد الحصص:أوال   

سوف نجد أن بنود اتفاقية الصندوق أقرت عمى أنو في حالة تعديل بنودىا، يشترط موافقة ثالثة         
من مجموع القوة التصويتية، بينما نجد باقي الدول و البالغ  85%اء المذين يمثمون أخماس البمدان األعض

التي تبمغ حصتيا الحالية " توفالو"، و أصغر ىذه الدول  95,40%دولة، ال تحوز إال عمى نسبة  176عددىا 
 (.  مميون دوالر 2.78حوالي )مميون وحدة حقوق سحب خاصة  8.1
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 :  األدوار األساسية لمحصص داخل الصندوق:ثانيا  
   1:في الوقت الحالي تمعب الحصص دورا ميما من أربع محاور

حيث يحدد اشتراك حصة البمد العضو الحد األقصى لحجم الموارد (:أنصبة الحصص ) االشتراكات -1
 . المالية التي يمتزم بتقديميا لمصندوق

تمثل حصة البمد العضو عامال أساسيا في تحديد قوتو التصويتية (:نصيب األصوات ) القوة التصويتية -2
في قرارات الصندوق،و تتكون األصوات المخصصة لكل عضو من أصوات أساسية و صوت إضافي بكل 

حيث نجد أن أكبر قوى التصويت تحوز .ألف وحدة حقوق سحب خاصة  100جزء من الحصص يعادل 
من مجموع القوى التصويتية %  75,16صوت ما يمثل  961 421عمييا الواليات المتحدة األمريكية ب 

 .  ألعضاء الصندوق
قبل سريان إصالحات )البمدان الخمسة الكبرى في الصندوق من حيث التصويت   20_10:الجدول رقم)

2010) 

 
Source : IMF, IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, Date of Visi t Page 

:22/03/2019. http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 

أي ) تحدد حصة البمد العضو حجم التمويل الذي يمكنو الحصول عميو من الصندوق : التمويل المتاح-3
 (.  حدود استفادتو من الموارد 

 مخصصات أو توزيعات وحدة حقوق السحب الخاصة    -4
 مجاالت اختصاصات الصندوق  :الفرع الرابع

تعددت مجاالت اىتمام صندوق النقد الدولي خصوصا بعد تنامي أزمة المديونية في ثمانينيات القرن       
الماضي، ليضاعف بذلك اىتماماتو بالدول النامية مركزا في برامجو و سياساتو عمى مكامن الضعف في إدارة 

 :  مالي و ىذا من خاللاالقتصاد الكمي و النظام ال
  

                                                           

 اٌّشجع اٌغاتك 1
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    1: حيث نجد أن اىتمامات الصندوق تركز في مجال االقتصاد الكمي عمى :إدارة االقتصاد الكمي:  أوال
و ىذا من خالل الوصفات التي يممييا عمى الدول التي :تبني مبادئ اقتصاد السوق و استيداف النمو -1  

الييكمية،مستندا في ذلك عمى مبادئ الرأسمالية،كتعزيز دور القطاع تمجأ إليو و التي تعرف باإلصالحات 
  .الخاص بدال عن تدخل الدولة في الحياة االقتصادية،و تقميص اإلنفاق الحكومي

و ذلك من خالل تحرير التجارة الخارجية عبر تشجيع اإلنتاج القابل :العمل عمى توازن ميزان المدفوعات-2
يزان التجاري،و كذا تحرير حساب رأس المال بغية زيادة مستوى التكامل المالي لمتصدير و من ثم تحسين الم

 .العالمي
إذ نجد الصندوق يولي أىمية كبيرة لمكافحة عجز الموازنة حتى أنو :تخفيض عجز الموازنة العامة-3

مثمى من خصص ضمن ىيكمو التنظيمي إدارة مختصة بشؤون المالية العامة و التي تعنى بتقديم السياسات ال
 . وجية نظر الصندوق 

 :  حيث تتمثل إدارة النظام المالي في ما يمي: إدارة النظام المالي:ثانيا
حيث نجد بأن الصندوق في الكثير من برامجو يحث أعضاءه عمى تبني : تحديد ىيكل أسعار الفائدة_1

اليين عمى الدول النامية أين أسعار فائدة حقيقية تأخذ بعين االعتبار معدالت التضخم، و لكن األمر ليس ب
يتطمب تحرير معدالت الفائدة وجود مؤسسات مالية قوية، و حرية حركة رؤوس األموال، و جياز مصرفي 

 .  كفؤ
من المادة الرابعة التفاقية ( أ)عمل الصندوق من خالل القسم :تحديد ترتيبات نظم أسعار الصرف_2

ندوق و سائر البمدان األعضاء من أجل تأمين ترتيبات الصندوق عمى ضرورة االلتزام بالتعاون مع الص
منظمة لمصرف األجنبي و العمل عمى إيجاد نظام مستقر ألسعار الصرف، و ذلك من خالل مطالبتو بتعزيز 

 .  السياسات االقتصادية و المالية من أجل تعزيز النمو، و تجنب التالعب بأسعار الصرف
ا التي أنشأ من أجميا الصندوق، و ىذا من خالل تطبيق نظام تعادل حيث جسدت ىذه المادة النواي        

العمالت في ظل نظام بريتن وودز، لتأتي نقطـة التحول بقرار الرئيس األمريكي نيكسون و إلغائو تحويل 
 .  1973الدوالر إلى ذىب العام 

                                                           

اثر السٍاسات اإلشرافٍة لصندوق النقد الدولً على تكٍٍف السٍاسات النقدٌة الدولٍة للدول سِنأً ِحّذ،  - 1

 .فشف تاٌد 137،138،139:،ؿ ؿ2012،سعاٌح اٌذورٛساٖ،جاِعح اتٛ تىش تاٌماٌذ ،ذٍّغاْ،النامٍة
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ا بين أنظمة تعويم، أنظمة ربط أما في الوقت الحالي فنجد العديد من الترتيبات، يختمف مجاليا م           
األمر الذي صعب عمى صندوق النقد الدولي المساىمة في استقرار النظام .ميسر، و أنظمة تعويم موجية

 . المالي العالمي
أما فيما يخص النظام األمثل لمصرف، فبعد سنوات السبعينات أصبح الصندوق يميل أكثر لنظام        

من القسم ( ب ) ات االقتصادية العالمية الجديدة، رغم أنو يقر عبر النقطة التعويم من أجل مواجية التغير
 80و  70الثاني لممادة الرابعة من اتفاقية الصندوق بحرية اختيار نظام سعر الصرف وفقا التفاق جاميكا 

 .   1976جانفي 
 الموارد المالية لصندوق النقد الدولي  :المطمب الثالث

تتعدد مصادر تمويل صندوق النقد الدولي، و من أبرزىا نجد اشتراكات الدول األعضاء المتمثمة في         
الحصص،كما بإمكانو االقتراض من الدول ذات الفائض أو الييئات المالية الستكمال موارده و قدراتو 

لييا جراء بيعو الحتياطات ىذا إضافة لمموارد التي من الممكن الحصول ع.التمويمية من مساعدة أعضائو
الذىب الموجودة لديو، كما يحصل الصندوق عمى فوائد و رسوم نضير استعمال موارده ،و تجري ىذه 

 "  حقوق السحب الخاصة " المعامالت بالعممة الخاصة بالصندوق و ىي 
 حقوق السحب الخاصة  كأصل احتياطي  :الفرع األول

ف تعزيز السيولة تٙذ 1969ىي األصل االحتياطي الخاص بالصندوق و وحدة حسابو، أنشئت سنة          
الدولية في تمك الفترة و ليصبح بذلك مكمال لألصول الرسمية الخاصة بالبمدان األعضاء، فيي عممة  وىمية 

 .  ة لمتحويلو ليست استحقاقا عمى الصندوق و إنما ىي استحقاق متوقع عمى العمالت القابل
، متمثمة في 1تتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في الوقت الحالي من خالل سمة من العمالت       

، و تتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة (اليورو، الين الياباني، الجنيو اإلسترليني، و الدوالر األمريكي) 
لغ المحددة لعمالت السمة األربع حسب قيمتيا بالدوالر األمريكي و تحسب ىذه القيمة من خالل مجموع المبا

بالدوالر األمريكي، عمى أساس أسعار الصرف المعروضة ظير  كل يوم في سوق لندن ، كما يجوز 
أن يوزع مخصصات ( المادة الخامسة القسم األول، و المادة الثامنة عشرة) لمصندوق بموجب اتفاقية تأسيسو 

 .  2األعضاء بالتناسب مع حصص عضويتيا من حقوق السحب الخاصة عمى البمدان 
                                                           

غرام من الذىب النقي، وىو ما كان يعادل في  0.888671كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي  - 1
غير أن حقوق السحب الخاصة أعيد تحديد قيمتيا عمى شكل سمة من العمالت بعد ايار نظام . ذلك الوقت دوالرا أمريكيا واحدا

   .1973بريتون وودز في 

   04/2019-21، فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،حمٛق اٌغحة اٌخافح،فحٍفح ٚلائع،تاٌرقشف -2

 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm  
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التوزيعات العامة  و الخاصة لوحدات  حقوق السحب الخاص ( 03-01)الجدول  رقم 
   

 (خ.س.مليار وحدة ح)حجم التوزيع  فترة التوزيع طبيعة التوزيع

 9.3 1972-1970 التوزيع العام األول 

 12.3 1981-1979 التوزيع العام الثاني 

 21.4 2011-2009 العام الثالثالتوزيع 

 21.5 2018-2016 توزيع خاص أول

 204  .خ.س.مجموع تراكمات توزيع وحدة ح

 

تمخيص الطالب من صفحة صندوق النقد الدولي، صحيفة وقائع، حقوق السحب الخاصة ،تاريخ :المصدر
 21/04/2019الزيارة 

 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm 

و يقوم عمى متوسط مرجح ألسعار الفائدة  ،و يتحدد سعر الفائدة عمى حقوق السحب الخاصة أسبوعيا   
الممثمة عمى أدوات الدين قصيرة األجل في أسواق المال التي تتداول فييا العمالت المكونة لسمة حقوق 

  . السحب الخاصة
 اشتراكات الدول األعضاء  :الفرع الثاني

تعتبر حصص األعضاء من أىم الموارد التي يعتمد عمييا الصندوق، إذ تخصص لكل بمد عضو            
و عمى ىذا . في الصندوق حصة عضوية معينة تتحدد عموما حسب حجمو النسبي في االقتصاد العالمي

و عند انضمام أي بمد إلى عضوية . رد الصندوق الماليةاألساس يتحدد الحد األقصى لمساىمتو في موا
الصندوق، عادة ما يدفع مبمغا يصل إلى ربع حصتو في شكل عمالت أجنبية قابمة لمتداول عمى نطاق واسع 

أما ثالثة أرباع الحصة .أو حقوق سحب خاصة ( كالدوالر األمريكي أو اليورو أو الين أو الجنيو اإلسترليني)
   1.بعممة البمد العضو المتبقية فتدفع

المراجعة العامة  2017و استكِممت في عام . تخضع الحصص لممراجعة كل خمس سنوات عمى األقل       
الرابعة عشرة لمحصص، و اتفق أعضاء الصندوق عمى أنو ينبغي مضاعفة موارده من حصص العضوية 

                                                           

 21/04/2019  فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،ِٓ أٌٓ ذأذً أِٛاي اٌقٕذٚق؟،فحٍفح ٚلائع -1

  http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/finfaca.htm  
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و تتناول المراجعات العامة لمحصص قضيتين . مميار وحدة حقوق سحب خاصة 476.8لتص ل إلى 
 :  رئيسيتين

 
 .  حجم الزيادة الكمية و توزيع ىذه الزيادة عمى البمدان األعضاء 

تتيح المراجعة العامة لمصندوق أن يحكم عمى مدى كفاية الحصص سواء بالنسبة الحتياجات تمويل  :أوال   
    .ميزان المدفوعات في البمد العضو أو قدرة الصندوق عمى المساعدة في تمبية ىذه االحتياجات

راكزىا النسبية تسمح المراجعة العامة بزيادة حصص البمدان األعضاء عمى نحو يعكس التغيرات في م: ثانيا
 .  في االقتصاد العالمي

 ترتيبات االقتراض  :الفرع الثالث  
توجد عل مستوى الصندوق مجموعتان دائمتان من خطوط االئتمان، و ىما االتفاقيات العامة         

و التي 2(  NAB) ، و االتفاقيات الجديدة لالقتراض  1962و التي أنشئت في عام  1(GAB) لالقتراض 
إضافة إلى كل من اتفاقيات االقتراض الثنائية و .2017و توسعت بشكل كبير في  1998في عام  أنشئت

 .  المشاركة مع ترتيبات التمويل الدولية
بمدا عضوا و  83ىي مجموعة من االتفاقات االئتمانية بين الصندوق و   3:االتفاقيات الجديدة لالقتراض_أوال

مؤسسة مالية،بما في ذلك عددا من اقتصاديات األسواق الصاعدة،و ال يصبح المقترح المقدم من طرف 
من إجمالي %  58المدير العام بشأن تفعيل اتفاق جديد لالقتراض فعاال إال إذا قبمو مشاركون يمثمون 

 .  االتفاقات االئتمانية لممشاركين المؤىمين لمتصويت
:  تفاقيات العامة لالقتراض اال: ثانيا
 11تمكن ىذه االتفاقات العامة لالقتراض الصندوق من اقتراض مبالغ محددة من العمالت من     

غير أنو ال يمكن تقديم مقترح بالحصول عمى موارد بموجب االتفاقات ( أو بنوكيا المركزية ) اقتصادا متقدما 
اركين في االتفاقيات الجديدة لالقتراض عمى تحديد فترة لتفعيل العامة لالقتراض إال في حالة عدم موافقة المش

  .خطوط ائتمانية في ظل االتفاقات الجديدة لالئتمان
 

                                                           

1  -  New Arrangement to Borrow 

2 - General Arrangement to Borrow 

3 -Fonds monétaire internationale, fiche technique, Accords permanents d'emprunt du FMI 

,p.p,01_02, le  

26/03/2019   http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/gabnabf.htm  
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 .لالقتراضاالتفاقيات العامة  إطاريوضح المساىمات في (. 04-10: )الجدول رقم 

 
  Source :FMI, Accords permanents d’emprunt du fmi, fiche technique Date visite du page 

:le20/03/2019 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/gabnabf.htm 

و تم تجديد االتفاقات العامة و اتفاق ائتماني مصاحب مع المممكة العربية السعودية ،بدون أي 
اح لمصندوق ،و يصل المبمغ المحتمل لالئتمان المت 3102ديسمبر  62سنوات بدءا من   تعديالت،لمدة خمس

( مميار دوالر أمريكي 3,26) حوالي ( وحدة ح س خ ) مميار  71بموجب االتفاقات العامة لالقتراض إلى 
متاح بموجب ( دوالر أمريكي)مميار  3,2حوالي ( وحدة ح س خ ) مميار   5,1فضال عمى مبمغ إضافي قدره 

مرات حتى  01االتفاق المصاحب مع المممكة العربية السعودية،و قد تم تفعيل االتفاقات العامة لالقتراض 
   1. 1998اآلن آخرىا في عام 

 وحدة) مميار  06و بمساىمة تقدر بـ   1962و لمتذكير فإن االتفاقيات العامة لالقتراض تأسست سنة          
 (.  وحدة ح س خ ) مميار  71إلى  1983، و تم توسيع ىذه المساىمة  سنة (ح س خ 

 :  اتفاقيات االقتراض الثنائية: ثالثا  
سعت إدارة الصندوق إلى تعزيز مواردىا في إطار االتفاقيات الثنائية من خالل اتفاقيات شراء  حيث        

االتفاقيات  ٘زٖ و قد أوقف العمل 2010_2009و تمت الجولة األولى من ىذه االتفاقيات في الفترة .السندات
 2013 2  . الثنائية منذ األول من افريل 

 
 
 

                                                           

1 Ibid,p:03  

 فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،ِٓ أٌٓ ذأذً أِٛاي اٌقٕذٚق؟،ِشجع عثك روشٖ   - 2
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 :  المشاركة مع ترتيبات التمويل الدولية: رابعا
توفر ترتيبات التمويل اإلقميمية مساعدة مالية لمبمدان التي تواجو مشكالت ،استنادا إلى الموارد          

الترتيبات باعتبارىا تٙزٖ  عمى المستوى اإلقميمي،و منذ األزمة المالية العالمية ،أقر تٙا أو الممتزم المجمعة
طبقة ميمة من شبكة األمان المالي العالمية ،إذ يمكن أن يكون لترتيبات التمويل اإلقميمية انعكاسا كبيرا عمى 

 .  أداء النظام النقدي الدولي و عمى عمل الصندوق 
 حيازات الذىب  :الفرع الرابع 
، مما 1مميون أوقية بالوزن الترويسي 5,90ي تصل حيازات صندوق النقد الدولي من الذىب إلى حوال         

غير أن اتفاقية تأسيس الصندوق تضع . يجعل الصندوق ثالث أكبر الحائزين الرسميين لمذىب في العالم
حدودا صارمة الستخدام ىذا الذىب، فالصندوق يجوز لو بيع الذىب أو قبولو من البمدان األعضاء كوسيمة 

ن مجموع أصوات  األعضاء، و لكن يحظر عميو شراؤه أو إجراء أي م% 85لمدفع بشرط موافقة أغمبية 
 .معامالت أخرى فيو  

   2:و قد حصل الصندوق عمى حيازاتو من الذىب من خالل أربعة قنوات رئيسية        
  من اشتراكات العضوية % 25،تقرر استخدام الذىب في دفع 1944عندما تم إنشاء الصندوق عام

 .حصص الالحقةاألولية و زيادات ال
 3 كان الذىب يستخدم في العادة عند سداد جميع مدفوعات الرسوم. 

كانت ىناك إمكانية لمبمد العضو الذي يريد الحصول عمى عممة عضو آخر،بأن يبيع ذىبا لمصندوق في  
   .4مقابل الحصول عمييا

 الصندوق  يمكن لمبمدان األعضاء استخدام الذىب أيضا في سداد القروض المقدمة من  
 الفوائد و الرسوم   :الفرع الخامس  
إلى جانب الموارد المذكورة أعاله،تعتبر الفوائد و الرسوم من أىم الموارد التكميمية،و التي تتولد جراء          

سنويا من قيمة القرض،أما سعر %  5,0؛فعادة ما تكون قيمة الرسوم  188إقراض الصندوق لبمدانو األعضاء 

                                                           

 (  هٕا ِرشٌا 2814.1)ِا ٌعادي  - 1
 20/21/2015فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،اٌز٘ة فً فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،فحٍفح ٚلائع، - 2

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/golda.htm   

 تمك  الفوائد المترتبة  عمى استخدام البمدان األعضاء ائتمان الصندوق ٔٙاالقصد من الرسوم بأ - 3

 .1971 -1970كان أكبر استخدام ليذه القاعدة ىو عمميات بيع الذىب من جنوب إفريقيا لمصندوق في الفترة  - 4
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لمصندوق فيو مرتبط بالسوق و يسمى بمعدل الرسم األساسي و ىو معدل الفائدة في السوق المطبق الفائدة 
 .  1عمى حقوق السحب الخاصة

 األدوات المستعممة من طرف صندوق النقد الدولي في عالقاتو مع بمدانو األعضاء  :المبحث الثاني  
لقيام بميامو، و من أبر زىا نجد أعمال الرقابة يستعمل صندوق النقد الدولي العديد من األدوات ل        
،  و كذا تقديمو لممساعدات المالية في شكل قروض، إضافة إلى المساعدة  الفنية و التكوين تٙا التي يقوم

 .    المقدم لألعضاء
 رقابة صندوق النقد الدولي  :المطمب األول

لي و يتابع السياسات االقتصادية و المالية يشرف صندوق النقد الدولي عمى النظام النقدي الدو        
 .بمدا 189المطبقة في بمدانو األعضاء 

   2:و يعرف ىذا النشاط باسم الرقابة ،حيث ينطوي عمل الصندوق في ىذا اإلطار عمى شقين أساسيين ىما
الرقابة الثنائية أو تقييم سياسات كل عضو و تقديم المشورة، و الثاني ىو الرقابة المتعددة األطراف أو 

 .  اإلشراف عمى االقتصاد العالمي
 :  الرقابة الثنائية: الفرع األول  
ا إلى تتجسد الرقابة الثنائية من خالل زيارة الخبراء االقتصاديين الممارسين لدى الصندوق سنوي         

معظم البمدان األعضاء، و ذلك من أجل التباحث و التشاور مع الحكومات و البنوك المركزية فيما إذا كانت 
االستقرار المحمي و العالمي بما يتطمب تعديالت في السياسات االقتصادية أو المالية و   ذٙذد ىناك مخاطر

 :  تتركز ىذه المناقشات أساسا 
  أسعار الصرف؛ 
 نقدية و المالية؛ ال السياسات   
 اإلصالحات الييكمية لالقتصاد الكمي . 
و عند عودة الخبراء إلى مقر الصندوق يباشرون برفع تقرير لممجمس التنفيذي لمناقشتو، و يمي ذلك        

 .  س إلى سمطات البمد العضو في ختام عممية تعرف بمشاورات المادة الرابعةمجلنقل آراء ال
ا الصندوق مستمدة من روح اتفاقية تأسيسو بصيغتيا المعدلة في بو ية الرقابة التي يقومو نجد أن عمل       

الرابعة، التي تؤكد من خالليا البمدان األعضاء  تياأواخر سبعينات القرن العشرون، و بالضبط في ماد
 .  بالتزاميم عمى التعاون من أجل تعزيز االستقرار مع الصندوق و في ما بينيا

                                                           
فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،سلاتح اٌقٕذٚق،فحٍفح ٚلائع،تاٌرقشف،  2  351سِنأً ِحّذ،ِشجع عاتك،تاٌرقشف،ؿ  1

82/21/2014 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/surva.htm   
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 :  الرقابة متعددة األطراف:الثاني الفرع
الصندوق نجد أن ىذا األخير يتولى رصد االتجاىات  تٙا إضافة إلى الرقابة الثنائية التي يقوم        

االقتصادية السائدة عالميا و إقميميا، حيث يقوم بتحميل التداعيات التي تنتقل إلى االقتصاد العالمي من 
سياسات البمدان األعضاء، و من األدوات المستعممة في مجال الرقابة المتعددة األطراف نجد المطبوعات 

 :  ام و من أبرزىا نذكرالتي يصدرىا بانتظ
 آفاق االقتصاد العالمي. 
   تقرير االستقرار المالي العالمي. 
    تقرير الراصد المالي . 
كذلك ينشر الصندوق تقارير عن آفاق االقتصاد اإلقميمي تتضمن تحميال أعمق لخمس مناطق         

التي تتضمن تحميال ألثر السياسات  ، يعد الصندوق تقارير التداعيات 2011أساسية في العالم، و منذ عام 
و ىي الصين و منطقة اليورو و اليابان و الواليات .االقتصادية في اقتصاديات العالم الخمس الكبرى 

بدا إعداد تقارير تجريبية عن القطاع  2012المتحدة األمريكية عمى االقتصاديات الشريكة، و منذ عام 
 .  الخارجي تضع المراكز الخارجية لالقتصاديات الكبيرة ذات التأثير النظامي في سياق متسق عالميا 

كذلك يعد الصندوق مرتين سنويا جدول أعمال السياسات العالمية، يجمع فيو أىم النتائج و المشورة          
 .  دة، و يحدد جدول أعمال مستقبمي لمصندوق و بمدانو األعضاءبشأن السياسات من تقارير متعد

و يجري التذكير أن الصندوق يقوم بمراجعات ألنشطتو الرقابية عمى أساس منتظم كل ثالث            
و التي أوصت بإدخال تحسينات في ستة مجاالت أساسية،  ىي الروابط  2011سنوات، كانت آخرىا في عام 

 .المخاطر،  االستقرار الخارجي،  االستقرار المالي، الفعالية، و اإلطار القانوني  المتبادلة، تقييم
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 ( التسييالت التمويمية) تقديم القروض : المطمب الثاني
يستعمل صندوق النقد الدولي موارده من أجل مساعدة البمدان األعضاء التي تعاني من صعوبات           

الخارجية،وعادة ما تحمل برامج و مساعدات  ذٙاإعادة التوازن لوضعيا بيدف ذلكو  ذٙافي موازين مدفوعا
   1".بالمشروطية " الصندوق التمويمية شروطا فيما يخص مؤشرات االقتصاد الكمي لمبمد طالب القرض،تعرف

 شرطية برامج الصندوق  :الفرع األول
امج التي يدعميا الصندوق ـ أي السياسات تشمل شرطية الصندوق بمعناىا الواسع كل من البر           

االقتصادية الكمية و السياسات الييكمية، و األدوات المحددة التي تستخدم في متابعة التقدم نحو تحقيق 
و تستند الموافقة عمى البرامج أو مراجعاتو إلى .األىداف التي يحددىا البمد العضو بالتعاون مع الصندوق

لييا مع سمطات البمد المعني بشأن السياسات، كما يمكن أن تتخذ ىذه االلتزامات  مختمف االلتزامات المتفق ع
   2:أشكاال مختمفة

 اإلجراءات المسبقة  : أوال  
س التنفيذي عمى التمويل أو قبل مجلىي تدابير يوافق البمد العضو عمى اتخاذىا قبل موافقة ال   

تتضمن ىذه التدابير توافر الركيزة الالزمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعو عمى المسار  استكمالو المراجعة،و
و من أمثمة ىذه اإلجراءات إلغاء القيود السعرية أو الموافقة .الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عمييا

 .  رسميا عمى إعداد موازنة تتسق مع إطار المالية العامة المحدد في البرنامج
 معايير األداء الكمية :ثانيا
و دائما ما تشير ىذه . ىي شروط محددة و قابمة لمقياس يتعين استيفاؤىا الستكمال المراجعة   

ٌّجّالخ المعايير إلى متغيرات السياسة االقتصادية الكمية التي تتحكم فييا السمطات الوطنية، عمى غرار ا

 . أو أرصدة المالية العامة أو االقتراض الخارجيالنقدية واالئتمانية أو االحتياطيات الدولية 
 األىداف اإلرشادية  : ثالثا 

و ىي تمك األىداف التي تستخدم في تقييم التقدم المحرز، باعتبارىا عنصرا مكمال لمعايير األداء       
 . الكمية

 
 

                                                           

1 Albert Ondo Ossa, Economie monétaire internationale,Edition ESTEM,Paris,1999,p:169  

   .02/01/2019ٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،ؽشهٍح اٌقٕذٚق،فحٍفح ،ٚلائع،تاٌرقشففٕذ -2

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/conditioa.htm                                                     
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 القواعد المعيارية الييكمية   : رابعا
تتسم بأىميتيا البالغة في تحقيق أىداف ( غير قابمة لمقياس الكمي غالبا ما تكون)ىي تدابير إصالحية       

و تختمف ىذه . أن تمثل عالمات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثناء عممية المراجعة تٙا البرامج، و يقصد
شبكات  القواعد باختالف البرامج، و من أمثمتيا التدابير الرامية إلى تحسين عمميات القطاع المالي أو بناء

. األمان االجتماعي أو تعزيز إدارة المالية العامة
 شرط المشاورات و االلتزام بالبرنامج  :خامسا
يتم ذلك في العادة بمقتضى اتفاق إقراض قد ينص، حسب أداة اإلقراض المستخدمة، عمى سياسات و        

و يتولى البمد العضو . زان المدفوعاتتدابير اقتصادية محددة يوافق البمد المعني عمى تنفيذىا لحل مشكمة مي
بالتشاور مع الصندوق تحديد برنامج السياسة االقتصادية الذي يرتكز عميو االتفاق، ثم يعرض في معظم 

 .  1"خطاب نوايا " س التنفيذي ضمنمجلالحاالت عمى ال
في العادة عمى  س التنفيذي، تصَرف موارد الصندوق المطموبة و تكون مقسمةمجلبعد موافقة ال         

غير أن بعض االتفاقات تتيح لمبمدان ذات األداء . التقدم في خطوات تنفيذ البرنامج أقساط مرحمية تتوافق مع
.    القوي االستفادة من موارد الصندوق مقدما مرة واحدة، و من ثم ال تخضع لتفاىمات بشأن السياسات

 أنواع التسييالت التمويمية داخل الصندوق  :الفرع الثاني
شيد الصندوق خالل مسيرتو العديد من األدوات و التسييالت التمويمية، منيا من الزال ساري          

المفعول و البعض اآلخر تم توقيفو و إقرار بدائل تمويمية جديدة تزامنا و خصوصية كل مرحمة، و  كمثال 
لصندوق بطرح أدوات تمويمية جديدة ييدف من وراءىا إلى إصالحات ضمن مجموعة عمى ذلك، قام ا

، و اعتمادا عمى التقرير السنوي لمصندوق  2009اإلقراض في حساب الموارد العامة الموافق عمييا في عام 
حيث في الوقت الحالي،  تٙاو الذي تم الكشف من خاللو عمى التسييالت التمويمية التي يعمل  2014لسنة 

تم تصنيف ىذه التسييالت إلى ثالث أنواع ، التسييالت العادية، و التسييالت الخاصة ،التسييالت الموجية 
. لمبمدان األعضاء منخفضة الدخل 

 :  التسييالت العادية:أوال 
الصندوق بشكل آلي و دوري مع الدول األعضاء و ىي  تٙاو ىي مجموعة القروض التي يتعامل    

 :  كاآلتي
 

                                                           

حطاب إٌٛاٌا ٘ٛ عثاسج عٓ ٚثٍمح ،ٌٍرضَ ِٓ خالٌٙا تٍذ عنٛ ِا تاٌمٍاَ تغٍاعاخ الرقادٌح ٚ ِاٌٍح،ِماتً اعرفادذٗ ِٓ  - 1

اعرعّاي اٌّٛاسد اٌّاٌٍح ٌٍقٕذٚق،ٚ عادج ِا ٌشفك تّزوشج ٌٍغٍاعاخ االلرقادٌح ٚ اٌّاٌٍح ِع تشٚذٛوٛي اوثش ذفقٍال ٌزاخ 

 .اٌغشك
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 :  الشريحة االحتياطية-أ 
الشريحة االحتياطية تتوافق مع نسبة من حصة البمد العضو عند انضمامو لمصندوق، و يمكن أن        

يصل السحب إلى حدود حصتو في الصندوق، حيث تتيح ىذه الشريحة لمعضو  إمكانية استعماليا في أي 
ة من ضمن استخدامات موارد الصندوق، و ال وقت، من اجل تسوية ميزان مدفوعاتو و ال تعتبر ىذه الشريح

    1يتم فرض عمييا أي رسوم كما ال تترتب عمييا عممية إعادة الشراء
 :  الشرائح االئتمانية -ب

 .  من حصة البمد العضو%  25ىي عبارة عن قروض تمنح عمى أربع شرائح، تعادل كل شريحة        
:   المقدمة في إطار الشرائح االئتمانية إلى و يمكن تقسيم المساعدات االئتمانية        

 :  الشريحة االئتمانية األولى 1_ب
سنوات،  و في  5إلى  3من حصة البمد العضو، مع فترة إعادة الشراء من % 25و تمثل ما نسبتو       

ي المبذولة من أجل التقميل من الصعوبات الت المجيوداتإطار ىذه الشريحة،يستوجب عمى العضو تبيان 
.   يعاني منيا ميزان مدفوعاتو

 :  الشرائح االئتمانية العميا 2_ب
و تقدم باقي الشرائح االئتمانية المتبقية في حال كون البمد العضو ممتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق       

 . عميو مع الصندوق، من خاللو أن يسمح لمعضو بتذليل عجز ميزان المدفوعات في آجال معقولة
عادة ما يتم تفعيل ىذه الشرائح من خالل اتفاقات االستعداد االئتماني أو تسييل الصندوق الممدد و و      

    2:الذين نوجزىما في اآلتي
   : (stand_by Arrangements)اتفاقات االستعداد االئتماني   1- 2-ب 

أتو لتقديم معظم المساعدات اتفاقات االستعداد االئتماني ىي األداة التي يستخدميا الصندوق منذ نش     
التي تتاح لمبمدان األعضاء بأسعار السوق، و ىي مصممة بحيث تساعد البمدان عمى معالجة المشكالت 
 200التمويمية التي تواجو ميزان المدفوعات عمى المدى القصير، و يمكن أن تصل حدود االستفادة سنويا إلى 

من حصة العضو بصفة تراكمية، مع فترة سداد %   600من حصة العضو المستفيد، و قد تصل إلى % 
 . سنوات و بإقساط ربع سنوية  5إلى  25,3بين 
 (Extended Fund Facility) :     تسييل الصندوق الممدد  2 -2-ب 

                                                           

1 Albert Ondo Ossa,Op.Cit,p:170 -171. 

                                                                                  22/10/2019فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،اإللشاك ِٓ فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،فحٍفح ٚلائع،تذْٚ ففحح،ترقشف، 2

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/howlenda.htm 

 اٌّشجع ٔفغٗ،تذْٚ ففحح   2 
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لمساعدة البمدان في معالجة المشكالت متوسطة األجل و  1974أنشئ ىذا التسييل التمويمي في عام      
طويمة األجل التي يتعرض ليا ميزان المدفوعات و تعكس تشوىات كبيرة تتطمب إصالحات اقتصادية 

أساسية، و حدود االستفادة في ىذا التسييل مثل اتفاق االستعداد االئتماني، إال أن االختالف في فترة السداد 
 . سنوات و بأقساط نصف سنوية 01إلى  25,4حيث تتراوح من 

و دائما ضمن التسييالت العادية، فقد استحدث الصندوق في إطار اإلصالح الجديد ألدوات اإلقراض       
   2011:2،و خط الوقاية و السيولة سنة  2009خطين ائتمانيين جديدين ىما، خط االئتمان المرن سنة 

   : (Flexible Credit Line )خط االئتمان المرن  _ه
بالبمدان التي تتمتع بمستوى بالغ القوة من األساسيات و السياسات " خط االئتمان المرن"يختص        

و يوافق الصندوق، بناء عمى طمب البمد العضو، . االقتصادية و األداء السابق في مجال تنفيذ السياسات
. المعنية قد استوفت معايير األىمية المحددة سمفا عمى اتفاقات استخدام خط االئتمان المرن إذا كانت البمدان

ية بعد عام واحد و تبمغ مدة االستفادة من ىذا التسييل إما عاما واحدا أو عامين، مع إجراء مراجعة مرحل
و تتقرر الموارد التي تتاح من خالل ىذا الخط حسب كل حالة . وط األىمية ال تزال مستوفاةلمتأكد من أن شر
 .تصَرف في دفعة واحدة  ٔٙاتخضع لحدود االستفادة االعتيادية، كما أ عمى حدة، و ال

  : (Precautionary and Liquidity Line) خط الوقاية والسيولة _و 
لمبمدان التي تتميز بأساسيات و سياسات اقتصادية سميمة، مع سجل أداء " خط الوقاية والسيولة"يتاح    

خط الوقاية و "و قد تواجو البمدان المستوفية لشروط االستفادة من . سابق فيما يتصل بتنفيذ ىذه السياسات
نو، لكنيا ال تتطمب تعديالت كبيرة مواطن خطر متوسطة و قد ال تستوفي معايير التأىل لالستفادة م" السيولة

.   االقتصادية مقارنة بما تتطمبو اتفاقات االستعداد االئتماني ذٙافي سياسا
 :  التسييالت الخاصة: ثانيا   

بالنسبة لمتسييالت الخاصة، انشأ الصندوق العديد منيا،  لعمى أىميا تسييل التمويل التعويضي، و       
، و في الوقت الحالي يوجد تسييل 1 1983ت االحتياطية و الذي لم يستعمل منذ  التسييل التمويمي لممخزونا

 "   أداة التمويل السريع" خاص واحد يدعى 
 
 
 
 

                                                           

1 Albert Ondo Ossa,Op.Cit,p:171    
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 1  (Rapid Financing Instrument) : السريع التمويل أداة -
لتحل محل سياسات المساعدة في حاالت الطوارئ و توسيع نطاق  2011أنشئت ىذه األداة سنة       
و تقدم ىذه األداة مساعدات مالية سريعة بشروط محدودة لكل البمدان األعضاء التي تواجو موازين . تطبيقيا

%  05تخضع الموارد المتاحة من خالليا إلى لحد أقصى سنوي قدره . احتياجات تمويمية عاجمة مدفوعاتيا
 25,3من قيمة الحصة، و يتم السداد في غض ون %  100صة البمد المعني، بحد تراكمي قدره من قيمة ح

.   سنوات 5إلى 
 :  التسييالت الموجية لمبمدان األعضاء منخفضة الدخل_ثالثا

أنشئت تسييالت اإلقراض الميسر الجديدة لمبمدان منخفضة الدخل بدعم من الصندوق االستئماني        
كجزء من عممية إصالح أوسع نطاقا لجعل   2010، و دخمت حيز التنفيذ في جانفي *من الفقرلمنمو والحد 

و في )الدعم المالي الذي يقدمو الصندوق أكثر مرونة و مالئمة لمختمف احتياجات البمدان منخفضة الدخل 
، تم تنقيح ىذه التسييالت لتعزيز مالمتيا لمبمدان منخفضة الدخل و إضفاء مزيد من المرونة 2013جانفي 

بمقدار  تٙاو تمت زيادة حدود االستفادة من الموارد والمعايير المتعمقة (. عمى الدعم المقدم من الصندوق
يسرا، مع مراجعة أسعار  الِضْعف تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل األزمة، كما أصبح التمويل بشروط أكثر

، و تأتي التسييالت المقدمة إلى (2014عام  ٔٙاٌححتى% و ىي تبمغ حاليا صفر)الفائدة مرة كل عامين 
   2:البمدان األعضاء المنخفضة الدخل في ثالثة أشكال نوجزىا في ما يمي

تماني الممدد خمفا لتسييل يأتي التسييل االئ: ( Extended Credit Facility)التسييل االئتماني الممدد _أ 
النمو و الحد من الفقر باعتباره أداة الصندوق األساسية لتوفير الدعم متوسط األجل لمبمدان منخفضة الدخل 

   .احتياجات تمويمية عمى المدى المتوسط مدفوعاتياالتي تواجو موازين 
دات مالية لمبمدان منخفضة الدخل يتيح مساع: ( Standby Credit Facility)تسييل االستعداد االئتماني _ ب

 .   احتياجات تمويمية قصيرة األجل مدفوعاتياالتي تواجو موازين 
يتيح مساعدات مالية سريعة بشروط محدودة :  ( Rapid Credit Facility) التسييل االئتماني السريع_ ج

ىذا التسييل في خطوة  احتياجات عاجمة، و يأتي مدفوعاتيالمبمدان منخفضة الدخل التي تواجو موازين 
 .  لتبسيط المساعدات العاجمة التي يقدميا الصندوق

                                                           

   ترقشف:32_33،ؿ ؿ2014فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،اٌرمشٌش اٌغٕٛي ٌغٕح  1

 *Poverty Reduction and Growth Trust  

 .  21/04/2019فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،اإللشاك ِٓ فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،ِشجع عثك روشٖ،ترقشف، 2
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مع العمم أنو بالنسبة ألسعار الفائدة بموجب التسييالت الموجية لمبمدان األعضاء منخفضة الدخل          
 .  2014عام  ٔٙاٌححتى% يتم مراجعتيا مرة كل عامين حيث كانت تبمغ صفر

 عمى الرغم من أن مثل ىذه التسييالت الجديدة تمثل تعديال جوىريا في درجة المرونة التي تتصف        

التسييالت االئتمانية المقدمة من جانب الصندوق، إال أن مثل ىذا التسييالت،تقتصر فقط عمى حالة  تٙا
مالئمة، أما االقتصاديات الضعيفة الدول ذات األداء االقتصادي القوي، و التي تممك مؤشرات اقتصادية كمية 

أو ذات المالءة المالية غير المناسبة، و ىي أكثر الدول األعضاء حاجة إلى تسييالت الصندوق، فال سبيل 
.   أماميا لمتمتع بمثل ىذه التسييالت المرنة

 المساعدات الفنية  :المطمب الثالث  
ا الصندوق لبمدانو األعضاء ،فيو ييتم أيضا بتقديم إضافة إلى التسييالت التمويمية التي يقدمو          

المشورة و المساعدات الفنية و التدريب بشان صياغة السياسات االقتصادية و المالية لمعظم بمدانو األعضاء 
 . و تنفيذىا،مستفيدا بذلك بالخبرات التي اكتسبيا عبر خبراءه االقتصاديين المنحدرين من شتى الجنسيات

غطت المساعدة الفنية التي يقدميا صندوق النقد الدولي مجموعة كاممة   12014لسنة المالية ففي ا        
من المواضيع المتعمقة باالستقرار االقتصادي الكمي، و االستقرار المالي، قدمتيا أساسا  أربع إدارات متواجدة 

األسواق النقدية و الرأسمالية، و ضمن ىيكل الصندوق، و ىي شؤون المالية العامة، اإلدارة القانونية، إدارة 
   2.إدارة اإلحصاءات

 :  مجاالت المساعدة الفنية المقدمة من طرف الصندوق:الفرع األول  
يمكن تمخيص محاور المساعدة الفنية التي يقدميا الصندوق ضمن سياساتو تجاه أعضاءه في ما          

   3:يمي
دعم القطاعات المالية و النقدية عن طريق تقديم المشورة بشأن تنظيم الجياز المصرفي و الرقابة عميو : أوال  

و إعادة ىيكمتو، و إدارة النقد األجنبي و العمميات ذات الصمة، و نظم المقاصة و تسوية المدفوعات، 
باإلضافة إلى ىياكل البنوك المركزية و تطويرىا؛   

                                                           

 .  افريل 03بالنسبة لمسنة المالية لمصندوق تبدأ في األول من  ماي و تنتيي في  - 1

   54:فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،اٌرمشٌش اٌغٕٛي،ِشجع عثك روشٖ،ؿ 2

.  21/04/2019   اٌذًٌٚ؟،ذاسٌخ اٌضٌاسج فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ، ِا ٘ٛ فٕذٚق إٌمذ -3

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#tech                                                                          
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عن طريق تقديم  دارتياالرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية و ضمان حسن إمساندة الجيود  :ثانيا
المشورة بشأن السياسات و اإلدارة الضريبية و الجمركية، و وضع الميزانية، و إدارة اإلنفاق، و تصميم 

   .شبكات األمان االجتماعي، و إدارة الدين الداخمي و الخارجي
و نشرىا و تحسين نوعيتيا؛   دارتياة و إإعداد البيانات اإلحصائي :ثالثا

 .  صياغة التشريعات االقتصادية و المالية و مراجعتيا_ رابعا 
 اليياكل و البرامج المستخدمة في تقديم المساعدة و الفنية و التدريب    :الفرع الثاني

، الذي  1تنمية القدراتتعزيز التكامل بين المساعدة الفنية و التدريب يعتمد الصندوق بمعيد تٙذف        
تقديم توجو مفاىيمي و تحميمي أقوى في  تٙذفادخل مجموعة من األدوات الجديدة في ميدان التدريب، 

) المساعدة الفنية التي يقدميا  في مجال المالية العامة، حيث اقترح المعيد أدوات التقييم الموحدة الجديدة 
ساعد عمى إقامة توجو مفاىيمي و تحميمي اقوي في المساعدة أن ت ٔٙا، و التي من شا (20أنظر الممحق رقم 

 .الفنية التي يقدميا الصندوق بشان قضايا المالية العامة  
و إلى جانب معيد تنمية القدرات، يعتمد كذلك الصندوق عمى مجموعة من برامج و مراكز التدريب         

.  اإلقميمية التي تغطي  كامل مناطق العالم 
  برامج و مراكز التدريب اإلقميمية المقدمة من طرف الصندوق  (: 50_10:)رقمالجدول  

 
 الدولي النقد بصندوق التدريب لمعهد التدريب كتيب معطيات على بناء الطالب إعداد من:المصدر

http://www.imf.org/external/np/INS/ara/pdf/catalog2015a.pdf 

                                                           

 : ،ٚ ٌٍرعشف اوثش عٍى أٔؾطح اٌّعٙذ ٌّىٓ صٌاسج اٌّٛلع اٌرا2012ًٌأٔؾا ِعٙذ ذٍّٕح اٌمذساخ تٛاؽٕطٓ عٕح  1

  http://www.imf.org/external/np/INS/ara/pdf/catalog2015a.pdf                                                                                      
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من خالل الجدول أعاله، يمكن لنا أن نستشف عمى أنو في بدايات عمل الصندوق لم يكن يولي          
االىتمام البالغ لممساعدة الفنية و التدريب ، أو عمى األقل لم تكن بالقدر الذي يغطي كامل أعضاءه، حيث 

ك، تاله فيما بعد مركز المساعدة أن أول معيد لمتدريب اإلقميمي تم إنشاءه بالنمسا، و ىو معيد فينا المشتر
 .  1993الفنية و المالية لمنطقة المحيط اليادي بجزر فيجي سنة 

 ٔٙجٙا و بعد ذلك أسيمت الظروف التي عاشتيا دول أوروبا الشرقية و التي شيدت تحوال في        

فس الشيء بالنسبة االقتصادي، نتج عنو تزايدا في الطمب عمى مساعدات الصندوق الفنية و التدريب، و ن
لألزمات المالية المتتالية أواخر تسعينات القرن الماضي و التي كانت ىي األخرى سببا مباشرا في إنشاء 

مراكز عديدة لممساعدة الفنية، كان أبرزىا مركز المساعدة الفنية اإلقميمي لمنطقة الكاريبي و مركز التدريب 
  .اإلقميمي المشترك لبمدان أمريكا الالتينية 

بين مركز و برمج التدريب اإلقميمية، تقدم ( 71) في الوقت الحالي يصل عدد ىذه المراكز إلى قرابة       
 .  لمختمف البمدان األعضاء ذٙاخدما

 تحميل عالقة صندوق النقد الدولي مع الدول و المؤسسات  : المبحث الثالث 
لذين يمعبيما الصندوق، و ذلك من خالل تحميل سوف نتطرق في ىذا المبحث إلى المكانة و الدور ا        

عالقتو مع البمدان األعضاء ،سواءا البمدان النامية أو الصاعدة، أو تمك األكثر تقدما، و في المطمب األخير 
 . سوف نتطرق إلى عالقة الصندوق بمختمف المؤسسات األخرى

لم تتعرض من حيث المبدأ إلى قضايا  ٔٙامن المتعارف عميو من خالل اتفاقية صندوق النقد الدولي أ       
الدول النامية بشكل مباشر، حيث اقتصر نشاط و اىتمام الصندوق في بادئ األمر عمى األمور المالية و 

، مرورا بكل من أزمتي 1973النقدية المتعمقة بالبمدان الصناعية، و بتتابع األزمات مثل أزمة البترول أكتوبر 
ألزمة المالية أواخر تسعينات القرن الماضي، وصوال إلى األزمة المالية العالمية التي الديون في الثمانينات و ا
المساىمة في التخفيف من تٙذف  تحول اىتمام الصندوق إلى الدول النامية. 2008ىزت قالع وول ستريت 

 .  ذٙاو بالخصوص تمك التي تعاني باختالل في  ميزان مدفوعا ذٙاأزما
 الصندوق بالدول النامية   عالقة:المطمب األول  
نتيجة لمصعوبات التي عرفتيا اقتصاديات الدول النامية و ما ترتب عنيا من تدىور في ىيكميا           

و جعميا عرضة لالستدانة الخارجية، األمر  ذٙااالقتصادي، مما عزز من تضاعف عجز موازين مدفوعا
 ،ولي نتيجة لقمة مصادر التمويل العالمية األخرىالذي حتم عمييا االستنجاد بمؤسسة صندوق النقد الد

بريتون "و بتزكية من الدول الصناعية الكبرى،  قام الصندوق بالحياد عن مبادئ .فاستغل الصندوق ىذا األمر
 .  لصالح الدائنين ٘ا، حيث أصبح ييتم بإدارة الديون الخارجية لمدول النامية، و ضمان الوفاء"وودز
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 1" جيمس بيكر"، عندما أطمق 1985ترجع أولى بدايات اىتمام الصندوق بالدول النامية إلى سنة         
تقديم قروض جديدة لمدول التي تعاني أصال من  تٙذف  نداءا لمدول الصناعية من خالل بنوكيا التجارية

ون، و ذلك من خالل ربط المديونية الخارجية، عمى أن يشرف صندوق النقد الدولي عمى إدارة ىذه الدي
، و التي تمزم البمدان المدينة  2"التكييف الييكمي"استفادة  كل دولة من ىذه القروض بضرورة تطبيق برامج  

   ." بالمشروطية"بتنفيذ سمسمة من اإلجراءات الميبرالية، يطمق عمييا 
ديل الييكمي مطبقة عمى قروض و الزالت و إلى غاية كتابة ىذه األسطر  سياسة التكيف أو التع          

كريستين " الصندوق، عمى الرغم من ادعاء مسؤولي ىذا األخير و عمى رأسيم مدير عام الصندوق السيدة 
  2014افريل  21، في مطمع حديثيا أمام المؤتمر الصحفي الذي انعقد بتاريخ  3"الغارد

روج لمصندوق في دولة غانا عندما يأتي ، في ردىا عمى سؤال تعمق بالصورة السيئة التي ت4بمقر الصندوق
 :  موقت مناقشة برنامج ما مع صندوق النقد الدولي، بقوليا

، حيث يمكننا أن نستشف العديد من مظاىر "الغارد " بينما نرى الواقع اليوم خالفا لما قالتو          
ناء تحميل خطابات النوايا، سياسات اإلصالح الييكمي القاسية في تطبيقيا، و ذلك عند تمعننا الدقيق أث

 .  المرافقة لبرامج السياسات االقتصادية و المالية لمدول المقبمة عمى برامج الصندوق
في ميزانيات البمدان التي طمبت مساعدتو المالية، " سياسات التقشف "فال زال الصندوق يواصل دعم         

كما يمكننا صياغة و تمخيص جممة من ".جماع واشنطن بإ"و التي تستمد فمسفتيا من الفكر الميبرالي المتشبع 
النقاط السمبية  في أداء الصندوق تجاه الدول النامية، و باألخص تمك الدول األقل دخال،  و ىذا ال يعني 

البمدان الناشئة أو الصاعدة، و التي بدورىا عانت من التيميش من لدن الفاعمين الكبار في  ًّٔٙ  أننا سوف
 .  الصندوق

                                                           

جيمس بيكر  ىو دبموماسي ورجل سياسي أمريكي عضو في الحزب الجميوري شغل وظيفة رئيس طاقم البيت األبيض في  - 1
 1988و 1985عيد الرئيس رونالد ريغان في دورتو األولى ثم عمل وزيرا لمخزينة األمريكية في عيد الرئيس رونالد ريغان بين 

   . 1992إلى 1989من  ووزير الخارجية في عيدة الرئيس جورج بوش األب

2  -  Ajustement structurel (FR), structural adjustment (EN)  
 

دومينيك " ،و ذلك خمفا لسمفيا المستقيل 2011جويمية  50كريستين الغارد ترأس منصب مدير عام الصندوق منذ  - 3
 . الفرنسي الجنسية أيضا" ستراوس كان 

 
4 IMF, imf videos, Arabic - Press Briefing: International Monetary and Financial Committee , 12 

April  2014. Date of visit the page: 21/04/2019  .

http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=3461438847001   
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 :   االنعكاسات السمبية و مظاىر أداء الصندوق عمى الدول النامية:لفرع األولا
 :  1يمكن لنا صياغة جممة من االنعكاسات نوجزىا في اآلتي       
  االنعكاسات السمبية لمبرامج المقترحة عمى شعوب البمدان المستفيدة من ىذه البرامج، كحالة انخفاض

 .  رواتب األطباء المدرسين باألرجنتين أثناء أزمتيا
 شراكو في  يطبق الصندوق في الغالب نفس البرامج من خالل وصفاتو عمى جميع البمدان النامية،وا 

ت المالية متمثمة في بنوكيا المركزية و إىمالو لموزارات و القطاعات صياغة ىاتو البرامج عمى وزارا
 .األخرى

  ترتكز برامج الصندوق بالدرجة األولى عمى توفير الدعم إلى مؤسسات التصدير ال إلى مؤسسات
 .اإلنتاج المحمي

   ي فوارسياسات الصندوق مدمرة لمبيئة، مثمما تم استغالل الغابات من أجل تصدير الكاكاو بالكود. 
  الممجأ األخير "ساىم الصندوق في تعميق األزمة اآلسيوية خصوصا عندما لعب الصندوق دور

،حيث أدت ىذه السياسات إلى تراجع في األوضاع المالية و االقتصادية في المدى 2"لإلقراض 
د إلى الطويل،و في كوريا الجنوبية كمثال آخر أدت وصفة الصندوق برفع أسعار الفائدة في ىذا البل

 . ركود اقتصادىا
و يضاف إلى النقاط المذكورة أعاله، مواصمة تغييب دور الدول النامية أو حتى الصاعدة منيا عن         

س التنفيذي ال يتعدى مقعدين اثنين مجلمركز اتخاذ و صنع القرار داخل الصندوق، حيث أن التمثيل داخل ال
دولة، فكيف بإمكان ىاذين الممثمين أن  54لتي يبمغ عددىا بالنسبة لمبمدان اإلفريقية جنوب الصحراء و ا

 . يوفقان في تأدية دور الوساطة و المشاورات بين الصندوق و مجموعات الدول الممثمين ليا
عضوا ، يسيطر منيا فقط  189فيل يعقل أن مؤسسة مالية دولية ت ّدعي الشرعية و تحتوي عمى         
عمى نسبة ( ت ا لمتحدة األمريكية و ألمانيا واليابان و المممكة المتحدة،و فرنساالواليا): بمدان ىي( 50)خمسة 

من حصص العضوية داخل الصندوق؛ بينما نجد في الجية األخرى أن قيمة النسبة لحصة دولة %  39,39
تريميون دوالر وفق إحصائيات  6,17، و ىي التي فاق ناتجيا المحمي اإلجمالي %  4كالصين ال تتعدى 

 .   3تريميون دوالر لمواليات المتحدة األمريكية 4,17،مقابل   2014لصندوق ديسمبر ا

                                                           

،اٌجّعٍح اٌعشتٍح ٌٍثحٛز ي الدولً،البحث التاسع،المؤتمر العلمً العاشرإصالح النظام النقدي و المالفؤاد حّذي تغٍغٛ، -1

   .تاٌرقشف 01_9’،ؿ ؿ2009االلرقادٌح،

2  - ( Lender of Last Resort )   
أي أْ ععش اٌقشف اٌحمٍمً " ذعادي اٌمٛج اٌؾشائٍح "ٌعرّذ فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ فً ذحذٌذٖ ٌٙزٖ اإلحقائٍاخ  عٍى ٔظشٌح  - 3

 .عٍّرٍٓ عٛف ًٌٍّ دائّاً إٌى اٌرغٍش ِع وً ذغٍش فً اٌمٛذٍٓ اٌؾشائٍرٍٓ ٌٙاذٍٓ اٌعٍّرٍٓتٍٓ 
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كما يعتبر الصندوق دليال لمشركات المتعددة الجنسيات، فيو يقدم ليا األرضية الخصبة لمقيام         
مارات بمشاريعيا و ذلك من خالل تعيد البمدان المقترضة و ج ّرىا إلى تطبيق سياسات محفزة لالستث

 .  األجنبية، مثل تخفيض الضرائب، و تخفيض العممة إلى غير ذلك من اإلجراءات
 مسؤوليات الدول النامية تجاه برامج الصندوق   :الفرع الثاني  
إضافة لممظاىر و االنعكاسات السمبية لسياسات و برامج الصندوق تجاه الدول النامية، نجد أن          

ىموا بشكل أو بآخر في فشل تمك البرامج الممولة من طرف الصندوق، نوجز بعضا مسؤولوا ىذه الدول قد سا
 :  من سموكيم  فيما يمي 

 الح، و إنما كان اليدف من بعض الدول ىو االستفادة من عدم إبداء النية الحسنة في اإلص
 .القروض و موارد الصندوق دون أن تبذل الجيد المطموب في دعم قضايا اإلصالح االقتصادي

  عدم وجود تصور واضح لالستثمار المحمي لمبمدان النامية، و حتى االستثمار األجنبي المباشر قام
ية مثل الطاقة و المعادن ، فضاعت مكاسب تصديرية كانت بالتركيز عمى الصناعات االستخراج

   .باإلمكان تحققيا لو تم االىتمام بالصناعات التصديرية التي يدعوا ليا الصندوق
 القطاع المصرفي من خالل التخمي عن تدعيم استقاللية البنوك المركزية في البمدان التي  إىمال

 . تمر بالتحول االقتصادي
 الفتقار لمثقة في النظام المالي زاد من صعوبة الخروج من األزمات المالية و عدم حل مشكمة ا

   1. بالتالي تعثر جيود اإلصالح الممولة بقروض صندوق النقد الدولي
عمى البمدان النامية، ظيرت  ذٙاو كنتيجة لممظاىر السمبية لسياسات الصندوق و برامجو و انعكاسا         

المدني، في دول أمريكا الالتينية و إفريقيا جنوب الصحراء، تدعوا فييا  المجتمعأصوات من منظمات 
تجاجات مع األزمة المالية الصندوق عمى الكف عن ممارساتو  االستغاللية ،خاصة لما تزامنت ىذه االح

العالمية، حيث استغل الصندوق الوضع القائم في بدايات ىذه األزمة ، فراح يغازل ود الدول األكثر فقرا و 
، 2009األقل دخال في العالم، و بإيعاز من قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعيم المنعقد بمندن افريل 

 يات الصاعدة و النامية، و ذلك بزيادة موارد صندوق النقد الدوليعندما تعيدوا بتدعيم النمو في االقتصاد
 .  مميار دوالر  750تدعيم قدرتو التمويمية  إلى  تٙذف

و مثمما رأينا في المبحث الثاني عندا تطرقنا لمتسييالت التمويمية، قام بعدىا الصندوق بإنشاء ثالث           
الصندوق االستئماني لمنمو " و األقل دخال في العالم تحت مظمة  أدوات تمويمية مخصصة لمبمدان األكثر فقرا

                                                           

 تاٌرقشف   281_181سِنأً ِحّذ، ِشجع عاتك ؿ ؿ، 1
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التسييل االئتماني " ،"تسييل االستعداد االئتماني" ،"التسييل االئتماني الممدد" ، تمثمت في" و الحد من الفقر 
 .  2014و بفائدة صفرية حتى " السريع  

 عالقة الصندوق بالبمدان المتقدمة  :المطمب الثاني 
يميل صندوق النقد الدولي منذ بدايات إنشاءه إلى كفة الدول الصناعية الكبرى، و التي كانت مدعاة         

إلنشائو، و إذا أردنا التطرق ليذه العالقة فال يمكننا غظ الطرف عن دور الواليات المتحدة األمريكية كأحد 
 .  لمدول األوروبية ابرز الفاعمين في اتخاذ القرار داخل الصندوق،و نفس الشيء بالنسبة

 عالقة الصندوق بالواليات المتحدة األمريكية  :الفرع األول
ال يمكن أن نستغرب عندما نرى ذلك االرتباط الوثيق بين الصندوق و الواليات المتحدة األمريكية،        

ر من حصص العضوية بداخمو، األم%  69,17فيذه األخيرة تحتضن مقر الصندوق و تسيطر عمى نسبة 
.   الذي يجعميا  أكبر ممول لو

فال تزال الواليات المتحدة األمريكية تواصل تعنتيا بعدم الموافقة عمى اإلصالحات المرجوة في   
" ، حيث أثار ذلك استياء حتى مدير عام الصندوق السيدة 1نظام الحصص و الحكومة في الصندوق

عندما أعربت عن أسفيا لموقف الواليات المتحدة، و كان ىذا بمناسبة المؤتمر الصحفي " كريستسن الغارد
وقد أبمغتني اإلدارة األمريكية اآلن أن ىذه اإلصالحات لم تدرج …:" "قائمة  2 2012ديسمبر  21المنعقد يوم 

و قد أعربت عن شعوري بخيبة األمل لمسمطات .قي قانون الموازنة المعروض حاليا أمام الكونغرس األمريكي 
 ...".  األمريكية و عن أممي في مواصمتنا العمل بسرعة لممصادقة عمى ىذه اإلصالحات 

أما من الناحية المالية و النقدية، فال زال الدوالر الرقم الصعب في النظام النقدي الدولي، فبالرغم           
نظام " ٔٙاٌح عمى" نيكسون " ، عندما وقع الرئيس األمريكي األسبق  1971من اليزة التي تعرض ليا سنة 

يل الدوالر األمريكي إلى ذىب، تحو 3، عندما ألغى بمناسبة خطابو الشيير 1971أوت  51في " بريتون وودز

                                                           

وىو أعمى جياز لصنع  -، عندما استكمل مجمس المحافظين 2010ديسمبر  51ترجع ىذه اإلصالحات إلى تاريخ   - 1
عة العامة الرابعة عشرة لمحصص التي شممت مجموعة من اإلصالحات بعيدة األثر في نظام المراج –القرار في الصندوق 
 .الحصص والحوكمة

ذاسٌخ اٌضٌاسج :فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،وٍّح اٌغٍذج وشٌغرٍٓ الغاسد حٛي إفالحاخ ٔظاَ اٌحقـ ٚ اٌحىِٛح فً اٌقٕذٚق 2

01/20/2015    

http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2014/pr14568a.pdf  

ٚ اٌزي  واْ ِشحٍح فافٍح فً ٔظاَ تشٌرْٛ ٚٚدص  ٚ  إٌظاَ إٌمذي " سٌرؾاسد ٍٔىغْٛ"ٌّراتعح خطاب اٌشئٍظ األِشٌىً 3

  :   اٌذًٌٚ ٌشجى صٌاسج  اٌقفحح اٌراٌٍح

http://money.golij.com/nixon-ends-bretton-woods-international-monetary-

system_2189663e7.html 
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إال أن الدوالر لم يفقد مكانتو بل بالعكس، حيث نجد أن تدفقات رؤوس األموال نحو الواليات المتحدة في تزايد 
و في الوقت الحالي يعتمد صندوق النقد الدولي عمى الدوالر في . الدوالر  تٙا مضطرد نظير الثقة التي يتمتع
 .  ب الخاصةتحديد قيمة وحدة حقوق السح

 عالقة الصندوق بالدول األوروبية  :الفرع الثاني
كأول إشارة نستطيع أن نممحيا في معرفة مدى االرتباط الوثيق بين دول االتحاد األوروبي و           

الصندوق، سوف نجد ال محال أن مدير عام الصندوق دائما ما يكون أوروبيا، فعمى مدار أزيد من سبعين 
، 1مدير  كانوا جميعيم من جنسية أ وروبية 21الصندوق، شغل منصب مدير عام الصندوق  عاما من حياة

لتكون بذلك القسمة عادلة في إدارة اكبر المؤسسات المالية العالمية بين الواليات المتحدة األمريكية  و الدول 
 .  األوروبية

روبية إلى دولة بعينيا، و إنما سوف ننظر لن نتطرق في تحميمنا ىنا لعالقة الصندوق مع الدول األو         
إلييا من الجانب المؤسساتي ككتمة واحدة ممثمة في االتحاد األوروبي و منطقة اليورو، و ذلك من خالل 

 .  ، و  كذا إلى أىم نشاطاتو في المنطقةذّٙاعالقتو ببعض مؤسسا
 :  عالقة الصندوق ببعض مؤسسات االتحاد األوروبي:أوال 
أدت مشـاركة صنـدوق النقـد الدولي في وقـت مبكـر مـن األزمة المالية العالمية الحالية أو تمك التي            

حدث أواخر تسعينات القرن الماضي، عندما قام بتمويـل بمـدان أعضـاء اإلتحاد األوروبي التـي تواجـو 
ن صنـدوق النقـد الدولي مـع مؤسسـات اإلتحاد ، إلى اتسـاع نطـاق تعـاوذٙااحتياجـات لتمويـل ميـزان مدفوعا

في وقـت الحق مـن األزمة، " البنـك المركزي األوروبي"و " المفوضية األوروبية"األوروبي ، و خاصـة مـع 
فأصبـح ىـذا التعـاون الوثيق بيـن  كل من صنـدوق النقـد الدولي، المفوضية األوروبية، و البنـك المركزي 

  2(. LA TROIKA") الترويكا"رامـج قطريـة، أطمق عمى ىذا التعاون بـ األوروبي في شكل ب
 
 

                                                           

   1951و  1946من بمجيكا حكم في الفترة ما بين (   Camil Gutt)أول مدير عام لمصندوق يدعى كيميل جوت  - 1

وق النقد الدولي و البنك المركزي األوروبي و صند) و ىي عبارة عمى مصطمح لييكل ثالثي يطمق عمى اتحاد كل من  - 2
 (المفوضية األوروبية  
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، إال "الترويكا" و بالرغم من تنسـيق صنـدوق النقـد الدولي عمـى نحـو وثيـق مـع األعضاء اآلخرين في         
   1عمـى نحـو مسـتقل المطاف قـرارات التمويـل و المشورة بشـأن السياسـات ٔٙاٌح س التنفيـذي يتخـذ في مجلأن ال

كمالحظ في مجمس إدارة "  البنك المركزي األوروبي"كما نشير إلى حضور ممثل عن           
البنك المركزي "،عمى ضرورة دعوة  2002ديسمبر  72س التنفيذي لمصندوق بتاريخ مجلالصندوق،حيث أكد ال

عضاء، و ىذا بخصوص االجتماعات كمالحظ الى اجتماعاتو،إال في حالة معارضة أغمب األ"  األوروبي
  2:التي مواضيعيا ترتكز عمى ما يمي

 الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لمواليات المتحدة األمريكية و اليابان؛   تٙا المراقبة التي يقوم   

 مراقبة الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لمدول  اإلتحاد األوروبي الغير أعضاء في منطقة اليورو؛  

 . لموارد الصندوق ذٙامراقبة الصندوق لمسياسات االقتصادية لبمدان االتحاد األوروبي و استعماال
 :  أىم أنشطة صندوق النقد الدولي في أوروبا :ثانيا  
صندوق النقد الدولي جاىدا عمى تقديم نفسو في المنطقة األوروبية  كأحد الفاعمين في يعمل          

استقرارىا،و ذلك بممارستو أنشطتو المعيودة ،فيمارس الرقابة المعتادة في إطار الرقابة الثنائية المعروفة باسم 
يل إقميمية حول توقعات لمدول أو من خالل التقارير القطرية و ما تحممو من تحال" مشاورات المادة الرابعة "

منفردة و في إطار منطقة اليورو،مثل مؤشرات االقتصاد العالمي،و كذا تقرير االستقرار المالي 
من اجل فحص النتائج " تقرير آثار العدوى " بنشر  2011العالمي،باإلضافة إلى ذلك دأب الصندوق منذ سنة 

 .  المترتبة عمى االستقرار المالي العالمي
أما في ما يخص التمويل فنجد أن الصندوق قد قام بتمويل بعض البمدان األوروبية الصاعدة،           

تحصمت ( 2014_ 2010)عمى التخمص من عجزىا الداخمي أو الخارجي، فخالل السنوات من  ذٙالمساعد
،  3(و قبرصاليونان، البرتغال، أيرلندا، : )أربع دول أوروبية عمى التمويل من مصادر الصندوق و ىي

  .  إضافة إلى كل من رومانيا، بولونيا،  البوسنة،و ألبانيا

                                                           

1  -  Fonds monétaire internationale, fiche technique, le FMI et l'Europe,Le 19/05/201 9 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/europef.htm 
1  -  banque-france, principales caractéristiques des relations de l’uem avec le fmi,le 
10/02/2019 
https://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_internat
ional/Questions_monetaires_internatio nales/principales-caracteristiques-relations-fmi-uem.pdf   
 
 
3  -  Ibid,sans page 
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ضمن ( مميار دوالر  8,36)مميار أورو 7,26ففي حالة اليونان قدم الصندوق مبالغ  كبيرة وصمت حد        
 .   14/03/2016إلى غاية  15/03/2012و الذي يمتد من " التسييل االئتماني الممدد"إطار برنامج 
 عالقة الصندوق بالمؤسسات األخرى  :المطمب الثالث

بعدما تطرقنا في المطمبين األول و الثاني إلى عالقة الصندوق بكل من الدول النامية و المتقدمة،           
سوف نحاول من خالل ىذا المطمب التطرق إلى عالقة الصندوق بالمؤسسات العالمية األخرى، خصوصا 

ك الدولي، منظمة التجارة العالمية، مجمس االستقرار المالي العالمي، مجموعة العشرين، المالية منيا مثل البن
.   مجمس االستقرار المالي، و شراكة دوفيل

 عالقة الصندوق بالبنك الدولي  :الفرع األول  
زمة يتعاون الصندوق و البنك الدولي بصورة منتظمة و عمى مستويات متعددة لتقديم المساعدة الال        

، تم تحديد شروط التعاون بينيما من 1989ففي عام . لمبمدان األعضاء و العمل معا في عدة مبادرات مشتركة
 خالل اتفاقية أبرمت بينيما من أجل ضمان التعاون الفعال في مجاالت المسؤولية المشتركة  

في النقاط اآلتي ( الشقيقتين)و يمكن لنا تمخيص  أبرز مظاىر التعاون بين المؤسستين الماليتين         
  1:ذكرىا
  التنسيق عالي المستوى أثناء االجتماعات السنوية  التي يعقدىا مجمسا محافظي الصندوق و البنك

بشأن قضايا االقتصاد و المالية الجارية  ذُٙالدولي، يتشاور المحافظون و يقدمون وجيات نظر بمدا
عمى المستوى الدولي و يقرر مجمسا المحافظين كيفية معالجة القضايا االقتصادية والمالية الدولية، 

   .كما يحددان األولويات لممؤسستين
  يتعاون الصندوق و البنك الدولي ايضا في تخفيف أعباء الديون الخارجية و ذلك من خالل المبادرة

، و المبادرة المتعددة األطراف لتخفيف أعباء (PPTE)ن الفقيرة المثقمة بالديون معنية بالبمداال
   .(IADM)الديون 

  تقارير إستراتيجية " تتعاون المؤسستان عمى تخفيف وطأة الفقر اعتمادا عمى منيج مشترك إلعداد
 ".الحد من الفقر

     لتحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية الجديدةالتعاون في إعداد تقرير الرصد العالمي تقييما.  
  يعمل الصندوق و البنك الدولي معا أيضا إلكساب القطاعات المالية في البمدان األعضاء درجة من

و قد استحدث برنامج . الصالبة في مواجية الصدمات و ضمان خضوعيا لمستوى جيد من التنظيم
                                                           

 : 42،ص2013صندوق النقد الدولي،التقرير السنوي لسنة  -1
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يد مواطن القوة و الضعف في النظام المالي لتحد 1999في عام   (FSAP)تقييم القطاع المالي
 .  لدى أي بمد عضو و التوصية بإجراءات السياسة االقتصادية المالئمة لمعالجتيا

 عالقة صندوق النقد الدولي مع مجموعة العشرين  :الفرع الثاني  
بالعمل  2009في تعيد قادة مجموعة العشرين لالقتصاديات الصناعية و اقتصاد األسواق الصاعدة           

إطار النمو القوى "و لتحقيق ىذه الغاية أطمقوا . معا لتحقيق التعافي الدائم من األزمة المالية العالمية
بين أعضاء مجموعة العشرين، و " عممية التقييم المتبادل"و بموجب ". والمتوازن عمى أساس قابل لالستمرار

ة العشرين أىداف االقتصاد العالمي؛ و السياسات الالزمة التي يرتكز عمييا ىذا اإلطار، تحدد بمدان مجموع
 .  لتحقيق ىذه األىداف المشتركة؛ و مدى التقدم نحو تحقيقيا

و بناء عمى طمب مجموعة العشرين، يجري صندوق النقد الدولي تحميال فنيا لتقييم اإلختالالت           
مجتمعة تحقيق أىداف  ٔرٙاما إذا كان بإمكاالرئيسية ومدى االتساق بين سياسات البمدان األعضاء و 

 .  مجموعة العشرين
و من ابرز خطوات التعاون بين الصندوق و مجموعة العشرين، التي تمت فترة ما بعد األزمة           

 1:نذكر ما يمي ( 03أنظر الممحق رقم ) 2008المالية العالمية سنة 
 ."عممية التقييم المتبادل"شيدت ىذه القمة اإلتفاق عمى منيج تعاوني تمثل في  :2009قمة بيتسبرغ لعام *  
شددت مجموعة العشرين خاللو عمى أىمية التعاون في معالجة : 2013 سبتمبر في بيترسبرغ سانت قمة*  

 .البمدان لتحديات تشجيع النمو العالمي وتوفير الوظائف وتعزيز االستقرار المالي
 أعمنت مجموعة العشرين التزاميا بوضع استراتيجيات شاممة لمنمو:2014 في نوفمبر  قمة بريزبين*   

مقارنة بالمسار % 2بنسبة تزيد عمى  2018مع حمول عام  ٔٙاإلى زيادة إجمالي الناتج المحمي في بمدا ذٙذف
   .الراىن

 صندوق النقد الدولي و مجمس االستقرار المالي  :الفرع الثالث  
يضم مجمس االستقرار المالي مسؤوليين حكوميين معنيين بتحقيق االستقرار المالي في المراكز           

المالية العالمية الكبيرة، و األجيزة الدولية المتعددة المعايير، و لجان خبراء البنوك المركزية و المؤسسات 
 .  المالية الدولية

                                                           

 :تاريخ زيارة الصفحة.صندوق النقد الدولي،عممية التقييم المتبادل بين أعضاء مجموعة العشرين،صحيفة وقائع - 1
26/04/2019 . 

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/g20mapa.htm 
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، 2010سميا العضوية في مجمس االستقرار المالي في سبتمبر و كان صندوق النقد الدولي قد قبل ر        
س مجلقام ال 2013و عقب االعتراف بمجمس االستقرار المالي كرابطة في ظل القانون السويسري في جانفي 

 .  بدعوة جميع أعضائو لالنضمام  في عضوية الرابطة الجديدة
 لمجمس  االمتيازات المحتفظ بيا لمصندوق بعد عضويتو في ا-أوال  

   1:في ظل انضمام الصندوق إلى مجمس اإلستقرار المالي سوف يبقى الصندوق يتمتع بما يمي       
  وفقا لإلطار القانوني لمصندوق و ( مجمس االستقرار المالي) تتم مشاركة الصندوق في الرابطة

   .توسياسا
 ة عمى استقاللية الصندوق و تمتعو بحماية االمتيازات و الحصانات الممنوحة لو من قبل ظفالمحا

س لن ينشئ عنو التزامات قانونية محددة عمى مجلقبول عضوية الصندوق في ال القانون السويسري؛  
   .الصندوق

 ياسات و لقة بصناعة الساحتفاظ الصندوق بحقو في عدم المشاركة في صنع قرارات الرابطة المتع
في حالة عدم اتساق ىذه المشاركة مع اإلطار القانوني أو  تٙا األنشطة ذات الصمة، أو عدم االلتزام
 إطارات السياسات في الصندوق؛  

  إلى قرار حول أمر يتعمق بالسياسات سيكون الصندوق مستعدا ( س مجللا) في حالة توصل الرابطة
 . يتسق مع اإلطار القانوني لمصندوق و إطار سياساتو لدعم ىذا القرار فقط إذا  كان

 أوجو التعاون بين الصندوق و مجمس االستقرار المالي  -ثانيا   
 :  تتعدد مظاىر التعاون بين صندوق النقد الدولي و مجمس االستقرار المالي نبرز أىميا في اآلتي         
 س بدور القيادة في مجللعالمي، بينما يضطمع اللمالي ايتولى الصندوق أعمال الرقابة عمى النظام ا

 .المسائل التنظيمية و اإلشرافية
  مرتين في السنة" اإلنذار المبكر قائمة" و" عممية اإلنذار المبكر"س في إعداد مجليتعاون الصندوق و ال. 
    يتم التعاون بينيما أيضا فيما يخص مبادرة مجموعة العشرين بشأن فجوات البيانات . 

 عالقة صندوق النقد الدولي بالمنظمة العالمية لمتجارة :رع الرابعالف 
تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز القدرة عمى التنبؤ، و حرية التجارة الدولية، و عمى تسوية           

مة خمفا لالتفاقية العا 1995الخالفات حول القضايا التجارية بطريقة عادلة و بناءة، تأسست في العام 
 .  1947، و التي أنشئت في عام (الجات)لمتعريفات و التجارة 

                                                           

 : 42،ؿ2013فٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ،اٌرمشٌش اٌغٕٛي ٌغٕح  1
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و ىذا نظرا لحاجة . إن كل من صندوق النقد الدولي النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية يتكامالن        
تقميل مخاطر  تٙذفغالبية الدول  إلى نظام مالي عالمي قوي من أجل تعزيز دينامكية التجارة الدولية، 

.  2008 -2007اختالل موازين  المدفوعات، خصوصا بعد األزمة المالية سنتي 
  1:و تتمخص أوجع التعاون بين الصندوق و منظمة التجارة العالمية في النقاط التالية       

 يتمتع صندوق النقد الدولي بصفة مراقب في بعض لجان منظمة التجارة: المشاورات المنتظمة-أوال  
العالمية و يشارك في اجتماعات بعض المجان بداخميا، و بالموازاة مع ذلك يقوم أمين عام المنظمة بتمثيل 
ىيئتو في اجتماعات مجمس إدارة صندوق النقد الدولي عندما يكون جدول األعمال تحتوي عمى مسائل ذات 

 :  اىتمام مشترك مثل
 السياسة التجارية و التي ىي من بين أنشطة المراقبة لصندوق النقد الدولي؛ و التي يمكن  قضايا

لمصندوق معالجتيا، إذا لزم األمر، في سياق البرامج التي يدعميا صندوق النقد الدولي لتحقيق أىداف 
 تمك البرامج؛  

 التجارة العالمية مثل التقارير لي توفر معمومات ىامة لمنظمة و بالمثل، فإن تقارير صندوق النقد الدو
 الدورية عن السياسة التجارية لمدول األعضاء فييا ؛ 

  تشاور منظمة التجارة العالمية و الصندوق  عند التعامل مع القضايا المتعمقة باالحتياطات النقدية و
ة التجارة ميزان المدفوعات التابعة لمنظمفمثال نجد أن لجنة . ميزان المدفوعات و نظم أسعار الصرف

العالمية تقيم القيود التي تطبقيا الدول األعضاء إلى درجة كبيرة عمى النتائج التي توصل إلييا صندوق 
 . النقد الدولي حول ميزان المدفوعات

في الكثير من األحيان اعتاد كل من صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة : تنظيم مؤتمرات مشتركة-ثانيا 
لدولي إلى تنظيم مؤتمرات مشتركة من أجل تسييل تبادل وجيات النظر حول قضايا العالمية و البنك ا

تمع المدني، أول ورشة عمل مشتركة لصندوق النقد الدولي ، المجالساعة التجارية، بمشاركة  األكاديميين و 
ني في جوان ؛ و عقد المؤتمر الثا 2011البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية لمتجارة عقدت في ديسمبر 

 2014. و تم تنظيم المؤتمر الثالث من طرف  صندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام  2013عام 

                                                           

1  -  fmi, le fmi et l’organisation mondiale du commerce, fiche technique,page consultee le 
22/03/2019  
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/imfwtof.htm  
 



41 
 

صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و المنظمات الدولية و  :المساعدة التقنية والتدريب-ثالثا  
في  ذٙادة البمدان عمى تحسين قدراالجيات المانحة األخرى غالبا ما تعمل بشكل متناسق من أجل مساع

 . المتعمقة بالمساعدة التقنية ألقل البمدان نموا "اإلطار المتكامل المعزز لمتجارة :"مثل. مجال التجارة
، بتنصيب 2004قام صندوق النقد الدولي في عام : مساعدات صندوق النقد الدولي لتحرير التجارة-رابعا 

آلية متاحة لجميع البمدان األعضاء في الصندوق، و التي تعاني من  و ىي(. TIM)آلية التكامل التجاري 
و ىي ليست تسييالت لإلقراض، و إنما . ، نتيجة تحرير التجارة متعددة األطرافذٙااختالل في ميزان مدفوعا

 . مقياسا لمنح حق الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي
اورات المباشرة بين كل من مدير صندوق النقد الدولي و ىذا من خالل المش :تنسيق رفيع المستوى-خامسا

 .  و المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بانتظام بشأن المسائل التجارية المختمفة
 عالقة صندوق النقد الدولي بشراكة د وفيل  :الفرع الخامس  
طِمقت في" شراكة دوڤيل " يشارك صندوق النقد الدولي في            ُُ بين البمدان العربية  1102مايو  التي ُأ

الشريكة في المنطقة، و مجموعة الثمانية، و مؤسسات مالية إقميمية و  التي تمر بمرحمة انتقالية،و البمدان
و من خالل منبر تنسيقي مخصص لشراكة دوڤيل، تضمن المؤسسات المالية اإلقميمية و الدولية في .دولية 

 :  1الشريكة من خاللىذه الشراكة الدعم الفعال لمبمدان 
 تيسير تبادل المعمومات والفيم المشترك؛ و الحوار حول العمميات مع البمدان الشريكة. 
 تنسيق أعمال المراقبة و إعداد التقارير عن تنفيذ اإلجراءات المشتركة لدعم الشراكة. 
  تحديد فرص التعاون في التمويل و المساعدة الفنية و السياسة و العمل التحميمي .  
، في مجال تطوير 2013ىذا و تمقت كل من المغرب و تونس بصفة خاصة مساعدة فنية خالل سنة        

أسواق رأس المال لمعممة المحمية، و قدمت بالتعاون بين صندوق التنمية اإلفريقي، و صندوق النقد العربي، و 
 . وق النقد الدولي، و البنك الدوليالبنك األوروبي لإلنشاء و التعمير، و بنك االستثمار األوروبي، و صند

 األبحاث و الدراسات العممية السابقة  :المبحث الرابع 
سوف نتطرق في ىذا المطمب إلى أىم الدراسات السابقة من أبحاث و دراسات عممية،  تمتقي مع          

الدراسات و نتائجيا، بحثنا الحالي سواءا بشكل كمي أو جزئي، و نحاول من خالليا إبراز أىم إشكاالت ىذه 
 .    محاولين إبراز أوجو التالقي و االختالف مع الدراسة الحالية
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 إشكاليات و أىداف الدراسات السابقة  :المطمب األول
آليات الحوكمة في المؤسسات النقدية و المالية الدولية دراسة حالية صندوق  : "دراسة نمديل وحيد -(اوال

قدمت ىذه الدراسة بمناسبة استكمال شيادة الماجستير في العموم االقتصادية تخصص اقتصاد  ،"النقد الدولي
 .  2013/2014دولي بجامعة سطيف الموسم الجامعي 

 :  حيث جاءت إشكالية ىذه الدراسة كما يمي :إشكالية الدراسة -1   
في صندوق النقد الدولي ( أو الشاممة  العالمية) إلى أي مدى يمكن أن يساىم نظام الحوكمة الدولية          

كخيار استراتيجي لحماية االقتصاد العالمي من األزمات ؟ ، كما تفرعت عمى ىذه اإلشكالية الرئيسية  
 :  مجموعة من اإلشكاالت الجزئية نوجزىا في اآلتي

 في صندوق النقد الدولي؟   ما ىي آليات و نمط التسيير 
 صندوق النقد الدولي؟ و مدى فعاليتيا؟  ما ىي آليات الحوكمة الدولي في 
  الدولية ) و الحوكمة العالمية (السياسية ) ما ىي أبرز مفاىيم حوكمة الشركات و الحوكمة القطرية

 ؟(او الشامبة 
 :  اليدف من الدراسة-2 

 :  إلى تحقيق جممة من األىداف نوجز بعضا منيا دراسة نمديلاستيدفت           
 و ( السياسية)ألساسية و المستحدثة لموضوع حوكمة الشركات و الحوكمة القطرية تحديد المفاىيم ا

 .  و أىم مؤسسات صندوق النقد الدولي( الشاممة) الحوكمة الدولية أو العالمية 
 ية ضرورية لكافة المؤسسات النقدية و المالية التوصل إلى الحوكمة العالمية ىي عبارة عن إستراتيج

 مات المالية العالمية؛  العالمية لعالج األز
 المالي و االقتصادي عموما؛   التمييد لبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عمقا و اتساعا في المجال 

 : نتائج الدراسة -3  
 :  خمصت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية        
 ق ال تقوم عمى مبدأ المساواة بين المديرينإدارة الصندو. 
  مل الصندوقأىمية الحكمانية في ع.  
  كشفت األزمة المالية العالمية و االقتصادية العالمية بشكل و واضح عن مدى محدودية و ضعف

 صندوق النقد الدولي في ضمان استقرار النظام النقدي العالمي؛  
 لتماشي مع التطور الحاصل في النظام النقدي الدولي و في ثبوت عجز صندوق النقد الدولي في ا

 .  تٙا األزمات و التنبؤالحد من 
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دراسة قدمت ضمن المؤتمر ، إصالح النظام النقدي و المالي الدولي :دراسة فؤاد حمدي بسيسو-(ثانيا 
 2009ديسمبر  02-91،"االقتصاديات العربية و تطورات ما بعد األزمة االقتصادية العالمية" العممي العاشر

.   لبنان-بيروت
   :سة الدكتور فؤاد بسيسو لتجيب عمى اإلشكالية اآلتيةدرا جاءت :إشكالية الدراسة-1  

ما مدى فعالية أداء النظام النقدي الدولي و إطاره المؤسسي ، في ضوء األزمة المالية االقتصادية       
 الدولية الراىنة ؟  

     :دراسة الدكتور فؤاد حمدي بسيسو إلى ما يمي ذٙذف :اليدف من الدراسة-2  
 الي ، وذلك ام المالي الدولي الجديد في ضوء تقييم أداء النظام المالي الدولي الحتحديد أسس النظ

في ما يتعمق بتحقيق أىدافو األساسية التي أنشئ من أجميا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، 
خاصة مـا يتعمـق بتحقيق االستقرار االقتصادي والنقدي الدولي وتعزيز فرص التنمية المستدامة 

 .افحة الفقر والبطالة ، وذلـك ما في يتعمق بالدول النامية ومك
   ، سواء عمـى المـستويات  تقييم أداء النظام النقدي الدولي ما في يتعمق بالتعامل مع األزمات المالية

الوطنية أو الدولية ، مع التركيز عمى الدروس المستنبطة من األزمة المالية االقتصادية الدولية 
  .2008الراىنـة التـي انطمقت في سبتمبر 

 :  فؤاد حمدي بسيسو إلى نتائج عديدة نبرز أىميا خمصت دراسة:نتائج الدراسة -3  
 سات النظـام االقتـصادي و المـالي و التجاري الدولي لألىداف التي عدم مواءمة ىيكميات و أداء مؤس

 . تضمنتيا وثائق إنشائيا 
  عدم مواءمة ىياكل المؤسسات المالية لتطمعـات الـدول النامية بشكل عام و الدول الفقير ة بشكل

 .  خاص
 الرغم من أنو شل صندوق النقد الدولي في إرساء أسس ومؤشرات اإلنذار المبكر لألزمات، عمى ف

يتابع تطوير ىذه المؤشرات ، و لكنو فـي الوقت نفسو فشل في التنبؤ باألزمات ، و آخرىا األزمة 
 .المالية االقتصادية العالمية الراىنة 

    المالية و النقدية و التجارية في إقامة نظـام يتـسم بالعدالـة  ذٙافشل منظومة األمم المتحدة ومؤسسا
استفحال مشاكل الفقر والبطالة ، عمى الرغم من عقود التنمية لدى األمم المتحدة  و الكفاءة ، بدليل 

 .  أو  إستراتيجيات التنمية الدولية
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أطروحة ، مكانة صندوق النقد الدولي في النظام االقتصادي العالمي الجديد:دراسة سماي عمي -(ثالثا  
 -2007:و مالية،جامعة الجزائر،الموسم الجامعي  نقود-مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية

2008  . 
 :  إشكالية الدراسة-1  

 :  عمى النحو التالي سماي عميتمحورت إشكالية دراسة         
ىي المكانة التي يحتميا صندوق النقد الدولي في ظل نظام اقتصادي عالمي ىو في طور التكوين؟   و  ما

 : تفرعت عمى ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية عمى النحو التالي
  ىل ما يزال لصندوق النقد الدولي دور يمعبو في االقتصاد العالمي في ظل العولمة، و بعد تنامي

 مكانة المنظمة العالمية لمتجارة في ىذا االقتصاد؟ 
 ا ىي األىداف المالية والنقدية التي يصبو إلى تحقيقيا الصندوق، وفيما تتمثل آليات و ميكانيزمات م

  عممو ؟ 
 ما ىي أىم مظاىر النظام االقتصادي  ومؤسسات النظام االقتصادي العالمي؟  ما ىو مفيوم وسمات

 العالمي الراىن؟ 
 عالمي؟ ىل لصندوق النقد الدولي تأثير عمى النظام االقتصادي ال  
 يما تتمثل مكانة ودور الدول النامية في النظام االقتصادي العالمي الجديد؟ 

   :اليدف من الدراسة-2
إلى تحميل نشاط صندوق النقد الدولي، و كذا محاولة  سماي عميف من وراء دراسة جاء اليد        

اإلحاطة بمفيوم و واقع النظام االقتصادي العالمي الراىن، و موقع و تأثير الصندوق فيو مع محاولة إبراز 
 .  تٙا مكانة الدول النامية في ىذا النظام السائد و عالقة صندوق النقد الدولي

 :  نتائج الدراسة -3  
 :  إلى جممة من النتائج نبرز أىميا في اآلتي سماي عميخمصت دراسة         
 سي األصمي في اإلشراف عمى النظام تحول صندوق النقد الدولي بصورة متزايدة عن دوره الرئي

شددة سياسيا النقدي الدولي إلى دور يكفل فيو قيام المقترضين في البمدان النامية بتمبية الشروط المت
 لمحصول عمى تمويل لميزان المدفوعات؛  

  أصبح صندوق النقد الدولي بصورة متزايدة المالذ األخير لمحصول عمى القروض بالنسبة لمبمدان
 مية، و ال سيما في أفريقيا، و قد تزايد ىذا الدور مع تفاقم مشكمة المديونية الخارجية؛  النا
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  تعد من الميام األصمية التقميدية لصندوق النقد الدولي، تفترض إن برامج التثبيت االقتصادي التي
ين أن أن اقتصاد الدولة المعنية بالبرامج يسير وفق ميكانيزمات سوق تعمل بصفة عادية، في ح

 ٔٙاأغمب دول العالم النامي يفتقد نظاميا االقتصادي إلى الكثير من ىده اآلليات، حتى وأن وجدت فإ
 .في الدول المتقدمة تٙا  س المعمولال تشتغل وفق المقايي

     لقد جاء تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي المعتمدة من صندوق النقد الدولي منذ عقد السبعينات
 : كارثيا عمى الدول النامية، حيث أفرز العديد من النتائج السمبية كان من بينيا

 ارتفاع نسبة البطالة في كل الدول. 
   التبعية الغذائية لمعديد من البمدان تفاقم. 
    تفكك األنظمة اإلنتاجية؛ 
 انخفاض مداخيل العمل وتزايد وتيرة التسريحات الجماعية  . 
 نية لدى صندوق النقد الدولي منذ أواخر التسعينات أصبحت المشروطية الخاصة بأبعاد الحكما

.  تمثل النسبة األكبر  من جممة شروط اإلصالح المفروضة
 :Jean Bruno Rakotomalala دراسة( رابعا

 :  في اآلتي Jean Bruno Rakotomalalaتمحورت إشكالية دراسة : إشكالية الدراسة-1
كيف تدخل صندوق النقد الدولي في إدارة أزمات المديونية و المالية بعد سنوات الثمانينات؟ و قد        

 :  ترتب عمى ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية
 دور صندوق النقد الدولي في تسيير ىذه األزمات؟ و ىل نجح في ىذا الدور؟ ما ىو 
   ما ىي مواطن ضعف تدخالت الصندوق لحل ىذه األزمات؟ 

من أجل تحقيق التعرف عمى دور   Jean Bruno Rakotomalalaجاءت دراسة  :اليدف من الدراسة-2
مالية في تسعينيات القرن الماضي ، و تبيان اوجو صندوق النقد الدولي في حل أزمات المديونية و األزمات ال

المؤسسة المالية  ٘زٖ النيوض أنياالتقصير في سياسات الصندوق من أجل االستشراف الى حمول من ش
 .  الدولية

إلى جممة من النتائج نبرز أىميا في النقاط   Jean Bruno Rakotomalalaخمصت دراسة  :نتائج الدراسة -3  
 :  التالية
  ،مواصمة صندوق النقد الدولي في إتباعو لوصفات الميبرالية و المرتكزة عمى برنامج التكييف الييكمي

 الذي يستوحي أفكاره من مبادئ المنيج النقدي لميزان المدفوعات؛  
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 دوات االنضباط المالي و النقدي، و أساليب الخصخصة عند قيامو بدور المالذ اعتماد الصندوق أل
 في إدارة أزمات األسواق الناشئة؛   األخير لإلقراض

  فشل صندوق النقد الدولي في حل جل األزمات المالية، و من أبرزىا الفشل الذريع في كل
 .  من،أزمات البرازيل، روسيا و األرجنتين

 :  M Ralph C.Bryant    دراسة :خامسا 
 :  في اآلتي M Ralph C.Bryantدراسة  تمثمت إشكالية :إشكالية الدراسة-1

عمى اإلقتصادات الناشئة ؟  كما ترتب عمى  2008ما مدى حقيقة انعكاس إصالحات الحصص لعام         
 :  ىذه اإلشكالية جممة من التساؤالت نوجزىا في اآلتية

  ىل بإمكان المناقشات الدائرة حول صيغة الحصص أن تفضي إلى توافق اآلراء بين البمدان
  ؟األعضاء داخل الصندوق

      ما ىي أفضل حصة يمكن لمصندوق اعتمادىا؟ 
 :  من الوصول إلى األىداف التالية Ralph C.Bryantتأتي دراسة  : اليدف من الدراسة-2  

 المناسبة المكونة لصيغة الحصص؛   ٔٙاىذه الدراسة إلى معرفة أي من المتغيرات و أوزا ذٙذف 
 ة الحصص من أجل تداركيا في المراجعات التعرف عمى أوجو القصور في تركيبة معادلة صيغ

 المقبمة؛  
  محاولة اختبار متغيرات جديدة لالعتماد عمييا في تشكيل صيغة أكثر قبوال، و أكثر استقرارا لفترة

 .  طويمة مثل متغير السكن 
 :  فإلى جممة من النتائج أبرزىا M Ralph C.Bryantدراسة  خمصت :النتائج الدراسة -3  

 جاءت مجحفة في حق بمدان  2008أن الصيغة المعتمدة في إصالحات سنة  احثأثبت الب
   االقتصاديات الناشئة و ال تعكس تطورىا عالميا خصوصا دولة مثل الصين؛

  التأكيد عمى أىمية متغير السكن داخل صيغة الحصص؛ 
 ة   أوجو التشابو و االختالف بين الدراسات السابقة و الدراسة الحالي:المطمب الثاني  
 دراسة نمديل وحيد  ( اوال  
تركز عمى إثبات مدى ضرورة الحوكمة السميمة داخل  ٔٙانجد بأ نمديل،من خالل تمعننا لدراسة           

المؤسسات المالية الدولية و عمى رأسيا صندوق النقد الدولي  كدراسة حالة ، و ىي النقطة التي تتفق فييا 
 .  ىذه الدراسة مع دراستنا
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أما نقط الخالف فنجدىا عديدة، أىميا أن دراسة نمديل لم تعتمد مكامن القصور في نظام الحوكمة          
داخل الصندوق من أجل الحكم عميو، و لم تعتمد في دراسة حالة الصندوق عمى التجارب مع بمدانو 

 .  األعضاء من أجل الحكم بشكل واضح عمى فرضيات الدراسة
 مدي بسيسو  دراسة فؤاد ح(ثانيا   
اعتمد فؤاد في دراستو عمى اإلشارة لصندوق النقد الدولي عمى أنو أحد أضالع النظام النقدي           

 .  الدولي التي يجب إصالحو و ىي نفسيا وجية النظر المعتمدة في دراستنا الحالية
لكن أوجو الخالف تتمثل في أن دراسة فؤاد لم تتطرق إلى إصالح الصندوق بعينو و ركز بذلك            

عمى تحميل آراء المنتقدين من الساسة و الخبراء االقتصاديين لسياسات الصندوق و النظام النقدي الدولي 
فرضياتنا المعتمدة لحل  بشكل عام، أما بالنسبة  لدراستنا فقد حاولنا  من خالليا اختبار مدى صحة

 . اإلشكاالت التي انطمقنا منيا من خالل تحميل تجارب الصندوق مع بعض الدول األعضاء
 :  دراسة سماي عمي( ثالثا 
عمى استعمال المنيج الوصفي و المنيج التحميمي عند الحديث عن  سماي عميركزت دراسة           

لبيانات و تحميميا و تنظيميا كما استعمل  أسموب العرض صندوق النقد الدولي ، و ذلك من خالل جمع ا
 .  و ىو نقطة االلتقاء مع دراستنا. التاريخي لعدد من الوقائع البارزة و المتعمقة بموضوع البحث

ركزت عمى النظام االقتصادي العالمي بينما  سماي عميأما بالنسبة لنقطة الخالف و ىو أن دراسة          
إبراز مكامن القصور التي تواجو عمل الصندوق و تقييم سياسات برامجو عبر مختمف  ركزت دراستنا عمى

 .  و تبيان سيناريوىات إصالحو.التجارب، و تقييمنا آلخر اإلصالحات الخاصة بنظام الحصص و الحوكمة
 :Jean Bruno Rakotomalala :     دراسة( رابعا  

في دراستو عمى األسموب التحميمي معتمدا عمى تقييم تجارب الصندوق مع عدد من  Jean Brunoركز        
، األزمة 1982المديونية بعد سنة ) الدول المختارة من أجل معرفة مدى نجاح سياساتو خالل أزمات 

ى و ىو نفس النيج المتبع في دراستنا ىذه من اجل الحكم عل(  اآلسيوية، األزمة الروسية و األرجنتينية 
 .  ضرورة اإلصالح داخل الصندوق

لم تتطرق إلى مكامن القصور داخل  Jean Brunoأما بالنسبة لنقطة الخالف، فتتمثل في أن دراسة          
عمى أصوات ذٙا الصندوق و المتمثمة في صيغة الحصص و ىياكل الصندوق من العضوية و انعكاسا

 .  البمدان األعضاء
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        M Ralph C.Bryant:  دراسة( خامسا  
في دراستو عمى اختبار مدى أىمية متغيرات صيغة الحصص داخل الصندوق و  Ralphركز          

 .  محاولة إثبات عدم تمثيمو لمواقع االقتصادي لمدول الناشئة، و ىي نقطة االلتقاء مع دراستنا الحالية
عمى األسموب  Ralphأما نقطة الخالف فتتمثل في األسموب المتبع في إثبات ذلك حيث اعتمد          

خصوصا عند قياسو لممعدل االرتباط الموجود بين متغير الناتج المحمي اإلجمالي المحسوب بطريقة  القياسي
حميل جل متغيرات الصيغة دون تعادل القوة الشرائية مع متغير السكن، فيما قمنا نحن بإثبات ذلك من خالل ت

 .  التركيز عمى عنصر بعينو
   

 :  خالصة الفصل األول 
بعد إلقاء نظرة عمى اإلطار المؤسساتي لصندوق النقد الدولي يظير الدور و األىمية التي تكتسييا            

لبرامج و التسييالت ىذه المؤسسة الدولية  كأحد أطراف النظام المالي العالمي، و ىذا نظير اليياكل و ا
، خصوصا بعد توسع نشاطاتو بعد ثمانينات القرن  189التمويمية التي يرصدىا الصندوق لبمدانو األعضاء 

 .  الماضي
المالية،  ذٙاو بما أن العديد من البمدان األعضاء ترى في الصندوق المنقذ الوحيد لحل مختمف أزما       

ه عمى سياسات ليبرالية، من دون مراعاة شعوب تمك البمدان، و نجد أن الصندوق يعتمد في صياغة وصفات
 .  اكتفائو بحماية مراكز الدول الكبرى

ة عمى مكانتو عالميا البد عمى ظالمحاف تٙذفو في ضل توالي أزمات النظام المالي العالمي، و       
ه األعضاء، و ىو ما سنراه في أن تعيد إليو الشرعية بين بمدان ٔٙاالصندوق القيام بإصالحات جوىرية من شأ

 .   الفصل الموالي من خالل تقييم برامج و إصالحات الصندوق في خضم عولمة النظام المالي 
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 :تمييد

باإلشراف عمى النظام النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة الرقابة تدعو اتفاقية تأسيس الصند إلى قيامو 
الدقيقة أي اإلشراف عمى سياسات أسعار الصرف في بمدانو األعضاء وطبقا لالتفاقية، يتعيد كل بمد عضو 
بالتعاون مع الصند في جيوده الرامية إلى ضمان وجودة ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر 

البمدان األعضاء عمى توجيو سياساتو نحو أىداف النمو االقتصادي المنظم والمتوازن، باإلضافة  بحيث توافق
إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية متوازنة،وعميو سنتطرق في ىذا الفصل إلى مختمف السياسات 

لى مختمف اإلصالحات التي طرأت  في الصندوق وذلك والبرامج التي وضعيا الصند من أجل تحقيق النمو وا 
  .بموجب األزمات  المالية والنقدية الدولية وما خمفتو من آثار سمبية عمى معظم اقتصاديات العالم 
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تأثيرات سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي عمى التوازنات النقدية عمى الدول النامية : المبحث األول
برامج وسياسات الصندوق النقد الدولي  : المطمب األول

 رقابة السياسة النقدية: فرع األولال
لقد تركز النقاش حول سياسات سعر الصرف في البمدان النامية مؤخرا حول موضوع العالقة بين أنظمة 
سعر الصرف واألزمات المالية، حيث أغمب األزمات المالية األخيرة في بمدان األسواق النامية حدثت في بالد 

البمدان النامية تنصح حاليا لتختار بين حدين متطرفين، إما التعويم  تتبنى أنظمة أسعار ثابتة، من ثم فإن
الحر لمعممة أو ربط أسعار الصرف بالكامل بإحدى العمالت الرئيسية، غالبا الدوالر األمريكي عن طريق 

 .اآلليات مثل مجالس النقد أو مجرد تبني الدوالر كعممة وطنية
صناعية والبمدان النامية والتي تمر بمرحمة انتقال، أن ىناك لقد دلت تجربة السنين األخيرة لمبمدان ال

أنظمة مختمفة لسعر الصرف يمكن أن تدار بنجاح في ظل النظام العالمي السائد، تتراوح ىذه من نظام 
مجمس النقد إلى نظام سعر الصرف كامل المرونة،كما تتضمن أنظمة في الوسط كنظام سعر الصرف 

الخ ومن ناحية عممية فإن البمدان تختار عادة أنظمة وسطية وىذه حقيقة يمكن ....المتحرك ،والتعويم الحر 
إرجاعيا ليس إلى عيوب النظم الحدية فحسب ولكن إلى المطالب اإلضافية التي توجييا السمطات،ويبدو أن 

سعار الصرف ىناك اتفاقا يتزايد قبولو إلى أن إدارة أحسن ألسعار الصرف في البمدان النامية تتطمب تحديد أ
الحقيقية مع محاولة التنظيم والرقابة عمى التدفقات الرأسمالية غير المستقرة يبدو بديال أكثر قابمية الستمرار 
بالنسبة لمبمدان النامية من االختيار بين اآلخرين، التعويم الحر أو التنازل الكامل عن السمطة النقدية لمبنك 

 .المركزي األجنبي
حة تدعو إلى تقييد حرية البمدان النامية في اختيار نظام سعر الصرف الذي ليس ىناك مبررات واض

يناسبيا وال يجب أن تستعمل شرطية الصندوق لفرض نظام سعر صرف بعينو عمى أي من البمدان كأحد 
 :الشروط لمحصول عمى السيولة الدولية ،ولكن يتعين أيضا مالحظة ما يمي

يجب أن يكون واضحا لمبمد المعني أن ىناك ضرورة لوجود توافق وانسجام بين نظام سعر الصرف الذي  :أوال
يتم اختياره وبين السياسات النقدية والمالية التي تتبع، والتي تتغير طبقا لمنظام الذي يختار،وقد تتطمب 

لب وجود كميات أكبر من إجراءات تكميمية أخرى وعميو فاستمرارية أنظمة أسعار الصرف الثابتة تتط
 .االحتياطات النقدية الدولية،كما أن األنظمة الوسطية تستدعي تدخال أكبر في مجال إدارة حساب رأس المال

يجب أن تأخذ القواعد االحترازية المحمية في االعتبار المخاطر االقتصادية الكمية المحدودة والتي  :ثانيا
 .ل أنظمة أسعار الصرف المختمفةتواجييا مؤسسات الوساطة المالية ، في ظ
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الحظ كثير من المراقبين أنو لن يكون في اإلمكان تحقيق استقرار نظامي أكبر في االقتصاد العالمي  :ثالثا
بدون القيام بنوع من اإلصالح لنظام سعر الصرف الخاص بالبالد الصناعية الثالث الكبرى  وأن األسواق 

ا استمرت العمالت الرئيسية عرضة لمتقمبات الشديدة باإلضافة إلى النامية ستظل عرضة الزمات العمالت،م
 1(.بما في ذلك ما بين العمالت الرئيسية الثالث)أ في التنسيق بين أسعار صرف .م.معارضة الو
 برامج صندوق النقد الدولي: الفرع الثاني

التكييف الييكمي، برامج من أىم البرامج التي اعتمدىا الصند لتصحيح االختالالت ىي برامج التثبيت و
 :اإلنذار المبكر، برامج اختبار اإلجياد

برامج التثبيت والتكييف الييكمي وىي برامج تحاول تصحيح االختالالت الناتجة عن اإلفراط في الطمب  :أوال
جارية الكمي المحمي والخارجي عمى المديين القصير والمتوسط التركيز عمى أدوات السياسة النقدية والمالية والت

ال لمقطاع الخاص وتقميص دور الد ول ™أسعار الفائدة، تخفيض قيمة العممة، الضرائب، فتح ا)واالستثمارية 
 .في األنشطة االقتصادية، تشجيع االستثمار الخاص المحمي واألجنبي

حيث لجأ  برامج اإلنذار المبكر وىي برامج قام بإعدادىا الصندوق الستشعار األزمات والتنبؤ بوقوعيا :ثانيا
إلى نماذج اإلنذار المبكر، الذي يعتمد في التنبؤ بوقوع األزمات عمى مجموعة من المتغيرات والبيانات 

نسبة الدين قصير : التي إلى حدوث األزمة، وىذه المتغيرات متمثمة في( شير 24إلى  12المدة )التاريخية 
قي بالنسبة لالتجاه السائد، العجز في الحساب األجل إلى احتياطات النقد األجنبي،االرتفاع في السعر الحقي

 .الجاري لممعامالت الخارجية
برامج اختبار اإلجياد تعد برامج اختبار اإلجياد من أىم األدوات المستخدمة في إدارة المخاطر  :ثالثا 

بالتعاون مع  وقواختبار السالمة المالية،وتقدير نقاط القوة ونقاط الضعف لمنظم المالية التي يجرييا الصند
والنظام ( البنوك مثال)، حيث تحاول قياس مدى حساسية مجموعة من المؤسسات1999البنك العالمي منذ 

المالي بأكممو لصدمة معينة بدراسة وقياس التغير الحاصل في المحفظة الناتج عن التغيرات في عوامل 
 2.المخاطرة

 
 
 

                                                           

، 34،ؿ 2000، 1، ه17ِحّذ اٌفٍٕؼ، اٌثالد إٌاٍِح ٚاألصِاخ اٌّاٌٍح اٌعاٌٍّح، اٌّعٙذ اإلعالًِ ٌٍثحٛز ٚاٌرذسٌة ، سلُ 1

35. 

 .7، 6ؿ.ر٘ثٍح ٌطشػ،ِشجع عثك روشٖ ،  2
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 لدولينتائج تطبيق برامج صندوق النقد ا: المطمب الثاني

 تأثير سياسات الصندوق عمى البمدان المنخفضة الدخل: الفرع األول

التمويل الميسر، : تمثمت تأثيرات سياسات الصندوق في البمدان المنخفضة الدخل في ثالث تأثيرات ىي
 .تخفيف أعباء الديون،أداة دعم السياسات

مميار  1.1بتقديم قروض تصل إلى 2011التمويل الميسر بحيث يتعيد الصندوق في السنة المالية  :أوال
وحدة حقوق سحب خاصة لمبمدان األعضاء منخفضة الدخل في ظل الصندوق االستئماني لمنمو والحد من 

 4.9بمدا  64بمغ مجموع القروض القائمة المقدمة بشروط ميسرة إلى 2011أفريل 30وفي ( PRGT)الفقر 
. خ.س.ح.مميار و

يث يقدم الصندوق مساعدات لتخفيف أعباء الديون عن البمدان المؤىمة تخفيف أعباء الديون بح :ثانيا 
المبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء "و" المبادرة المعينة بالبمدان الفقيرة المثقمة بالديون "لالستفادة بموجب 

من خالل  ، أصبحت ىايتي أول بمد يتمقى مساعدات لتخفيف أعباء الديون ممولة 2010، وفي يوليو "الديون
المنشأ حديثا، فقدمت (PCDR")الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحمة ما بعد الكوارث"

 .مميون دوالر أمريكي 268خ حوالي .س.ح.و 178المساعدات ليايتي البمد العضو في شكل منحة مقدارىا  
أداة دعم السياسات وىي أداة تتيح لمصندوق إمكانية مساندة البمدان المنخفضة الدخل التي أحرزت  :ثالثا

نما تسعى لمحصول عمى  تقدما ممموسا نحو االستقرار االقتصادي ولم تعد تحتاج إلى مساعدة مالية منو، وا 
 1.االقتصادية تمشورة الصندوق ورقابتو بمزيد في الدقة وتأييده لسياسا

التسييالت الموجية لمبمدان األعضاء المنخفضة الدخل في الصندوق االستئماني لمنمو والحد : الثاني الفرع
 من الفقر

أصبحت التسييالت التي يمنحيا الصندوق تتيح االستفادة بتمويل أكبر بكثير، كما تسمح بشروط الدخل 
المستحقة لمصندوق من خالل  عمى إعفاء استثنائي من كافة مدفوعات الفائدة 2014اية ´المنخفض حتى 

 2.أدواتو المستخدمة في اإلقراض الميسر

                                                           

دعُ اٌقٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ ٌٍثٍذاْ إٌّخفل اٌذخً  33.2 -31، ؿ2011اٌرمشٌش اٌغٕٛي ٌٍقٕذٚق،ٌّٕٛ ِرىافئ ِٚرٛاصْ، 1

21/04/2019 . 

 www.imf.org/external/aralic/np/faxts/poora.htm   

http://www.imf.org/external/aralic/np/faxts/poora.htm
http://www.imf.org/external/aralic/np/faxts/poora.htm


  54 
 

التسييالت الموجية لمبمدان األعضاء المنخفضة الدخل في الصندوق االستئماني لمنمو (: 1)جدول رقم
. والحد من الفقر

 
 2019التقرير السنوي لمصندوق: المصدر 

 سياسات الصندوق الجديدة لضمان استمرارية وتوازن النمو العالمي: الثالث الفرع

ا ضمان ´وجو صندوق النقد الدولي جيوده نحو تحديد وتعزيز عمميات تنفيذ السياسات التي من شأ
تحقيق النمو المستمر والمتوازن في االقتصاد العالمي و واصل تقديم الدعم المالي والغير المالي لمبمدان 

 :األعضاء، حيث عمد إلى
، الذي يعتمد عمى األىمية (  PCL)توسيع نطاق مجموعة أدواتو التمويمية، فأنشأ خط االئتمان الوقائي  :أوال

الذي ثبت نجاحو، لكنو يقوم أيضا عمى الشرطية الالحقة (  FCL)المسبقة، عمى غرار خط االئتمان المرن 
كما " الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون"ضاء، كما أنشأوعة أكبر من البمدان األعجمويجوز إتاحتو م
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رأينا في المطمب السابق في مرحمة ما بعد الكوارث ليتمكن من تقديم مزيد من الدعم لمبمدان األعضاء 
 .المتضررة من الكوارث العاتية

الحيات المؤسسة يعزز عممو في مجال اختصاصو األساسي وىو الرقابة،مع التركيز عمى مراجعة ص :ثانيا
عطاء األولوية لتحسين كفاءة أداء النظام النقدي الدولي وتعزيز استقراره، فضال  الرقابية، فضال عمى تنفيذىا،وا 

لس التنفيذي وخبراء الصندوق المتعمق بتدفقات رؤوس األموال واالحتياطات ودور حقوق لمجعمى عمل ا
 .السحب الخاصة في تعزيز االستقرار النقدي الدولي

ي التي أبرزىا لدور الحاسم ينظر في طائفة واسعة من القضايا المعينة بتقوية البنيان المالي العالم :ثالثا
. علمقطا
لس التنفيذي لمجيركز عمى القضايا التي تواجو البمدان األعضاء منخفضة الدخل، بينما ناقش ا :رابعا

عممية تقدير "جانب استحداث إطار تحميمي من أجل االقتصادية الكمية وقضايا تعزيز اإليرادات المحمية إلى 
 .دف إلى تقدير المخاطر التي تواجو ىذه البمدان نتيجة لمتغيرات في االقتصاد العالميتوو"المخاطر

ا المتاحة ، توتقديم الدعم المالي لمبمدان األعضاء وأضاف المزيد إلى مجموعة أدوا وقأيضا واصل الصند
 :وقومن بين ما قام بو الصند

: خامسا
دد تو الضوء عمى المخاطر التي يمكن أن وقتحديث أعمال الصندوق الرقابية بحيث يسمط الصند  

ذه الطريقة يساعد هاالستقرار الداخمي والخارجي ويقدم المشورة بشأن ما يمزم من تعديالت في السياسات،و
تيسير تبادل السمع والخدمات ورأس النظام النقدي الدولي عمى الوفاء بغرضو  األساسي المتمثل في  وقالصند

 .المال بين البمدان ومن ثم الحفاظ عمى نمو اقتصادي سميم
 :عمى المدى القريب والمتوسط  وقحددت ثالث مجاالت ذات أولوية في رقابة صند

 .متابعة تحقيق النمو عمى نحو يتسق مع االستقرار االقتصادي الكمي والمالي وتوفير فرص العمل -
 .النقدي الدولي واستعادة توازن الطمب الخارجي إصالح النظام -
 1.لمبمدان األعضاء المنخفضة الدخل وقيئة دعم صنده االستمرار في -

 :نوعين من الرقابة خالل عمميتو الرقابية عمى الدول األعضاء وقويستخدم الصند
وىي عادة ما تعقد سنويا مع كل بمد من البمدان األعضاء وفقا لممادة الرابعة في اتفاقية  :الرقابة الثنائية /أ

تقييما متعمقا لمتطورات االقتصادية والمالية ذات الصمة واآلفاق المتوقعة  وق، ويجري الصندوقتـأسيس الصند
 .والسياسات في كل بمد من البمدان
                                                           

 .17اٌغٕٛي ٌقٕذٚق،ِشجع عثك روشٖ،ؿاٌرمشٌش  1
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النظام لضمان فعالية عممو،ولتنفيذ  وقألساسي أن يراقب الصنديقتضي النظام ا :الرقابة متعددة األطراف/ب
ىذه الميمة يقوم الصند باستمرار بمراجعة االتجاىات االقتصادية العالمية، أما أدواتو األساسية ليذه الرقابة 

 : فتتمثل في ثالث مطبوعات نصف سنوية ىي
 .WEOآفاق االقتصاد العالمي -
 .GFSRتقرير االستقرار المالي العالمي -
 .FMالراصد المالي -

  :سادسا
فبراير ) وقس التنفيذي لصندمجلسياسات اإليرادات والنفقات الحتواء األنفاق العام بحيث ناقش ال  

سياسات اإليرادات والنفقات الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة في االقتصاديات المتعمقة ( 2010
ت الصاعدة، واتفق معظم المديرون  التنفيذيون عمى أن بالرعاية الصحية ومعاشات التقاعد واالقتصاديا

دف إلى تثبيت نسبة اإلنفاق المرتبط بالعمر إلى إجمالي الناتج المحمي  ²إستراتجية ضبط األوضاع ينبغي أن
 .وتخفيض نسب النفقات غير المرتبطة وزيادة اإليرادات بكفاءة السيما في االقتصاديات المتقدمة 

مرتفعا أثناء السنة المالية  وقظل الطمب عمى موارد الصند:لمبمدان األعضاءالدعم المالي  
اتفاق  13عمى عقد  2011س خالل العام مجللا،واستمرت التعيدات تتزايد بوتيرة سريعة، ووافق 2011

 .مميار وحدة حقوق سحب خاصة 142.2بشروط غير ميسرة بمغ مجموعيا الكمي 
مع بمدين أعضاء في  2011ما في السنة المالية نودرت الموافقة بشأوعقد أكبر اتفاقان غير وقائيان ص

عمى عقد اتفاق الستعداد  2010س التنفيذي في ماي مجلمنطقة اليورو ىما اليونان و آيرلندا،بحيث وافق ال
مميار يورو دعما لبرنامج السمطات متعدد المعني بالتصحيح  30سنوات بقيمة  3االئتماني مع اليونان يغطي 

لتحول االقتصادي،من أىدافو الرئيسية ىي دعم القدرة التنافسية وتعزيز استقرار القطاع المالي، وضمان وا
توافر موارد عامة قابمة الستمرار حتى يتسنى استعادة النمو وتوفير فرص العمل مجددا، أما آيرلندا في 

ت العجز والدين في القطاع فكانت تحت وطأة ضغوط اقتصادية ومالية مكثفة نتيجة لتقمبات معدال 2010
عمى عقد اتفاق مع آيرلندا في ظل تسييل الصندوق الممدد  2010س قد وافق في ديسمبر مجلالعام وكان ال

مميار يورو واليدف الرئيسي من البرنامج االقتصادي والمالي لمسمطات والذي  يرتكز  22.5سنوات وبقيمة  3
  تعادة الثقة واالستقرار المالي من خالل إعادة ىيكمة القطاعىو اس عمى الجيود المبذولة مؤخرا في البالد

عادة رسممتو ليصبح  1 .مرونة  وأكثر  أصغر حجما  المصرفي، وا 

                                                           

 . 18 -17ٔفظ اٌّشجع اٌغاتك،ؿ ؿ 1
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 (2008()1997)تقييم إدارة الصندوق لألزمات المالية العالمية: المبحث الثاني
فالبرغم من السياسات والبرامج التي تبناىا الصندوق، وبالرغم من التسييالت التي قدميا الصندوق إال أن 

وآثارىا السمبية العديدة عمى مختمف اقتصاديات العالم،  2008ىذا جاء بعد تفشي وانتشار األزمة المالية 
من أزمة النمور اآلسيوية  وسوف نحاول في ىذا المبحث التعرف عن دور و إجراءات الصندوق في كل

وعن األسباب الحقيقية التي جعمتو يتصرف بعد فوات األوان وكيف  2008و األزمة المالية العالمية  1997
 .كانت معالجتو في كمتا األزمتين

 1997في مواجية أزمة النمور اآلسيوية  وقإجراءات و نتائج الصند: المطمب األول
 مواجية األزمة في وقإجراءات الصند: الفرع األول

سنتطرق إلى بعض جوانب السياسات المالية والنقدية في برامج الصندوق في شرق آسيا وكيفية الصندوق 
: كما يمي في معالجة ىذه األزمة

 سياسات انكماشية :أوال

وانتشارىا، لقد  تيا،ولكن زاد من شدتيااألولي تجاه أزمة شرق آسيا من حد وقلم يخفف رد فعل الصند
طالب بسياسات مالية تقشفية عن طريق تخفيض اإلنفاق وزيادة الضرائب وسياسات نقدية أكثر تقييدا كشروط 

الرئيسية ىي أن السياسات التقشفية تستعيد الثقة في  وقالصندمسبقة لقروضو وكانت إحدى حجج 
ا،ولكن في ظروف مختمفة  Îالمطالبة عمى وقالصنداالقتصاديات المتضررة وىذه نفس السياسات التي تعود 

في أمريكا الالتينية مثال في الثمانينيات عندما أدت العجوزات المالية الكبيرة في الميزانية والسياسات النقدية 
التوسعية إلى معدالت من التضخم ولكن الوضع مختمف في البمدان اآلسيوية بحيث كانت تحقق فوائض في 

لم يزد المعدل في كوريا مثال عن )النقدية كانت مقيدة ومعدالت التضخم متدنية  ،كما أن السياساتتياميزانيا
ىذه اإلجراءات بدال من أن تطمئن المستثمرين وتعيد الثقة ساعدت عمى تعميق االنكماش االقتصادي %( 4

 .الذي كان في مراحمو األولى
في االدخار الحكومي كانت أمر  إن بعض التقييد المالي كان يجب أن يكون جزءا من الحل، أن الزيادة

ضروريا لتحقيق التحسن المطموب في الجاري لميزان المدفوعات لضمان التوازن الخارجي ولكن ىذه الحجة 
تتجاىل طبيعة الوضع الخاص في شرق آسيا،حيث أن خروج رأس المال بكميات كبيرة وما أدى إليو ذلك من 

لو تأثير عكسي  شديد عمى أوضاع البنوك والشركات  االنخفاض الحاد في قيمة العمالت المحمية كان
ومراكزىا المالية، وىذا بدوره أدى إلى تقميص الطمب المحمي ويبدو أن ىذا التأثير السمبي عمى الطمب لم 
يؤخذ في االعتبار في البرامج األولى، وقد يرجع ذلك إلى أنو لم يكن ىناك توقع بان يصل االنخفاض في 
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بإجراء تعديل ممموس ليذا  وقالصندمستوى الذي وصل إليو من التدني وقد قام أسعار الصرف إلى ال
التضييق المالي عندما أصبح واضحا أن االقتصاديات تعاني من انكماش اقتصادي حاد، وعمى الرغم من 

السياسات أضرار،وأثار كثيرا من الشكوك حول مدى سالمة  ذلك فإن التقييد المالي الشديد في البداية أدى إلى
 1.االقتصادية الكمية التي نصحت البمدان اآلسيوية بإتباعيا

 النظام المصرفي :ثانيا

الحكومات عزميا عمى القيام  بيا  التسرع بإغالق مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كوسيمة تظير
بإجراءات إصالح قوية،بحيث ظير ىذا الخطأ بوضوح في إندونيسيا ،بحيث  كان أول إجراء تم اتخاذه ضمن 

بعد ذلك بأن إجراءه  وقالصندبنكا وقد اعترف  16إغالق  ىو 1997األول في نوفمبر  وقالصندبرنامج 
البنوك وعما إذا  كانت ىناك حاجة تدعو إلى اتخاذ  ىذا زاد من تعميق األزمة ،وبغض النظر عن وضع ىذه

ما فالمشكمة كانت ىي في كيفية اتخاذ اإلجراء وتوقيتو والظروف التي تم اتخاذه فييا والعجمة نوإجراء ما بشأ
ثم اآلثار التي ترتبت عميو بحيث تم إغالق البنوك فجأة وبدون أن تكون ىناك خطة شاممة  بيا التي تم

دارة األصول المختمفة  إلعادة الييكمة المالية ،ولم يتضمن البرنامج ترتيبات بشأن التأمين عمى الودائع وا 
لمبنوك المقفمة وغيرىا من البنوك، أو لضمان تقوية بقية النظام المصرفي، لقد أدى القرار إلى ىز الثقة 

سائد إلى التأثير عمى بقية واليجوم عمى البنوك طمبا لمودائع وسرعان ما أدى ذلك في ظروف  الذعر والقمق ال
 .النظام المصرفي بما في ذلك البنوك السميمة

 سياسة سعر الفائدة :ثالثا

في شرق آسيا  بشدة عمى سياسة سعر الفائدة ،كانت ىذه السياسة ىو  وقالصندلقد اعتمدت برامج 
يقاف االنخفاض في أسعار صرف العمالت المحمية ولكن ىذه  العالقة قد ال جذب رأس المال األجنبي، وا 

تؤدي إلى ىذه النتائج  المتوقعة في كل األحوال حين تسود توقعات قوية بانخفاض قريب في سعر الصرف، 
تزداد الحاجة ألن يكون سعر الفائدة شديد االرتفاع لمقابمة ىذه التوقعات ولكن ىذه المستويات المرتفعة إذا 

لحقيقي وأسعار الفائدة األكثر ارتفاعا تزيد من صعوبة استمرت لفترة يمكن أن تؤدي إلى كساد في االقتصاد ا
خدمة الدين المقوم بالعمالت المحمية بالنسبة لممؤسسات، وتقمل من التوسع في اإلقراض المصرفي وكذلك 

 .نتيجة لمزيادة في حاالت العسر واحتماالت عدم الوفاء بالديون تضعف المراكز المالية لمبنوك
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 ىيكمة الديون إعادة :رابعا

حينما تبين لمصندوق أن برامجو لم تؤد إلى استعادة الثقة بل إن األحوال زادت سوءا، تمت إعادة النظر 
تخفيف القيود عمى السياستين المالية  1997ديسمبر  24وتضمن البرنامج الثاني مع كوريا والذي وقع في 

كوريا من المصارف الدولية، لقد تمت إعادة والنقدية وكانت نقطة االرتكاز فيو ىي إعادة ىيكمة قروض 
في شكل  1998بميون دوالر من القروض القصيرة األجل، والتي كان موعد سدادىا في أوائل  24جدولة 

سنوات لقد كان االتفاق سخيا من وجية نظر الدائنين حيث  كانت أسعار الفائدة  3إلى1سندات حكومية 
ات الجديدة مضمونة بسخاء من الحكومة الكورية ولكن النتيجة  كانت الجديدة أعمى من القديمة،كما أن السند

 .ىي انخفاض حدة الذعر وبداية تحسن  مستوى سعر صرف العممة الكورية
ومن المالحظ أن الوضع اختمف في إندونيسيا فعمى الرغم من أن دين القطاع الخاص  كان أمرا محوريا 

، في نظر البعض بعد  وقالصندتمام إال في البرنامج الثالث مع في األزمة اإلندونيسية فمم يوجو إليو االه
فوات األوان ورغم أن الحالة اإلندونيسية قد تكون أكثر تعقيدا خاصة بسبب كثرة عدد المدنيين والدائنين فإن 

 أن الفكرة وجدت تأييدا كافيا من كثيرا من الدائنين يعتقدون أنو كان بإمكان ترتيب الوصول إلى اتفاق لو
ومن (حيث أن البنوك اليابانية ىي المقرض األساسي)ووزارة الخزانة األمريكية وحكومة اليابان وقالصند

المالحظ أنو في الحالة الكورية أن وزير الخزانة األمريكي تدخل شخصيا لتشجيع البنوك األمريكية عمى 
 1.التعاون
 اإلصالحات الييكمية :خامسا

،حيث قارب االحتياطي النقدي  1997شممت ىذه اإلصالحات برنامج الصندوق مع كوريا في ديسمبر 
من  وقالصند، وتمكن  وقالصنداألجنبي لكوريا عمى النفاذ، حين اتجيت الحكومة إلى طمب العون من 

نفسو مقابل  وقالصندمميار دوالر من موارد  21مميار دوالر، بما في ذلك  57تنظيم قرض كبير يصل إلى
 .ذلك قبمت الحكومة الكورية برنامجا اإلصالح في غاية الشمول واالتساع

كانت كوريا في أمس الحاجة إليو في ذلك الوقت ىو إجراء منسق "رأى بأن ما  Feldsteinلكن حسب 
ة ا القصيرة األجل وتمديد آجال سدادىا وتقديم قروض إضافينومن طرف البنوك الدائنة إلعادة ىيكمة ديو

مؤقتة لممساعدة في مقابمة التزامات دفع الفوائد،وليس ىناك سبب قوي العتقاد بأن أغمب التغيرات الييكمية 
عمى كوريا كانت ىناك حاجة إلييا لتجديد العودة إلى أسواق رأس المال واستعمال  وقالتي فرضيا الصند

 ".مواردىا
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تختمف كثيرا عن السياسات السائدة في أوربا ومن عمى تغييرىا ال  وقإن السياسات المحددة التي يصر الصند
 :ىذه السياسات 

 % .12قواعد أسواق العمل التي تسبب البطالة بحيث يصل معدليا إلى /أ
 .ىياكل الممكية في الشركات الكبرى التي تمكن البنوك والحكومات من السيطرة عمى الشركات الصناعية/ب
 .تحقق الخسائردعم الدولة لمشركات غير الكفؤة والتي /ج
الحواجز والقيود عمى التجارة التي تقيد الواردات من السيارات اليابانية وتحصرىا في كمية ضئيمة وتمنع /د

 .األجانب من شراء الشركات الصناعية
 نتائج إجراءات الصندوق اتجاه أزمة النمور اآلسيوية :الفرع الثاني

يار العمالت قد زادت نوقرار، وفي الحقيقة فإن الم تنجح برامج الصند في شرق آسيا في تحقيق االست
البرامج موضع التنفيذ،كما أن البالد اآلسيوية قد عانت من ىبوط اقتصادي حاد  شدتو بعد أن وضعت

إلى أن اإلنتاج قد انخفض في بعض البمدان اآلسيوية  1998واستثنائي ،لقد أشارت تقارير البنك في بداية 
الشركات في إندونيسيا كانت في حالة إفالس أو ما يقرب ذلك، وكنتيجة  وأن نصف% 16المتضررة بنسبة 

لذلك لم تتمكن ىذه البمدان حتى من استغالل فرص التصدير التي أتيحت ليا بسبب االنخفاض الشديد في 
ا وزادت البطالة زيادة كبيرة ووصمت األجور الحقيقية إلى الحضيض وفي بالد ليس توأسعار صرف عمال

في إعادة الثقة إلى بمدان شرق آسيا فحسب، ولكنيا  وقشبكات أمان اجتماعي  لم تفشل سياسات الصندفييا 
بدأت تساىم في تدمير النسيج االجتماعي ليذه البمدان، لقد أدت إلى تحطيم شبكات  الحماية االجتماعية 

 .والخدمات العامة في الوقت الذي كانت فيو البمدان في أمس الحاجة إلييا
سياسة سعر الفائدة عمى معالجة أزمات العممة التي يكون مصدرىا حساب رأس المال مسألة تحتاج إن 

إلى الدراسة بعناية خاصة وأن ىناك من يعتقد بأن أسعار الفائدة المرتفعة ىي عنصر أساسي في أي برنامج 
سعار الفائدة وأسعار لتحقيق االستقرار،بل البد من الحاجة إلى تحميل أعمق القتصاديات العالقة بين أ

الصرف في وضع متأزم اقتصاديا حيث أن سعر الفائدة ليس سوى معدل العائد الموعود عمى األصول 
المحمية،حيث أن سعر الفائدة األكثر ارتفاعا يؤدي إلى زيادة احتماالت اإلفالس فإن معدل العائد المتوقع 

 1.عفعمى األصول المحمية يمكن أن ييبط مؤديا إلى سعر صرف أض
إن كثير من الشروط في الحقيقية ليست لخدمة مصالح البمدان اآلسيوية المتمقية لمقروض بقدر ما ىي 

تعطي  وقالصندالء مثال أن برامج ؤلتكريس المصالح السياسية واالقتصادية لمدول الكبرى، إذ يظير لو
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ا أكتاف القطاع المالي المحمي األولوية لحماية مصالح البنوك والحكومات األجنبية  وعبء برامج يقع أساس
 .وفي النياية الجميور عموما

ا في المكان األولى إلنقاذ البنوك األجنبية أكثر من تكون نوفي البمدان اآلسيوية وكأ وقإن برامج الصند
اشتممت تشريعات وقوانين جديدة تمكن من   وقإلنقاذ البمدان المقترضة،كما لوحظ أيضا أن شرطية الصند

كية األجنبية في األصول المحمية وتفتح أسواق االقتصاديات المتضررة في البمدان الكبرى توسيع المل
 (.المتقدمة)

إن تحرير حركات رؤوس األموال يمكن أن يعرض البمدان النامية إلى كثير من المخاطر خاصة حين 
الحيطة والحذر في ىذا يكون القطاع المالي فييا ضعيفا ،وعميو فإن مصمحة البمدان النامية أن تمزم جانب 

 .مجالال
يمكن أن تحقق البمدان  النامية من االقتراض من األسواق المالية من جية اإلنعاش واالستثمار والنمو 
مكانية المحافظة عمى مستوى معين من االستيالك في حالة التعرض لميزات االقتصادية وكذلك تمكين  وا 

الخ ومن جية أخرى ومن الناحية العممية .....توزيع مخاطرىمالمستثمرين من تنويع محافظيم االستثمارية  و
ليس ىناك أدلة قوية عمى تواجد كل الفوائد المشار إلييا وبالتالي ليس ىناك أدلة عمى وجود ارتباط واضح 

الغارقة  بين تحرير حساب رأس المال والنمو االقتصادي،باإلضافة إلى ذلك فإنو نتيجة لسوء إدارة الحكومات
ايتيا مرتبطة بانفجار أزمة ´يون من ناحية مع فترات االقتراض األجنبي المتواصل غالبا ما تكون في الد

    1997.1، واألزمة اآلسيوية1994، وأزمة المكسيك 1982مالية، وأحدث أمثمةعمى ىذا ىي أزمة الديون 

   2008اتجاه األزمة المالية العالمية  وقإجراءات الصند: المطمب الثاني

 2008موقف الصندوق قبل انفجار األزمة المالية  :األول الفرع

ا األولى توالتي أطاحت أو كادت أن تطيح باقتصاديات عدة إنما جاءت شرار 2008إن األزمة المالية 
أ ىذه الدولة العظمى التي تتزعم العالم اقتصاديا وسياسيا منذ عقود،وفي .م.العالمي،الو من رأس االقتصاد

أ .م.واقع الحال فإنو من غير المتصور منطقيا أنيتمكن الصند برأسمالو المتواضع نسبيا أن ييب لنجدة الو
دي الدولي إلى أزمة ماليا ليخرجيا من أزمتيا االقتصادية، التي تحولت بفعل العولمة واالنفتاح االقتصا

المالية كما تعرفنا سابقا ، وىو  وقالصندأ ىي في حقيقة األمر المالك لموارد .م.الكوكب بأسره، إذ أن الو
ن كان يمبس الزي الدولي ويرفع شعار العالمية، وعميو فإن  يمثل بشكل أو بآخر أحد أذرعيا االقتصادية ، وا 

أ فيمثل ىذه التي تحتاج إلى عشرات بل مئات .م.إمكانياتو المالية ىي بكل تأكيد تعجز عن مساعدة الو
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عاجزا عن أداء دوره الرقابي واإلشرافي بشكل كفؤ تجاه  وقالصندوقوف  المميارات، لكن الممفت لالنتباه ىو
لم ينتبيوا أو ينبيوا لقرب حمول  وقالصندأ قبل وقوع األزمة، فتشير المعمومات المتوافرة إلى أن خبراء .م.الو

البد لو   وقالصندالكارثة بشكل دقيق أو حاسم األمر الذي يعد فشال ذريعا ليم، ومحطة مفصمية في مسيرة 
 1.من التوقف عندىا ودراستيا بعمق 

 2008تحركات وحمول الصندوق اتجاه األزمة المالية العالمية  :الفرع الثاني

زيادة كبيرة في طاقة اإلقراض المتاحة لديو  وقالصندإقامة دار ناري لموقاية من األزمات حيث أجرى  :أوال
لمساعدة عمى تقوية االقتصاد العالمي ودعم االستقرار بمدانو األعضاء التي تضررت من األزمة المالية، ول

المالي،وقد قام بذلك عن طريق الحصول عمى تعيدات بزيادة اشتراكات حصص العضوية التي يسددىا 
 .البمدان األعضاء

إصالحا شامال في إطار اإلقراض العام حتى  وقالصندزيادة اإلقراض لمواجية األزمة حيث أجرى  :ثانيا
الئمة الحتياجات البمدان األعضاء،حيث جعمو أكثر تركيزا عمى الوقاية من األزمات وقام بتبسيط يكون أكثر م

منذ بداية األزمة بتقديم قروض لمبمدان األعضاء بقيمة تزيد  وقالصندالشروط المصاحبة لقروض،وقد تعيد 
 .مميار دوالر 300بكثير عمى 

بإصالح غير مسبوق في سياسات تجاه البمدان  وقالصندمساعدة أفقر بمدان العالم حيث اضطمع  :ثالثا
 .منخفضة الدخل،ورفع مستوى اإلقراض الميسر ليصل إلى أربعة أضعاف ما كان عميو في السابق 

زاد طمب البمدان األعضاء عمى ما :ومشورتو بشأن السياسة االقتصادية  وقالصندتعزيز تحميالت  :رابعا
والتنبؤ و المشورة بشأن السياسة االقتصادية،والتي ترتكز عمى منظور  المتابعة يقدمو الصندوق من أعمال

 .عالمي وتسترشد بالخبرة المكتسبة من األزمات السابقة 
، اتفق األعضاء  وقالصندفي سياق العمل عمى تدعيم شرعية  وقالصندإصالح نظام الحوكمة في  :خامسا

نظام الحوكمة حتى يعبر بدقة عن األىمية إصالحات واسعة النطاق في  عمى إجراء 2010في نوفمبر 
 2.وقالصنداحتفاظ البمدان النامية بتأثيرىا في  المتزايدة لبمدان األسواق الناشئة وىذه اإلصالحات تضمن
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تقييم إدارة الصندوق لألزمات المالية والنقدية العالمية : المطمب الثالث
 عمى المستوى االقتصادي :الفرع األول
في تعميق األزمة المالية اآلسيوية بدال من التخفيف منيا،وىي األزمة التي انتشرت في  وقالصندساىم 

ندونيسيا وتايالند والبرازيل وروسيا في عام 1995كل من المكسيك عام  ، خاصة 1997، وكوريا الجنوبية وا 
المالية وأن الصند أدى دور الممجأ األخير لإلقراض، وأدت ىذه السياسات إلى تراجع في األوضاع 

برفع أسعار الفائدة إلى المزيد من  وقالصندواالقتصادية في المدى الطويل وفي كوريا، أدت توصية 
، %50وازداد عدد الفقراء في المكسيك بنسبة  1995اإلفالسات والبطالة، بعد أن تم دعم البيزو في عام 

 .وقالصندبعد تطبيق برنامج % 20وتراجعت األجور بنسبة 
في دعم كبار البنوك المتعثرة، وتحممت المسؤولية عن أزمة المكسيك وعممتيا  وقالصندأسيمت سياسات 

البيزو عندما فرضت دعم الديون المتعثرة لدى ىذه البنوك التي يتحمميا دافع الضرائب، وبالرغم من منافع 
دف  Îرحمة سابقةفي م وقالصندرفع سعر الفائدة أثناء األزمات المالية، وفق بعض السياسات التي يتبناىا 

محاربة المضاربين ضد النقد وفي مواجية التضخم، إال أنو ال يوجد دليل عمى أن رفع الفائدة يمغي الكارثة بل 
ربما يؤجل حصوليا لفترة، والمبالغة في رفع الفوائد يؤدي إلى ركود قوي يرفع معدل البطالة ويسئ إلى األمن 

 1.االجتماعي
عمى توفير الدعم لمؤسسات التصدير ال إلى مؤسسات اإلنتاج المحمي وفي  وقالصندارتكزت برامج 

من احتياجات ىاييتي، فقد منعت % 50أ منتجي األرز بشكل وتقوم بتأمين .م.الوقت الذي دعمت فيو الو
 .الحكومة من تقديم أي دعم لمنتجي األرز في ىاييتي وفرضت عمى ىاييتي فتح أسواقيا

 وى االجتماعي والسياسيعمى المست: الفرع الثاني
ا مؤذية اجتماعيا وسياسيا، فقد ساىمت البرامج الذي ´انعكاسات البرامج التي يقترحيا عمى الدول،إذ أ -

لألرجنتين أثناء أزمتيا األخيرة في تخفيض رواتب األطباء المدرسين وتخفيض خدمات  وقالصندقدميا 
م، ومن ثم بوبشعو ول الجنوب بالنخب العالمية البربط النخب في د وقالصندالرعاية االجتماعية،كما قام 
 .أضعف العممية الديمقراطية

وألمانيا و اليابان وفرنسا وبريطانيا % ( 17حصتيا ) أ.م.يخدم الدول الغنية نتيجة سيطرة الو وقصند -
من القوة التصويتية مما يؤدي إلى خدمة رجال البنوك والمستثمرين و مؤسسات الدول %( 38مجتمعة )

 .الصناعية ووفق مصالحيا التي تعمو مصالح الدول الفقيرة
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في صياغة  وقالصندويفرض عمى الدول نموذجا إنمائيا معيبا،وتنحصر عالقات  وقالصنديتبنى  -
برامجو بالبنوك المركزية ووزارات المالية وال يشرك في ذلك وزارات الصحة والتعميم والبيئة في الدول التي 

 .األزماتيتعامل معيا في 

مدمرة لمبيئة،تشجع ىذه السياسات والبرامج عمى تكثيف صادرات الدول النامية من  وقالصندسياسات  -
أجل تسديد الديون المترتبة عمييا مما يؤدي إلى اإلفراط في استغالل الموارد الطبيعية،كما حدث في ساحل 

 1.ات ىذا البمدالعاج حيث أدى االضطرار إلى تكثيف صادرات الكاكاو إلى فقدان غاب

ونظرا لسوء إدارة الصندوق لمعظم  األزمات المالية والنقدية العالمية مثل أزمة شرق آسيا وأزمة المكسيك 
الخ بالدعوى إلى التحرر وفي ما يتعمق بمديونية بعض الدول وذلك بفرض سياسات وبرامج التصحيح ...

المالية العالمية التخاذ اإلجراءات قبل انفجارىا  تحت شروط و ضغوط مالية،باإلضافة إلى عدم التنبؤ باألزمة
كبيرة من اقتصاديات العالم بناءا،عمى  ارت مجموعةنووانتشارىا، وعميو فجممة اإلصالحات جاءت بعد أن ا

مؤشرات البورصة واألسواق المالية العالمية آنذاك، لذلك كان والبد عمى الصندوق أن يراجع سياساتو وبرامجو 
جراء تعديال صالحات شاممة عمييا،وىذا ما حدث بالفعلوا   .ت وا 

 إصالحات الصندوق واإلصالحات  الواجب اتخاذىا لتفعيل دور الصندوق: المبحث الثالث
وسوف  2012إلى غاية  2009في مجموعة متنوعة وشاممة خالل الفترة  وقالصندتمثمت إصالحات 

زمة المالية العالمية ،واإلصالحات التي نتطرق إلى عرض ىذه اإلصالحات  وأوضاعيا وأىميتيا بعد األ
. اتخاذىا  وقالصند ينبغي عمى

 2008إصالحات صندوق النقد الدولي بعد أزمة : المطمب األول
 إصالحات عاجمة :الفرع األول

موعة العشرين في لندن ىي الثانية بعد األولى التي لمجتمثمت ىذه اإلصالحات في جممة القرارات لقمة ا
عقدت واشنطن واعتبرت تأسيسية وخطوة تحضيرية لمشروع في إعادة تشكيل خريطة جديدة لممنظومة 

، ومن أىم القرارات التي تم 2اية ح ع نواالقتصادية الدولية بعد أن واجو العالم أخطر أزمة نقدية منذ 
 :اتخاذىا خالل ىذه القمة ىي

و البنك الدولي وقد تم االتفاق عمى  وقالصندالتزام الدول المشاركة بتوفير ألف مميار دوالر لتعزيز موارد  -
 .اعتماد مقاييس الكفاءة المينية واالمتياز فييا لتعيين المسؤولين  السامين في ىاتين المؤسستين
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مميار دوالر لممساعدة عمى تمويل التجارة العالمية وتحفيز التبادل التجاري عمى  250تخصيص مبمغ  -
المستوى الدولي ومنح إمكانية لمصندوق ببيع نسبة من االحتياطي الذىب لديو لمساعدة الدول الفقيرة من 

 .مواجية األزمة
حممة اإلجراءات المالية و قررت قمة العشرين أيضا ضخ أكثر من ألف مميار في االقتصاد العالمي لتعزيز  -

عادة تطيير  التسييرية كما أشارت إلى إيجاد آليات مصاحبة ليذا العالج مثل تطيير الديون المتعسرة وا 
 .القطاع المالي العالمي

لى دعم مبدأ الشفافية لتفادي المنتجات  - طرحت قمة العشرين من خالل الدعوة إلى مراجعة آليات المراقبة وا 
التي ال تعرف مصادرىا وحتى المؤسسات الكبرى ىي مطالبة بإعادة النظر في سير البنكية الغامضة و

العمل والتصرف فييا واليدف من ضخ األموال ىو رد االعتبار لمقطاع البنكي فاألولوية كانت لتوفير 
 .دف مساعدة الدول التي تمر بصعوباتتو التمويالت الالزمة

ديين بما يمكن إحياء آلية القروض التي تعد وقودا لالقتصاد تشجيع المبادرة من طرف المتدخمين االقتصا -
المبادرة االقتصادية يظل غير كاف بدون إجراءات مصاحبة بما يمكن من إعادة ىيكمة  ولكن إعادة إحياء

جراء رفع السرية عن بعض  االقتصاد العالمي ككل عمى أسس الشفافية والوضوح و المراقبة الجدية،وا 
 1.سيكون لو المفعول االقتصادي اليامالمعامالت البنكية 

أ، الدول السبع الصناعية، منطقة اليورو، فرنسا، بريطانيا، .م.الو)باإلضافة إلى مجموعة خطط دول العالم 
 :ا نولمواجية األزمة، بحيث من بين ما جاءت بو خططيم أ( روسيا، دول الخميج

التي تعود إلى دافعي الضرائب ،وحماية الممكية  دف إلى تأمين حماية أفضل لممدخرات واألمالك العقاريةتو -
 .وتشجيع النمو وزيادة عائدات االستثمارات إلى أقصى حد ممكن

مميار دوالر لمطبقة الوسطى والشركات،وتحديد تعويضات لرؤساء  100منح إعفاءات ضريبية بنحو  -
 .اح متوقعة لم تتحقق بعدالشركات عند االستغناء عنيم، واستعادة العالوات التي تم تقديميا عمى أرب

دفع تعويضات تشجيع وتم تحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات  -
 .الضريبية بخمسمائة ألف دوالر

دف تشجيع البنوك عمى تو محاولة البنك المركزي األمريكي استخدام أىم أدواتو وىو تقميص سعر الفائدة -
 .شيط البورصةاالقتراض فيما بينيا وتن

استعادة ثقة المودعين من خالل ودائعيم عن طريق ضمانات قوية ومتماسكة من قبل السمطات العامة  -
 .الستعادة ثقة المودعين في سالمة ودائعيم
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عادة تدفق األموال لدعم النمو االقتصادي  - مواصمة التحرك من أجل إحالل االستقرار في أسواق المال وا 
 .العالمي

مميار جنيو من أموال الحكومة البريطانية في أكبر بنوكيا من أجل عرض سيولة  250ضخ ما يصل  -
تاحة رؤوس أموال جديدة ليا إضافة إلى توفير  قصيرة األجل عرض سيولة قصيرة األجل عمى البنوك وا 

 .أرصدة كافية لمنظام المصرفي من أجل مواصمة تقديم متوسطة األجل
مميار درىم، وخصص المصرف اإلماراتي  50خالل تسييل بقيمة إتاحة لمبنوك قروضا قصيرة األجل من  -

 .دف تخفيف التوترات في القطاع الماليتو تسييالت لمبنوك الستخداميا كقروض مصرفية استثنائية
 اإلصالحات التنظيمية: الثاني  فرع

 .دف إلى تقييم فعالية تطبيق بازل الثانيةتو وقالصندإن مبادرة  -
بشأن  كفاية رأس المال يرتكز اإلطار الجديد لكفاية رأس المال عمى ثالثة دعائم أساسية اتفاق بازل الثانية  -

 :ىي
الحد األدنى لمتطمبات رأس المال بحيث ترتكز في اإلطار الجديد لكفاية رأس المال بصفة عامة عمى  :أوال

 1. 1988الخطوط والمبادئ األساسية التي وردت في إطار 
 .ة لمتطمبات رأس المال كأحد المحاور الجديدة في اتفاق بازل الثانيةالمراجعة الرقابي :ثانيا
دف الحفاظ عمى بو تحقيق االنضباط في السوق عن طريق تعزيز درجة اإلفصاح والشفافية وذلك :ثالثا

. سالمة وقوة النظم  المصرفية وتدعيم الييكل المالي الدولي
 (واإلقراضإصالحات حول الحصص )إصالحات أخرى : الفرع الثالث

إصالح نظام الحصص واألصوات في الصندوق حيث اقترح صيغة جديدة لنظام الحصص تضمنت  :أوال
 50ا عمى الترتيب نوأربعة متغيرات ىي إجمالي الناتج المحمي، االنفتاح والتغير، االحتياطات وتبمغ أوزا

%،30%،51%،5.% 
لشرطية منحيا واستحداث أدوات إقراض ميسرة إصالح نظام اإلقراض وذلك بزيادة حجمو وترشيد ا :ثانيا  

لصالح الدول النامية المنخفضة الدخل، وبالتالي إجراء تحديث قائم عمى نوع من المواءمة بين شروطو 
المرتبطة باإلقراض ودرجة القوة التي تميز سياسات البمدان األعضاء، وذلك باالعتماد عمى معايير األىمية 

أن تتم عممية مراقبة السياسات  وليس عمى أساس الشرطية التقميدية عمى( مسبقةالشرطية ال)التي تحدد سابقا
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في إطار مراجعة البرامج بدال من مراقبتيا باستخدام معايير  وقالصندالييكمية في البرامج المدعمة من طرف 
 1.األداء الييكمي

 2008أوضاع وأىمية إصالحات الصندوق بعد أزمة : المطمب الثاني
 أوضاع إصالحات الصندوق :األولالفرع 

حيث ( 2012طوكيو)والبنك الدوليين في العاصمة اليابانية وقالصندمن خالل االجتماعات المشتركة 
 :كريستين الغارد في تنفيذ برنامج إصالح حصص الدول في رأس المال الصندوق  وقالصنددعت مديرة 

ليند وروسيا ضمن الدول العشر األولى بعد منح البمدان الناشئة حصصا أكبر من البرازيل والصين وا -
 .س التنفيذي من جميع الدولمجلالتغيير،مشيرة إلى أن ذلك  سيوسع قاعدة ال

 .في رأس المال ومجمس اإلدارة،ذلك أنو يمثل نقطة حاسمة وقالصندتوزيع متساو بين أعضاء  -
الناتج الداخمي في الدول من إجمالي % 110إيجاد الوتيرة المناسبة لخفض العجز،بحيث كانت الديون  -

المتقدمة،وىو المستوى الذي يقترب من مستويات زمن الحرب كما أشارت في حدييا عن الديون العامة 
 .المتراكمة

ليس أكثر أمانا مما كان عميو عند إفالس مصرف ليمان براذرز "إصالح النظام المالي الذي وصفتو بأنو  -
 .ليةوالذي تسبب في حدوث أزمة ما 2008األمريكي

استكمال جدول أعمال إصالح القطاع المالي من خالل التنظيم األفضل وتحسين اإلشراف، وتقديم الحوافز  -
 .المعقولة في المؤسسات المالية

إيجاد تكامل أعمق لمقطاع المصرفي المالي ،إلى جانب عمق الجذور في اإلصالحات الييكمية وتحصين  -
 2 .المؤسسات االقتصادية

 أىمية إصالحات صندوق النقد الدولي: الفرع الثاني
أبرزت األزمة العالمية الترابط القائم بين أجزاء االقتصاد العالمي،وعززت اإلدراك لوجوب أن تحظى  :أوال

االقتصاديات الكبرى واألكثر ديناميكية بتمثيل أفضل حتى تتحقق الفعالية لمجيود المتعددة األطراف من أجل 
 .تدعيم النمو واالستقرار

موعة العشرين في التعاون االقتصادي الدولي و في القوة التي اكتسبيا صوت بمدان لمجزيادة وزن ا :ثانيا
 .األسواق الصاعدة في المحافل متعددة األطراف
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تم كثير بصنع القرار في الصند غير أن ىذا الصند أن ىذا الصوت األقوى  ²إن االقتصاديات الصاعدة :ثالثا
 .يترجم رسميا إلى إصالحات في نظام الحصص و الحوكمة في الصند بحكم الواقع ينبغي أن

تعجيل انجاز العمل الكبير الذي ال يزال مطموب بشأن طائفة اإلصالحات الكاممة في مجال الحصص  :رابعا
س التنفيذي مجلوغيرىا من جوانب الحوكمة،بما في ذلك اختيار إدارة الصند والمشاركة الوزارية،وتكوين ال

 .حجمو،واألغمبية التصويتية،وتنوع الموارد البشرية لدى الصندلمصند و
 اإلصالحات الواجب اتخاذىا لتفعيل دور الصندوق :المطمب الثالث

فعالية الصند تعتمد بدرجة كبيرة عمى جودة الرقابة وتأثيرىا وتحسين التركيز بدقة أكبر عمى المخاطر  -
 .لق بالقضايا المالية واالقتصادية الكميةالنظامية واآلثار االنتشارية بما في ذلك ما يتع

 .اليدف إلى زيادة القدرة عمى منع األزمات والحفاظ عمى الثقة في النظام: بالنسبة لإلقراض -
 .البحث عمى كيفية تدعيم أدوات الصند الحالية -
مكانية إنشاء خط وقائي لخدمة مجموعة أكبر من البمدا - ن إدخال تحسينات عمى خط االئتمان المرن، وا 

 .األعضاء
إيجاد آلية جديدة متعددة البمدان الستئصال العدوى من األحداث النظامية والتعاون مع ترتيبات التمويل  -

 1.اإلقميمية
جراءات صندوق النقد الدولي تطمب األمر إعادة النظر في   لتفعيل الدور المستقبمي لمصندوق وا 

 :القضايا األساسية التالية 
والميام،حقوق السحب الخاصة، نظام أسعار الصرف، السيولة الدولية، آليات العضوية والتصويت، الحصص 

 .االئتمان الدولي
 العضوية والتصويت :أوال

 العضوية/أ
إن النظام المالي لمصندوق يقوم عمى مبدأ عدم المساواة بين البمدان األعضاء وىذا لخصو أحد الباحثين 

وودز ىو التناظر أو التعامل عمى قدم المساواة بين الدول إن الغائب الكبير عمى نظام بريتون : "بقولو 
يستدعى إزالة كافة أشكال الييمنة من قبل أعضائيا عن  األعضاء في الصندوق فإصالح ىذه المؤسسة
. طريق تجسيد مبدأ المساواة بين الدول األعضاء
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 التصويت/ب
لد العضو، ليس لو ما يبرز فمن جية نجد إن توزيع القوة التصويتية عمى أساس قيمة المساىمة المالية لمب

بأن حجم المساىمة المالية ترتبط بحصة الدولة التي قد ال تعكس وضعيا االقتصادي في الميدان المالي 
  1.والتجاري بقدر ما تعكس قوة التأثير والييمنة

 الحصص والميام: ثانيا
ن كل بمد عضو ترتبط حصتو م االقتصادية واألصل أ²ما زالت حصص البمدان األعضاء ال تعكس و

بمكانتو االقتصادية التي نستطيع تقديرىا بمجموعة من المؤشرات كالناتج القومي، وحجم التجارة الدولية و 
يفترض أن حصة البمد ترتبط في تطورىا بمقدار المنافع الناتجة عن تطوره الداخمي، ويقدر المكاسب التي 

 .الدولية بما تعكسو سمع وخدمات ورؤوس أموال وأيدي عاممةحققيا عن طريق تنامي عالقاتو االقتصادية 
 الميام/ب
البد من إعادة النظر في ميام الصندوق لتنقيتيا من مظاىر التحيز األيدلوجي وأشكال التدخل    

المخمة بسيادة الدول، بحيث ينحصر دوره في تأدية الوظائف التي تساىم في تحقيق االستقرار في النظام 
الدولي من خالل إعادة النظر في دور حقوق السحب الخاصة، ونظام أسعار الصرف، وتنظيم النقدي 

 .السيولة، وتخميص حركية االئتمان من المشروطية اإليديولوجية واالنتقائية
 حقوق السحب الخاصة :ثالثا 

تتحول إلى عممة خ األداة الرئيسية لالحتياطات الدولية في النظام النقدي الدولي، كما .س.ح.ما زالت و
أ .م.دولية، وذلك بسبب تنامي ظاىرة الدولة باعتبارىا الثمرة األساسية لنظام بريتن وودز الذي ىيمنت عميو الو

طيمة نصف قرن األمر الذي  كان وما زال  يشكل عائقا أمام تطوير أدوات مالية بديمة تحد من ىيمنة الدول 
 .الكبرى عمى النظام النقدي الدولي

فإنو من الضروري في ظل التحديات الحالية والمستقبمية التي تواجو نظام النقد الدولي  وعميو   
 :خ عمى مستوى النواحي التالية .س.ح.لإلصالح الجدي الذي يتم في إطار تطوير و

 .تحويل حقوق السحب الخاصة إلى أداة رئيسية لالحتياطي في النظام النقدي الدولي/أ
 .ة دوليةخ لتصبح عمل.س.ح.تطوير و/ب
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 نظام أسعار الصرف :رابعا
البد من إعادة النظر في نظام أسعار الصرف المرنة باالنتقال إلى نظام أسعار الصرف المستقرة نسبيا 

خ التي تحول إلى عممية .س.عن طريق ربط عمالت البمدان األعضاء بسعر صرف شبو مستقر بوحدة ح
م بالعودة ²إذا األوروبيون يسعون حاليا لمحد من تقمبات قيمة عمالدولية بديمة لمدوالر والعمالت المنافسة لو، و

 .إلى نظام أسعار الصرف الثابتة فإن االستقرار في قيمة العمالت يكون ضروريا أيضا لنجاح بقية العالم
 تنظيم السيولة الدولية :خامسا

ء يتطمب ابتداءا رفع كفاءة إن تنظيم السيولة الدولية بشكل يجعميا تتجاوب مع احتياجات البمدان األعضا
الصند في إدارة السيولة النقدية الدولية عن طريق تمكينو من زيادة موارده بشكل يتناسب مع نمو التجارة 

الدولية، ويتماشى مع  تطور حجم األسواق المالية والنقدية الدولية، وذلك عن طريق ربط الزيادة في حصة 
 .تزايد مكاسبيا المتحققة في السوق الدوليةالدولة لدى الصند بتطويرىا االقتصادي و

 تطوير آليات االئتمان الدولي :سادسا
إن الخصائص الحالية لالئتمان الدولي تعمل بشكل مضط رد عمى تنمية األزمات المالية والنقدية عمى 

المتعمقة الخصائص : المستويين القطري و الدولي ومن بين تمك الخصائص التي تستدعى تطوير نذكر منيا
 .1بخمق النقود االئتمانية، الخصائص المتعمقة باستخدامات االئتمان، الخصائص المتعمقة بنظام االئتمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ِٚا تعذ٘ا 59ٔفظ اٌّشجع اٌغاتك،ؿ 1
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 خالصة الفصل

إلصالح النظام الحالي أدخل الصندوق إطار جديدا لعممية اإلقراض يعتمد عمى األىداف األساسية 
لمبرنامج الذي سيطبقو العضو،بدال من التركيز عمى استيفاء اإلجراءات وقد كان العضو يحرم من االستفادة 

 وقالصند، أي أن  وقالصندمع إذا لم يتمكن من االلتزام بالشروط الييكمية المتفق عمييا  وقالصندمن موارد 
األداء الييكمية مثل ىذه اإلجراءات  أصبح يركز عمى مراقبة مدى تنفيذ العضو لمسياسات وليس مراقبة معايير

 .ا ومشاكميا الييكميةتوسوف تشجع الدول عمى المجوء إلى الصند لمعالجة أزما
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اية موضوعنا ىذا نستخمص أن صندوق النقد الدولي ىو مصدر من مصادر التمويل كما أنو من نووفي 
نما يقوم بتمويل الدول األعضاء التي  أىميا فصندوق النقد الدولي ال يقوم بتمويل المشاريع أو أنشطة وا 

ا حيث أنو يساعد الدول األعضاء عمى حل مشاكميم  في ميزان ,تعاني من عجز في ميزان مدفوعا
المدفوعات دون المجوء إلى حمول تؤدي إلى دمار اقتصادي حيث أن الصندوق يقوم بحل مشاكل الدول 

بداء الرأي في السياس ات االقتصادية التي تنتجيا الدول األعضاء أو عن األعضاء عن طريق المشورة وا 
 .طريق اإلقراض من صندوق النقد الدولي

فالصندوق يقوم بإقراض الدول التي تعاني من مشاكل في االقتصاد الكمي أو ميزان المدفوعات إال أن  
، بحيث يمكن ذلك مرتبط ببرنامج يقوم بإعداد البمد العضو مع الصندوق ويجري تصميم كل برنامج بمرونة 

دخال تعديالت عميو إذا ما تغيرت الظروف،وتوضع ىذه البرامج لكي  إعادة النظر فيو  أثناء التنفيذ  وا 
ووفقا لمشكالتو  بيا  تناسب حالة كل بمد من البمدان عمى حدى وفقا لمظروف والحالة االقتصادية التي يمر

لمبمدان األعضاء يترتب عمييا رسوم وفوائد يتم  وقوة اقتصاده كما أن القروض التي يقوم الصندوق بإقراضيا
 .دفعيا إال أن الصندوق يراعي حال الدول الفقيرة ويضع ليا رسوم وفوائد مخفضة

وتكمن مشكمة صندوق النقد الدولي في كونو أداة لتحقيق األىداف واألغراض السياسة لمدول المتقدمة   
: ومن ىنا يتحول الصندوق من دوره كمؤسسة تعاونية إلى مؤسسة سياسية  وترتب ذلك نتائج عدة منيا

 :النتائج
لخارجي وأعبائو لتحقيق ىدفين تشجيع البمدان النامية عمى االستدانة الخارجية وتكبيميا بشروط الدين ا -1

 :أساسين ىما 
 .جني األرباح الخيالية التي تحمم بتحقيقيا في البمدان الرأسمالية: األول
 إحكام السيطرة عمى االقتصاديات النامية وتحويميا إلى المقصمة الرأسمالية : الثاني

 .ىيمنة الدول الرأسمالية الغنية عمى قرارات صندوق النقد الدولي -2
الىتمام بالتنمية في الدول النامية بل وجعل البمدان النامية أسواق مفتوحة لتصريف البضائع عدم ا -3

 .الرأسمالية الكاسدة بأسعار مرتفعة واستغالل ثروات تمك البمدان وتحويميا الخارج
م عدم استطاعة صندوق النقد الدولي التنبؤ باألزمات المالية والنقدية بالرغم من سياساتو وبرامجو وعد -4

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة لكبحيا وفي الوقت المناسب
فعالية إصالحات الصندوق اتجاه األزمة العالمية غير كافية بل وغير فعالة لمعالجة اختالليا وآثارىا  -5

 .السمبية
 .وعميو ننفي كال من الفرضيتين السابقتين الموضوعتين في المقدمة  
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الصندوق عميو القيام ببعض الحمول التي تضع تمك ولذلك نرى من وجية نظرنا البسيطة أن   
 :المؤسسة في مسارىا الصحيح وأن يعيد الثقة إليو كمؤسسة تعاونية اقتصادية ومن ىذه الحمول

 .ضرورة إجراء إصالحات جوىرية في ميثاق الصندوق والتركيز عمى فعاليتيا في معالجة األزمات -1
ي مؤسسات التمويل الدولية األخرى من أجل وضع حمول تنسيق جيود صندوق النقد الدولي والبنك وباق -2

 .واقعية إلخراج البمدان النامية من أزمة الديون الخارجية
 .إعفاء البمدان المدينة من االلتزامات اإلضافية التي تترتب عمى إعادة جدولة المديونية -3
سباب وعوامل شطب الديون الخارجية القائمة عمى المشروعات التي تعرضت لمدمار والتخريب أل -4

 .عسكرية وطبيعية
توصيات إلغاء مبدأ إلزام الدول المدينة بتنفيذ شروط النقد الدولي في حالة االستدانة أو إعادة الجولة  

 :الدراسة
 .لس التنفيذي•تقييم اإلصالحات الجديدة الجاري اتخاذىا عمى مستوى ا-1
من العدالة والموضوعية في آليات اتخاذ زيادة القوة التصويتية القتصاديات الناشئة وتحقيق نوع -2

 .القرار داخل الصندوق
 .تفعيل أنظمة اإلنذار المبكر والحد من انتشار األزمات -3
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المذكرة  مــلخص

 

إن إدارة األزمات تحقق بحكمة ونجاح والحد من آثارها الضارة ثم حسمها هو أمر في  

غاية األهمية، ولكن ما هو أفضل من ذلك وأقل تكمفة هو التوفيق في إتباع سياسات و 

السؤال عن إصالحات فعالة تساعد عمى تفادي حدوث األزمات، وعميه فمن المفيد إثارة 

الدور الذي يمعبه صندوق النقد الدولي حاليا كمؤسسة مالية دولية مسؤولة عن تحقيق 

االستقرار االقتصادي العالمي، أو يمكن أن يمعبه مستقبال في مجال الوقوع في مشكل 

المديونية و اختالالت ميزان المدفوعات و العمالت، ومدى إدارته الفعالة والمناسبة لمختمف 

 . المالية والنقدية الدولية األزمات

 

 سياسات /2 األزمات         /1:الكممات المفتاحية
 االستقرار /4 إصالحات /3                     
 االختالالت /6. الصندوق/ 5                     

 

 

 

 


