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 قال تعالى: ﴿ لئن شكرتم ألزيدنكم ﴾
 سورة إبراهيم 70آية                                                   

  ﴾ وقل ربي زدني علما﴿ 
 سورة طو               111آية                                                              

 الحمد هلل تعالى على أن أعاننا ووفقنا إلتمام ىذا العمل المتواضع
أو ىذا الكم من المعلومات المتواضعة وذلل لنا الصعوبات التي 
 واجهتنا ووقفت حجرة عثر في طريقنا، نتوجو بالشكر الجزيل إلــى:

 
من أنار دربنا ونور لنا طريق نمشي فيو، خاصة معلمينا  كل

وأساتذتنا من أول طريقنا وصوال إلى كتابتنا ىذه التي نتوج بها 
 مسارنا.

إلى األستاذة الفاضلة غراب رزيقة التي تابعت عملنا خطوة بخطوة 
بتوجيهاتها ونصائحها ودعمها لنا وعلى كل المجهودات التي بذلتها 

 اطيلة تأطيرىا لن
 

 :منصوري سعدان األستاذ

 شكر وعرفان



 

 
                                             

 **إهداء**
 

كثيرا وشكرا جزيال لخالقي وموالي، باسط اليدين بالعطايا   حمدا
والنعم مالك الملك ذي الجالل واإلكرام، منبع التوفيق ميسر 
األعمال، الذي أنار لنا الدرب وسخر لنا األسباب ما يكفي 

 لقطف ثمرة الجهد واالجتهاد، ىذا العمل الذي أىديو:
ا جناح الذل إلى الذي صدق فيهما قول العزيز: ﴿ واخفض لهم

 من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ﴾.
 سورة االسراء 41آية                                                       

 إلى والدي رحمة اهلل عليو
  إلى أمي العزيزة أطال اهلل في عمرىا

 إلى زوجتي التي تحملت معي المتاعب
 إلى أوالدي و كل افراد العائلة
 إلى أجدادي تغمدىم اهلل برحمتو

 –سطيف   -إلى كل أساتذة وطلبة  كلية العلوم االقتصادية و التسيير  
 :منصوري سعدان األستاذ
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 مقدمة:
إف الدمار الذي خلفتو احلرب العادلية الثانية على ادلستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف جعل ناقوس         

الدورل اجلديد يتفق مع تصوراهتم لعادل اخلطر يدؽ يف كافة دوؿ العادل، فبدأ احللفاء يف التفكري لوضع أسس للنظاـ 
ما بعد احلرب بعد استخبلص دروس ادلاضي خاصة ما ترتب عنو من اضطراب وعدـ االستقرار وبالتارل واجهت 
مشكلة إعادة التعمري وبناء القدرة االقتصادية دلواصلة احلياة بعد انتهاء من احلرب و ما تطلب استثمارات ىائلة 

 تصادي .الستعادة نشاطها االق
 ضبط االقتصاد العادلي والسهر على استقرار النظاـ الدورل ىو  التفكريإف اذلدؼ األساسي من ىذا           

احلفاظ على ىذا االستقرار وذلك دلا تقدمو من ىدفها األساسي ىو  احلل يف إنشاء منظمات مالية دولية فتجلى 
 مية طويلة األجل .دتويبلت لتمويل العجز ادلؤقت أو دتويل مشاريع التن

دولة يف  44وعلى اثر اتفاؽ بروتن وودز الذي احتضنت مفاوضاتو الواليات ادلتحدة األمريكية وحضرتو          
دوليتني علا صندوؽ النقد الدورل ماليتني انبثقت عنها مؤسستني  ،وادلالية الدولية لؤلمم ادلتحدة إطار الندوة النقدية

الذي تتجلى مهامو األساسية يف إدارة النظاـ النقدي الدورل وكذا منح التمويل للدوؿ األعضاء اليت تعرؼ عجزا 
مؤقتا يف ميزاف ادلدفوعات . وأما البنك الدورل فيعترب مكمبل لصندوؽ النقد الدورل من خبلؿ منح قروض طويلة 

 يف البنك الدورل أف يكوف البلد العضو منظما إذل صندوؽ النقد الدورل. األجل وجعل شرط العضوية
ودل يعد يقتصر دور ىذه ادلنظمات على الدوؿ األوربية بعد ما خرجت من احلرب مدمرة فقد استعادت         

مستوى  فتمت إعادة صياغة مهامهما والتوسع يف نشاطهما وعملياهتما على ،تقرارىا وتوازهنا يف اخلمسينياتاس
عاقت تنميتها إمن مشاكل عديدة واليت ساعلت يف اجلغرايف أي دتويل الدوؿ النامية اليت عانت وما زالت تعاين 

 منها  تزايد الفقر و هتميش طبقات كبرية يف السكاف، تبذير ادلوارد الطبيعية و إحلاؽ الضرر بالبيئة.
اليت تسعى جاىدة لتحقيق التنمية مبوارد مالية زلدودة أعلية كما أثبتت التطورات االقتصادية يف الدوؿ النامية        

دور ادلنظمات الدولية لتمويل تنميتها واحملافظة على استقرارىا  من خبلؿ سلتلف مصادر التمويل الدولية ادلتاحة 
 سواء كانت على شكل مساعدات رمسية أو يف شكل استثمارات أجنبية .

ندوؽ النقد الدورل يف الدوؿ ادلتخلفة من منظور حتليل االقتصاد نصب اىتماـ البحث على دور صيو     
جتو العديد من الدوؿ النامية حتت إسياسات التكييف االقتصادي فلقد  السياسي لئلصبلحات االقتصادية و

ضغط ادلصاعب االقتصادية العديدة ضلو صندوؽ النقد الدورل و أقر الكثري منها برامج اإلصبلح  االقتصادي اليت 
أوصى هبا صندوؽ النقد الدورل إما عن طوعية أو كراىية ، و تعرضت السياسة االقتصادية للصندوؽ للشروط 
الصارمة اليت يفرضها إذل كثري من  االنتقادات خاصة من جانب الدوؿ النامية اليت عانت الكثري من التعب 
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 تقتضي أف تنتهج الدوؿ سياسات اعتربت مشروطية الصندوؽ اليت، و  واإلهناؾ الذي سببتو تدابري اإلصبلح
تطبيق اإلصبلحات يف ظل مشاكل موازين ادلدفوعات مسئولة عن زيادة التدىور مستويات  داقتصادية معينة عن

 .اادلعيشة وتفاقم األوضاع االقتصادية سوء
دفعة أكرب للجداؿ بشأف دور الصندوؽ يف الدوؿ النامية ، ففي  1955و قد أعطت األزمة ادلكسيكية يف بداية 

حني رأى البعض األزمة باعتبارىا دليبل إضافيا على مطالب مشروطية الصندوؽ، رآىا  آخروف مربرا لزيادة القدرة 
تمادا اإلقراضية للصندوؽ ، و لكن كاف ىناؾ أيضا من رآىا مربر لًتؾ أسواؽ ادلاؿ اخلاصة و احلكومات تعمل اع

 على ذاهتا دوف أف تدخل  من أي وكالة خارجية.
ذلا  ضوء ذلك ، ظلت فلسفة الصندوؽ العامة تقتضي بأنو إذا كاف للدوؿ النامية الرغبة يف أف تتطور فبل بدعلى و 

 .على العادل اخلارجي و اندماج اقتصادياهتا يف االقتصاد العادليعلى هنج تنموي منفتح  من تبين ظلط مرجعي يرتكز
 عرفت اقتصاديات الدوؿ النامية أزمة حادة نتيجة رلموعة من ادلشاكل الداخلية و اخلارجية تتمثل فيما يلي :

عجز ادليزانية العامة  وما أدى إليو من دتويل تضخمي من خبلؿ إصدار كمية من الورؽ  :أ/ ادلشاكل الداخلية
رية يف حجم الدين العاـ الداخلي إذل تفاقم أزمة النقدي و زيادة االئتماف ادلصريف للحكومات و منو زيادة كب

البطالة اليت تعود إذل صدمة أسعار النفط و إذل رتود أسواؽ العمل، كما تعاين ىذه الدوؿ من زيادة نسبة الواردات 
% األمر الذي غلعلها أكثر تأثرا 45إذل الناتج احمللي اإلرتارل إذ تصل يف كثري من الدوؿ النامية إذل أكثر من 

 مبعدالت التضخم اليت تسود الببلد ادلتقدمة.
ذلذه األزمة عجزت الكثري من الدوؿ النامية على دفع أعباء ديوهنا اخلارجية و ظل ىذه الظروؼ الصعبة  ب/ ويف

مليار دوالر لتصل سنة  481مليا دوالر وبعد عشر سنوات ارتفعت إذل  60ضلو  1970اليت كانت تقدر سنة 
وحىت إف استطاعت أف تدفع ولو جزء من أعباء ىذه الديوف اخلارجية فإف ذلك  دوالر مليار  2000إذل  1996

يؤدي ال زلالة إذل عدـ دتكنها من استرياد السلع االستهبلكية الضرورية وكل اخلدمات العامة،النقد ،ادلوصبلت، 
 كاهنا.اإلسعاؼ،اإلسكاف،التعليم،الصحة ....اخل للحفاظ على احلد األدىن من مستوى معيشة س

وكانت احملصلة النهائية إزاء ىذا الوضع الرىيب ىو تدين معدالت النمو االقتصادي يف ببلدىا إذل مستويات 
 خطرية و مقلقة و تدين مستوى معيشة سكاهنا اليت ىي يف األصل أقل من حد الكفاؼ.

ترجع إذل فشل  واليت ،ة الثمانينات من القرف ادلاضيوىذه االختبلالت اليت تفاقمت على ضلو واضح يف بداي
ياسي واليت السياسات االقتصادية و االجتماعية الداخلية ذلذه الببلد اليت طبقتها بعد حصوذلا على االستقبلؿ الس

الرأمسارل العادلي وجعلها  دى إذل زيادة تبعيتها لبلقتصادتغيري البنيات االقتصادية ادلشوىة شلا أدل دتكنها من حتقيق و 
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ة للصدمات اخلارجية اليت كانت و يف نفس الوقت سببا يف تزايد ىذه االختبلالت نذكر أكثر عرضة و حساسي
 يلي : منها ما

الدوؿ النامية باطلفاض معدالت التبادؿ التجاري لديها حيث تستورد سلعا وسيطة و تامة الصنع بأذتاف  تتسم
 مرتفعة و تصدر ادلواد األولية ) من احملروقات و الزراعية ( بأذتاف منخفضة.

من التخطيط ادلركزي إذل نظاـ  اهنيار االحتاد السوفييت و سقوط معظم األنظمة االشًتاكية و حتوؿ اقتصادياهتا
انكماش و ىذا بدوره أدى إذل تدين صاديات ىذه الدوؿ كساد اقتصادي و اقتصاد السوؽ األمر الذي أصاب اقت

 اقتصادية و جتارية بني ىذه الدوؿ النامية.  معدالت النمو يف الدوؿ النامية و ذلك  بسب وجود عبلقات
 الدوؿ الصناعية مهددة بالعجز عن مواصلة عملية التنمية .بروز ظاىرة حتوؿ رأس ادلاؿ احمللي إذل 

كل ىذه الصدمات اخلارجية و الداخلية احلادة و عجزىا عن   وقع فسها حتتننما جتد الدوؿ النامية ادلدينة حيو 
مواجهاهتا و مقابلتها بكل ما لديها من إمكانيات و سياسات و ختشى من االهنيارات القادمة يف رلتمعاهتا عن 

تصحيح االختبلالت  النقدية و ادلالية اليت تعانيها  يةيب ، جد قريب ، فإنو من الصعوبة مبكاف أف نتصور إمكانقر 
ىذه الببلد بعيدا عن إصبلح البيئة االقتصادية الدولية و بطرؽ أبواب باريس ولندف إلعادة جدولة ديوهنا اخلارجية 

 الرمسية.
ف الرمسية مع حكومات دوؿ العادل ادلتقدـ أو بطرؽ أبواب اللجنة إذا كاف الطابع الغالب لديوهنا ىو الديو 

بادلشاركة مع البنوؾ الدولية   F.M.Iاالستشارية الذي يساعد يف إعدادىا و تنظيمها صندوؽ النقد الدورل 
ولية  والتوجو جدولة ديوهنا اخلارجية التجارية. إذا كاف الطابع الغالب لديوهنا ىو الديوف التجارية الدالدائنة إلعادة 

إذل نادي باريس و كذلك التوجو إذل اللجنة االستشارية يتطلب االتفاؽ مع صندوؽ النقد الدورل لوضع و تنفيذ 
و تنفيذ برامج  )  la Banque Mondialeبرامج التثبيت، كما يتطلب بتبعية االتفاؽ مع البنك الدورل )

يف نفس الفًتة أو بعد فًتة زمنية (  Structurel Ajustement Programmesالتكييف اذليكلي )
 تالية.

رلموعتو من خبلؿ رؤية موحدة فحواىا أف مأزؽ النقد الدورل و البنك الدورل  و  صندوؽو تنطلق وصفات كل من 
األخطاء يف السياسات االقتصادية ادلالية  يلـز الببلد النامية سببوادلديونية اخلارجية و الركود االقتصادي الذي 

الداخلية اليت  أتبعتها ىذه الدوؿ وعليو فإف كل الدوؿ ادلعنية اليت تريد اخلروج من ىذا ادلأزؽ وذلك الركود أف تقـو 
بإحداث إصبلحات وتغريات عميقة يف السياسات االقتصادية يف صورة الربنامج التثبيت و التكييف اذليكلي حىت 

 بتكلفة اجتماعية مرتفعة. ولو مت
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فمن ادلبلحظ أف برنامج التثبيت والتكييف اذليكلي الصندوؽ و البنك الدوليني تؤدي إذل بعض اآلثار السلبية على 
الصعيد االجتماعي يف ببلد النامية اليت تلتـز بتطبيقها, فهي تؤدي إذل زيادة حجم و معدالت البطالة كما تعمل 

 البشري يف إشباع  حاجاتو األساسية من الغذاء والتعليم و الصحة و اإلسكاف و  غريىا.على ازدياد درجة احلرماف 
كما تؤدي إذل تدين أحواؿ زلدودي الدخل و الشرػلتني الوسطى و الدنيا وعلى ازدياد إعداد الفقراء بدرجة 

الفقراء يف الببلد النامية .   ملموسة وكبرية وخري شاىد تلك التقارير احلديثة اليت أصدرىا البنك الدورل حوؿ إعداد
تشري إذل أنو على الرغم من حدوث نوع من التقدـ يف ختفيض أعداد الفقراء و معدالت انتشاره يف منطقة شرؽ 
آسيا ويف أجزاء من منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا و دوؿ أمريكا البلتينية إال أنو ال يزاؿ الكثري يتعني ختفيضو 

اف الكوكب مليارات نسمة يعيشوف على أقل من دوالر واحد يف اليـو أي نصف سكخاصة أف ىناؾ ثبلث 
 من سكاف العادل يعيشوف حتت خط الفقر. %22 ، أي مايقارباألرضي الذي نعيش عليو

و تدور برامج التثبيت لصندوؽ النقد الدورل للدوؿ النامية يف األغلب األعم حوؿ السياسات ادلتعلقة مبيزاف 
السياسات ادلتعلقة بادليزانية العامة و السياسات النقدية ، بينما تدور برامج التكييف اذليكلي للبنك ادلدفوعات و 

الدورل لتلك الدوؿ يف األغلب األعم حوؿ السياسات ادلتعلقة لتحرير األسعار و سياسات اخلوصصة وسياسات 
كنها ختتلف من بلد إذل آخر تبعا حلجم حرية التجارة و التحوؿ ضلو التصدير و كلها سياسات ليست ثابتة ، و ل

مأزؽ ادلديونية و طبيعة الركود االقتصادي و األحواؿ االقتصادية و االجتماعية و السياسية  عامة يف الببلد ادلعين 
النامي ، كما أهنا تتصف بادلرونة و تشكل حسب التطورات و الظروؼ و األوضاع االقتصادية ادلشرعة يف عادلنا 

 ادلعاصر.
ًتؼ ادلنظمات ادلالية االقتصادية الدولية و خربائهم بتلك اآلثار ادلقابلة لربامج التثبيت والتكييف اذليكلي على وتع

البعد االجتماعي، إف ىذه اآلثار السلبية اليت تنجم عن ىذه الوصفات تكلفة المناص منها ومرارة الدواء البد من 
وينتقل البلد إذل أوضاع أفضل يف األجل ادلتوسط و الطويل  جترعو حىت ميكن  للتثبيت والتكيف إف يأخذ رلراه

حيث يعاد ترتيب البيت من الداخل وأف االقتصاد النامي سوؼ يستعيد عافيتو و صحتو على النحو الذي يعمل 
على توفري اإلنتاج  وتوليد الدخل توفري فرص العمل ورفع مستوى ادلعيشة واحلد من الفقر وحتسني ظروؼ األوضاع 

 جتماعية.اال
ولقد كانت ىذه ادلنظمات  يف تصميمها لربامج التثبيت والتكييف اذليكلي ال تورل أعلية لآلثار السلبية على البعد 
االجتماعي الناجتة عنها حىت منتصف الثمانينات الف الًتكيز كاف منصبا على مشكلة ادلديونية الدولية وىدؼ 

مة من  خبلؿ إزالة االختبلؿ االقتصادية و التشوىات اذليكلية دوف الوصوؿ إذل وضع اقتصادي قابل للحياة والدميو 
 إعطاء أولوية لآلثار اجلانبية للبعد االجتماعي.
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, حالة اقتصاد سلكت فيو الدولة بعد االستقبلؿ أسلوب التخطيط يوميثل االقتصاد اجلزائري ظلوذجا القتصاد نام
 متقدمة من التطور والنمو . ادلركزي كوسيلة للوصوؿ باالقتصاد الوطين إذل درجة

فقد بدا  ،وتعترب مرحلة التسعينات اليت مرت هبا اجلزائر أدؽ مراحل التحوؿ يف تاريخ االقتصاد اجلزائري احلديث
واضحا االجتاه ضلو حترير االقتصاد الوطين )التوجو ضلو اقتصاد السوؽ( يف إطار برنامج لعبلج ادلشاكل األساسية 

 اليت تعاين منها واليت تعد مبثابة قيد على ظلوىا . 
ا دولة ومن بينها اجلزائر اليت ذل 189إف عبلقات اجلزائر مع صندوؽ النقد الدورل الذي يضم يف عضويتو 

، وىي تندرج يف إطار مهاـ الصندوؽ 1963سيبتمرب  26عبلقات قدمية ترجع إذل غداة االستقبلؿ وبالضبط يف 
ومواكبتو للتحوالت اليت تعرفها اجلزائر وخاصة عند الظروؼ احلرجة ادلتميزة باطلفاض إيرادات الدولة واحتياطات 

 الصرؼ نتيجة الطلفاض أسعار النفط.
بعد تدىور أسعار النفط وضعف احتياطاهتا من  2014احلرجة كانت بداية جواف أما األزمة الثانية   

استنجدت بادلؤسسات النقدية الدولية مرة ثانية من خبلؿ  ،العملة اخلارجية و تداعيات األزمة االقتصادية العادلية
والتشاور لتحديد مشاورات ادلادة الرابعة للصندوؽ النقد الدورل اليت تتضمن االلتقاء مع خرباء الصندوؽ 

االختبلالت اذليكلية واقًتاح ظلوذج ظلو اقتصادي للجزائر، غايتو األساسية االستقرار االقتصادي الكلي والعمل على 
و ما يشار إليو يف األزمة الثانية ,أف السلطات احلكومية  رفضت  العودة إذل االستدانة  ،حتقيق ظلو أكثر استدامة

 .من التخلص منها بعد مفاوضات مع القرض الليوين ونادي لندف اخلارجية اليت دتكنت اجلزائر
كما استطاعت أف تتجاوز تداعيات ىذه األزمة باالعتماد على وسائلها الذاتية و األخذ مبشاورات ادلادة الرابعة 

 .ش أسعار النفط يف السوؽ العادليةهنيك عن إنعا ،النفقات العامةصندوؽ النقد الدورل وترشيد استغبلؿ  مع
ومن ىنا كاف اختيارنا دلوضوع ) أثار ادلؤسسات ادلالية الدولية و النقدية على اقتصاديات الدوؿ النامية, ودور  

اللجوء إذل التعاوف مع  حيث الدولة اجلديد( على الدور الذي تلعبو ىذه ادلنظمات يف دتويل التنمية ذلذه الدوؿ,
 و ادلعونات  ادلنظمات الدولية عرب رلموعة من االتفاقيات

والتسهيبلت االئتمانية  وادلساعدات التقنية الدولية  سوؼ يسهم إذل حد كبري يف الدفع بطريق حتقيق  عملية 
:  ما ىو آثار التعاوف بني صياغتها يف سؤاؿ أساسي التارل شلا سبق ميكن طرح االشكالية اليت و التنمية  باجلزائر 

د اجلزائري بالعتبارىا شريكا مهما ذلا خاصة مع التطورات احلديثة على ادلنظمات ادلالية والدولية على االقتصا
 ادلستويني الوطين والدورل؟

 وميكن تفكيك ىذا التساؤؿ إذل رلموعة من األسئلة الفرعية  على النحو التارل :
 ؟ىل تساعد ادلؤسسات ادلالية الدولية على حتقيق االستقرار النقدية وادلارل الدوليني  -
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 ؟ ىل صلحت التدخبلت مؤسسات ادلالية والنقدية الدولية يف معاجلة إختبلالت إقتصاديات الدوؿ النامية -
 ؟ىل اسًتجعت اجلزائر توازناهتا الكلية من خبلؿ تعاملها مع ادلؤسسات ادلالية والنقدية الدولية -
الديوف وحتسن مؤشرات اإلقتصادية  ىل توقفت عبلقات تعاوف اجلزائر مع ادلؤسسات ادلالية والدولية بعد تسديد -

 ؟الكلية 
 فرصيات الدراسة:
 تعمل ادلؤسسات ادلالية على حتقيق االستقرار النقدي وادلارل الدوليني.الفرضية األولى : 

 : يساعد اعتماد اجلزائر على ادلؤسسات ادلالية الدولية على تكييف سياستها االقتصادية.الفرضية الثانية
: يؤدي تدخل ادلؤسسات ادلالية الدجولية إذل معاجلة تشوىات إقتصاديات من خبلؿ برامج الفرضية الثالثة

 التعديل والتكييف اذليكلي.
عند تسديد التاماهتا من القروض جتاه دائنيها العبلقة بني ادلنظمات ادلالية الدولية واجلزائر  : تنفصمالرابعةالفرضية 

 وحتقيق االستقرار االقتصادي.
: تأيت أعلية دراسة صندوؽ النقد الدورل باعتباره أحد أبرز ادلؤثرين بل أنو يشكل مع البنك الدورل اسة أهمية الدر 

ومنظمة التجارة العادلية القيادة ادلركزية للنظاـ االقتصادي العادلي ، و هتتم الدراسة بصفة خاصة بدور صندوؽ 
اسات اإلصبلح االقتصادي اليت تصاغ و تطبق حتت الدورل يف دفع عملية التنمية يف الدوؿ النامية من خبلؿ سي

سياسية عديدة ، و بذلك فهو يعترب من أبعاد اقتصادية و اجتماعية و  وصايتو و رقابتو ، وما تثري ىذه السياسات
أحد موضوعات االقتصاد و السياسة اذلامة اليت تعين بقدر كبري من االىتماـ على كافة ادلستويات الدولية  

 والشعبية وتثري يف الوقت نفسو جداال واسع النطاؽ بشأف العديد من أبعادىا ادلتعددة.واحلكومية 
 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة إلً تسلٌط الضوء على مجموعة من األهداف: 

يف دتويل التنمية وذلك للوقوؼ على اثر ىذه   ادلؤسسات دلالية الدوليةيتناوؿ البحث بالدراسة والتحليل دور       
يف تفعيل ىذا الدور , كما يهدؼ إذل حتقيق  ادلؤسسات دلالية الدوليةالربامج و اإلصبلحات ادلطبقة من قبل ىذه 

 رلموعة أىداؼ فرعية منها : 
تعلق بالنمو احملقق خاصة فيما ي التعرؼ على الدور الرئيسي الذي تقـو بو ادلؤسسات ادلالية و النقدية الدولية -

 ؛وإبراز ىذه عبلقة ادلنظمات هبذه الدوؿ للدوؿ النامية
 يف الدوؿ النامية ؛ ادلؤسسات ادلالية و النقدية الدوليةالتعرؼ على السياسات ادلطبقة من قبل ىذه  -
 حتديد درجة فعالية ىذه ادلنظمات وسبب وراء بقاء الدوؿ النامية متخلفة رغم اإلعانات والقروض ادلمنوحة ذلا .  -
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  :الدراسة محددات
  : اجتاىني للدراسة حددت 

 النقد صندوؽ من كل دور باستعراض النامية لدوؿ التنمية دتويل يف الدولية ادلالية ادلؤسسات تقييم األوؿ االجتاه تناوؿ
 على أثػره وإبراز النامية الدوؿ دلختلف ادلنظمات ىذا قدمتو الذي التمػويل مقدار خبلؿ من الدورل البنك و الدورل
 .التنمية

 فًتتني استعرضنا ظلوذجية  نامية دولة تعترب واليت اجلزائر حالة دراسة فيو دتت اليت التطبيقي الفصل يف تناولنا حني يف  
 النقدية و ادلالية بادلؤسسات باالستعانة اجلزائر تبنتها اليت االقتصادية لئلصبلحات فيها تطرقنا األوذل ، علا رئيسيتني
 االستعانة فيها مت اليت ادلوالية الفًتة يف أما  االئتمانية التسهيبلت من واستفادت 1986 النفط صدمة خبلؿ الدولية

(  الرابعة ادلادة  ادلشاورات إطار يف  2014 لسنة النفط أسعار لتدىور الثانية الصدمة خبلؿ ادلالية بادلؤسسات
 .االئتمانية التسهيبلت إذل اللجوء دوف الثنائية اللقاءات

 : البحث اختٌار أسباب

 : يلي ما إذل النامية، بالدوؿ وعبلقتها  موضوع ادلنظمات ادلالية الدولية اختيار أسباب تعود       
  .العادلي االقتصادي النظاـ يف الدوليةادلؤسسات دلالية  مكانة -
 النامية  الدوؿ يف دور وتدخل ادلؤسسات دلالية الدولية تزايد -
  .اعتماد معظم الدوؿ النامية على مورد واحد إيرادات النفط -
النامية خاصة  الدوؿ على آثار من ادلؤسسات دلالية الدولية مع التعامل خلفو ما وإدراؾ ادلوضوع بأعلية شعورنا -

 . و ستباعد االستغناء عن مساعداهتا سواء التسهيبلت االئتمانية أو ادلساعدات التقنية
 .الدولية و العادلية  الصبغة ذات مواضيع يف البحث رلاؿ إثراء -

 المنهج واألدوات المستعملة في الدراسة : 
 لئلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وحتقيق أىداؼ الدراسة مت استخداـ 

الستعراض السياسات ادلطبقة من قبل ىذه ادلنظمات على الدوؿ النامية ، ولبياف  التحليلي الوصفياألسلوب 
 االجتاىات العامة ألثر اإلصبلحات اليت طبقتها ىذه ادلنظمات على الدوؿ النامية لتمويل التنمية هبا ،

وات اإلحصائية ادلبلئمة لتحليل من خبلؿ االستعانة مبجموعة من األد األسلوب اإلحصائيكما استخدـ   
 رلموعة البيانات وادلعلومات اليت وردت يف الدراسة .

 فيتعلق بتتبع مسار اإلصبلح االقتصادي يف اجلزائر وتطور مهاـ صندوؽ النقد الدورل. التاريخيأما ادلنهج  
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 ادر الدراسة : مص
 ر التالٌة: حصلنا على البٌانات الثانوٌة التً تخدم أهداف البحث من المصاد

 الكتب وادلراجع العلمية والدوريات والرسائل اجلامعية . -
 التقارير السنوية للبنك الدورل وصندوؽ النقد الدورل و منظمة التجارة العادلية و  النشرات الصادرة عنهم .  -
 تقارير بنك اجلزائر،الديواف الوطين لئلحصاء،مديرية اجلمارؾ. -
 مواقع انًتنت -

 السابقة الدارسات
ؿ محمد عبد العزيز محمد األحرش، صندوق النقد والبنك الدوليان و صناعة الفقر في الدو -  1

. تركزت الدراسة بشكل أساسي على أعلية األنشطة  اليت 6002النامية،دار النهضة العربية،القاهرة ،مصر، 
 بياف و حتليل دور صندوؽ النقد والبنك أوكلت هبا ادلنظمات الدولية وىو زلولة حتقيق التعاوف االقتصادي الدورل

الدوليني يف دتويل التنمية، إذ يعترب موضوع التنمية من أىم ادلواضيع أليت تشغل رتيع األوساط السياسية و 
االقتصادية يف الدوؿ النامية،كما أف عملية التنمية الطريق الذي ميكن أف يسلكوه للتخلص من التبعية االقتصادية. 

بيل الوحيد إلمكانية حصوؿ ىذه الدوؿ على استقبلذلا السياسي و االقتصادي وحىت التخلص من والفقر  والس
ادلشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت مازالت ترزخ حتت وطأهتا بسبب تبعية اقتصادياهتا وتسخريىا 

 خلدمة مصاحل الدوؿ الرأمسالية الكربى.
يت التكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي  والبنك الدولي برامج التثب 6006 ،السيد البواب - 2

تركزت الدراسة على تناوؿ   تأثيرها ، الطبعة الثانية، دار الكتب، القاهرة ، مصر -تحليلها  -ا محاوره
لي الصدمات و العوامل اخلارجية و الداخلية ادلؤدية للمديونية وجلوء الدوؿ النامية لربامج التثبيت و التكييف اذليك

لصندوؽ النقد الدورل و البنك الدورل وحتليل برارلهما والتأثري السليب ذلذه الربامج على البعد االجتماعي والطبقة 
الوسطى يف الدوؿ النامية وشبكات احلماية االجتماعية كما عاجل ادلؤلف الرؤيا اجلديدة للبنك الدورل عن دور 

و ادلخصص أساسا ذلذا الدور. وخلص إذل إعادة  1998ي يف عاـ الدولة يف عادل متغري الواردة يف تقريره السنو 
التفكري يف الدولة يف شىت إضلاء العادل، وادلواءمة بني الدور والقدرة، وبعث احليوية يف  مؤسسات الدولة ، وإزالة 

 .العقا بات أماـ التغيريات اليت حتوؿ دوف إصبلح الدولة.
 
 توازنالفي تحقيق الكمية  تقتصاديةالسياسة اال دور بعنوان( 6028 وليدلعايب أطروحة دكتوراه) - 3

سعت ىذه األطروحة إذل استخداـ ظلوذج التوازف   الهيكلي واستقرار االتقتصادي في االتقتصاديات النقدية.
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تصاد التطبيقي العاـ يف تقييم واقًًتاح حزمة من السياسات االقتصادية الكلية دلعاجلة اختبلؿ التوازف اذليكلي  يف االق
اجلزائري باعتباره اقتصادا نفطيا، حيث قامت الدراسة بتشخيص وضعية االقتصاد اجلزائر منذ سنوات السبعينات 
من القرف ادلاضي زلاولة معرفة مكامن اخللل اليت أدت إذل حدوث اختبلالت ىيكلية مع زلاولة تقييم السياسات 

زائري، كما قامت الدراسة باستقراء التجارب الناجحة لعينة من ادلتبعة خبلؿ سلتلف ادلراحل اليت مر هبا االقتصاد اجل
االقتصاديات النفطية اليت صلحت إذل حد بعيد يف اخلروج من التبعية للقطاع   النفطي، وتوصلت الدراسة بعد عدة 

 (. GAMSتقامس)اختبارات مستخدمة الربنامج احلاسوب 
ياسات االقتصادية اليت أدت إذل إحداث تغريات إغلابية يف إذل القياـ  بعملية احملاكاة واقًتاح حزمة من الس 

ادلتغريات الداخلية يف النموذج ويف القطاعات خارج النفط، حيث قامت مبقارنة نتائج احملاكاة مع نتائج السيناريو 
 األساسي.

ومدى. ( بعنوان: "االتقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق 6002بلوناس أطروحة دكتوراه) - 4
سعت ىذه الدراسة إذل حتليل إسًتاتيجية التنمية يف االقتصاد اجلزائري خبلؿ  سلتلف إنجاز أهداف السياسة".

مراحل  اليت مر هبا والوقوؼ على حقيقة برامج االستقرار والتعديل اذليكلي، من خبلؿ ما حققتو من نتائج على 
لة  من النتائج كاف أعلها النموذج التنموي ادلتبع  يف أىداؼ السياسة االقتصادية، وتوصلت ىذه الدراسة إذل رت

اجلزائر حقق بعض األىداؼ  االقتصادية، إال أف ىذه األىداؼ كانت كنتيجة الرتفاع أسعار النفط األمر الذي 
 يفرض ضرورة اإلدارة اجليدة لعائدات النفط مبنظور بعيد دلدى، بغرض ختفيض تعرض اجلزائر لتقلب أسعار النفط

( بعنوان "دور الدولة في القطاع الخاص في  6000أطروحة )  احمد طحيطر سلمان مبارك المشاتقبة  - 5
 ضوء برامج التكييف الهيكلي   في أتقطار عربية مختارة ''

خلصت الدراسة إذل انو بالرغم شلا حتقق من اصلازات على صعيد استكماؿ البين األساسية وتنمية ادلوارد البشرية 
األردف  -الغرب -تخطيط ادلركزي  إال أف أدوات الدولة االقتصادية يف  دوؿ عينة  الدراسة )مصرخبلؿ مرحلة ال

(، ساعلت يف تزايد  حالة التزاحم مابني القطاعني العاـ و اخلاص،على ادلوارد ادلالية فرص االستثمار ادلتاحة وأدت 
ييف اذليكلي حتقيق بعض التوازنات إذل ختصيص غري كفؤ للموارد االقتصادية. يف حني شهدت مرحلة التك

االقتصادية النسبية وتصحيح اغلب  االختبلالت من خبلؿ اعتماد سياسة انكماشية للتأثري على الطلب الكلي  
كخفض اإلنفاؽ االستثماري  و سلصصات اإلنفاؽ االجتماعي وىي مكونات تعد األساس يف إحداث التنمية 

 ادلستدامة اخلارجية والداخلية.
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 الدراسة:  هيكل-8
 لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة ارتأينا أف تتكوف من مخسة فصوؿ ,   
التصحيح  والذي ػلمل عنواف : األوضاع االقتصادية بالعادل و الدوؿ النامية و العربية قبل األول الفصلتناوؿ    

العربية خبلؿ الفًتة ما بعد الوضع لكل من الدوؿ الرأمسالية الصناعية والدوؿ النامية مبا فيها الدوؿ  ،االقتصادي
 احلرب العادلية الثانية و الصدمات اليت عاىن منها اجملتمع الدورل .

 التمويل الدورل ومصادره ادلختلفة وخصائص الدوؿ النامية وأسباب فشلها.  
البنك الدورل   فقد تناوؿ ادلنظمات ادلالية و االقتصادية الدولية ادلاضلة " صندوؽ النقد الدورل و الفصل الثانيأما 

 و سياستهما االقراضية . ومنظمة التجارة العلمية.
 .التمويل الدورل ومصادره ادلختلفة والتنمية يف الدوؿ النامية الفصل الثالث:
 سياسات اإلصبلح االقتصادي واحللوؿ ادلقًتحة لتفعيلها. الفصل الرابع :

انتهجتها اجلزائر بعد االستقبلؿ و سبب جلوئها  : تناوؿ اإلصبلحات االقتصادية اليتوأخيرا الفصل الخامس  
. فخصص للدراسة التطبيقية للجزائر بتحليل األداء االقتصادي مث دلالية و االقتصادي الدوليةإذل ىذه ادلنظمات ا

ضمن برامج اإلنعاش االقتصادي من خبلؿ تقييم ىذه الربامج وأثارىا على معظم  فعالية ادلوارد ادلالية ادلخصصة
الفصل برؤية إستشراقية كمحاولة لتنمية ادلوارد ادلالية غري النفطية كالتنويع  ادلتغريات االقتصادي الكلية ليختتم
 االقتصادي وإصبلح وتطوير ادلوازنة.

بأىم لنتائج  و التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة،مع رتلة من االقًتاحات و أما اخلادتة العامة تضمنت 
وسبل تفعيلها وتنمية ادلوارد ادلالية  دلالية و االقتصادية الدوليةعوائق تفعيل تعاوف اجلزائر بادلنظمات االتوصيات ألىم 

 وطلتم بأفاؽ حبث تكوف منطلقا لبحوث مستقبلية.
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 7تمهيد
سمت فًتة ما بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية وحىت أواخر السبعينيات من القرن العشرين بالديناميكية العالية ات

اؼبتحدة األمريكية كقطب قوي تبٍت وخرجت منها دول عظمى منهزمة مثل أؼبانيا وغَتىا وباؼبقابل ظهرت الواليات 
نظام السوق اغبرة عكس االرباد السوفييت الذي تبٌت النظام اؼبركزي والتخطيطي أو دبا يعرف بالنظام االشًتاكي 

وبعد حصول الدول اؼبستعمرة على استقالؽبا ظهرت كدول العادل الثالث وبدأت يف وضع خطط تنموية طموحة 
 لتحقيق التقدم االقتصادي.

ا شهدت ىذه الفًتة مبوا كبَتا يف أغلب دول العادل واتسع دور اغبكومة يف النشاط االقتصادي كرد فعل كم
لكنزي، فتوسع اإلنفاق على اجملاالت ذات الطابع االجتماعي، حيث تبنت دول غرب أوربا ؿبور ارواج للفكر 

دولة الرأظبالية االقتصادية بزعامة الواليات الشرق نظام دولة الديبقراطية االشًتاكية، وظهور دبتعرف دبحور الغرب ب
 اؼبتحدة األمريكية.

وجبانب اإلنفاق ذي الطابع االجتماعي زاد اإلنفاق العسكري بشكل كبَت ومتنامي نتيجة اندالع العديد 
قل من اغبروب حيث كانت اؼبلكية يف ىذه الفًتة للدولة اليت سبلك عناصر اإلنتاج واؼبشروعات االقتصادية مثل الن

 واؼبواصالت واؼبياه والصرف الصحي والكهرباء.
وقد شهدت دول غرب أوربا والواليات اؼبتحدة األمريكية أزىى عصورىا يف النمو االقتصادي الذي بلغ 

كما شهدت تدين معدالت البطالة اليت كانت ال تصل   5491و 5495سنويا خالل الفًتة ما بُت  %5حوارل 
سنويا، وىذا ما أدى  %3سنويا من إصبارل قوة العمل، وكذلك تدين معدالت التضخم اليت دل تزد عن  %3إذل 

إذل االعتقاد القوي بأن البطالة والتضخم مشكلتان متعارضتان تلغي إحدانبا األخرى، وأصبح من اؼبعروف بأن 
لبطالة ىو النتيجة اغبتمية للمطالبة التضخم ىو شبن التمسك دبعدالت منخفضة للبطالة، كما أن ارتفاع معدالت ا

 بتخفيض معدالت التوظف الكامل، النمو االقتصادي واالستقرار النقدي.
بعد اغبرب العاؼبية الثانية دخلت الدول النامية إذل العادل وىي تعاين من ثالوث الفقر واعبهل واؼبرض 

اع اؼبًتدية فزاد اإلنفاق العام زيادة كبَتة  وأخذت اغبكومات على عاتقها إخراج الدولة ومواطنيها من تلك األوض
كنسبة من الناتج اإلصبارل احمللي، حيث كانت اػبدمات االجتماعية تستحوذ على حصة األسد من االتفاق 
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وشهد قطاع التعليم والصحة واإلسكان واؼبرافق العامة استثمارات ضخمة، فتحسنت األوضاع بُت الطبقات 
 (1)اؼبتوسطة والفقَتة فيها.

لكن مع كل االزدىار واجهت ىذه الدول يف فًتة ما بُت الستينات وبداية التسعينيات العديد من 
اؼبشكالت االقتصادية وىذا كلو على إثر الركود التضخمي واألزمات النفطية والغذائية أو تلك اؼبتعلقة بسعر 

بشكل مفرط والذي بدوره أدي يف الصرف يف فًتة السبعينات، ىذا ما أدى إذل عبوء ىذه الدول إذل االستدانة 
الثمانينات إذل ظهور أزمات عدم سداد اؼبديونية اػبارجية، ىذا ما حث كال من صندوق النقد الدورل والبنك 
العاؼبي إذل التدخل لعالج ىذه اؼبشكالت عن طريق وضع برنامج للتصحيح االقتصادي كربنامج التثبيت 

النقد الدورل وبرامج التكييف اؽبيكلي الذي يعرب عن وجهة نظر االقتصادي الذي يعرب عن وجهة نظر صندوق 
 البنك العاؼبي.

إن كان ىذا ىو الوضع السائد يف الدول النامية فليس من اؼبستبعد أن يكون نفسو يف الدول العربية واليت 
هتا اؼبعدنية عانت من استنزاف مواردىا على يد االحتالل األوريب، ولكن بعد أن نالت استقالؽبا وظهرت ثروا

خاصة البًتول ازدىرت تلك الدول وربسنت أحواؽبا اؼبعيشية وتضخمت أرصدهتا لدى البنوك األجنبية، وحسنت 
نفقات الضمان االجتماعي ودعمت اػبدمات العامة وقلصت الضرائب على األفراد وىذا ما كان لو األثر اإلهبايب 

 .5491حىت  5495ُت يف ربسُت األحوال اؼبعيشية فيها خالل الفًتة ما ب
بحث األول الوضع االقتصادي العاؼبي بعد اغبرب العاؼبية ولقد قسمنا ىذا الفصل إذل مبحثُت ندرس يف اؼب

 الثانية ويف اؼببحث الثاين نتطرق للصدمات والعوامل اػبارجية واحمللية اؼبؤدية إذل اؼبديونية يف الدول النامية والعربية
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 األول7 الوضع االقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية المبحث

بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية واجهت كثَت من الدول األوربية مشكلة إعادة التعمَت وبناء القدرة 
االقتصادية، وكذلك خطر الشيوعية الذي أصبح يهدد أوربا، وقد كان استمرار اهنيار األوضاع االقتصادية الوربا 
دبثابة دعما للحركات الشيوعية، لذا بدأت الواليات اؼبتحدة األمريكية بالتحرك ووضعت برناؾبا خاصا إلعانة أوربا 
اقتصاديا عن طريق مشروع عرف باسم "مشروع مارشال" الذي كان من بُت أىدافو أيضا إنعاش اقتصادىا حيث 

هنا دل تكن مسرحا للحرب ودل تتعرض لصإصابات، على أهنا خرجت من اغبرب العاؼبية الثانية باقتصاد بالغ القوة أل
عكس أوربا اليت ربطمت جراء اغبرب وكانت قدرهتا على االستَتاد من الواليات اؼبتحدة األمريكية منعدمة  وذلك 

 يعٍت أن األسواق اػبارجية كانت مغلقة لذا كانت الدعوة لتعمَت أوربا خدمة القتصاد الواليات اؼبتحدة األمريكية.
دولة أوربية بتكوين اؼبنظمة األوربية للتعاون االقتصادي واليت تقوم بدفع عجلة النمو  51وقد قامت 

االقتصادي لتلك الدول وتدعيم التعاون االقتصادي فيما بينها وقد ترتب عن العمل دبشروع مارشال اعتماد الدول 
 ث أمرين ىامُت نبا:األوربية على تكوين ارباد للمدفوعات األوربية وساعد ذلك على حدو 

 األول: تدعيم فكرة التجارة متعددة األطراف واالبتعاد عن فكرة اؼبقايضة واتفاقيات الدفع.
 الثاين: تشجيع التعاون اإلقليمي يف السياسات اؼبالية واالقتصادية للدول األوربية.

اؼبنظمة األوربية للتعاون  ىذا ما أدى إذل إنشاء السوق األوربية اؼبشًتكة مث االرباد األوريب، وقد كانت
االقتصادي اللبنة األوذل إلرساء أسس التعاون االقتصادي وىكذا فإن إعادة أعمار أوربا طرح قضايا اقتصادية 
جديدة يف مقدمتها النمو االقتصادي واؼبؤشر على النجاح ىو اغبد من التضخم وربقيق االستقرار اؼبارل والنقدي 

 (1)الدول األوربية.وتدعيم التعاون اإلقليمي بُت 
بعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية ظهر االنقسام بُت الدول األوربية والدول النامية باستقالل ىذه األخَتة واليت  
كانت مصدرا للمواد األولية والعمل الرخيص، وسوقا لتصريف اؼبنتجات ،حيث شاركت ىذه الدول يف اغبرب 

 ت اغبرب يف ظهور روح اؼبطالبة باؼبساواة واالستقالل.العاؼبية مع الدول األوربية، وقد سانب
                                                           

 .5-3سٌد بواب: المرجع السابق، ص  1

2 - Michel J.Hogan, " The marchall plan: American, Britain and the reconstruction of western 

EUROPE" London, Cambrige,1987,pp33-35. 
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وقد كان ىناك تشجيع من الواليات اؼبتحدة األمريكية واالرباد السوفييت كقوتُت عظميُت للقضاء على 
 55االستعمار سياسيا واقتصاديا، فتوالت اغبركات التحررية وتوسعت عضوية ىذه الدول يف األمم اؼبتحدة من 

لة عند هناية التسعينات واكتشفت الدول النامية أن االستقالل السياسي غَت فعال من دون دو  585دولة إذل 
 استقالل اقتصادي، ومن ىنا فرضت قضية التنمية االقتصادية نفسها على اجملتمع الدورل.

كما   وقد تبُت أن سياسات التنمية االقتصادية قد تأثرت بنماذج أقرب لالشًتاكية واالعتماد اؼبكثف للدولة،
تأثر البعض اآلخر باغبرية االقتصادية واالعتماد على السوق حيث زادت اؼبعونات اؼبالية واؼبساعدات الفنية من 
أجل التنمية، فاالرباد السوفييت والصُت كانت تقدم اؼبعونات للدول اؼبوالية ؽبا، والواليات اؼبتحدة األمريكية تقدم 

 يوعي.اؼبعونات باسم التنمية لتحجيم الفكر الش

وىكذا فرضت قضية التنمية نفسها كإحدى القضايا الرئيسية وزادت اؼبساعدات اإلمبائية وقد خصصت 
الواليات اؼبتحدة األمريكية عقد التينات كعقد للتنمية، وبدأ يف السبعينات اغبديث عن النظام االقتصادي اعبديد، 

 وإعطاء دور أكرب للدول النامية.
ؾبيدا من األداء االقتصادي العاؼبي، حيث استعادت أوريا واليابان قوهتا وقد كانت ىذه الفًتة عصرا 

االقتصادية، وحققت معدالت عالية يف النمو االقتصادي، وضبط التضخم وؿباربة البطالة يف كثَت من الدول 
 الصناعية.

رف، ويف بداية السبعينات ظهرت بوادر ضعف النظام االقتصادي العاؼبي، وتعددت أزمات نظام الص
، وتوالت 5495وأعادت الواليات اؼبتحدة النظر فيو القائم على الذىب والدوالر، وزبلت على نظام الذىب يف 

األزمات وراءىا، كأزمة الغذاء، وأزمة النفط وأزمة اؼبديونية وبدال من أن يعاين االقتصاد من البطالة أو التضخم 
 اجتمعت الظاىرتان فيما عرف بالركود التضخمي.

ىذا اؼببحث إذل مطلبُت نتناول يف األول الوضع يف الدول الرأظبالية والصناعية ويف اؼبطلب الثاين  سنفرع
 (1)الوضع يف الدول النامية والعربية بعد اغبرب العاؼبية الثانية.

                                                           

  .60، ص 2007، عمان، 1وأعمال البنوك، مكتبة الراتب العلمٌة، طعلً محمد شلهوب: شؤون النقود  1
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 المطلة األول: الىضع فً الذول الزأسمالٍة الصناعٍة تعذ الحزب العالمٍة الثانٍة:

ة الثانية وحىت بداية سبعينات القرن اؼباضي شهدت ىذه الفًتة ازدىارا كبَتا يف منذ هناية اغبرب العاؼبي
سنويا، والبفض معدل البطالة  %5اقتصاديات الدول الرأظبالية الصناعية، حيث بلغ معدل النمو االقتصادي كبو 

 (1)سنويا. %3سنويا، وكذلك البفض معدل التضخم حيث بلغ معدلو  يف حدود  %3وبلغ أقل من 

ومع بداية السنوات األوذل من السبعينيات عرفت اقتصاديات الدول الرأظبالية الصناعية ظاىرة الركود 
التضخمي أو التضخم ألركودي، وىي تزامن وجود التضخم أي االرتفاع اؼبستمر لألسعار جنبا إذل جنب مع وجود 

كنهم ال هبدونو، وقد نتج عن ىذه الظاىرة البطالة، أي وجود عدد كبَت من القادرين على العمل والباحثُت عنو ول
 تضخم عجز اؼبوازنات العامة يف الدول الرأظبالية والصناعية.

 ومن أبرز العوامل اليت ولدت ظاىرة الركود التضخمي يف االقتصاد العاؼبي خالل فًتة السبعينيات:
 رض النقود.وزيادة ع 5495سقوط قاعدة الذىب، فبا أدى إذل اهنيار سوق النقد العاؼبي  -
إنشاء نظام سعر الصرف اؼبعوم وما تبعو من تقوًن سعر الفائدة، األمر الذي أدى إذل سهولة استَتاد  -

 التضخم والبطالة.
 صدمات البًتول اؼبتوالية يف حقبة السبعينيات ونتائجها وآثارىا على النحو التارل: -

األرباح األمر الذي يؤدي إذل تراجع * تغَت ىيكل نفقة اإلنتاج واألسعار واألجور على مستويات 
 منحى العرض الكلي مرة أخرى، وىو ما يؤدي إذل استمرار ارتفاع السعار وتزايد البطالة.

* عجز اؼبوازين التجارية وموازين اؼبدفوعات للدول اؼبستوردة للبًتول، فبا أدى بالتارل إذل استدانتها 
 وزيادة أحجام الديون الدولية بدرجات متعاظمة.

* إعادة توزيع الثروة بُت األمم وتعاظم غٌت الدول البًتولية وعلى األخص الدول اؼبنخفضة السكان 
 الكبَتة اإلنتاج البًتورل.

النمو السريع للقوى االحتكارية اليت هتدف لتعظيم األرباح، وكذلك النمو السريع الربادات العمال اليت  -
 ذي سهل من عملية ارتفاع األسعار وارتفاع األجور.ىي األخرى هتدف إذل زيادة األجور، األمر ال
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أما فيما ىبص انعكاسات ىذه األسباب على الوضع االقتصادي يف الدول الرأظبالية الصناعية فقد شهدت 
، حيث ىبطت معدالت 5493البلدان اٍلرأظبالية اؼبتقدمة يف السبعينيات، ارتفاع كبَت يف أسعار البًتول عام 

على الرغم  5491صبارل يف االقتصاديات الصناعية استمر سنتُت مث أعقبو انتعاش نسيب يف عام الناتج احمللي اإل
من أن النمو يف السنوات الثالث التالية كان عند أدىن من اؼبستوى الذي ساد خالل الستينيات، مث حدث كساد 

عية تشهد ركودا حادا عقب االرتفاع الثاين ألسعار البًتول، حيث بدأت الدول الصنا 5494آخر يف عام 
 مصحوبا بتضخم كبَت ومستويات مرتفعة من البطالة.

 5481إذل  5493تطور معدل مبو الناتج احمللي اإلصبارل العاؼبي خالل الفًتة من 7 (1جدول رقم )
 81 85 81 94 98 99 91 95 99 93 السنـــــــة

معدل النمو في 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

1.3 1.1 -1.9 5.5 3.1 3.4 3.1 5.3 5.1 -1.1 

 .59ص  ،5483، دلتقرير عن التنمية يف العا البنك الدورل، المصدر7
 

وكان الركود الثاين أقل عمقا من األول، غَت أنو استمر لفًتة أطول وتتميز األزمة االقتصادية اغبالية بتعايش 
 التضخم جنبا إذل جنب مع البطالة.
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 5481إذل  5493الركود التضخمي خالل الفًتة من تطور معدل : (2جدول رقم)
 معدل الركود التضخمي معدل البطالة معدل التضخم السنة

5493 9.9 3.9 55.5 

5499 55.1 3.9 55.3 

5495 51.1 5.5 55.9 

5491 9.3 5.5 51.8 

5499 9.9 5.9 51.8 

5498 9.3 5.5 551.9 

5494 9.3 5.1 51.3 

5481 8.8 5.1 59.9 

5485 8.1 1.5 55.5 

5481 9.5 8.1 55.5 

 .53ص  ،5483تقرير عن التنمية يف العادل،  البنك الدورل، المصدر7
 كما بُت اعبدول التارل مالمح األزمة االقتصادية يف ؾبموعة الدول األعضاء يف اعبماعة االقتصادية األوربية.

 يف ؾبموع الدول األعضاءمعدالت التغَت يف بعض مالمح األزمة االقتصادية 7 (3جدول رقم)
 يف اعبماعة االقتصادية األوربية 

 85-94 94-95 95-93 93-19 19-11 البيان

 1.3 3.1 1.3 5.1 9.9 الناتج احمللي

 1.4 3.5 1.9 9.9 9.3 إنتاجية العامل

 9.1 1.3 9.1 1.9 1.1 معدل البطالة

 5.1 3.1 9.1 5.1 5.5 االستثمار

 9.9 1.4 1.5 8.5 5.5 العرض اغبقيقي للنقود

الرقم القياسي ألسعار 
 اؼبستهلك )معدل التضخم(

3.9 5.5 53.1 4.1 55.4 

 .5، ص 1113سيد البواب: الركود التضخمي، كلية التجارة جامعة عُت مشس، سنة  7المصدر
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وعلى الرغم من أن الدول الصناعية الرأظبالية سبكنت من التغلب على مشكلة التضخم وزبفيض معدالتو 
إذل حدود معقولة هناية عقد الثمانينات، إال أن ظاىرة البطالة استمرت يف التفاقم عاما بعد عام وأصبحت سبثل 

 (1)أخطر اؼبشكالت االقتصادية االجتماعية اليت هتدد النظام الرأظبارل.

 المطلة الثانً: وضع الذول النامٍة والعزتٍة تعذ الحزب العالمٍة الثانٍة

ول النامية والعربية يف ربقيق استقالؽبا السياسي وحققت معدالت معقولة من التنمية قبحت الكثَت من الد
االقتصادية وبرز دور الدولة الوطنية اؼبستقلة وبدأت اغبكومات بتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية قصَتة 

ج احمللي اإلصبارل وزاد حجم ومتوسطة األجل وزاد حجم اإلنفاق اغبكومي زيادة كبَتة وواضحة بالنسبة للنات
اإلنفاق اغبكومي اؼبوجو للخدمات االجتماعية وعلى األخص التعليم والصحة واؼبرافق العامة واإلسكان، وارتفع 
حجم االعتمادات اغبكومية اؼبوجهة إذل االستثمار العام لبناء مشروعات البنية األساسية وإقامة بعض اؼبشروعات 

ات الطاقة، كما لعبت اؼبوازنة العامة دورا مهما يف إعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقة الزراعية والصناعية ومشروع
 الفقَتة وؿبدودي الدخل بغرض خلق طبقة وسطى.

 5491-5435وخالل ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية وىي الفًتة اليت ازدىر فيها االقتصاد العاؼبي خالل الفًتة 
عة كبَتة من البالد النامية والعربية وانتعاش التجارة الدولية وما رافقها من ففي ظل ىذا االزدىار استفادت ؾبمو 

استقرار يف النظام الدورل واستطاعت أن ربصل على القروض من أواق النقد الدولية بأسعار فائدة معقولة وعلى 
ة والعربية شوطا ال مقادير ال بأس هبا من اؼبعونات الدولية، ويف ظل ىذه الظروف قطعت كثَت من الدول النامي

بأس بو على طريق النمو والتحديث وربسُت مستوى اؼبعيشة، ويف تلك الفًتة تضاءلت معدالت البطالة بسبب 
ازدىار االقتصاد العاؼبي وكذلك ارتفاع جهود التنمية وارتفاع مستوى التعليم واؽبجرة الدولية اليت ظبحت بانتقال 

والعربية إذل الدول اؼبتقدمة صناعيا فبا خفف من حدة البطالة يف الدول  أعداد كبَتة من فائض يف الدول النامية
 .%3.9سنويا يف حُت كانت معدالت النمو السنوي للدول اؼبتقدمة حوارل  %1النامية حوارل 

وخالل الفًتة ما بُت هناية اغبرب العاؼبية الثانية وبداية السنُت األوذل من السبعينيات من القرن العشرين 
عرفت الدول النامية ظاىرة العجز يف اؼبوازنة العامة ولكن ىذا العجز كانت أحجامو ونسب إذل النواتج احمللية 
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 كثَت من الدول النامية حيث كان ؾبموع الدين العام اإلصبالية معتدلة وتأثَته على االقتصاد النامي معتدال يف
تريليون يف  1بينما ارتفع إذل ما يقرب من  5491مليار دوالر عام  %13اػبارجي على الدول النامية دل يتجاوز 

 .5491أي أكثر من ثالثُت مرة عام  5444هناية األلفية الثانية 
 األوذل من السبعينات على إثر ظاىرة الركود يف غَت أن األمور قد انقلبت رأسا على عقب منذ السنُت

االقتصاديات الرأظبالية الصناعية فبا نتج عن تفجر اؼبوازنات العامة يف الدول النامية ومن مث أصبح ىذا العجز يف 
 (1)الدول النامية بصفة ىيكلية لصقت باقتصاديات الدول النامية.

لمحلية المؤدية إلى المديونية في الدول المبحث الثاني: الصدمات والعوامل الخارجية وا
 النامية والعربية

لقد لقي اجملتمع الدورل معاناة من ؾبموعة من الصدمات اليت أحاطت بو خالل فًتة السبعينيات وسبثلت 
 .تلك الصدمات يف صدمات خارجية وأخرى ؿبلية واليت ألت إذل أزمة اؼبديونية يف الدول النامية والعريب

 :المؤدٌة إلى المذٌىنٍة األول: الصذمات الخارجٍة المطلة

على الصعيد اػبارجي يبكن تلخيص الصدمات اػبارجية يف عبارة موجزة وىي تدىور وضع دول اعبنوب يف 
االقتصاد العاؼبي، فقد ألقت ىذه الصدمات بظالؽبا على دول اعبنوب فبا أدى إذل تفاقم عجز موازين مدفوعات  

طالة ، إضافة إذل تراجع يف اإلنتاج. قد أدى ذلك إذل ؿباولة كثَت من الدراسات النظرية وازدياد معدالت الب
والتطبيقية ربديد تعريف الصدمات اػبارجية إذ عرفت بأهنا أحداث خارجية مفاجئة تواجو الدول دون أن يكون 

 (2)ؽباد ور مباشر و فاعل يف ربديد تلك األحداث أو السيطرة عليها.
تتزايد  ةإذل ما يشبو فوىات شرىة ربتاج يف تغطيتها إذل موارد ضخمة مقًتضه الصدمات ت ىذربولقد و  
ويف عجالة سريعة يبكن رصد أىم  .اؼبديونية اػبارجية يفاألخرى مسببة يف مرحلة الحقة عجزا مروعا  ىالسنة تلو 

 :اذل ما يلياؼبتغَتات اليت أدت إذل تدىور وتدين وضع اقتصاديات دول اعبنوب يف االقتصاد العاؼبي 
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. ارتفاع أسعار السلع اليت تستوردىا دول اعبنوب االستهالكية ويف مقدمتها السلع الغذائية، والسلع 5
-5494و 5499-5493فعت أسعارىا عرب صدمتُت يف عامي الوسيطة وعلى األخص موارد الطاقة اليت ارت

وكذلك أسعار السلع االستثمارية من اآلالت واؼبعدات ووسائل النقل وغَتىا ىذا عالوة على ارتفاع  5481
 أسعار اػبدمات األولية للنقل الربي والبحري والتأمُت.

بسبب الكساد والركود اؼبتزامن مع  . تدىور أسعار الصادرات من اؼبواد اػبام اليت تصدرىا دول اعبنوب1
التضخم يف البالد الصناعية الرأظبالية )الركود التضخمي(، وبسبب إحالل الكثَت من اؼبواد الصناعية مكان اؼبواد 
اػبام الطبيعية نتيجة سرعة التقدم العلمي والتقٍت للثورة العلمية التكنولوجية، وبسبب ارتفاع اإلنتاجية اليت أدت إذل 

 (1)الوحدة اؼبنتجة من الصناعات التحويلية من اؼبواد األولية واػبام. البفاض

. تدىور شروط التبادل التجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات والبفاض أسعار الصادرات يف غَت صاحل 3
 دول اعبنوب وىو ما يعرف بنسبة التبادل اػبارجي واليت يقاس إحصائيا كالتارل:

القياسيالرقم ألسعار الصادرات=* نسبة التبادل اػبارجي 
القياسيالرقم ألسعار الواردات

 

أثر نسبة  x* العجز يف اؼبيزان التجاري )بعد استبعاد نسبة التبادل اػبارجي(: العجز يف اؼبيزان التجاري 
قرر أثر صدمة تدىور نسبة التبادل اػبارجي على بعض مناطق دول اعبنوب مقاسا ذلك  وقد التبادل اػبارجي.

 بالنسبة إذل الناتج احمللي اإلصبارل فيها خالل عقد الثمانينات على النحو التارل:
 
 
 
 
 

                                                           

- Zubair Husan,'' the 1997-1998 Financial crisis in Malaysia Causes, Response And Results-

Aregoinder'', Islamic Economic Studies , Vol.10, NO.2.2003, p. 47. 
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تأثَت صدمة التدىور نسبة التبادل اػبارجي على بعض مناطق اعبنوب خالل عقد الثمانينات: 7(4جدول رقم)
 )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبارل(

 أثر الصدمة مناطق النامية

 51.5 إفريقيا الصحراوية

 3.4 شرق آسيا )بدون الصُت(

 1.1 الصُت

 9.4 جنوب آسيا )بدون اؽبند(

 9.1 اؽبنـــد

 1.3 دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

أصبحت ىذه الدول ؾبَتة على أن تصدر كميات من سلعها األولية أو اػبام لكي ربصل على  وبذلك
نفس الكمية اليت كانت تستوردىا من قبل، وقد سبب ذلك خسائر فادحة لدول اعبنوب انعكست يف انفجار 

 عجز موازينها التجارية.
ول اعبنوب وعلى األخص من . ارتفاع أسعار الفائدة على القروض اػبارجية اليت ربصلت عليها د9

اؼبصادر التجارية مثل القروض اؼبصرفية أو تسهيالت اؼبوردين أو من أسواق السندات الدولية، وكانت ىذه الفائدة 
أعلى بكثَت من تلك الفائدة الرظبية ومن فوائد قروض اؼبنظمات الدولية لصندوق النقد الدورل والبنك الدورل 

القروض التجارية إذل متاعب مالية شديدة عند تسديد فوائد وأقساط استهالك ىذه  وغَتنبا يف أسعار الفائدة على
 القروض.

وكما ىو اغبال بالنسبة للصدمة السابقة، فقد أثرت صدمة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض اػبارجية 
 (1)لنحو التارل: وعلى بعض مناطق دول اعبنوب مقاسا بالناتج احمللي اإلصبارل خالل عقد الثمانينات على ا
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 تأثَت صدمة ارتفاع سعر الفائدة على بعض مناطق اعبنوب أسعار خالل عقد الثمانينات 7 (5جدول رقم)
 )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبارل(

Source: Word Bank; Development Report 1990; Washington-DC, 1990;P 107. 

وهبذا يصبح ؾبموع الصدمتُت )صدمة تدىور نسبة التبادل اػبارجي + صدمة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض(  
 لعبتا دورا يف عملية هتميش حجم اقتصاديات دول اعبنوب يف االقتصاد العاؼبي.كبَتا وخطَتا، وقد 

تأثَت صدميت تدىور نسبة التبادل اػبارجي وارتفاع سعر الفائدة على بعض مناطق 7 (6جدول رقم7)
 )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( اعبنوب خالل عقد الثمانينات                           

 أثرمجموع الصدمتين مناطق الجنوب

 59.5 إفريقيا الصحراوية

 8.1 شرق آسيا )بدون الصُت(

 5.1 الصُت

 51.1 جنوب آسيا )بدون اؽبند(

 5.1 اؽبند

 51.3 دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
Source: Word Bank, Development Report 1990; Washington-DC, 1990, P 107. 

 أثر الصدمة مناطق الجنوبإفريقيا 

 9.9 الصحراوية
 9.3 شرق آسيا )بدون الصُت(

 1.1 الصُت
 1.3 اؽبند( جنوب آسيا )بدون

 5.1 اؽبند

 9.1 دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
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وىكذا يصبح ؾبموع الصدمتُت،  صدمة تدىور نسبة التبادل اػبارجي  وصدمة ارتفاع أسعار الفائدة على 
الفائدة كبَتة وخطَتة كما ىو موضح يف اعبدول رقم حيث آدتا دوورا يف عملية هتميش حجم اقتصاديات الدول 

 النامية يف االقتصاد العاؼبي.
ب وبالذات اؼبصنعة ونصف اؼبصنعة حيث عبأت الدول . النزعة اغبمائية ضد صادرات دول اعبنو 5

الصناعية إذل زيادة الرسوم اعبمركية وتنويع القيود الغَت تعريفية أمام ىذا النوع من السلع غبماية إنتاجها احمللي 
ويظهر ذلك بوضوح يف عدد من اإلجراءات اغبمائية اليت طبقتها الواليات اؼبتحدة األمريكية ودول اجملموعة 

وقد أثرت ىذه النزعة اغبمائية للدول الصناعية بالسلب على حصيلة  5491/5485وربية خالل الفًتة األ
 صادرات دول اعبنوب.
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 5496/5485النزعة اغبمائية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ودول اجملموعة األوربية  7(7جدول رقم)

 نوع السلع
 حديثاضد الدول المصنعة  ضد كل الدول

91-91 81-85 91-81 85-85 

 51 1 55 4 اؼبنسوجات

 1 9 1 8 اؼبنتجات اعبلدية

 1 1 9 1 اػبشب والورق

 1 5 51 4 اؼبطاط والسلع الكيماوية

 99 9 93 4 الصلب واؼبعادن

 5 5 3 3 معدات النقل

 1 3 51 1 اؼباكينات

 11 8 95 55 سلع أخرى

 87 19 251 12 المجموع

 9 3 9 1 اؼبنسوجات

 1 5 1 5 اؼبنتجات اعبلدية

 9 9 4 9 اػبشب والورق

 51 3 31 55 اؼبطاط والسلع الكيماوية

 51 55 58 19 الصلب واؼبعادن

 1 5 3 5 معدات النقل

 5 1 1 8 اؼباكينات

 51 9 11 9 سلع أخرى

 47 33 97 77 المجموع

Source: Franz Peter Lang, does theNew protectionisme Realy Harm All 

Trading countries? In: Inter- economics, Vol.24, No : I,1989,p.13 
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ضعف مركز البالد النامية يف منظمات بريتون وودز )صندوق النقد الدورل والبنك الدورل( بسبب   - 1
إدارة التوجيو  ضآلة حصص ىذه الدول يف رأظبال ىاتُت اؼبنظمتُت وىو األمر الذي أدى إذل إضعاف تأثَتىا يف

ىاتُت اؼبنظمتُت وقلل من حجم القروض اؼبسَتة غَت اؼبشروطة ؽبا يف تلك اؼبنظمتُت، فبا جعلها تلجأ إذل مصادر 
 (1)االقًتاض اػبارجي األخرى، وعلى األخص التجارية ذات الكلفة اؼبرتفعة.

اؼبتحدة األمريكية عن قابلية انتهاء عصر ثبات أسعار صرف العمالت األجنبية نتيجة زبلي الواليات   -9
وما تلى ذلك من تعوًن شامل ألسعار الصرف وحدوث مشاكل   5495ربويل الدوالر إذل ذىب يف أغسطس 

كثَتة يف نظام النقد الدورل وكان من نتيجة ذلك معاناة دول اعبنوب وصعوبة التنبؤ حبساب حصيلتها من موارد 
 لصعبة.النقد األجنيب وقيمة التزاماهتا بالعمالت ا

تدىور حجم اؼبساعدات اػبارجية اليت كانت تقدمها ؾبموعة البلدان الصناعية إذل الدول النامية على   - 8
 أثر ظاىرة الركود التضخمي الذي ساد اقتصادياهتا يف السبعينيات وأوائل الثمانينيات

دي و الزدياد الصدمات إال أن االعتماد على ىذا اؼبصدر يساعد بدوره على عدم استقرار االداء االقتصا
 (2)اػبارجية اليت تتعرض ؽبا الكثَت من الدول.

 خسارة دول اعبنوب ألحجام كبَتة من اؼبوارد نتيجة التارل:  - 4
 ارتفاع أسعار اغبصول على التكنولوجيا والسالح. -
 ىجرة الكثَت من علمائها ومواردىا البشرية. -
 ول الصناعية اؼبتقدمة.ىروب رؤوس األموال منها لالستثمار يف الد -

وقد أدت ىذه العوامل اجملتمعة إذل انفجار عجز موازين اؼبدفوعات لدول اعبنوب، كما أن ىذه العوامل 
تعترب إذل حد كبَت اؼبسئولة عن تزايد مديونية البالد النامية اليت ربولت إذل أزمة طاحنة شديدة اؼبراس ظلت تتفاعل 

دول اعبنوب مسببة نزيفا ىائال من موارد النقد األجنيب اليت تتجو كبو لكي ربول إذل سيف مسلط على أعناق 
الدول الصناعية الدائنة. ونظرا لضخامة ديون دول اعبنوب وتزايد أعباء خدمتها، فقد وصل األمر يف عقد 

                                                           

 .27-25 ص بق، صسٌد البواب: المرجع السا 1

 .27-25 ص ، صالمرجع نفسه2

عبلة خوجة " الصدمات الخارجٌة فً مصر: تطبٌق لمرض الهولندي ) رسالة دكتورة غٌرمنشورة،كلٌة االقتصاد  -

 .42(ص1995والعلوم السٌاسٌة نجامعة القاهرةن
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عن حجم الثمانينات بأن تصبح مبالغ خدمة ىذه الديون )الفوائد + األقساط( اليت تدفعها ىذه الدول تزيد كثَتا 
ما يتدفق إليها من قروض واستثمارات جديدة، فبا يعٍت أن اؼبوارد أصبحت ربول بشكل صايف  من بالد اعبنوب 
الفقَتة إذل البالد الصناعية الغنية ولذا أصبحت معظم دول اعبنوب مع منتصف الثمانينات غَت قادرة على التوفيق 

ن اغبد األدىن من ضروريات  الواردات االستهالكية ،الوسيطة بُت االستمرار يف دفع أعباء الديون اػبارجية وضما
واالستثمارية، وىنا دخل اعبنوب يف مأزق خطَت يصعب التغلب عليو وىو تدىور قدرة بلدان اعبنوب على 
االستَتاد يف الوقت الذي تضاءلت فرصتو يف اغبصول على قروض أجنبية جديدة فبا أدى إذل تفاقم حدة أزمة 

 لية ؽبا.السيولة الدو 
مليار دوالر يف عام  11اؼبهم أن حجم ديون دول اعبنوب اػبارجية قد تصاعدت من ما يزيد قليال على 

تريليون دوالر بنهاية النصف األول من الثمانينات مث استمر يف التصاعد إذل ما يعادل  5.1إذل ما يقرب  5491
تريليون دوالر  1استمر يف التصاعد إذل ما يعادل كبو  تريليون دوالر بنهاية النصف األول من الثمانينات مث 1كبو 

( وىو رقم ـبيف لعب دورا كبَتا يف هتميش اعبنوب وأدخلو يف مأزق يصعب 5444بنهاية األلفية الثانية )
 (1)مواجهتو والتغلب عليو.

 : المؤدٌة إلى مذٌىنٍة الذول النامٍة العىامل المحلٍة المطلة الثانً:

أما عن العوامل احمللية اليت عملت بقوة من الصدمات اػبارجية اؼبشار إليها يف اؼبطلب السابق وأدت يف     
 النهاية إذل بداية هتميش اقتصاديات دول اعبنوب فهي متعددة يقع على رأسها العوامل التالية:

ار وبُت معدل االدخار احمللي، االتساع اؼبستمر لفجوة اؼبوارد احمللية: وىي الفجوة بُت معدل االستثم -5
وىو األمر الذي أدى يف مرحلة ما إذل مبو اؼبيل لالقًتاض، وكان ىذا االتساع راجعا يف اؼبقام األول إذل تدىور 
معدالت االدخار احمللية يف دول اعبنوب، وحينما ضعفت قدرة ىذه الدول على االقًتاض اػبارجي فإن مواجهة 

ل خفض معدالت االستثمار ومن مث أدت ىذه اؼبواجهة إذل البفاضات كبَتة يف ىذه الفجوة أصبح يتم من خال
 معدالت النمو االقتصادي يف دول اعبنوب.

                                                           

 .102-101، ص ص 2002البٌان، نظرٌة الفضاء ات االقتصادٌة الطبعة األولى،القاهرة،دارسٌد البواب:  1

الطبعة   6العدد ،19اندرو كروكٌت، بعض مسائل المتعلقة باستخدام موارد الصندوق .مجلة التموٌل و التنمٌة، مجلد

 .11-10،ص ص 1982العربٌة،
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العجز الدائم واؼبستمر يف اؼبوازنات العامة لدول اعبنوب: لدرجة أنو أصبح صفة ىيكلية من صفات  -1
ية اإلصبالية لدول اعبنوب وبروز الضغوط التضخمية خصائص االقتصاديات النامية، وارتفاع نسبة إذل النواتج احملل

اؼبتصاعدة والعالية الناذبة عن سياسة التمويل بالعجز الذي يتمثل يف زيادة كبَتة يف عرض النقود، ىذا خبالف 
 التضخم الناشئ عن التكلفة والتضخم اؼبستورد.

مالحقة الصادرات للزيادة يف  العجز الكبَت والدائم يف موازين مدفوعات دول اعبنوب : نتيجة عدم -3
الواردات واليت زادت قيمتها بسبب تزايد االعتماد على اػبارج يف استَتاد الغذاء واؼبوارد الوسيطة واؼبواد االستثمارية 
باإلضافة إذل ارتفاع أسعارىا يف السواق العاؼبية خالل فًتة الركود التضخمي، وقد أدى ىذا العجز اؼبتفاقم والدائم 

ين مدفوعات دول اعبنوب إذل انفجار اؼبديونية اػبارجية وإذل استنزاف احتياطياهتا الدولية، عالوة على يف مواز 
 تدىور أسعار صرف عمالهتا الوطنية.

تدين معدالت مبو اإلنتاج الزراعي يف دول اعبنوب فبا ترتب عليو باإلضافة إذل الزيادة يف عدد السكان  -9
لنقدية الناذبة من ربويالت العاملُت يف اػبارج والتطلعات االستهالكية وبينهم وأثر بُت أىل الريف وزيادة دخوؽبم ا

ؿباكاهتم ألىل اؼبدن نقط اختناق تتمثل يف عدم زيادة الفائض الزراعي اؼبعد للتسويق الداخلي واػبارجي معا دبا 
 ية:يتالءم مع حجم النشاط االقتصادي وقد تولد عن ذلك نقط االختناق األربعة التال

البفاض الفائض من السلع الزراعية اؼبعدة للتسويق ألىل اؼبدن إلطعام سكاهنا اؼبتزايدين الذين يعملون  -
يف الصناعة والتشييد والنقل والتجارة واػبدمات بشكل يتناسب مع االحتياجات االستهالكية، ومن ىنا حدثت 

 ارتفاعات حادة يف أسعار السلع الغذائية الزراعية.
اؼبواد األولية الالزمة للصناعات احمللية يف دول اعبنوب، ومن ىنا واجهت بعض الصناعات لبفاض إ -

احمللية بعض الصعوبات وسجل إنتاجها مبوا ضعيفا ال يتناسب مع احتياجات السوق احمللية وتواجد هبا طاقات 
 ص يف الصناعات الغذائية. عاطلة وعلى األخ

 اعية لدول اعبنوب.انكماش اغبجم اغبقيقي للصادرات الزر  -
رتفاع اغبجم اغبقيقي للواردات من السلع الغذائية، وبذا تدىور اؼبوقف الغذائي واتسعت الفجوة الغذائية إ -

 (1)لدول اعبنوب وأصبحت تستورد ما يزيد على نصف احتياجاهتا الغذائية.

                                                           

 .31-30 ص المرجع السابق، ص سٌد البواب:  1
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اإلسًتاتيجية ىي اإلحالل ؿبل فشل اسًتاتيجيات التصنيع يف غالبية دول اعبنوب : سواء كانت ىذه  -5
الواردات أو اإلسًتاتيجية التوجو التصديري بسبب عدم وضوح الرؤية ؽبما، وذلك فيما عدا النمور اآلسيوية يف 

 جنوب آسيا وبعض الدول اؼبتصاعدة يف أمريكا الالتينية والشرق األوسط.
صبركية دل تكن صيغة مستحدثة ألن كل الواقع أن إسًتاتيجية التصنيع بإحالل ؿبل الواردات يف ظل ضباية 

البالد الصناعية قد عبأت إذل مثل ىذه السياسة يف مرحلة أو أخرى من مراحل تطورىا االقتصادي، وقد استفادت 
الدول النامية منها طاؼبا أن اغبماية اعبمركية بقيت يف حدود معتدلة ودل يكن من شأهنا عزل السوق احمللية عن 

ن ىذا فبكنا بالنسبة للمراحل األوذل حيث ينصب التصنيع بصفة أساسية على السلع ذات السوق العاؼبية، وكا
االستهالك الشعيب الواسع يف السوق احمللية، إذ أهنا ال تتطلب مهارات أو تكنولوجيا استثنائية كما أن استهالكها 

ا عادة من السلع ذات الكثافة على النطاق الواسع يسمح باالستفادة دبزايا اإلنتاج الكبَتة يضاف إذل ذلك أهن
العالية يف استخدام عنصر العمل وىو عنصر ذو وفرة نسبية يف معظم البلدان النامية، لكل ىذه االعتبارات دل يكن 
صعبا أن ربقق البالد النامية درجة عالية أو مقبولة من الكفاءة اإلنتاجية ودل يكن شبة حاجة إذل ضباية صبركية بالغة 

لق على النوع من اإلحالل ؿبل الواردات )باإلحالل الكفء(، وقد أسهم إسهاما فعاال يف دفع االرتفاع، ويط
 عجلة التنمية االقتصادية يف كل البالد النامية يف فًتة ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية.

ت مشكلة ىذه اإلسًتاتيجية تبدأ عند االنتقال إذل مرحلة أعلى من التصنيع تتجاوز مرحلة السلع ذا
االستهالك الشعيب الواسع إذل السلع الوسيطة والسلع الرأظبالية، فإن نسبة عالية من ىذه السلع ذات كثافة عالية 
يف استخدام العناصر النادرة يف البالد النامية مثل رأس اؼبال أو التكنولوجيا، كما أن إنتاجها على نطاق واسع وبقق 

واسعة وىو األمر الغائب يف معظم البالد النامية، ويف مثل ىذه الظروف  مزايا اإلنتاج الكبَت فبا يتطلب سوق ؿبلية
ال يبكن إنتاج ىذه السلع ؿبليا إال بتكلفة تزيد كثَتا عن تكلفتها يف السوق العاؼبية، وىذا يتطلب ضباية صبركية 

كثر صرامة يف ضباية اإلنتاج شديدة والغالب أاّل تقف اغبماية عند الرسوم اعبمركية اؼبرتفعة وإمبا تتمدد إذل وسائل أ
احمللي وذلك باغبظر اؼبطلق للواردات أو اللجوء إذل القيود الكمية فبا يعزل السوق احمللية عن السوق الدولية ويطلق 
ىذا النوع من اإلحالل ؿبل الواردات )باإلحالل غَت الكفء(، وىو باىظ التكاليف من الناحية االقتصادية سواء 

الت النمو أو من حيث إضعاف القدرة التصديرية أو من حيث العجز يف توفَت فرص من ناحية البفاض معد
 العمل الكافية وىذا ىو ما وقعت فيو معظم بلدان اعبنوب.
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ليس معٌت ذلك أن التصنيع يف البلدان النامية ينبغي أن يقتصر على السلع الصناعية ذات االستهالك 
الواسع، وأن يبتعد عن إنتاج السلع الوسيطة والرأظبالية وإمبا اؼبقصود أن ىناك حدودا إلسًتاتيجية اإلحالل ؿبل 

من مراحل التصنيع يتعارض على مع مقتضيات الواردات، وأن االستمرار فيها واإلصرار عليها بعد مرحلة معينة 
النمو االقتصادي، بل ال بد أن تتحول إسًتاتيجية التنمية بعد نقطة معينة إذل إسًتاتيجية أخرى تقوم على استغالل 
الفرص اليت تتيحها السوق العاؼبية، وىذه ىي إسًتاتيجية التوجو التصديري، يف ظل ىذا التحول يبكن أن يتناول 

ي نوع من السلع الصناعية استهالكية كانت أو وسيطة أو رأظبالية، واؼبهم أال يكون إنتاجها يف بيت التصنيع أ
زجاجي دبعزل عن السوق العاؼبية، وإمبا يف معًتك اؼبنافسة الدولية، وىذا ىو ما تشَت إليو ذبربة النمور اآلسيوية، 

 (1)وبعض الدول الصاعدة يف أمريكا الالتينية والشرق األوسط.

حيث أن ىذه الدول دل تقف عند حد إنتاج السلع الصناعية البسيطة ذات الكثافة العمالية وإمبا استطاعت 
 أن تأخذ مكاهنا وأن تغزو األسواق العاؼبية يف عدد كبَت من السلع ذات الكثافة الرأظبالية والتكنولوجية.

لنشاط االقتصادي بأكملو كبو السوق كذلك ال هبوز أن يفهم التوجو كبو اقتصاد تصديري يعٍت أن يتوجو ا
العاؼبية وأن يتجاىل السوق احمللية، فإن اإلنتاج للسوق احمللية ىو القاعدة اليت تنطلق منها الصناعة كبو السوق 
العاؼبية، كما أنو ليس من اؼبتصور أن تتمتع أي صناعة بقدرة تنافسية يف السوق العاؼبية دون أن يسبق ذلك تفوقها 

وطنية، والتاريخ االقتصادي يشَت إذل أن اليابان دل تستطع أن تغزو األسواق العاؼبية يف السيارات إال يف السوق ال
بعد أن سبكنت من الوقوف على أقدامها أمام اؼبنافسة األجنبية يف عقر دارىا، وكذلك اغبال بالنسبة للسلع 

 التصديرية اليت اشتهرت هبا النمور اآلسيوية.
ًتاتيجية التوجو التصديري ال تعٍت أن تكون السوق الدولية بديال عن السوق احمللية وخالصة القول فإن إس

أو الوطنية وإمبا تكون كل منهما مكملة لألخرى وامتدادا ؽبا، فالسوق احمللية امتداد للسوق الدولية، وىذا ما غاب 
يار االرباد السوفيايت وتفكك عن الكثَت من دول اعبنوب كما غاب إذل حد كبَت عن الدول االشًتاكية قبل اهن

 (2)الكتلة االشًتاكية.
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، ويعترب قطاع التشييد رأس اغبرية يف تنفيذ العمليات االستثمارية، إذ يقوم القطاع تشييديال. االختناق 1
)اؼبمثل يف أجهزة اؼبقاوالت العامة واػباصة واؼبمثل أيضا يف أجهزة وإدارات التشييد اػباصة باؽبيئات اغبكومية 

 األبنية والتشييدات(، وكان من اؼبختلفة( بتحمل العبء األكرب يف تنفيذ االستثمارات )وىي تلك االستثمارات يف
نتيجة األعباء الضخمة اؼبلقاة على عاتق قطاعات التشييد يف دول اعبنوب ظهور بعض االختناقات حدت من 

 خطى النمو يف تلك الدول سبثل أنبها يف:
عدم قدرة قطاعات التشييد يف الوفاء الكامل باألىداف اؼبخطط ؽبا يف خطط دول اعبنوب يف بعض  -

 ؛تاغباال
 ؛التأخَت يف مواعيد التنفيذ -
 ؛القصور يف ربقيق اؼبستوى الفٍت اؼبطلوب -
 حدوث ارتفاعات كبَتة يف التكلفة االستثمارية. -

وقد ساعد على ظهور ىذه االختناقات عدة مشاكل جعلت حجم الطاقة اؼبستخدمة ؽبذا القطاع أقل من 
 حجم الطاقة اؼبتاحة يبكن تلخيصها يف التارل:

 ؛قص يف مواد البناء والتشييد اؼبنتجة ؿبليا واؼبستوردة وعدم توافرىا يف األوقات اؼبناسبةالن -
 ؛النقص يف عدد اؼبشتغلُت بصفة عامة ويف بعض التخصصات الالزمة للبناء والتشييد -
عدم توافر شركات متخصصة بالقدر الكايف ودخول بعض شركات اؼبقاوالت يف أعمال التخرج عن  -
 ؛نية والتشييداتنطاق األب
إتباع أسلوب التكليف يف طرح اؼبشروعات للتنفيذ يف الكثَت من اغباالت فبا يًتتب عليو تضخم األعمال  -

 1؛بالنسبة لبعض الشركات ورفع التكلفة وتأخر التنفيذ يف بعض األحيان
 تلك الشركات.النقص يف السيولة لدى شركات اؼبقاوالت بسبب تراكم مديونيات اعبهات اؼبختلفة لدى  -

وعلى ذلك فإن الطاقة االستيعابية لالقتصاديات العامة ؿبدودة بقدرة قطاع التشييد ألجهزة اؼبقاوالت العامة 
واػباصة، وعمالتو اؼباىرة وؼبواد األبنية والتشييدات الالزمة لو ىذا بإضافة إذل أن اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتمويل 

                                                           
1
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ول جزء منها عن طريق التمويل بالعجز أو التمويل التضخمي، وكان ذلك األحجام االستثمارية، ويغطى أو يب
إحدى العوامل أو االختناقات الرئيسية اليت حدت من عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وأدت إذل بطء 

 (1)معدالت النمو االقتصادي يف دول اعبنوب.

مليار نسمة بنسبة  5.9الرىيب لسكان اعبنوب: فقد زاد عدد سكان الدول النامية من كبو  االنفجار
 %85مليار نسمة بنسبة  5إذل كبو  5451مليار نسمة عام  1.5من ؾبموع سكان العادل البالغ كبو  19%

دل يزد سكان  وىي بالطبع زيادة رىيبة بينما 1111مليار نسمة عام  1.5من ؾبموع سكان العادل البالغ كبو 
خالل النصف  %54مليار نسمة بنسبة  5.5إذل كبو  %33مليار نسمة بنسبة  1.8الدول اؼبتقدمة إال من كبو 

نقطة، ولذا أصبح عدد  59مليار كما ارتفعت نسبة سكانو إذل ؾبموع سكان العادل بنحو  3.3األخَت بنحو 
من سكان العادل، بينما دل يزد سكان  %85كما أصبح يكون كبو   5451مرات عدد سكانو عام  3سكانو كبو 

أي بزيادة سبثل كبو ثلث سكانو  1111و 5451مليار نسمة فيما بُت عامي  1.3الدول اؼبتقدمة إال بنحو 
مقابل  1111من سكان العادل يف عام  %54كما البفضت نسبة سكانو لتصبح كبو   5451فقط يف عام 

د أدت ىذه الزيادة الرىيبة يف عدد سكان دول اعبنوب إذل نقطة، وق 59أي بنقص  5451يف عام  %33نسبة 
نسف التوازن االجتماعي اؽبش يف ىذه البالد وإذ يف ظلها ومع استمرار حالة الركود وبطء النمو االقتصادي 

إذل  وتفاقم الضغوط اػبارجية الناصبة عن الركود العاؼبي ومواجهة أزمة اؼبديونية اػبارجية فإن ذلك كلو وغَته قد أدى
حدوث تناقص شديد يف فرص التوظيف ومن مث ارتفاع معدالت البطالة يف دول اعبنوب بشكل دل يسبق من قبل  
كما يعلمنا التاريخ االقتصادي وكان من الطبيعي واغبال ىذه أن ربدث موجات ىائلة من اؽبجرة من الريف إذل 

ما يسمى بالقطاع غَت الرظبي أو اؽبامشي الذي اغبضر وتظهر أماكن التجمع العشوائي على زبوم اؼبدن وأن ينمو 
 (2)يعج بالكثَت من األنشطة الطفيلية واؽبامشية ويصبح مصدرا للرزق والدخل لقطاعات واسعة من اؼبهمشُت.

من كل عشرة أشخاص يعيشون على األقل من دوالر واحد يف اليوم يف منتصف السبعينات إذل شخصُت 
عينات، ىذا باإلضافة إذل حدوث البفاضات يف السنوات األخَتة يف من كل عشرة أشخاص يف منتصف التس

معدل انتشار الفقر يف معظم أرجاء جنوب آسيا ويف أجزاء أخرى من الشرق األوسط ومشال إفريقيا ودول أمريكا 
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ر من مليار الالتينية، فإنو على الرغم من ىذا التقدم إال أنو ال يزال الكثَت الذي يتعُت ربقيقو خاصة أن ىناك أكث
نسمة يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم وكبو ثالثة مليارات نسمة يعيشون على أقل من دوالرين يف اليوم 

وحده قد تويف أكثر من ستة ماليُت طفل تقل أعمارىم عن طبس سنوات يف الدول  5445مشَتا إذل أنو يف عام 
بالفعل بُت أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات يف كل بلدان  النامية ألسباب يبكن تالقيها كما زاد عدد الفقراء

 الدول النامية باستثناء منطقة شرق آسيا.
. الفساد السياسي: ويبكن أن يضاف إذل ذلك بعض اعبوانب السياسية، وىو احتكار السلطة وشيوع 8 

العوامل اؼبسؤولة على هتميش نظام اغبزب الواحد وغياب الديبقراطية يف الكثَت من دول اعبنوب كانت من 
اقتصاديات دول اعبنوب ىذا خبالف تفشي حاالت الفساد واإلثراء غَت اؼبشروع وهنب األموال العامة وهتريبها 
للخارج، وبالطبع أدى كل ىذا وغَته إذل الكثَت من التوترات السياسية اغبادة وما ينتج عنها من انقالبات عسكرية 

كثَت من دول اعبنوب يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، ناىيك عن التوترات ونظم سياسية استبدادية يف  
االجتماعية والعرقية اليت ساعد يف إشعاؽبا التخلف االقتصادي والفقر واعبهل واؼبرض وعدم بروز أي شعاع من 

ي اغبديث عٍت يف النور كبو مستقبل أفضل يعم فيو النمو االقتصادي وربسُت مستوى اؼبعيشة، والتاريخ السياس
 سرد ىذا الفساد.

 المطلب الثالث7 المحصلة النهائية للصدمات للعوامل الخارجية والداخلية
ويف ظل ىذه الظروف الصعبة واؼبريرة وجدت الكثَت من الدول النامية نفسها غَت قادرة على دفع أعباء 

ديون اػبارجية فإن ذلك يؤدي ال ؿبالة إذل ديوهنا اػبارجية، وحىت إن استطاعت أن تدفع ولو جزء من أعباء ىذه ال
عدم سبكنها من استَتاد السلع االستهالكية الضرورية للحفاظ على اغبد األدىن من مستويات معيشة سكاهنا، 
والسلع الوسيطة واإلنتاجية واالستثمارية اؼبتطلبة لعمليات اإلنتاج واالستثمار والتنمية والتصدير ىذا عالوة على 

تاجية وتكون احملصلة النهائية إزاء ىذا الوضع الرىيب ىو تدين معدالت النمو االقتصادي يف األصل اػبدمات اإلن
من حد الكفاف ويشيع فيها التضخم إذل أعلى اؼبعدالت والعجوزات اؼبالية يف موازناهتا العامة وموازين مدفوعات 

ا إذل انكماشات رىيبة تتمثل أىم مظاىرىا يف ىا والعجوزات العينية لسلعها اإلسًتاتيجية وبذا تتعرض اقتصادياهت
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تعاظم الطاقات العاطلة واالرتفاع الرىيب ؼبعدالت البطالة دبا هبلب ذلك من مظاىر الضغط واالكبالل يف صبيع 
 (1)النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف بالدىا.

الصدمات اػبارجية والعوامل الداخلية اغبادة وعجزىا وحينما ذبد الدول النامية أنفسها ربت وطأة كل ىذه 
عن مواجهتها ومقابلتها بكل ما لديها من إمكانيات وسياسات، وزبشى من االهنيارات القادمة من ؾبتمعاهتا يف 
وقت قريب جد قريب، دل ذبد بدا من اؼبواجهة واؼبقابلة إذل بطرق أبواب نادي باريس إلعادة جدولة ديوهنا 

لرظبية مع حكومات دول العادل اؼبتقدم، أو بطرق أبواب اللجنة االستشارية الذي يساعد يف إعدادىا اػبارجية ا
وتنظيمها صندوق النقد الدورل باؼبشاركة مع البنوك الدولية الدائنة إلعادة جدولة ديوهنا اػبارجية التجارية إذا كان 

 الطابع الغالب لديوهنا ىو الديون التجارية الدولية.
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 المثحث الثالث: دور الذولة فً النشاط االقتصادي
 

 فً ظل المذاهة االقتصادٌة المختلفةدور الذولة  المطلة األول:

تعرض دور الدولة لكثَت من التقلبات نتيجة لتطور الفكر االقتصادي والسياسي، والذي حّدد يف كل مرحلة من 
ونظرا للعالقة ما بُت طبيعة الدولة ونوع الّتحليل  ،مراحل تطوره حجم دور الدولة يف النشاط االقتصادي

 1االقتصادي فإّن األمر يستلزم استعراض دور الدولة يف أدبيات الفكر االقتصادي وعلى النحو التارل:

 أوال 7 الفكر االقتصادي اإلسالمي 

تتّبع مراحل تطور دور الدولة يف الفكر االقتصادي لن تكتمل حلقاهتا دون التوّقف عند ؿبطات بارزة  إنّ 
أغفلتها اجملتمعات الرأظبالية وتناستها ذاكرة اجملتمعات العربية واإلسالمية ؼبدى مسانبة العلماء واؼبفّكرين اؼبسلمُت 

وسائل اإلنتاج بأشكاؽبا اؼبختلفة هلل تعاذل، وبالتارل فأّن يف تاريخ الفكر االقتصادي. فقد اعترب اإلسالم ملكية 
حائزىا من الناس فردا أو صباعة أو دولة يد استخالف ال يد ملك، وبذلك فإّن اؼبالك يف اإلسالم ال يبلك ملكية 

تعطيها لفرد  أصيلة كما ىو اغبال يف النظام الرأظبارل. وللدولة أن تتدّخل إذا دل تستغل اؼبلكية استغالال حسنا وأن
وبذلك فإّن  2أو صباعة أخرى بشرط أن تستثمر دبا يعّظم النفع العام بعد أن تعّوض اؼبالك تعويضا مناسبا 

اإلسالم حّث على استغالل اؼبوارد بصورهتا اؼبثلى وفعل دور الدولة للمحافظة على الصاحل العام إذ أجاز مصادره 
رسول اهلل ) صلى اهلل عليو وسلم ( " ال وبتكر إاّل خاطئ " ذلك أن  مال احملتكر إذا احتكر أقوات اؼبسلمُت لقول

احملتكر يبتغي التحّكم بالسعر لتعظيم أرباحو يف حُت إن اإلسالم ترك ربديد السعر لقوى العرض والطلب وهنى 
السوق يف ظل  عن االحتكار الذي يّتكل يف إقامة السعات اإلنتاجية اؼبثلى ضمانا للحريّة االقتصادية وسيادة نظام

 قيود تدخل جزئي للدولة غبماية رعاياىا .

                                                           
بعنوان "دور الدولة في القطاع الخاص في ضوء برامج التكييف أطروحة دكتوراه ، 0222احمد طحيطر سممان مبارك المشاقبة   1

 .42-3، ص 0222، جامع الموصل ، العراق ، سنة  الييكمي   في أقطار عربية مختارة

 .77، ص4760محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة االقتصاد اإلسالمي، دار الكتاب الّمبناني، بيروت،  - 1



 ودور الدولة األوضاع االقتصادٌة فً العالم والدول النامٌة قبل التصحٌح االقتصادي           الفصل األول  

 

 

25 

 

وقد أسهم العديد من علماء اؼبسلمُت يف إثراء الفكر االقتصادي وسبقوا الكثَت من األمم األخرى يف بلورة نظريات 
ا " إّن الناس إذ رسالتو القّيمة " اغبسبة يف اإلسالم " واليت يقول فيه 1النمو والّتنمية االقتصادية، إذ قّدم ابن تيمية 

تبايعوا باؼبعروف ودل يكن ىنالك تغلية أو حاجة ماّسة إذل الّتسعَت فيسري األمر على سجّيتو وإذ كانت ال تندفع 
إاّل تغلية أو حاجة ماّسة إذل الّتسعَت، فيسري األمر على سجّيتو، وإذ كانت الناس ال تندفع إاّل بالّتسعَت العادل 

ال شطط فيو ". ويالحظ من ذلك أن ابن تيمية قد ترك الشأن االقتصادي آللية سعر تسعَتا عادال ال وكس و 
السوق لتتوذّل زبصيص اؼبوارد بشكل كفؤ، وأن التبايع باؼبعروف يبّثل اآللية السعرية اليت ينبغي أن تعكس الكلفة 

وترّتب على ذلك أن تصبح واؼبنفعة اغبّدية االجتماعية اغبقيقية. أما إذا ظهرت بوادر تشّوىات يف آلّية السوق 
األسعار فوق مستوياهتا الّتوازنية فإّن األمر يتطّلب تدخل الدولة لتسعَت اؼبنتجات بأسعار عادلة ترضي اؼبنتج 
واؼبستهلك على حّد سواء. وبذلك حّدد ابن تيمية اإلطار العام لتدخل الدولة يف الشأن االقتصادي. كما دعى 

اغبّد من تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وتفعيل دور القطاع اػباص، إذ  اؼبفكر اؼبسلم ابن خلدون بضرورة
سبق ابن خلدون آدم ظبيث بأربعة قرون باؼبناداة باغبريّة االقتصادية اؽبادفة وضرورة خلق بيئة تنافسية تساىم يف 

بالرعايا ومفسدة للجباية ".  " إّن التجارة من السلطان مضرّة 2ربقيق الرفاه ألفراد اجملتمع، إذ يقول يف مقّدمتو 
ويالحظ أن ابن خلدون قد نصح الدولة بأن مشاركتها القطاع اػباص ومزاضبتو على الفرص االقتصادية من شأنو 
أن ىبّفض القّوة الشرائية للفرد، وذلك لعزوفو عن اؼبشاركة يف النشاط االقتصادي نظرا ؽبيمنة الدولة عليو، وأن ذلك 

ات الدولة من الضرائب. ويضيف ابن خلدون " إعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها دبا قد يؤدي إذل خفض إيراد
قدمناه من ترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر اغباصل من جبايتها على الوفاء بالتزاماهتا واحتاجت إذل اؼبزيد من 

والفالحة للسلطان ؼبّا يرون  اؼبال واعبباية، فتارة توضع اؼبكوس على بياعات أسواقهم وتارة باستحداث التجارة
التجار والفالحُت وبصلون على الفوائد والغالت مع يسارة أمواؽبم أن األرباح على نسبة رؤوس . فيأخذون يف 
اكتساب اغبيوان والنبات الستغاللو يف شراء البضائع والّتعرض غبوالة السوق ووبسبون ذلك من إدرار اعبباية 

وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعّددة ". وىكذا تناول ابن خلدون دور  وتكثَت الفوائد، وىو غلط عظيم،
السياسة اؼبالية للدولة وانتقد اإلنفاق اؼبًتف غَت اؼبنتج الذي يؤدي إذل عجز اؼبوازنة العامة وحث على ضرورة 

                                                           

 441، ص 4775ضياء مجيد، الوجيز في اقتصاديات الممكية الخاصة في الفقو اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  1-
 . 022، ص 4732عبد الرحمان ابن خمدون، المقدمة، المكتبة التجارية الكبرى، القاىرة،  2-
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ية يف العصر اغبديث ترشيد اإلنفاق دبا يعود بالنفع على اجملتمع، وبذلك سبق وصفات اؼبؤسسات اؼبالية الدول
عندما أشار إذل االختالالت اؽبيكلّية اليت تنتج عن السياسة اؼبالية غَت الفاعلة، وأوضح أن مشاركة الدولة يف 
النشاط االقتصادي من شأنو أن يضّر برعاياىا ووببط قوى اؼبنافسة ويعّطل آلية السوق ذلك من خالل تدخلها 

الدولة اؼبًتف، ودعا لًتك النشاط االقتصادي للقطاع اػباص وأن هتتم باألسعار وفرض الضرائب لتمويل إنفاق 
 الدولة يف صياغة األطر الّتشريعية والنظم الضريبية العادلة اليت تساىم وربّفز على زيادة اإلنتاجية .

 : الطبيعي االقتصادي الفكر في الدولة دور -
 الزمان عليها أضفى عبارة سياستهم ػبصت وقد .الدولة تدخل دون حرا االقتصادي النشاط بًتك الطبيعيون نادى
 تطابق من سبكن اليت ىي وحدىا السياسة تلك أن ذلك يف وحجتهم ." يبر دعو يعمل دعو " : كبَتة تارىبية شهرة

 الطبيعي للنظام حارس ؾبرد الدولة وأن .القوانُت ىذه تكفلو الذي اػبَت ربقيق إذل بذلك فتؤدي الطبيعية القوانُت
 الداخلي األمن كحفظ ؿبددة ؾباالت ويف االستثناء سبيل على إال األفراد شؤون يف بالتدخل ؽبا يسمح فال

 وفقا عقود من بو يرتبطون ما بتنفيذ التزامهم طريق عن اؼبواطنُت بُت العدالة وربقيق اػباصة اؼبلكية وضباية واػبارجي
 وبناء الطرق وشق السدود كإقامة االقتصادي للنشاط اؼبدعمة الكربى باؼبشروعات والقيام اؼبوضوعة للقوانُت
 والعدل. والصحة التعليم دبهام القيام وكذا التحتية البنية مشاريع من وغَتىا اعبسور
 اؼبؤلفُت لبعض فبالنسبة .الزمن مرور مع ملحوظة تطورات عرفت "يعمل دعو" لعبارة أعطي الذي اؼبفهوم إال أن

 تلقاء من يسَت فالعادل يعمل دعو" :التارل بالشكل العبارة وأكملوا .الفوضى ؼبعٌت مرادفة ببساطة ىي "يعمل دعو"
بطريقة آلية طبيعية الؾبال لتدخل يد الدولة فالنسبة للفيلسوف اؼبؤمن دبذىب التطور : ىربر سبانسَت ،  "نفسو

ا " فكل شيئ يف الطبيعة لو يرى بالعكس يرى بان اجملتمع ىو عبارة عن آلة معقدة على اغبكومة حفض توازهن
 .1قوانُت" وأن مبدأ " دعو يعمل يفرض وجود الدولة اغبارسة

 
 
 

                                                           
1
 F. Cochet , G Henry , M Voisin . Histoire et économie des Société  contemporaines , Tome 1. 2 éme Edition . 

Bréal Montreuil . 1991. P : 87. 
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 ثانيا 7 الفكر االقتصادي الرأسمالي 

 (Mercantilist Schoolالمدرسة التجارية 7 ) -2
ساد مذىب التجاريُت ألكثر من ثالثة قرون وامتّد حىت هناية القرن السابع عشر وىو فكر يقوم أساسا على سيطرة 

 Tomas، إذدعى رواد اؼبدرسة التجارية ومفّكريها أمثال " توماس ىوجتون ) 1الدولة على النشاط االقتصادي 

Hogton 1695 ( وميلسون )  Milson 1623 بإخضاع التجارة اػبارجية لسيطرة كاملة من الدولة. واعتقد )
لذلك فقد أخضعت التجارة اػبارجية إلشرافها  ،ىؤالء اؼبفّكرين أن ىيبة الدولة تتمّثل حبجم رصيدىا من الثروة

الضرييب اؼبباشر ودل تًتك للقطاع اػباص اغبريّة الكافّية للمشاركة يف النشاط االقتصادي. وأثقل كاىلهم بالعبء 
ويف هناية القرن السابع  ،2الذي أخذ دولة التجاريُت تفرضو تدرهبيا لتمويل آلة اغبرب اليت ازدىرت يف ىذا العصر 

عشر ازدادت الفلسفة اؼبعارضة للسلطة الّتحكمّية للفرد والدولة وتنادي مفّكري ذلك العصر يؤيّدىم أصحاب 
قتصادي. إذ أخذت أفكار " جان روسو وفولتَت " دورا رائدا يف رأس اؼبال باغبّد من تدخل الدولة يف الشأن اال

بلورة الفلسفة الفردية، وساد االعتقاد يف حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وبذلك مّهدت ىذه 
3األفكار فضال عن توّجهات أصحاب رأس اؼبال لظهور دولة اؼبذىب اغبر 

. 
 

 ( Classical Economic School 7 دية )المدرسة االقتصادية الّتقلي -1
ما أن ظهرت دولة اؼبذىب اغبر وسيطرت على اغبياة السياسية واالقتصادية حىّت بدأت تنتهج سياسة عدم الّتدخل 

على توفَت األمن والعدالة غبماية حقوق األفراد وتوفَت اػبدمات األساسية. فبّا  يف الشأن االقتصادي. واقتصر دورىا
 ترّتب عليو نشوء ما عرف بالدولة اغبارسة. ترافق ذلك مع انتشار آراء مفّكري ذلك العصر من أمثال آدم ظبيث )

Adam Smith ( وساي ) Sie ( و ريكاردو ) Ricardo . ) 
آلدم ظبيث( وكان نقطة ربّول يف الفكر االقتصادي. وأّدت أفكاره  -ثروة األمم( ظهر كتاب )  5991ويف عام ) 

(  Invisible Handوآخرون إذل تكريس مبدأ عدم تدّخل الدولة يف اإلدارة االقتصادية ذلك أن " اليد اػبفّية " )

                                                           

1- George A.Steiner Govts Role in Economic Life , New York, 1953, pp49-51. 

2- Alvin Hansn, Fiscol Policy qnd Bussness Cyclesm New York, 1941, p 115.. 

3- Bertvand Russel , Histoy of zestern philosophy, London, 1954, p 648. 
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م، إذ أن الفرد من كما أظباىا آدم ظبيث واليت تعتمد على الرشد االقتصادي للفرد كفيلة بتحقيق الصاحل العا
خالل سعيو لتعظيم فائدتو يعّظم فائدة اجملتمع باعتبار أن اجملتمع يبّثل ؾبموعة من األفراد. وبذلك يبكن القول أن 

 1األفكار والّتحليالت اليت بدأت يف بريطانيا يف هناية القرن الثامن عشر قّدمت أساسا علميا ؼببدأ اغبريّة االقتصادية
درسة يقّدمون دالئل وفروض اعتمدت عليها النظرية االقتصادية. إذ اىتّم ساي جبانب وأخذ مفّكري ىذه اؼب

العرض من السلع واػبدمات ذلك يعٍت إطالق حريّة القطاع اػباص يف االقتصاد، وبذلك فإّن العملية اإلنتاجية يف 
ق الطلب عليها دون فائض أو رأي أنصار اؼبدرسة الّتقليدية ال تثَت أي مشكلة اقتصادية، إذ أن عرض السلع ىبل

عجز، وافًتض التقليديون الرشد االقتصادي للفرد والذي يبّثل بوصلة ربّدد اذباىات االستثمار واإلنتاج، وما دام 
أن العرض ىبلق الطلب اؼبساوي فأّن االقتصاد يّتجو دوما وتلقائيا كبو الّتشغيل الكامل. وأن آلية السوق واليت ال 

 نافسة الّتامة كفيلة بإعادة زبصيص اؼبوارد يف صورهتا اؼبثلى .تعمل إاّل يف ظل اؼب
( من خالل نظرية القيمة         Alfred Marshal وتعرضت النظرية التقليدية النتقاد من الفرد مارشال )

(Value Theory  إذ قّدمت ىذه النظرية انتقادا آللية السوق من حيث إخفاقها يف إعادة زبصيص اؼبوارد )
ذلك أن األسعار قد تعجز أن تعكس اؼبنفعة والكلفة اغبديّة االجتماعية اغبقيقّية وأن سلوك  ،أمثل بشكل

 اؼبستهلكُت واؼبنتجُت قد ال يكون يف وضع أمثل.
واستمرت النظرية االقتصادية  ،2وقد دعا مارشال إذل تدّخل الدولة ومن مّث إعادة توزيع الدخل وفق أسس عادلة 

التقليدية خالل القرن التاسع عشر وحىّت بداية اغبرب العاؼبية األوذل، حيث استعان االقتصاد الدورل بآراء مفّكري 
ىذه اؼبدرسة ؼبعاعبة األزمات االقتصادية الدولّية، واليت بدأت هتتز أركاهنا بفعل األحداث الّتارىبية إذ قامت الثورة 

( وبذلك مّهدت إذل تكريس الفكر االقتصادي االشًتاكي يف أجزاء عديدة من 5459ة يف روسيا عام )االشًتاكي
( إذل سبهيد الطريق لعهد 5431-5414العادل. كما أّدى اهنيار السوق الرأظبارل وحدوث الكساد العظيم )

 اقتصادي جديد .
 

                                                           

س ي، الّتدلُل الاكتصادي الكلّي، مطبعت جامعت البصشة،  1  991-991، ص 9191د. عبذ السالم ًاسين ؤلادَس

2- J. Bark herd and J.Miner, Public Expenditure, London, Macmillan, 1971, pp99-100. 
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 1( Keynesion School 7 ) دورة الدولة لدى المدرسة الكنزية -3
بعد اغبرب العاؼبية األوذل بدأ تدخل الدولة يف الشأن االقتصادي يزداد تدرهبيا، من أجل معاعبة ـبّلفات اغبرب 
واليت سبثّلت بازدياد حّدة البطالة والبفاض دخل الفرد. إذ استخدمت السياسة اؼبالية لتحقيق أىداف الدولة 

اؼبالية وتوّسع الدولة يف فرض الضرائب ؼبواجهة النفقات  االقتصادية واالجتماعية، رافق ذلك ازدياد حجم الكميات
 John Mainard ( ظهر كتاب جون ماينرد كينز      )5431االجتماعية ونفقات اإلنشاء والّتعمَت. ويف عام )

Kaynes  ،النظرية العامة يف االستخدام والفائدة والنقود ( واعترب بداية النهاية للفكر االقتصادي التقليدي ( )
 وبذلك قّدمت النظرية أساسا علميا لقبول تدّخل الدولة يف الشأن االقتصادي .

أدى عجز النظرية الكالسيكية على مواجهة مشكالت االقتصادات الشديدة خاصة األزمة اؼبالية العاؼبية     
إذل ظهور ؾبموعة من األفكار االقتصادية تنتقد أفكار الكالسيكيُت 1929الشاملة أي أزمة الكساد العاؼبي لسنة 

جون مينارد كينز "و اؼبناداة بتدخل الدولة ؼبواجهة األزمة، و كان على رأس أصحاب تلك األفكار االقتصادي 
ة عكس الذي أعطى ربليال جديدا للظواىر االقتصادية أال و ىو التحليل الكلي أي الًتكيز على اجملاميع الكلي"

 النظرية الكالسيكية اليت اىتمت فقط دبشكلة سلوك الوحدة االقتصادية 

االعًتاف دبا جاءت بو النظرية الكالسيكية بأن الفرد، و ىو وبقق مصلحتو اػباصة ال يضر "كينز "لقد رفض .
كاف   مصاحل اآلخرين، كما رأى أن تدخل الدولة عند الضرورة لتحقيق التوظيف الكامل عن طريق خلق طلب

 2ؼبعادلة الزيادة يف االنتاج وهتيئة البيئة و الظروف الالزمة لتحقيق التوازن شيء ضروري و الزم.

قيامها نبها نشأة الدولة االشًتاكية و و توافقت التجربة التطبيقية للسياسة الكينزية مع التطورات االقتصادية العاؼبية وأ
لدولة فيو دورا ؿبوريا يف ؾبال التنظيم والتخطيط، و يف ميدان على أساس ىبالف أسس النظام الرأظبارل، و تقوم ا

ومن جهة أخرى قبد الدمار الكبَت .االستثمار و اإلنتاج و االستهالك عن طريق قطاع عام قوي، ىذا من جهة 
بإعادة "اػبفية السوقية "الذي خلفتو اغبرب العاؼبية الثانية، و الذي ال يبكن بأي حال من األحوال أن تتمكن اليد 

                                                           
1
، 2016سنة  07أحمد سبع، المجلة الجزائرٌة للعولمة والسٌاسة االقتصادٌة، مقال لعنوان دور الدولة فً االقتصاد بٌن الضرورة والحدود ، العدد   

 .158-157ص 

2
 .214، ص 2011رفٌق حروش ، االقتصاد السٌاسً ، دار األمة الجزائر،   
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إضافة إذل كل .إعماره و بنائو،  األمر الذي يستدعي تدخال أساسيا من قبل الدولة ضمن خطة للتعمَت و التنمية 
ذلك اكبسار حركة االستعمار وتنامي اؼبد التحريري ؼبعظم البلدان اليت كانت ربت السيطرة االستعمارية و تبنيها 

 1اغبيوي االقتصادي و السياسي على اؼبستوى اػبارجيلسياسات معادية للرأظبالية اليت تآكل ؾباؽبا 

إال أن إسناد دور متعاظم للدولة لتحسُت كفاءة السوق و التخفيف من االكبرافات التوزيعية  وانعكاساهتا .
االجتماعية إضافة إذل اؼبهام الكالسيكية  اليت ظلت سبارسها كاألمن والدفاع و العدالة والتعليم والصحة و احملافظة 

لى قوة العمل، كل ذلك أدى إذل تنامي االختالالت االقتصادية واالجتماعية وعجزت اؼبدرسة الكينزية عن ع
تفسَت اخفاق الدولة يف إعادة التوازنات اؼبطلوبة رغم تدخلها القوي، وفقدت بذلك األفكار االقتصادية الكينزية 

من اؼبدرسة النقدية بزعامة "ميلتون فريدمان" حيث يرى  للدولة فعاليتها التطبيقية و ككفاءهتا اؼبيدانية ولقيت نقدا
أنو دل تتمكن اؼبدرسة الكنزية من معاعبة أزمة التضخم الركودي الذي عانت منو الدول الرأظبالية خالل عقد 

 السبعينيات.

 ( Monetarist School 7 المدرسة النقدية ) -4
( بضرورة اغبّد من تدّخل الدولة  Milton Friedman ) ومن أبرز مفّكريها االقتصادي اؼبشهور ميلتون فريدمان

يف االقتصاد. حيث رأى مفّكرو ىذه اؼبدرسة أن كثَتا من اإلجراءات اغبكومية تعيق النمو االقتصادي، وشّخصوا 
حالة الكساد العظيم اليت سادت الثالثينات من ىذا القرن بسبب سوء اإلدارة االقتصادية للدولة وليس بسبب 

ء القطاع اػباص، ذلك أن القيود على التجارة الدولية والعبء الضرييب والّتدخل يف ربديد األسعار ضعف أدا
واألجور أّدى إذل زبصيص غَت كفؤ للموارد. وعليو فإنو وحسب آراء مفّكري ىذه اؼبدرسة ينبغي اغبّد من تدخل 

يبّثل اؼبشكلة الرئيسية اليت تواجو االقتصاد  الدولة إذا ما أريد ربقيق االستقرار االقتصادي. واعتربوا أن الّتضخم
والذي يعزى إذل زيادة الكميات اؼبصّدرة من النقد، لذا فإن النقديُت حّددوا للدولة مهام رئيسية تتمّثل بالعمل 

 .2على ربقيق توازن اؼبيزانية وااللتزام الصارم دبعّدل ثابت للنمو النقدي 

                                                           
1
ٌة ، الملتقى الدولً حول إقتصادٌات الخوصصة ودور الجدٌد للدولة ، جامعة فرحات عباس صالحً صالح ، دورة الدولة فً الحٌاة االقتصاد  

 .6-5.ص 2004سطٌف ، 

ت والشأسمالُت، جشجمت ًىسف علُان، مشكض الكتب ألاسدوي، عمان،  - 2 ذمان، الحٍش  .14، ص9191مُلتىن فٍش
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 Supply Side Supporter and Rationalالعقالنية )أنصار جانب العرض والّتوقعات  -5

Expectation7 ) 

تعرضت النظرية الكنزية ؼبزيد من االنتقادات، ففي بداية السبعينات ظهر أنصار جانب العرض واعتقد مفّكروا ىذه 
يض كلفة اؼبدرسة أن ربقيق االستقرار االقتصادي والقضاء على البطالة وربقيق االستقرار السعري يتحّقق بتخف

اإلنتاج ) العرض (. ودعوا إذل اغبريّة االقتصادية وخفض العبء الضرييب لزيادة اؼبدّخرات. يف حُت رأى أنصار 
الّتوقعات العقالنية ترك السوق يف مساره الطبيعي، إذ اعتقدوا أن الفرد يستطيع التنبؤ حبركة آلية السوق ودوره يف 

رسة يرون أن إدارة االقتصاد بالسياسات اؼبالية والنقدية ؿبكوم عليها نشاط األعمال. وعليو فإن أنصار ىذه اؼبد
بالفشل. ذلك أن الفرد قد يسلك سلوكا مغايرا ؼبا يتوقّعو اؼبخّططون وبالتارل تبطل اآلثار اإلهبابية اؼبتوقّعة 

 .1للسياسات النقدية واؼبالية 
 (Structurest School 7 المدرسة الهيكلية ) -6

ذه اؼبدرسة وجهة النظر القائلة بأن الّدول النامية وأثناء سعيها لتحسُت أداء اقتصادياهتا نّفذت مباذج تبٌت أنصار ى
تنموية وسياسات اقتصادية كانت مصّممة يف األصل لتعمل وفق ىياكل الدول اؼبتقّدمة. وأن البٌت اؽبيكلية فيها 

ى إذل تعّمق التشوىات واالختالالت يف بنياهنا غَت قادرة على استيعاب وتطويع ىذه السياسات. األمر الذي أدّ 
االقتصادي. وعلى ضوء ذلك فإن أنصار ىذه اؼبدرسة يرون ضرورة إحداث تغَّتات ىيكلية يف الناتج وتوزيعو 

. ومع الزمن أخذت  2القطاعي للتشغيل وتغَتات ىيكلية ومؤسسية يف ىيكل الطلب ومتغَّتات التنمية البشرية 
( Kinelbergerور عندما سادت وتبلورت آراء عدد من االقتصاديُت أمثال )ىذه األفكار بالتط

إذ أّكد أنصار ىذه اؼبدرسة على أن  ،3( لتشّكل أساسا علميا ؼبا عرف باؼبدرسة اؽبيكلية اعبديدة Hirshmanو)
الّتشوىات واالختالالت االقتصادية يف البلدان النامية مصدرىا ضعف البٌت اؼبؤسسية ومبط وخصوصية البيئة 
االقتصادية يف ىذه البلدان. وأن ؿبدودية مرونة اإلخالل بُت عوامل اإلنتاج واؼبنتجات السلعية قد أّدت إذل إخفاق 

صار ىذه اؼبدرسة أجازوا تدخل الدولة لتوجيو اؼبوارد إذ آلية السوق يف زبصيص اؼبوارد بشكل كفؤ، وبذلك فإّن أن
                                                           

 .اس الذولُت لليشش والتىصَع، مصشسوبشث كاسسىن، " مارا ٌعشف الاكتصادًىن عً التسعُىاث وما بعذها، جشجمت د.داهُال سصق، الذ - 1

2- Walter, dams and Gregorchow, Economic Perspectives, Vol.1,1979, p228-230 

ذ مً الّتىضُذ خىل آساء اإلاذسست الهُكلُت ًىظش :  وإلاٍض

3 - H.B Chenery, Structural Change and Devolopment Policy, World Bank Rescarch Publication Washington, 1979, p108. 
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ما أخفقت آلية السوق يف زبصيصها بصورهتا اؼبثلى وفقا ألولويات اجملتمع ورغباتو، وإحداث تغَّتات ىيكلّية 
 .1ومؤسسّية يف اقتصادياهتا 

 

 ثالثا 7 الفكر االقتصادي االشتراكي 

ثَت من الدول اليت تبّنت اؼبنهج االشًتاكي، وىو فكر يقوم أساسا تطور دور الدولة يف النشاط االقتصادي يف ك
على سبّلك الدولة لوسائل اإلنتاج. فالّتخطيط يف ظل االشًتاكية يتمّيز بتعبئة شاملة لكافة اؼبوارد اإلنتاجية إذ يعترب 

إّن اؼبوارد يتم توجيهها . ويف ظل مركزية الّتخطيط ف2الوسيلة إلحداث التنمية الشاملة يف اجملتمعات االشًتاكية 
لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية بفعل القرارات اؼبلزمة بقّوة الدولة، كما وال ينكر على النهج االشًتاكي 
مسانبتو الفاعلة يف ربقيق الكثَت من النجاح يف زيادة اإلنتاج ورفع مستوى اؼبعيشة يف دول اؼبنظومة االشًتاكية. 

كية الكثَت من الدول النامية يف بداية عهود استقالؽبا، إذ أن التخطيط اؼبركزي والدور وقد أفادت التجربة االشًتا 
الفاعل للدولة ساىم يف سبتُت البنيان االقتصادي واالجتماعي يف ىذه البلدان، فضال على أ، التخطيط اؼبركزي ىو 

ما آلت إليو التجربة االشًتاكية يف يف األصل نتاج لثورة اجتماعية وسياسية تسعى إذل ربقيق أىداف اجملتمع وأن 
االرّباد السوفييت سابقا ليس فشال للنظرية والفكر االشًتاكي االقتصادي بقدر، ما ىو إاّل نتاج لتعثّر وسائل 

 .3التخطيط عن مسايرة تطور ىذا الفكر 
دى التباين الذي يف ضوء ما تقّدم ومن خالل استعراض تطور دور الدولة يف أدبيات الفكر االقتصادي، اّتضح م

شهدتو النظرية االقتصادية من الناحية التطبيقية، إذ أن األحداث واألزمات االقتصادية أثبتت أن ىذه النظرية 
وبالرغم من تطورىا دل ذبد التطبيق اغبقيقي الدقيق يف أي مرحلة من مراحل تطورىا. وقد رافق تطور الفكر 

لواقعي والفلسفي ويف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، االقتصادي تطور لدور الدولة على النطاقُت ا
حيث كان لألزمات االقتصادية الدور الرئيس يف ربديد مبط العالقة بُت الدولة والّتحليل االقتصادي. ففي بداية 

                                                           

ف الهُكلي ف - 1 ُّ ت والتجاسب (، هذوة جلُُم بشامج ؤلاصالح والتك ف والتغّير الهُكلي ) الىظٍش ُّ ي سالم جىفُم الىجفي، " الفلش وسُاساث التك

 .5-1ص -، ص9119ِت الحكمت، بغذاد، البلذان العشبُت، ب

ت وججاسب التخطُط الاكتصادي، داس الكتب للطباعت واليشش، جامعت اإلاىصل،  -2 ، ص 9111عبذ الغفىس خسً كىعان اإلاعماسي، هظٍش

819-811. 

 .15، ص 9111د. خاصم البُالوي، دوس الذولت الاكتصادي، داس الششوق، اللاهشة،  3
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الركود الثمانينات وعندما ساد اقتصاديات العادل الظاىرة اليت صبعت بُت مبطُت من األزمات االقتصادية )
الّتضخمي( ربّولت بعمق آراء العديد من اقتصادي العادل كبو العودة إذل أصول النظرية االقتصادية ومّهدت آرائهم 

( األمر الذي ترّتب عليو إعادة صياغة New-Claasicalist لبلورة فكر ما عرف باؼبدرسة الكالسيكية اعبديدة )
تصادي وقد تعّلق األمر بالدول النامية فقد ساد االعتقاد دبسؤولية شكل العالقة ما بُت دور الدولة والّتحليل االق

الدولة عن إخفاق اقتصادىا الوطٍت يف ربقيق ؾبتمع الرفاه، وأن االختالالت اؽبيكلية يف اقتصادىا ىي نتاج 
الذي  لضعف أداء وكفاءة سياسات اقتصادىا الكلي وخصوصا السياستُت اؼبالية والنقدية، وبالتارل تعّزز الرأي

ينادي باغبّد من دور الدولة والّتوجو كبو ليربالية السوق اليت سوف تعيد زبصيص اؼبوارد وفقا إلطار تكاليف الفرصة 
 البديلة .

ويف الوقت الذي واكبت البٌت االرتكازية والسياسات االقتصادية يف الدول اؼبتقّدمة تطور الفكر االقتصادي إذل حّد 
ت النامية بقيت بعيدة من الناحية التطبيقية عن األصول اليت قامت عليها النظرية ما. فإّن ىياكل االقتصاديا

االقتصادية يف أغلب مراحل تطورىا وقد يكون من اإلنصاف القول أن دور الدولة العربية تطور يف نطلقو الواقعي 
ّلف تطور الدولة يف . وبذلك زب1يف ظل سيادة مضامُت بَتوقراطية ربكمها ظروف وتوّجهات أي حكومة قد تأيت 

نطاقها الفلسفي وغيبت مضامُت )فلسفة الدولة( ودورىا يف ذبذير العمل اؼبؤسسي الذي يتبٌت القطاعُت العام 
واػباص على حد السواء. وقد تبنت أغلب البلدان العربية بعد استقالؽبا األيدلوجية االشًتاكية لتصبح بذلك 

وقد يكون من اؼبمكن اعتبار ذلك بداية تطبيق بعض مالمح  2قتصادي الدولة ىي اؼبسيطرة فعال على النشاط اال
تطور النظرية االقتصادية يف إحدى جوانبها، إذ اعتمدت سياسة التخطيط اؼبركزي وسّخرت األسعار لتوجيو اؼبوارد 

                                                           

عّذ م -1 بر، َو ً أبشص العلماء الزًً دسسىا البيروكشاطُت ماًلي " إن الجهاص آلالي للبيروكشاطُت اإلاكتملت الىمى ًلاسن كتب ماكس ٍو

ذ ال بلاء بتىظُماث أخشي جماما كما جفعل آلالت مع طشق ؤلاهتاج ألاخشي غير اإلاُكاهُكُت. والبيروكشاطُت مثل آلاالث باهضت التكالُف إرا أٍس

 
ّ
ذ مً عليها بفاعلُت وهي عشضت للتىك ف إرا أهملت أو أس يء استخذامها ولكنها كادسة إرا أخسً استخذامها على أن جكىن فّعالت ". إلاٍض

بر ًمكً الشجىع إلى :   الّتىضُذ خىل آساء ٍو

جىن دوهاهى، كشاس التدىل إلى اللطاع الخاص، غاًاث عامت ووسائل خاصت، جشجمت مدمذ مصطفى غىُم، الجمعُت العامت ليشش اإلاعشفت 

 .71، اللاهشة، ص 9191ثلافت العاإلاُت، وال

لُا، جشجمت سعذ الشخمي، داس الحذاثت لليشش، بيروث،  - 2 خ الاكتصادي للششق الىسط وشمال إفٍش ، ص 9195شاسل عِسىي، التاٍس

894. 
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واليت قد ال تتقاطع مع أىداف اجملتمع. يف حُت اعتمدت بلدان  1لتحقيق أىداف الدولة االجتماعية واالقتصادية 
عربية أخرى على نظام السوق لتسيَت بعض األنشطة االقتصادية والتخطيط اؼبركزي يف بعضها اآلخر وفق نظام 
اقتصادي عرف باالقتصاد اؼبختلط نّبش فيو الدور االقتصادي للقطاع اػباص. وىكذا يّتضح أن البلدان العربية 

تبعت هنجا اقتصاديا دل يواكب مضامُت تطور الفكر االقتصادي نتيجة لتخلف فلسفة الدولة القطرية، فقد أّدى أ
تدخلها إذل تعطيل آلية نظامي السوق والتخطيط اؼبركزي، وبالتارل ذبّذرت التشوىات واالختالالت يف البنيان 

 االقتصادي.
ب مساعدة اؼبؤسسات اؼبالية الدولية اليت أخضعتها لشروط ويف ضوء ذلك عبأت العديد من البلدان العربية لطل

. فضال عن الّتأثَت الذي 2ووصفات تتناقض مع مواقفها اليت سادت يف الستينات والسبعينات من القرن اؼباضي 
ّد تركو الّتحول االقتصادي لدول اؼبنظومة االشًتاكية، والذي أّدى إذل تقوية وتعزيز توّجهات ىذه اؼبؤسسات كبو اغب

من دور الدولة دبزيد من ليربالية السوق. وبذلك دخلت العديد من البلدان العربية مرحلة جديدة من تارىبها 
االقتصادي من خالل تنفيذ سياسات تكييف وتغيَت ىيكلي ؼبعاعبة االختالالت االقتصادية. وقد تساىم أصول 

ي يف بلورة دور جديد للدولة يتالءم مع مبط جذور الّتوجهات اعبديدة يف الفكر االقتصادي العريب واإلسالم
وخصوصية ىياكلها االقتصادية. إذ أن السَت باذباه تطور الفكر االقتصادي حالة صحّية ال يعيبها تغَّت وتكّيف 

 عن ىذه الصورة االستشرافية بقولو : 3الّتوجهات االقتصادية الوطنية، وقد عرّب جون كينث جالربيث 
ية ىي نتاج ؿبكم للزمان واؼبكان ومن اؼبستحيل رؤيتها دبعزل عن العادل الذي تقوم بتفسَته، " إن األفكار االقتصاد

وىذا العادل يف تغَّت مستمر لذلك هبب أن تتغَّت األفكار االقتصادية باستمرار، فالكساد العظيم واغبروب وظهور 
يف إحداث ثورة يف اغبياة االقتصادية  دولة الرفاىية ودور الدولة اعبديد وظهور دولة االشًتاكية كل ذلك ساىم

. وبذلك يبكن القول أن النظرية االقتصادية 4مثلما تغَّتت مادة اؼبوضوع دون أن يتغَّت اؼبوضوع حبكم الضرورة 

                                                           

 .17-99، ص 9111سالم جىفُم الىجفي، إشكالُت الضساعت العشبُت، سؤٍت اكتصادًت معاصشة، مشكض دساساث الىخذة العشبُت، بيروث،  - 1

ت دوس الذولت الاكتصادي في الذول الىامُت ختى بذاًت الثماهِىاث مً هزا  2 اهتهجت اإلاؤسساث اإلاالُت الذولُت سُاساث ساهمت في جلٍى

اث اللشوض واإلاساعذاث لخذمت هزه التىجهاث في الىكت الزي خّشم فُه اللطاع الخاص في هزه الذول مً اللشن واستمش سُاس

 الاستفادة مً التسهُالث واإلاساعذاث التي جلّذمها هزه اإلاؤسساث .

3 - John Kanneth Galbraith, Economic in prospective Boston, Honghton Mifflin, 1987, p.1-2. 

 .141-149سىن، مصذس سابم، ص سوبشث كاس  4
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تعّززت قدرهتا على التكّيف مع الظروف اؼبتغَّتة كوهنا حصيلة تطور اقتصادي واجتماعي وقد وبتوي االقتصاد 
 1مشًتكة ألفضل ما ورد يف التاريخ االقتصادي من أفكار ." الكلي اعبديد قواسم

 المطلة الثانً: مزاحل تطىر دور الذولة فً النشاط االقتصادي:

دل يعد اعبدل حول أنبية تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية قائما فقط ساد االتفاق بشكل عام، حول       
من إخالف يف وجهة النظر حول درجة ىذا التدخل، إذ يعتقد ضرورة قيام الدولة بدورىا يف االقتصاد بالرغم 

البعض بضرورة ؿبدودية ىذا التدخل ويعتقد البعض اآلخر بأن تدخل الدولة ال ينبغي أن يكون ؿبدودا وال ينبغي 
 أن يقتصر على وجو من وجوه اغبياة االقتصادية.

مر موضوع تدخل الدولة ودورىا يف اغبياة االقتصادية بعدة مراحل ـبتلفة، ىبتلف فيها حجم ىذا الدور وإرتبط 
 حبجم مالية الدولة عرب اؼبراحل التارىبية اؼبختلفة واليت سوف نتعرض ؽبا يف ىذا اؼبطلب كما يلي:

 أوال:  الدولة الحارسة 

جدل قائم بُت االقتصاديُت فعند مطلع القرن اػبامس عشر ظهر فكر ال طاؼبا كان دور الدولة يف االقتصاد موضع 
التجاريُت وذلك بعد أزمة ارتفاع األسعار يف الدول األوروبية بسبب زيادة تدفق اؼبعادن الثمينة إذل اقتصاديات تلك 

ب على ربقيق الدول فبا جعلها تعطي أنبية بالغة لتوازن موازين مدفوعات ىا ولذلك كان اىتمام التجاريُت منص
 .2فائض يف اإلنتاج هبدف التصدير، األمر الذي جعلهم ينادونا بأنبية النشاط التصديري

ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى األمر الذي جعل ىؤالء التجاريُت ينادون 
من دولة ألخرى، غَت أنو خالل ىذه  بتدخل الدولة لتنظيم اغبياة االقتصادية وقد اختلفت صور تدخل الدولة

الفًتة ساد مفهوم الدولة اغبارسة يف ظل أفكار النظرية الكالسيكية واليت عرب عنها كل من آدم ظبيث ودافيد 
 3ريكاردو، كان ىذا  اإلذباه الراسخ يرى:

                                                           

دور الدولة والقطاع اػباص يف النشاط االقتصادي يف ضوء برامج التكييف اؽبيكلي يف  اضبد طحيطر سلمان مبارك اؼبشاقبة، - 1
 .14 -5ص صبتصرف ،.جامعة اؼبوصل،العراق 2000اطروحة دكتورة  أقطار عربية ـبتارة

، ةمسعود، السٌاسة المالٌة ودورها فً تحقٌق التوازن االقتصادي، أطروحة الدكتوراه فً العلوم االقتصادٌ دراوسً -2

 .36 .ص2006-2005جامعة الجزائر، 

  :http:/www.ahemar.org/debat/show.art.asp, 25/03/2008 , 11:23وثٌقة الكترونٌة من موقع -2
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تدخلها يف آليات  ضرورة ربجيم دور الدولة االقتصادي مطالبُت بإبعادىا عن ؾباالت اإلنتاج والتجارة وعدم -5
 السوق.

إن ينحصر دورىا يف ؾبال ضباية األمن الداخلي واػبارجي ومراعاة تطبيق القوانُت والقيام ببعض األشغال  -1
 العامة اليت يقوم هبا القطاع اػباص.

بُت مبدأ اغبرية االقتصادية وكان ربت الشعار الشهَت" دعو يعمل أتركو يبر"  حيث اعتقدوا أن ىناك توافقا  -3
اؼبصلحة العامة واؼبصلحة اػباصة وأن الفرد حينما يسعى لتحقيق مصلحتو اػباصة فإنو وبقق دون أن يشعر 

 مصلحة اعبماعة حيث يقول آدم ظبيث أن ىناك يد خفية ربقق ىذا التوافق.
قتصادي العام، اإليبان اؼبطلق بكفاءة السوق وفعاليتو يف أن وبقق التخصص األمثل للموارد وربقيق التوازن اال -9

والوصول إذل االستخدام التام نظرا العتقادىم بعدم حدوث أزمات اقتصادية ألن السوق فاعل قوي يف تصحيح 
أية إختالالت أو أوضاع خاطئة، فالبطالة اعبزئية أو الركود سوف يتالشى تدرهبيا بصورة تلقائية عندما تعمل 

يت ست ساي إن كل عرض ىبلق الطلب اؼبساوي لو، إذن آليات العرض والطلب حبرية تامة، حيث يقول جان با
ال ؾبال وال ضرورة للتدخل اغبكومي لتحقيق التوازن االقتصادي العام أو للوصول غبالة التوظيف الكامل ... فتلك 

 أمور تتحقق من تلقاء نفسها من خالل إحًتام مبادئ اغبرية االقتصادية واؼبنافسة الكاملة.
دول يف النشاط االقتصادي وأن اؼبالية العامة هبب أن تكون ؿبايدة أي ال هتدف ال جدوى من تدخل ال -5

للتأثَت يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية أو لتغيَت اؼبراكز بالنسبة لألفراد والطبقات يف اجملتمع، وليس ىناك أي 
ربقيق االستخدام الكامل فالسوق دور ؽبا يف ربقيق التوازن االقتصادي العام أو يف التخصيص األمثل للموارد أو 

 وحده كفيل بتحقيق ذلك.
إن اإليرادات العامة اليت ذبنيها الدولة من الضرائب هبب أن تستهدف تغطية النفقات العامة فحسب وىي  -1

النفقات اليت هبب أن تكون يف أضيق اغبدود ألن التوسع يف النفقات ومن مث توسع يف فرض الضرائب من شأنو 
  إنقاص االدخار واإلضرار حبوافز العمل واإلنتاج .أن يؤدي إذل
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 ثانيا: الدولة املتدخلة

لعبت الدولة أدوارا مهمة يف مرحلة الرأظبالية اؼبنافسة اغبرة تتعدى ؾبرد وظائف الدولة اغبارسة وذلك يف دعم  
 1وتقوية اجملتمع اعبديد للرأظبالية الصناعية وسبثلت يف:

ثورة الصناعية يف بريطانيا دون سياسة اغبماية اليت طبقتها الدولة لدعم الصناعات دل يكن فبكنا أن تنجح ال -5
 الناشئة من اؼبنافسة األجنبية.  

الدور الذي لعبتو اغبكومات يف توفَت الطعام الرخيص للعمال حق تنخفض األجور وتزيد األرباح الرأظباليُت  -1
اد الغذائية بدون رسوم صبركية فبا أدى إذل إسقاط قوانُت الغالل وقدرهتم على الًتاكم وذلك بالسماح باستَتاد اؼبو 

 .5855يف بريطانيا عام 
تدخلت الدولة من خالل القوانُت واللوائح لدعم وترسيخ العالقات االجتماعية اعبديدة اليت خلقها النظام  -3

العالقة اليت تنشأ بُت صاحب العمل الرأظبارل كحرية التعاقد وحرية العمل، اإلنتاج والتجارة وعدم التدخل يف 
والعمال من حيث ربديد وقت العمل ومقدار األجر ومنع العمال من االحتجاج أو اإلضراب أو التنظيم للدفاع 

 عن مصاغبهم .
كما عملت الدولة على تأمُت اغبصول على اؼبواد اػبام واؼبواد الغذائية من اػبارج وفتح األسواق األجنبية   -9

ُت ؾباالت االستثمار اؼبربح عرب البحار من خالل اعبيوش الغازية وفرض السيطرة االستعمارية على كثَت بالقوة وتأم
% من 41اختلت الدول الرأظبالية  5411من البالد الواقعة يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث يف عام 

 % من آسيا.51% من اؽبند الغربية، 44مساحة إفريقيا، 
ولة بدور كبَت يف تأمُت قواعد لعبة نظام الذىب لتحقيق االستقرار النقدي وتثبيت أسعار الصرف قامت الد -5

وتأمُت تسوية عالقات اؼبديونية والدانية يف اؼبعامالت اػبارجية على أسس يقينية وشبو ثابتة وىو ما كان وثيق 
 الصلة بنمو التجارة الدولية آنذاك.

واالجتماعية أصبح من الضروري التخلي عن فكرة الدولة اغبارسة وظهر مفهوم  فبتطور األوضاع االقتصادية      
عندىا بدأ االقتصاديون يشككون يف  5414الدولة اؼبتدخلة خاصة عند حدوث مشكلة الكساد العاؼبي الكبَت 

كالسيك صحة النظرية الكالسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة توازهنا بطريقة آلية كما كان يدعي ال
                                                           

  :   http:/www.ahewar.org/debat/show.art.asp, 25/03/2008, 11:23وثٌقة الكترونٌة من موقع1-



 ودور الدولة األوضاع االقتصادٌة فً العالم والدول النامٌة قبل التصحٌح االقتصادي           الفصل األول  

 

 

38 

 

عندىا ظهرت أفكار النظرية الكنيزية  خالل الثالثينات من القرن اؼباضي وكانت معاكسة سباما ألفكار الكالسيك 
 . 1التقليديُت اليت رظبت السياسات اغبكومية الواجبة اإلتباع للخروج من األزمة

ريقة إقامة بعض اؼبشاريع العامة لقد قامت النظرية الكنيزية على ضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي عن ط
لتحريك النشاط االقتصادي من الركود ويتم ذلك من خالل اإلنفاق باعتباره اؼبضخة اليت تنشط الدورة الدموية 
للنشاط االقتصادي العام، ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية تدخلت اغبكومة األمريكية بواسطة زيادة اإلنفاق العام 

من اإلنفاق الفردي وبالتارل زيادة الفائض واؼبخزون من السلع الراكدة، وأما يف إقبلًتا فإهنا لكي زبلق دفعة قوية 
قامت بتخفيض سعر صرف عملتها لكي تزيد من الطلب اػبارجي على صادراهتا وتقلل من الواردات إليها وبذلك 

ة إذل غَت ذلك من اغبلول اليت زبفض من تيار التدفق النقدي اػبارجي وترفع من حجم التدفقات النقدية الداخل
أتبعتها الدول وقد ظهر أثناء ىذه الفًتة نظام التوزيع بالبطاقات واإلشراف اؼبباشر على زبصيص اؼبوارد االقتصادية، 
وقد ترتب على ذلك أن وظيفة الدولة تغَتت حيث أصبح ؽبا دورا متزايدا يف النشاط االقتصادي واالجتماعي 

لتقليدية للدولة اليت كانت موجودة مثل األمن واغبماية والعدالة  وإقامة اؼبرافق العامة فإن باإلضافة إذل الوظائف ا
اؼببدأ السائد يف ؾبال اؼبالية العامة للدولة ىو التخلي عن اغبياد اؼبارل وإحالل ؿبلو اؼبالية الوظيفية والذي يقرر 

عام أكرب من اإليرادات العامة، إن ىدف السياسة  بتحديد اإلنفاق العام اؼبطلوب أوال وال مانع أن يتحدد إنفاق
 اؼبالية والنظام اؼبارل ىو إحداث التوازن اؼبارل وأيضا إحداث التوازن االقتصادي واالجتماعي.

 ثالثا: الدولة املنتجة

دة تقسيم إن اندالع اغبرب العاؼبية األوذل اليت كانت ؿبايدة شاىدت صراعا قويا بُت الدول الرأظبالية الكربى إلعا 
اؼبستعمرات ومناطق النفوذ واألسواق اػبارجية، كان يف حد ذاتو تأكيدا واضحا على عدم حياد اؼبالية العامة وعلى 
ضخامة حجم تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية خاصة عند االستعدادات الضخمة ؽبذه اغبرب وما تطلبتو من 

الداخلية غَت أن ىذه الوسائل سرعان ما استنفذت  إنفاق عن طريق زيادة الضرائب وعقد القروض العامة
إمكانياهتا يف تعبئة اؼبوارد احمللية ودل يبقى أمام الدولة إال أن تلجأ إذل التمويل التضخمي وخصوصا حينما اندلعت 

 2اغبرب وأن تتعايش مع ذبربة التمويل بالعجز وعدم توازن اؼبيزانية العامة للدولة.
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القتصاد االشًتاكي حيث أرتبط دور الدولة باإلحالل ؿبل قوى السوق وعندىا بدأ وبعد اغبرب سادت مبادئ ا
ينتشر مفهوم الدولة اؼبنتجة أو االشًتاكية، األمر الذي دعم انتشار أسلوب التخطيط اؼبركزي على الصعيدين 

ديثة االستقالل واليت العملي واألكاديبي وكان من بُت الدول اليت تنبت ىذا االذباه عدد من دول العادل الثالث ح
تتطلع لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واالرتقاء بأنظمتها ومؤسساهتا ويف ظل ىذه اإليديولوجيات اقتنعت 
ىذه البلدان بأنو ال يبكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من جانب الدولة وقد ترتب على ذلك ؾبموعة من 

 :1النتائج من أنبها
لة تغَتت حيث أصبحت ؽبا السيطرة الكاملة على النشاط االقتصادي واالجتماعي يف الكثَت أن وظيفة الدو  -5

 من اجملتمعات واختفى يف ىذا النموذج النشاط الفردي إذل حد كبَت. 
إن اؼببدأ السائد يف اؼبالية العامة للدولة ىو الربط الكامل بُت التخطيط اؼبارل للدولة والتخطيط االقتصادي  -1

وأصبح النشاط اؼبارل للدولة جزءا ال يتجزأ من نشاطاهتا االقتصادية ومن مث أصبح علم اؼبالية العامة جزءا  الشامل
 من االقتصاد السياسي لالشًتاكية .

إن ىدف السياسة اؼبالية والنظام اؼبارل ىو ؿباولة لتحقيق عدد من األىداف وربقيق التوافق بينهم وىي ىدف  -3
 واالقتصادي واالجتماعي وأخَتا ىدف التوازن العام. إحداث التوازن اؼبارل

 حكومة الحد ألادنى:  :رابعا

سعت البلدان النامية بعد حصوؽبا على استقالؽبا السياسي يف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية إذل ربقيق التنمية، إال 
البنك الدورل وصندوق النقد أن معظم ىذه البلدان أخفقت يف ذلك ومنذ السبعينات من القرن اؼباضي لعب 

 :2الدورل دورا ىاما وأساسيا يف مسَتة تلك البلدان االقتصادية والسياسية وكان اؼبوقف على النحو التارل
ذبميع فائض كبَت من األموال يف خزائن الدول الصناعية الغنية واؼبؤسسات اؼبالية الدولية خاصة بعد تصحيح  -5

تش عن ؾباالت جديدة لالستثمار وجدىا يف مشروعات التنمية الفاشلة يف أسعار النفط وكان ىذا الفائض يف
 البلدان النامية فأغرقها بالديون اليت عجزت عن تسديدىا أو دفع أقساطها وفوائدىا.

 زيادة حاجة البلدان اليت وقعت يف القروض اػبارجية إذل اؼبزيد من القروض. -1
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الدورل حبل ىذا اإلشكال بأن تقوم البلدان النامية اؼبدينة بإجراء تقدم كل من البنك الدورل وصندوق النقد  -3
إصالحات اقتصادية تقودىا إذل اقتصاد السوق وتضع إدارة اقتصادىا ربت وصاية البنك والصندوق الدوليُت 

 وبذلك ربصل على شهادة حسن سلوك توؽبا إذل جدولة ديوهنا واغبصول على ديون جديدة .
شهد العادل تغَتات فكرية وسياسية واقتصادية واسعة إثر اؼبشاكل اليت تعرض ؽبا اقتصاديات  عند السبعينات       

الدول اليت أخذت دببدأ االقتصاد االشًتاكي مثل التضخم والبطالة واؼبديونية اػبارجية ... اخل من سياسات ىذا 
ل الكبَت الذي تعرضت لو دول أوروبا النظام ولقد أعتمد اؼبعارضون على الواقع الذي آلة إليو تلك الدول كالفش

الشرقية واإلرباد السوفييت وغَتىا من الدول اليت توسعت يف النشاط العام وظهور فعالية التحول من القطاع العام 
 .1عندما طبقتها إقبلًتا 5494إذل القطاع اػباص فيما يسمى باػبصخصة اليت انتشرت يف سنة 

ارد االقتصادية ىو أمرا ىاما وضروريا غبسن استخدام اؼبوارد وتنميتها وتوفَت فإن كان موضع سيطرة الدولة على اؼبو 
العدالة واالستقرار فليس ذلك يعٍت أن تقوم الدولة بإدارة العالقات االقتصادية والتدخل اؼبستمر بشكل مباشر وإمبا 

وأن تكون للدولة قدرة على منع أي قيامها بتنظيم إدارة اؼبوارد االقتصادية يف اذباه عام متناسق مع أىداف الدولة 
اكبراف من شأنو أن يهدد مصاحل اجملتمع غَت أن ىناك ؾباالت يفًتض على الدولة أن تقوم هبا من أجل ربقيق 

 :2الكفاءة االقتصادية منها
 توفَت السلع العامة اليت ال يبكن أن ينتجها القطاع اػباص لضعف مردوديتها اؼبالية. -5
اج وأن تكون متوافرة يف السوق ولكن بنسب غَت مثلى نتيجة للوافرات أو اآلثار اعبانبية تصحيح حجم اإلنت -1

اؼبصاحبة اليت يستوجب تدخل الدول لتصحيح  الكمية اؼبعروضة بفرض الضرائب يف حالة الوفرات اؼبالية وتقدًن 
ية وعلى رأسها الواليات اؼبتحدة الدعم يف حالة الوفرات اؼبوجبة ويف الوقت اغباضر فإن القوى الرأظبالية العاؼب

األمريكية تطالب دول العادل باالنطواء ربت عباءة العوؼبة والقبول دبا مت اتفاق عليو من قبل اغبكومة األمريكية 
وصندوق النقد الدورل والبنك الدورل فيما دعمي "توافق واشنطن" وىو برنامج ربول كبو اقتصاد السوق وفقا ؼبا 

ية يف أواخر الثمانينات ومت تعميمها على الدول النامية الساعية إذل إرضاء واشنطن واؼبؤسسات قدم للدول االشًتاك
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الدولية خاصة تلك الغارقة يف الديون وبنص على تقليص دور الدولة االقتصادي وصوال إذل ما يدعى "حكومة 
 اغبد األدىن".

ينة برنامج اإلصالح االقتصادي التثبيت اؽبيكلي وجوىر فالليربالية االقتصادية اعبديدة إذ تبدأ بتطبيق البلدان اؼبد
ىذا الربنامج التحول كبو اقتصاد السوق اؼبتمثل باػبصخصة وانسحاب الدولة من الشأن االقتصادي وتقليص 

 .1وظائفها إذل اغبد األدىن وبالتارل التحاق ىذه الدولة دبا يدعى قطار العوؼبة
ري البنك الدورل ينادي بإعادة االعتبار لدور الدولة وخاصة وأن الليربالية  يف حُت قبد جوزيف سبتفلنًت كَت مستشا

اعبديدة دل تكن وباال على البلدان النامية فقط بل إن الدول الرأظبالية الكربى عانت منها أيضا ففي الواليات 
الية كربى مثل فضيحة اؼبتحدة أدت السياسات االقتصادية للمحافظُت اعبدد إذل بروز ظواىر وفضائح واكبرافات م

شركة " أنرون" للطاقة واؼبمارسات اليت رافقت عمليات خصخصة السكك اغبديدية يف بريطانيا وشبكات الكهرباء 
يف كاليفورنيا  األمر الذي جعل الكاتب األمريكي من أصل ياباين " فوكوياما" صاحب نظرية " هناية التاريخ " 

تعيشها الليربالية االقتصادية اعبديدة بعد اهنيار اإلرباد السوفييت حيث  الذي عرب عن مشاعر االنتصار اليت كانت
أعترب أن الرأظبالية وصلت مبتغاىا وأهنا النظام الوحيد القابل للحياة يف ىذا العادل ىا ىو يكتب عن دور الواليات 

خوف الشعب األمريكي اؼبتحدة يف مفًتق الطرق "القوة والسياسات ومواريث...اعبدد" منعكس قلق واالنزعاج و 
 .2ولببة اؼبثقفُت الذين يتساءلون عما سيؤدي إليو سياسة احملافظُت اعبدد لليربالية اؼبتطرفة 

 المطلة الثالث: ماهٍة الذولة و أدوات تذخلها فً النشاط االقتصادي:

ال يتوقف عند هو ف ، يف النشاط االقتصادي ال يبكن ذباىلو ىافإن دور مضمون الدولة، مهما اختلفت طبيعة 
وظائفها التقليدية ودل يعد يقتصر على توفَت اػبدمات اليت سبتنع اؼبشروعات اػباصة عن تقديبها عبمهور اؼبواطنُت 

 متد إذل تدخل يف النشاط االقتصادي.ا بل
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 ماهية الدولة : -أوال

وال التفرقة بُت ىذه إن مفهوم الدولة واسع النطاق ىبتلف باختالف وجهات النظر ولفهم ىذا اؼبفهوم هبب أ 
 :1اؼبفردات

اجملتمع: ىو ؾبموعة إنسانية تعيش يف إقليم معُت تقوم بينها عالقات متبادلة تدور حول العمل على أساس  -5
التعاون وتقسيم العمل، فاجملتمع ال يتمثل يف ؾبموعة األفراد فقط وإمبا كذلك يف ؾبموع العالقات اليت تقوم بينهم 

 منهم اذباه اآلخر.واليت ربدد موقف كل 
الدولة: فهي التنظيم الذي وبدد العالقة بُت الفئات أو الطبقات االجتماعية اغباكمة والطبقات االجتماعية  -1

احملكومة، وىو التنظيم ظهر مع بداية التناقص بُت اؼبصلحة اػباصة واؼبصلحة العامة متضمنا تركيب الدولة 
 ووظائفها.

وي الذي يبارس وظائف الدولة يف ؾبتمع معُت ؿبدد تارىبيا يف فًتة معينة ومن اغبكومة :فهي احملسوس العض -3
 مث فهي تتمثل يف السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية .

 الدولة مصطلح سياسي لو عدة معاين فمنهم من يعرف الدولة على أهنا:
 2سلطة منظمة"" ناتج اجتماعي ظهر من خالل عملية ربول اجملتمع إذل ؾبتمع سياسي ذي 

 فحسب ىذا التعريف فالدولة ىي وليدة اجملتمع ناذبة من ظاىرة ربول إذل النظام السياسي ؿبكم.
 3"فمنهم من يعرفها على أهنا "ىي ىيئة حكومية ربكم تنظيم وطن يف إطار تشريعي وىي ؿبدودة حبدود

ىذا التعريف فالدولة ىي عبارة من وطن لو ىيئة حكومية ربكمو وفقا لتشريعات تنظيمية يف إطار  وحسب
 حدوده.

ومنهم من يرى الدولة أهنا ىي:" أمة ؽبا شعب وإقليم خاص هبا كما أن معٌت الدولة يبثل أيضا ؾبموعة السلطات 
 4العمومية ".

 ا وإقليما وىي السلطات العمومية اليت تنظمها.وفقا ؽبذا التعريف فالدولة ىي األمة دبا فيها شعب
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يبكن أن نقدم التعريف التارل للدولة:" ىي عبارة عن وطن لو حدود جغرافية تعنيو وسبثل شعبة ما ورد ومن خالل 
 وإقليمو يف شكل سلطات حكومية وفقا لتشريعات تنظيمية.

 ثانيا عناصر الدولة ووظائفها:

 1للدولة ثالثة عناصر أساسية تدخل يف تشكيلها وىي:  
الشعب: وىو أفراد اجملتمع الذين يقيمون يف إقليم واحد يشًتكون يف اللغة والعادات والتقاليد وتنشأ بينهم  -5

 عالقات متبادلة وؽبم نفس اؼبصَت وىم يشكلون صباىَت ىذه الدولة.
 دود جغرافيا تفصلو عن باقي الدول األخرى.إقليم: وىو أرض الوطن الواحد وىو ؿبدد حب -1
السيادة: ىي ربدد عالقة دبواطنيها من ناحية وحدود سيادهتا اإلقليمية وبالتارل استقالؽبا عن الدول األخرى  -3

من ناحية أخرى وىكذا ال تقتصر ىذه الفكرة على ربديد طبيعة الدولة داخل حدودىا وإمبا أيضا يف عالقات 
 عض.الدول ببعضها الب

 : وظائف الدولة :لثاثا

 :2نلخص وظائف الدولة وتدخلها بغض النظر عن فبارسة ىذه الوظائف أو عدم فبارستها يف 
. الوظيفة اغبمائية: وىي تشمل االىتمام باألمن الداخلي واػبارجي حيث تضمن استقرار اجملتمع حبفظ األمن 5

وضباية اؼبلكية بكل أشكاؽبا وفض النزاعات اليت تقوم بُت أفراد اجملتمع والنظام العام وتطبيق القوانُت ومقاومة اعبريبة 
لسبب أو آلخر باإلضافة إذل مهمة الدفاع ضد االعتداءات اػبارجية لتحقيق العدالة وتوفَت اػبدمات واؼبساعدات 

 االجتماعية وىذه كلها وظائف تقليدية للدولة.
م بالصناعة والزراعة وتوفَت البنية األساسية وطرق واؼبوصالت .الوظيفة اإلنتاجية والتجارية : وىي االىتما1

واػبدمات الربيدية واغبماية التجارية عن طريق الرسوم اعبمركية وغَتىا من األدوات باإلضافة إذل إصدار النقود 
ذه الوظيفة واإلشراف على اؼبوازين واؼبكاييل واؼبقاييس وتوفَت االستشارات الالزمة لصناعة والتجارة وقد تأخذ ى

مداىا حيث تسيطر الدولة على النشاط اإلنتاجي والتجاري بتأميم صبيع اؼبشروعات الصناعية والزراعية وغَتىا  
كاإلنتاج يف اجملتمعات الزراعية اليت تعتمد على الري يستلزم التحكم على األهنار وشىت القنوات لتنظيم استخدام 
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يت يعجز األفراد عن القيام هبا األمر الذي يدفع إذل وجود سلطة مركزية اؼبياه إذل غَت ذلك من األشكال الكبَتة ال
 منظمة تتورل القيام هبذه األشغال الكبَتة.

.الوظيفة التطويرية: وهتتم بالتعليم والصحة و تطوير البيئة و البحث العلمي و تقدم  بعض اػبدمات االجتماعية 3
ى مستوى اؼبعيشة و استقرار األسعار و توازن ميزان اؼبدفوعات األخرى كالضمان االجتماعي و رباول احملافظة عل

 وربارب البطالة و الفقر و سبلك و تدير بعض اؼبشروعات العامة و تقوم ببناء الطرق و اعبسور و اؼبدارس
 و اؼبالعب الرياضية ...اخل.واؼبستشفيات و اغبدائق العامة 

لقانونية اليت تنظم عمل الدولة سواء يف النشاط االقتصادي و غَت .الوظيفة اإلدارية: تتعلق بالتشريع و القواعد ا9
االقتصادي و العالقة بُت ما تنفقو و بُت الواجبات اؼبلقاة على عاتقها والبحث عن مصادر التمويل اؼبناسبة وغَتىا 

 من اػبدمات اإلدارية األخرى.
 : أهداف و إجراءات ثدخل الدولة في نشاط الاقتصادي: رابعا

 كانت الدولة و زمن تواجدىا فإهنا تسعى إذل ربقيق أىداف معينة من أنبها:  مهما 
األىداف االقتصادية واؼبالية: تشمل استقرار األسعار،أسعار العملة الوطنية مقارنة مع عمالت أجنبية، ربقيق -5

لنمو والتنمية االقتصادية التوازنات اػبارجية يف اؼببادالت مع الدول األخرى،وأيضا ربسُت اإلنتاج الوطٍت لتحقيق ا
 وىو ىدف اى إسًتاذبية متابعة لالقتصاد.

األىداف السياسية: ترتبط بقوة الدولة وحجمها أمام مواطنيها و مقابل دول أخرى و يبر ىذا عرب ربقيق -1
 السيادة و استقاللية أرائها و قراراهتا و ما سبلكو من وسائل معنوية و مادية يف سبثيل دورىا جيدا.

ر الدولة على اذباه اؼبؤسسات وتنفيذ سياساهتا عرب عدة طرق ووسائل وفقا لصإجراءات اليت تتخذىا الدولة تأث
 1وىي: 

. اإلجراءات اؽبادفة إذل ربسُت حركة األسواق: واليت تعتمد على إعالم اؼبتعاملُت جبمع اؼبعلومات الضرورية 5
ة، نوعية، حقيقية، أو تقديرية ( أو بتعريف ؿباور وتتدخل السلطات العمومية جبمع وتوزيع اؼبعلومات )كمي
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وأىداف سياساهتا وؽبذه اإلجراءات تأثَت ىام يف إعانة ـبتلف األعوان وربسُت وضعياهتم وربقيق نتائج وإتباع طرق 
 مبنية على ىذه اؼبعلومات.

ى منع وفرض عناصر وما . اإلجراءات اليت هتدف إذل ربديد قواعد اللعبة: تكون عادة توجيهية ألهنا ربتوي عل1
 يبيزىا أهنا تعد عامة بالنسبة لكل اؼبتعاملُت االقتصاديُت.

. إجراءات دفع: هتدف إذل تغَت السلوك أو توجيو القرارات لدى اؼبتعاملُت دون أن يكون ؽبا ميزة الفرض أو 3
عون والكل يبكن أن  اؼبنع حبيث دبتابعة الدافع وبصل مزية وعكس وبصل ربمل عبء واالختيار يًتك غبرية كل

 يستفيد منها.
. إجراءات تعاقدية: ربدد بتسجيل واجب متبادل بُت متعامل ويقدم لو ميزة خاصة مقابل عمل إهبايب من وجهة 9

نظر أىداف السياسة االقتصادية وؽبا خصائص ؿبددة حيث اغبصول على عقد ليس حقا وؿبتواه يفاوض عليو 
 حالة حبالو.

غى األسواق اؼبتعاملون حيث ال يبكن ؽبم أداء اختيارىم وقراراهتم سبلى ؽبم إذل حد ما من . إجراءات السلطة: تل5
طرف السلطة العمومية وىذه اغبالة قبدىا يف الدولة اؼبركزية لتوجيو اقتصادىا حيث يتم ربديد جزء من السوق أو 

 نوع من اؼبوارد لكل متعامل.
سائد يف النظام االقتصادي الليربارل أما الثالث والرابع فهي تطبق  فالنوع األول والثاين من ىذه اإلجراءات قبده

بشكل استثنائي فيو وعموما ـبتلف ىذه اإلجراءات تطبق يف الدول النامية اليت سبتاز بندرة اؼبوارد واألسواق 
 اؼبضطربة.
 : أدوات ثدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.خامسا

الدولة يف النشاط االقتصادي باستخدام أدوات السياسة االقتصادية كالضرائب والرسوم اعبمركية والتحكم  تتدخل
يف سعر الفائدة وغَت ذلك من األدوات اليت يبكن أن يكون مباشرة وغَت مباشرة ووفقا لسياسة الدولة وقوانينها 

 وعالقاهتا الدولة.
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 7مفهوم  السياسة االقتصادية و ادواتها  - 5
 مفهوم  السياسة االقتصادية -5.5

 1سياسة مصطلح استعملو اإلغريق يعٍت تدبَت أمور الدولة كما تعٍت علم إدارة الدول. 
وتعرف السياسة االقتصادية " كل ما يتعلق بازباذ القرارات اػباصة باالختيار بُت الوسائل اؼبختلفة اليت يبلكها 

"  معينة والبحث عن أفضل الطرق اؼبوصلة إذل ربقيق ىذه األىداف  اجملتمع لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية
سياسة مصطلح استعملو اإلغريق يعٍت تدبَت أمور الدولة كما تعٍت علم إدارة كما أن ىناك من يعرفها بأهنا  

 2الدول.
وتعرف السياسة االقتصادية " كل ما يتعلق بازباذ القرارات اػباصة باالختيار بُت الوسائل اؼبختلفة اليت يبلكها 
اجملتمع لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق اؼبوصلة إذل ربقيق ىذه األىداف "  

 3ت واألىداف االقتصادية والعالقات اؼبتبادلة بينهما " كما أن ىناك من يعرفها بأهنا  "عبارة عن ؾبموعة األدوا
 وىذان التعريفان يصبان حول فكرة أن السياسة االقتصادية بأهنا اآللية اليت تتم وفقها  ربقيق األىداف االقتصادية.
 وىناك من يعرفها على أهنا:" ؾبموعة تدخالت السلطات العمومية يف االقتصاد ـبتص بتدرج السلمي لألىداف

 .4من اجل التأثَت على النشاطات االقتصادية " 
 وىذا يعٍت أن سياسة عبارة عن إجراءات تقوم هبا الدولة من أجل ربقيق األىداف االقتصادية.

ويبكن أن نعرف السياسة االقتصادية على اهنا:" خطوات وإجراءات اليت يبكن سلوكها بغية ربقيق أىداف 
 نفيذىا من قبل الدولة.اقتصادية معنية حيث يتم إعدادىا وت

هبب أن تكون السياسة االقتصادية اليت تتبعها الدولة تتصف بالكفاءة والفعالية وذلك باستخدام أقل        
 5حجما من اؼبوارد لتحقيق أكرب عدد من األىداف وبالتارل ربقيق معدالت مبو عالية وىذا يعتمد على: 

 سيق بُت اإلغراء العام واإلنفاق العام.ربقيق التوازن اؼبارل للدولة حيث يتم التن -

                                                           

 .44دراوسً مسعود، مرجع سابق، ص  -1

 .44دراوسً مسعود، مرجع سابق، ص  -2

 .45، ص السابق نفس المرجع 3-

   http//www.google.fr/scarch 02/04/2008  09:35موقع:وثٌقة الكترونٌة من  -4

 .46دراوسً مسعود، مرجع سابق، ص  -5
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 زيادة حجم اؼبدخرات احمللية لزيادة حجم االستثمارات. -
 1كما أن ىناك عدة أىداف تسعى السياسة االقتصادية إذل بلوغها وىي:     
 التوسع يف اإلنتاج هبدف ربقيق فائض يستخدم للتصدير. -
 هبا االقتصاد القومي. دعم مرحلة اقتصادية معينة من اؼبراحل اليت يبر -
 التقليل من البطالة ومنو االستفادة من الطاقات اؼبعطلة وأخَتا زيادة اإلنتاج ورفع معدل النمو. -
ربقيق نوع من االستقرار يف مستوى العام لألسعار ؼبا لو من أثر سليب على توزيع الدخول والتجارة اػبارجية  -

 والعمالة.
 ن ـبتلف السلع واػبدمات خاصة تلك السلع العامة.إشباع حاجات أفراد اجملتمع م -
 ربسُت وضع ميزان مدفوعات ىا والعمل على تقليل حجم الواردات. -

 : أسلوب إعداد السياسة الاقتصادية:سادسا

 2إلعداد السياسة االقتصادية فعالة هبب انتهاج عدة خطوات وىي:  
أجلها يتم وضع سياسة غبلها لذا هبب ربدد اؼبشكلة بدقة ربديد اؽبدف: هبب التعرف على اؼبشكلة اليت من  -5

 ومعرفة كل الظروف اليت أدت إذل حدوثها وربليلها من أجل ربديد معاملها والوصول إذل ربديد اؽبدف.
ربديد البدائل: هبب ربديد أكثر من سياسة وربليلها ربليال دقيق مع ربديد ما سوف يًتتب عن كل واحدة  -1

 تخدام واحدة منها أو أكثر.منها وقد يتم اس
اختيار البديل األفضل: يكون ىناك عدة حلول وهبب اختيار أفضلها وذلك بالرجوع إذل الرصيد التارىبي  -3

 للحل اؼبختار إذا مت استعمالو يف اؼباضي ؼبعرفة آثاره االهبابية والسلبية لكي يتم اتباعو أو تفاديو.
 اؼبختارة ووضعها موضع التنفيذ. ازباذ القرار: يتم اؼبصادقة للسياسة -9
 
 

                                                           

سوزي عدلً ناشد، أساسٌات علم االقتصاد " مدخل لدراسة أصول االقتصاد السٌاسً وفق لمبادئ عادل أحمد حشٌش،  -1

 .707، ص 2001السٌادة لنظم االقتصادٌة المقارنة "، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 

 .48دراوسً مسعود، مرجع سابق، ص  -2
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 أدوات السياسة االقتصادية7  -ب
تقوم السياسة االقتصادية بالرقابة اؼبباشرة للتغَتات األساسية لالقتصاد القومي وتتمثل أدوات السياسة االقتصادية 

 يف:
اإلنفاق الذي تقوم بو . السياسة اؼبالية: ىي السياسات واإلجراءات اؼبدروسة واؼبعتمدة اؼبتصلة دبستوى ومبط 5

 اغبكومة من ناحية ودبستوى وىيكل اإليرادات اليت ربصل عليها من ناحية أخرى.
 1ومن أدوات السياسة اؼبالية:

 سياسة اإلعفاءات والتميز الضرييب. -
 فرض ضريبة المتصاص قسم من النقد الفائض. -
 خفض اإلنفاق اغبكومي. -
 القوة الشرائية.استخدام فائض اؼبيزانية لتخفيض حجم  -

. السياسة النقدية: وىي اليت تستعمل لتأثَت يف عرض النقود إلهباد التوسع أو االنكماش يف حجم القوة الشرائية 1
 للمجتمع واؽبدف من ذلك تنشيط الطلب واالستثمار وزيادة اإلنتاج وزبفيض البطالة.

 2ومن األدوات اليت تستعمل يف حل مشاكل االقتصادية ىي: 
 ت التقليدية: ومتمثلة يف سعر إعادة اػبصم، سياسة السوق اؼبفتوح، نسبة االحتياطي القانوين.األدوا -
 األدوات اغبديثة: وىي رقابة اػبزانة، الودائع اػباصة. -
ىناك اختالف يف وجهة النظر حول تأثَت كل من السياسة النقدية واؼبالية على االقتصاد حيث قبد النقديون        

سة النقدية ىي أكثر فعالية يف توجيو االقتصاد من السياسة اؼبالية سواء يف اؼبدى القصَت أو الطويل يرون أن السيا
فهم يرون أن مبو اؼبعروض النقدي بنسب ؿبسوبة شرط ضروري وكايف من أجل مبو الدخل يف حُت أن الكنزيون 

تقل على السياسة النقدية وعموما فإن  يعظمون دور السياسة اؼبالية يف التأثَت على النشاط االقتصادي وأهنا ال

                                                           

 .209إسماعٌل محمد هاشم، مرجع سابق، ص  -1

 .49مرجع سابق، ص  دراوسً مسعود، -2
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لكل من السياسة اؼبالية والنقدية تأثَتا مشًتك يف النشاط االقتصادي وهتدفان إذل ربقيق االستقرار االقتصادي 
 1للناتج واألسعار والعمالة وميزان اؼبدفوعات. 

 

 
 

 ) ا(البحث عن النمو االقتصادي7 -2

وىو اؽبدف األكثر عمومية، حيث يتعلق بارتفاع مستمر لصإنتاج، اؼبداخيل، ثروة األمة.. وعادة ما يتم اعتماد 
إال أن ىذا القياس يطرح مشاكل تتعلق دبضمون الناتج احمللي اػبام  ،زيادة الناتج احمللي اػبام كأداة لقياس النمو

 إلنتاج.نتيجة اختالف نظم احملاسبة الوطنية يف ربديد حقل ا
كما أن احملاسبة الوطنية ال يبكنها حاليا إدراج التكاليف الفعلية للحصص اؼبنتجات مثل تكاليف التلوث، تدىور 
البيئة، اآلثار اػبارجية. كما تواجو احملاسبة الوطنية مشكلة االقتصاد اؼبوازي الذي يتكون من األنشطة غَت اؼبصرح 

% من 11لقطاع اؼبوازي ىاما يف بعض االقتصاديات إذ يصل فيها إذل هبا وأحيانا غَت الشرعية. ويعترب حجم ا
الناتج احمللي اػبام. إال أنو بالرغم من ىذه اؼبشاكل، يبقى الناتج احمللي اػبام األداة اؼبستخدمة لقياس النمو 

 االقتصادي.
                                                           

  .49نفس المرجع، ص  - 1
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 ذلك إن النمو االقتصادي ىو فعل تراكمي ال يبكن رصده إال بعد مرور فًتةزمنية.
 يعرب ؿباسبيا عن الناتج احمللي اػبام بالعالقة التالية :

 
 

 أو 

 

 

عبارة عن عالقة ذبريبية بُت تغَت يف حجم الناتج الفعلي والتغَت يف معدل البطالة حقيقي خالل فًتة  فجوة اوكن7
 زمنية ؿبددة أو أنو يعرب عن عالقة ذبريبية بُت الناتج احمللي اػبام الكامن منقوص منو الناتج اػبام احمللي اغبقيق.

ظل التوظيف الكامل اليت يكون فيها مستوى البطالة : ىو مقدار ما ينتجو االقتصاد يف  تعريف الناتج الكامن
منخفضا جدا يف حدود ما امكن إنتاجو دون توليد أو خلط ضغوط تضخمية وقد فسر أوكن تزامن معدل البطالة 

 اؼبرتفع مع وجود موارد عاطلة.

لك أن الناتج احمللي اػبام يتم التمييز يف العادة بُت الناتج احمللي اػبام االظبي و الناتج احمللي اػبام اغبقيقي .ذ
االظبي يعرب عن قيمة اإلنتاج باألسعار اعبارية، ومن ىنا فإن بعض التغَتات اليت يبكن أن ربدث فيو تكون نتيجة 

 تغَت األسعار ال الكميات. ومن أجل إزالة أثر السعر نلجأ إذل حساب الناتج احمللي اػبام اغبقيقي

 َت يف الكميات وىذا بقسمة الناتج احمللي اػبام االظبي على مؤشر األسعار.الذي ال يأخذ بعُت االعتبار إال التغ

 وبالتارل فإن حساب معدل النمو يتم انطالق من التغَت الذي وبصل يف الناتج احمللي اػبام من سنة إذل أخرى.

 

الناتج المحمي الخام = مجموع القيم المضافة + مجموع الرسم عمى القيمة المضافة + مجموع الحقوق 
 الجمركية.

 

الناتج المحمي الخام = مجموع االستيالك النيائي + مجموع التراكم الخام لألصول الثابتة + مجموع 
 .مجموع الواردات -المخزون + مجموع الصادرات  تغير
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 (1159-1153)معدالت النمو اغبقيقي يف العادل ما بُت 7  8الجدول رقم 
 الوحدة % 

 السنوات        
 الدول 

2013 2014 2015 2016 2017 

 العالم 
 الدول المتقدمة 
 الواليات اؼبتحدة 

 منطقة اليورو
 اؼبملكة اؼبتحدة

 اليابان 
 كندا

 الدول متقدمة أخرى 
 الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة االخرى

 إفريقيا جنوب الصحراء
 وسط وشرق أوروبا 

 الدول اؼبستقلة  رابطة
 الدول النامية اآلسيوية

 الصُت
 اؽبند

 (5)آسيان  5الدول اآلسيوية 
 الشرق االوسط ومشال افريقيا
 امريكا الالتينية والكارييب ***

 الربازيل
 اؼبكسيك

5.3 
3.5 
1.7 

-0.2 
2.1 
2.0 
2.5 
2.4 
3.3 
5.3 
4.9 
2.5 
6.9 
7.8 
6.4 
5.2 
2.6 
2.9 
3.0 
1.4 

5.3 
1.3 
2.6 
1.3 
3.1 
0.4 
2.9 
3.0 
7.4 
5.1 
3.9 
1.0 
6.8 
7.3 
7.4 
4.6 
2.8 
1.3 
0.5 
2.8 

5.3 
1.5 
2.9 
2.1 
2.3 
1.4 
1.0 
2.1 
7.5 
3.4 
4.7 

-2.0 
6.8 
6.9 
8.2 
4.8 
2.5 

-0.3 
-3.5 

3.3 

5.1 
3.4 
1.5 
1.8 
1.9 
0.9 
1.4 
2.1 
7.7 
1.4 
3.2 
0.4 
6.5 
6.7 
7.1 
5.0 
4.9 

-0.6 
-3.5 

2.9 

5.5 
1.5 
2.3 
2.3 
1.8 
1.7 
3.0 
2.5 
7.5 
2.8 
5.8 
2.1 
6.5 
6.9 
6.7 
5.3 
2.6 
1.3 
1.0 
2.0 

 قاعدة البيانات آفاق االقتصاد العاؼبي ، ابريل (1158لدورل )صندوق النقد االمصدر7
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ذبدر اإلشارة إنو أنو إذا كان معدل النمو يساوي معدل التغَت يف الناتج احمللي اػبام اغبقيقي، فإنو من الضروري 
القيام دبقارنة الناتج احمللي اغبقيقي بالناتج احمللي احملتمل )الكامن( الذي يعرب عن مستوى اإلنتاج القابل للتحقيق 

ل اإلنتاج، وبصفة خاصة العمل. ومن ىنا فإن الناتج احمللي اػبام باستخدام كامل الطاقة اإلنتاجية لكل عوام
 الكامن ىو الناتج احمللي اػبام الذي يضمن التشغيل الكامل.

 .OKUNيسمى الفرق بُت الناتج احمللي اػبام الكامن و الناتج احمللي اػبام الفعلي بفجوة أوكن 

 
 

 : البحث عن التشغيل الكامل -1
يتم البحث عن التشغيل الكامل ألن تعويض البطالُت يعترب تكلفة بالنسبة للمجتمع واليت ربد من إمكانية النمو 

أن التشغيل الكامل دبفهومو الواسع ينصرف إذل االستعمال الكامل لكل عوامل اإلنتاج واليت من  االقتصادي. إال
 بينها طبعا العمل.

 ولتقدير حجم البطالة يف اجملتمع يتم التمييز بُت:
 إصبارل السكان: ويضم فئتُت من السكان: النشطُت وغَت النشطُت.

 ُت. وينقسم السكان النشطون إذل عاملُت وإذل عاطل 
يعرف مكتب العمل الدورل العاطل "كل من ىو قادر على العمل وراغب فيو ويبح عنو ويقبلو عند مستوى األجر 

 السائد ولكن دون جدوى".
 

 ومنو فإن:

 

وفق تعريف منظمة العمل الدولية صبيع األشخاص الذين مازالوا يف سن العمل سواء كانوا يعملون فعال أم يبحثون 
 .عن العمل سواء عملهم مأجور أم غَت مأجور 

الناتج المحمي الخام الفعمي -فجوة أوكن = الناتج المحمي الخام الكامن   

 

عدد العاطمينمعدل البطالة = 
 عدد القوى العاممة

 

 عدد القوى العاممة8 العاممون + العاطمون عن العمل 
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 يتم التمييز بين عدة أنواع من البطالة 8

  أنواع البطالة
 يبكن ربديد أنواع البطالة فيما يلي:

 .أ ـ البطالة االحتكاكية
ىي البطالة اليت ربدث بسبب التنقالت اؼبستمرة للعاملُت بُت اؼبناطق و اؼبهن اؼبختلفة الناذبة عن تغَتات يف     

االقتصاد الوطٍت. يتمتع العمال اؼبؤىلُت العاطلُت بااللتحاق بفرص العمل اؼبتاحة. و ىي ربدث نتيجة لنقص 
ب األعمال، كما تكون حبسب الوقـت الذي يقضيــو اؼبعلومات الكاملة لكل الباحثُت عن فرص العمل و أصحا

 . 1الباحثـون عن العمل

وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرايف إذل منطقة أخرى أو إقليم جغرايف آخر، أو عندما تقرر ربة 
ذه البطالة استمرار .تفسر ى2 البيت مثال اػبروج إذل سوق العمل بعد أن ذباوزت مرحلة تربية أطفاؽبا و رعايتهم

بعض العمال يف التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل : صغار السن و خرهبي اؼبدارس و 
  اعبامعات ...اخل. يبكن أن كبدد األسباب اليت تؤدي إذل ظهور ىذا النوع من البطالة فيما يلي :

 ح .االفتقار إذل اؼبهارة و اػبربة الالزمة لتأدية العمل اؼبتا  -
 .3صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق -
 التغَت اؼبستمر يف بيئة األعمال و اؼبهن اؼبختلفة، األمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة  -

 ومتجددة باستمرار.   

 

 

                                                           
1
 . 65، ص 2002عمي غربي، عولمة الفقر، يوم دراسي تحت عنوان 8 التحديات المعاصرة، جامعة قسنطينة، الجزائر،   

2
 . 131، ص 2004إبراىيم توىامي وآخرون، العولمة واإلقتصاد غير الرسمي، مخبر اإلنسان والمدينة، جامعة منتوري، قسنطينة،   

3
 . 65 ص سابق، مرجع غربً، علً  
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 ( structurale unemployement) ب ـ البطالة الهيكلية

إن ىذه البطالة جزئية، دبعٌت أهنا تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي معُت، و ىي ال سبثل حالة عامة من      
البطالة يف االقتصاد . يبكن أن ينتشر ىذا النوع من البطالة يف أجزاء واسعة ومتعددة يف أقاليم البلد الواحد. ينشأ 

اليت ربدث من حُت آلخر يف ىيكل االقتصاد كاكتشاف موارد  ىذا النوع من البطالة نتيجة للتحوالت االقتصادية
 .1جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور سلع جديدة ربل ؿبل السلع القديبة

تعرف البطالة اؽبيكلية على أهنا البطالة اليت تنشأ بسبب االختالف و التباين القائم بُت ىيكل توزيع القوى     
. يقًتن ظهورىا بإحالل اآللة ؿبل العنصر البشري فبا يؤدي إذل االستغناء عن عدد  2ليهاالعاملـــة و ىيكل الطلب ع

كبَت من العمال، كما أهنا ربدث بسبب وقوع تغَتات يف قوة العمل كدخول اؼبراىقُت و الشباب إذل سوق العمل 
 بأعداد كبَتة. 

اؽبيكلية بسبب إفرازات النظام العاؼبي اعبديــد و قد عرفت البلدان الصناعية اؼبتقدمة نوعا جديدا من البطالة      
الذي تسارعت وتَتتو عرب نشاط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت حولت صناعات كثَتة منها إذل الدول الناميــة 
بسبب ا ارتفاع معدل الربح يف ىذه األخَتة . ىذا االنتقال أفقد كثَتا من العمال الذين كانوا يشتغلون يف ىذه 

 .3ول مناصب عملهم وأحاؽبم إذل بطالة ىيكلية طويلة اؼبدىالد

 البطالة الدورية أو الموسمية. -ج

ينشأ ىذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال و عدم كفاية الطلــب الكلي على العمل كما قد تنشأ      
ي على استيعاب أو شراء اإلنتاج اؼبتاح نتيجة لتذبذب الدورات االقتصادية . يفسر ظهورىا بعدم قدرة الطلب الكلــ

 فبا يؤدي إذل ظهور الفجوات االنكماشية يف االقتصاد اؼبعٍت بالظاىرة. 

                                                           
1
 . 24 ص ،2001 الجزائر، الضعٌفة، للبلدان بالنسبة ضرورة العولمة مواحهة واإلجتماعً، اإلقتصادي المجلس  

2
 . 39 ص ،2007 الجزائر ،2006 سنة األول للسداسً واإلجتماعً اإلقتصادي الظرف واإلجتماعً، اإلقتصادي المجلس  

3
 conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies pour le 

développement , rapport national sur le développement humain , Alger , 2006 , p 37   
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تعادل البطالة اؼبوظبية الفرق اؼبوجود بُت العدد الفعلي للعاملُت و عددىم اؼبتوقع عند مستوى اإلنتاج اؼبتــاح و     
ر فإن ذلك يعٍت أن عدد الوظائف الشاغرة خالل الفًتة يسـاوي عـدد عليـو فعندما تعادل البطالة اؼبوظبية الصف

 .1األشخـاص العاطلُت عن العمل

تعترب البطالة اؼبوظبية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل يف ىذه اغبالة ىي على استعداد للعمل      
 باألجور السائـدة إال أهنم دل هبدوا عمال.

يف و االستخدام مع تقلب الدورات التجارية أو اؼبوظبية بُت االنكماش و التوسع  ) يزيد يتقلب مستوى التوظ    
 التوظيف خالل فًتة التوسع و ينخفض خالل فًتة الكساد ( و ىذا ىو اؼبقصود بالبطالة الدورية.

 ـ تصنيفات أخرى للبطالة 5 

ال االقتصاد الكلي لذلك التصنيفات التالية إضافة ؼبا مت ربديده من أنواع للبطالة، يضيف الباحثون يف ؾب    
 للبطالة.

 أ ـ البطالة االختيارية و البطالة اإلجبارية .

البطالة االختيارية ىي اغبالة اليت ينسحب فيها شخص من عملو دبحض إرادتو ألسباب معينة، أما البطالة      
عملو أي دون إرادتو مع أنو راغب و قادر على اإلجبارية فهي توافق تلك اغبالة اليت هبرب فيها العامل على ترك 

 العمل عند مستوى أجر سائد، وقد تكون البطالة اإلجبارية ىيكلية أو احتكاكية.

 ب ـ البطالة المقنعة و البطالة السافرة .

تنشأ البطالة اؼبقنعة يف اغباالت اليت يكون فيها عدد العمال اؼبشغلُت يفوق اغباجة الفعلية للعمل، فبا يعٍت    
وجود عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا حيث أهنا إذا ما سحبت من أماكن عملها فأن حجم اإلنتاج لن ينخفض. 

                                                           
1
 - IBID , p 35 
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رين و الراغبُت يف العمل عند مستوى أجر معُت لكن دون أما البطالة السافرة فتعٍت وجود عدد من األشخاص القاد
 .(33)أن هبدوه، فهم عاطلون سباما عن العمل ، قد تكون البطالة السافرة احتكاكية أو دورية

 ج ـ البطالة الموسمية و بطالة الفقر.

ياحة ، البناء وغَتىـا تتطلب بعض القطاعات االقتصادية يف مواسم معينة أعدادا كبَتة من العمال مثل الزراعة، الس
و عند هناية اؼبوسم يتوقف النشاط فيها فبا يستدعي إحالة العاملُت هبذه القطاعات ما يطلق عليو بالبطالة اؼبوظبية، 
و يشبو ىذا النوع إذل حد كبَت البطالة الدورية و الفرق الوحيد بينهما ىو أن البطالة اؼبوظبية تكون يف فًتة قصَتة 

الفقر فهي تلك الناذبة بسبب خلل يف التنمية و تسود ىذه البطالة خاصة يف الدول اؼبنهكة  اؼبدى. أما بطالة
 اقتصاديا.

 د ـ البطالة الطبيعية. 

تشمل البطالة الطبيعية كال من البطالة اؽبيكلية و البطالة االحتكاكية و عند مستــوى العمالة الكاملـة،و يكون     
أي أن عدد الباحثُت عن العمل يساوي لعدد اؼبهن الشاغـرة أو اؼبتوفرة، أما الطلب على العمل مساويا لعرضو، 

الذين ىم يف حالة بطالة ىيكلية أو احتكاكية فيحتاجون لوقت حىت يتم إهباد العمل اؼبناسب.و عليو فإن مستوى 
 البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يكون التشغيل الكامل. 

عن التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائد يكون أكرب أو أقل من معدل  عندما يبتعد االقتصاد الوطٍت    
البطالة الطبيعي، أي أنو عندما تسود حالة االنتعاش يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي، 

  أما يف حالة االنكماش فإن معدل البطالة السائد يكون أكرب من معدل البطالة الطبيعي و بذلك

 تعم البطالة الدورية.
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 (2017-2013البطالة والتوظيف يف الدول اؼبتقدمة )7  6الجدول رقم 
 الوحدة % 

 السنوات                              
 الدول

2013 2014 2015 2016 2017 

 معدل البطالة 
 الدول المتقدمة
 الواليات اؼبتحدة

 منطقة اليورو ، ومنها:
 أؼبانيا
 فرنسا
 إيطاليا

 اؼبملكة اؼبتحدة
 اليابان 
 كندا 

 نمو التوظيف 
 الدول المتقدمة 
 الواليات اؼبتحدة

 منطقة اليورو ، ومنها: 
 أؼبانيا 
 فرنسا 
 إيطاليا

 اؼبملكة اؼبتحدة
 اليابان 

 كندا

 
4.6 
4.7 

31.1 
5.2 

10.3 
12.1 

7.6 
4.0 
7.1 

 
1.3 
1.0 

-0.6 
1.0 
0.2 

-1.7 
1.2 
0.7 
1.4 

 
4.5 
3.1 

33.3 
5.0 

10.3 
12.6 

6.2 
3.6 
6.9 

 
3.5 
1.6 
0.7 
0.9 
0.5 
0.4 
2.4 
0.7 
0.6 

 
3.4 
3.5 

31.6 
4.6 

10.4 
11.9 

5.4 
3.4 
6.9 

 
3.5 
1.7 
1.2 
0.8 
0.5 
0.8 
1.7 
0.5 
0.9 

 
3.1 
7.6 

31.1 
4.2 

10.0 
11.7 

4.9 
3.1 
7.0 

 
3.3 
1.7 
1.8 
2.4 
0.6 
1.3 
1.4 
1.0 
0.7 

 
3.3 
7.5 
6.3 
3.8 
9.4 

11.3 
4.4 
2.9 
6.3 

 
3.5 
1.2 
1.5 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.9 

 .145صندوق النقد العربي ، صالمصدر7 
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 البحث عن التوازن الخارجي 7  - 5
اؼبدفوعات. إذ يعكس وضع ميزان اؼبدفوعات موقف االقتصاد القومي ذباه باقي االقتصاديات.  وىو توازن ميزان

ويؤدي اختالل ميزان اؼبدفوعات، الذي يعرب الغالب عن حالة عجز، إذل زيادة مديونية البالد فبا هبعلها تعيش فوق 
عات يسمح باغبصول على استقرار العملة إمكانياهتا، وإذل تدىور قيمة عملتها. وبالتارل فإن توازن ميزان اؼبدفو 

 وتنمية اؼببادالت االقتصادية، حيث أن التقلبات اؼبفاجئة
 يف العملة ربمل ـباطر ىامة للبلدان ذات العمالت الضعيفة.

التوازن حسب صندوق النقد الدورل عن تساوي ؾبموع البنود الدائنة مع ؾبموع البنود اؼبدينة أي أن الرصيد  ويعرب
 الكلي يساوي صفرا.

 1ميزان المدفوعات ومكوناته7
ميزان اؼبدفوعات، ىو سجل ؿباسيب، ومارل تُدّون فيو صبيع اإلجراءات االقتصادية اؼبتعلقة بالدول. ولكل دولة من 

ادل ميزان مدفوعات خاص هبا، تتعامل فيو مع الدول األخرى، لتسجيل العمليات اؼبالية اليت تتم بينها، دول الع
ويتكون من قسمُت، األول ـبّصص للمدين وتسّجل فيو اإلجراءات اؼبالية اليت يتّم دفعها، والثاين للدائن وتسجل 

وعات على تسجيل صبيع اؼببالغ النقدية اليت تدفع سواًء فيو اإلجراءات اؼبالية اليت يتم ربصيلها. ويعتمد ميزان اؼبدف
 لشراء خدمة، أم سلعة ما، كما أنو وبتوي على التفاصيل اؼبتعلقة برأس اؼبال، واؼبصروفات األخرى.

يف العادة، يتم إعداد نظام اؼبدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ يف بداية العام، يف األول من شهر كانون الثاين، 
  هناية العام يف اغبادي والثالثُت من شهر كانون األول.وتنتهي يف

 اؼبيزان اؼبدفوعات أنبّية يف تقييم اغبالة االقتصاديّة يف دولة ما، فهو:
 يوّضح االرتباط بُت االقتصاد احمللي، واالقتصاد العاؼبي. -
 يساعد يف ربسُت الوضع االقتصادي للدول. -
 يّة العاؼبية على اقتصاد الدول.ُيسهم يف تقييم التأثَتات االقتصاد -
 يساعد يف توقع األسعار اػباصة بالصرف. -

                                                           
1
 .2018، سنة 399-398، العدد ترٌز منصور، مٌزان المدفوعات ما هو، مجلة الجٌش اللبنانً  
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  يوّفر بيانات إحصائية عن العمليات اؼبالية اػباصة باقتصاد كل دولة. -
 تقسيم ميزان اؼبدفوعات

ضمن  ينقسم ميزان اؼبدفوعات إذل ثالث فئات رئيسية: اغبساب اعباري واغبساب الرأظبارل واغبساب اؼبارل. توجد
 ىذه الفئات الثالث، أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع ـبتلف من العمليات اؼبالية الدولية.

ُيستخدم لتحديد التدّفق الداخل والتدفق اػبارج للبضائع واػبدمة يف البالد، والعوائد على  اغبساب اعباري:
 االستثمارات يف كل من القطاعُت العام و اػباص.

  
ىو اغبساب الذي يتّم فيو تسجيل صبيع التحويالت الرأظبالية العاؼبية. وىي تشمل  سمالي7الحساب الرأ

االستحواذ أو التخّلص من األصول غَت اؼبالية )على سبيل اؼبثال، األصول اؼبادية مثل األرض( واألصول غَت 
 ؼباس مثاًل.اإلنتاجية، وىي مهّمة بالنسبة لصإنتاج ولكن دل يتم إنتاجها، منجم الستخراج األ

يتّم من خاللو توثيق التدفقات اؼبالية ذات العالقة باالستثمار يف األعمال التجارية والعقارات  الحساب المالي7
واألسهم والسندات. كما يتضمن أيًضا األصول اؼبملوكة للدولة، مثل االحتياطي من العمالت األجنبية والذىب 

دى صندوق النقد الدورل، واألصول اػباصة اليت ربتفظ هبا يف اػبارج وحقوق السحب اػباصة اليت سبتلكها الدولة ل
 واالستثمارات األجنبية اؼبباشرة، األصول اؼبملوكة من قبل األجانب، سواء كانت خاصة أو رظبية.

 الميزان التجاري
ويعترب اؼبيزان التجاري يشّكل اؼبيزان التجاري الفرق بُت قيمة واردات بلد ما خالل فًتة ؿبّددة، وبُت قيمة صادراتو. 

من اؼبؤشرات االقتصادية اؼبهمة. وتكمن قيمتو يف ربليل مكوناتو وليس يف قيمتو اؼبطلقة، ؽبذا ال بّد من معرفة 
نوعية كل من مكوناتو وىيكلتو، أي نسبة اؼبواد األولية أو اؼبواد نصف اؼبصّنعة أو اؼبصنعة، إذل اصبارل اؼبستوردات 

 أو الصادرات.
ؼبيزان التجاري على صبيع اغبسابات اؼبدينة والدائنة، واليت يتّم إعدادىا خالل فًتة زمنية معينة، ومن شأهنا وبتوي ا

 االىتمام بدراسة الدخل، وكميات اإلنتاج.
 اؼبيزان التجاري ىو اغبساب الذي يشمل صبيع العمليات التجارية، واليت تتوزّع على حسابُت ثانويُت، ونبا:

 وبتوي على السلع الصادرة والواردة. اؼبيزان السلعي:
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 : وبتــوي علــى اػبدمــات التــي تتــّم بُت الــدول، مثــل: خدمــات النقــل، وتأشيــرات العمــل، وغَتىــا.اؼبيزان اػبدمي
 ميزان اؼبدفوعات والسجل التجاري اللبناين حالًيا

(، 2018األشهر اػبمسة األوذل من العام اعباري )وفق صبعية اؼبصارف سّجل ميزان اؼبدفوعات يف لبنان يف 
مليون دوالرًا يف الفًتة نفسها من العام اؼباضي  358مليون دوالر مقابل البفاض بلغ  449ارتفاًعا بلغ 

(2017.) 
مليون دوالر يف األشهر اػبمسة األوذل من العام  6641ومن ناحية أخرى تراجع العجز يف اؼبيزان التجاري إذل 

 يف الفًتة نفسها من العام اؼباضي. 7002مقابل عجز بلغ  اعباري،
 وىذه اؼبؤشرات تعترب إهبابية.

 الطاقة االستَتادية لالقتصاد: ويعرب عنها بالعالقة التالية :
 

 : الطاقة الكلية لالستَتاد cmحيث :
X حصيلة الصادرات : 
F )حجم األموال األجنبية احملصلة )قروض، ربويالت :Dخدمات الدين كمدفوعات :p    ربويالت كبو اػبارج:

 1.متوسط سعر الوحدة من الواردات
 
 
 
 
 

 
                                                           

ص  2003عبد اجمليد قدي ، اؼبدخل اذل السياسات االقتصادية الكلية،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر  - 1
 43- 34ص

Cm = (   ) (   )
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 وظيفة الدول يف ؾبال تعبئة وترشيد عمليات استخدامها7 1الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسائل التعبئة

 الترشٌد التحفٌز التوجٌه التخطٌط

 أدوات التعبئة

السٌاسة 

 المالٌة

السٌاسة 

 النقدٌة

السٌاسة 

 التجارٌة

السٌاسة 

 القطاعٌة

السٌاسة 

 التوزٌعٌة

 

 القطاعات

التكافلً القطاع القطاع المختلط القطاع الخاص   القطاع العام 

 الموارد

الموارد 

 المادٌة

الموارد 

 المالٌة

الموارد 

 البشرٌة

 

الموارد 

 المعنوٌة

 األولويات المجتمعة

 الضرورٌات التحسٌنات الحاجٌات

 والذور الخوصصت اقتصادٌاث  حول الّذولً ، الملتقى   االقتصادي الحٍاة فً الذولت ور د صالحً، صالحالمصدر 8  

 . 2004 سطٍف عباس، فرحاث جامعت .للذولت الجذٌذ
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تتمثل يف ؾبموعة اإلجراءات اليت تطبقها السلطات ذات السيادة يف ؾبال ذبارهتا اػبارجية 1ج . السياسة التجارية:
 قصد ربقيق أىداف معينة فهذه السياسة ؽبا بعد أن:

 اليت تعمل السياسة على ربقيقها. األىداف -
 األدوات اليت تستخدمها ىذه السياسة لتحقيق األىداف. -

 وتتمثل أىداف السياسة التجارية يف:
 ربقيق موارد مالية ػبزينة الدولة. -
 ربقيق توازن ميزان اؼبدفوعات. -
 إعادة توزيع الدخل القومي وضباية اإلنتاج احمللي من اؼبنافسة األجنبية. -
 اغبد من التقلبات اػبارجية على االقتصاد الوطٍت. -

وحىت تستطيع السياسة التجارية من ربقيق ىذه األىداف تعتمد على األدوات التالية: الرقابة على الصرف، 
 اتفاقيات التجارة والدفع، اإلعانات، نظام اغبصص، ترخيص االستَتاد، الرسوم اعبمركية...اخل.

لدولة وعالقاهتا الدولية: تؤثر الدولة على أداء اؼبؤسسة االقتصادية بشكل مباشر أو غَت رابعا السياسة والقوانُت ا
 مباشر حيث قد تقوم حبماية الصناعة احمللية ومع االستَتاد أو بالتمويل وأبرز ىذه العوامل ىي:

 2ائص:السياسة: وىي ناذبة عن لوائح وسياسات اليت فرضها اغبكومة على اؼبنظمات وتتميز بعدة خص-1
أ زيادة التدخل اغبكومي يف ؾبال أعمال اؼبؤسسات من خالل القوانُت اليت تصدرىا اغبكومة وسبثل قيود 

 على أداء اؼبؤسسات.
ب إن ىذا التدخل ليس ؾبانيا فهو تدخل لو تكلفة فالقوانُت اغبكومية اػباصة بالتغلب على التلوث 

لقوانُت موضع التنفيذ وتزداد التكاليف بزيادة ىذه البيئي تفرض على اؼبؤسسة صرف اؼباليُت لتضع ىذه ا
 القيود.

                                                           

 .34، ص عبد اجمليد قديالمرجع السابق،  -1

 .244، ص 2002وعملٌات اإلدارة، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة  إبراهٌم عبد الهادي المٌلٌجً، استراتجٌات2 - 
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ج وجهة نظر اغبكومة ؽبذا التدخل زبتلف عن وجهة نظر اؼبؤسسة لو فاغبكومة ترى أن اؼبؤسسة إذا 
سبكنت من ربقيق درجة مقبولة من التوازن بُت مصاغبها وأىدافها وبُت مصاحل وأىداف اجملتمع سوف لن 

 يف أعماؽبا. تشكو من تدخل اغبكومة
 1القوانُت: وىي عبارة عن مراسيم اليت زبضع ؽبا اؼبؤسسات وتنقسم إذل:-2

أ  القوانُت اػباصة بعالقات العاملُت: ىي القوانُت اليت تنظم العالقات بُت أرباب العمل وبُت العاملُت 
 لديهم.

 احملافظة عليها من التلوث.ب القوانُت اؼبرتبطة بالبيئة: وىي القوانُت اليت تعمل على ضباية البيئة و 
ج القوانُت اػباصة بالدفاع عن حقوق اؼبستهلك: هتدف إذل ضباية اؼبستهلك من اؼبمارسات اػباطئة من 

 قبل بعض اؼبنشآت وضبايتو من اػبداع والغش أو تقدًن منتجات ذات أضرار على صحتو.
 د القوانُت اػباصة بالنظام االقتصادي.

وىي التكتالت الدولية والتجمعات االقتصادية اليت تقوم بتسهيل اغبركة التجارية : 2التجمعات االقتصادية -3
 ومنح فرص سوقية جديدة وقد تعاين اؼبؤسسات هتديدات مثل رفع القيود اعبمركية منع دخول األسواق.

: تؤثر العالقات بُت الدول يف أداء اؼبؤسسات وعلى تعامل األسواق اػبارجية  3العالقات على مستوى الدول-4
 حيث أن العالقة السيئة بُت حكومتُت تؤثر يف ؾبال التبادل التجاري بُت الدولتُت.

: زبتلف الدول فيما بينها من حيث العادات والتقاليد واللغة واالذباىات والدوافع األمر 4االختالفات اغبضارية-5
ذي يصعب فيو على اؼبؤسسة تنمية اعبهود التسويقية نظرا الختالف سلوك ؼبستهلكُت وطبيعة اؼبنتجات اليت ال

 يتعاملون معها حيث هبب على اؼبؤسسة مراعاة ىذه االختالفات .
تقريبا،حيث تزايد وبصورة مذىلة تدخل الدولة يف اؼبؤسسة االقتصادية ويف تنظيم حركة اجملتمع ككل حيث 

 ات األيديولوجية للطبقات اغباكمة و الظروف اليت سبر هبا  اجملتمعات نامية أم متطورة.التوجيه

                                                           

 .82، ص 2000فالح حسن الحسٌنً، اإلدارة اإلستراتٌجٌة، دار وائل لنشر، عمان، طبعة األولى،  -1

 .98، ص 1999إسماعٌل محمد السٌد، اإلدارة اإلستراتٌجٌة، المكتب الجامعٌة الحدٌث، اإلسكندرٌة،  -2

 .98ص  .الساقمرجع نفس ال -3

 .98، .السابقنفس المرجع  4 -
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 1والديمقراطية الراشدالمطلب الرابع 7 مسألة دور الدولة والحكم 
يف الوقت الذي تسعى فيو الليربالية االقتصادية اعبديدة إذل تقليص دور الدولة وصوال إذل حكومة اغبّد األدىن، فإن 

ة تبدو شديدة يف البلدان النامية إذل دور أقوى للدولة يف اعبهد التنموي، خاصة فيما يتعّلق بالقضاء على اغباج
 الفقر واعبهل ويف ميدان الصحة.

لكن اؼبسألة تطرح من زاوية أخرى، وىي أية دولة نريد ؟ وما ىو الدور اإلهبايب للدولة يف العملية التنموية ؟ وما 
ىي حدود ىذا الدور ؟ . ال شّك أن قوى السوق اليت تطالب الليربالية االقتصادية اعبديدة بإطالقها، لن تستطيع 

دولة وحدىا عاجزة عن ربقيق ذلك خاصة البلدان الفقَتة ربقيق التنمية اؼبنشودة، ولكن بذات الوقت فإن ال
 ؿبدودة اؼبوارد، لذا البد من عملية مزاوجة إهبابية مابُت آليات السوق وتوجيهها كبو عملية التنمية.

وىذا يطرح على بساط البحث، مصلحة اغبكم الصاحل أو الرشيد والديبقراطية، الذي يقًتب مفهومو من مفاىيم 
موحا وشاغال إنسانيا على الصعيد العاؼبي. ويبّثل اغبكم الديبقراطي اآلن جزءا من توافق اآلراء يف أصبحت سبّثل ط

األمم اؼبّتحدة، إذ ينص إعالن األمم اؼبتحدة بشأن األلفية على أن اغبكومات .... لن تدّخر جهدا يف تعزيز 
سان واغبريات األساسية اؼبعًتف هبا دوليا، دبا الديبقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضال عن احًتام صبيع حقوق اإلن

يف ذلك اغبق يف التنمية. ويرتبط قباح أو فشل جهود أي دولة يف تعزيز التنمية اإلنسانية أو حىّت احتمال توّجهها 
 كبو ىذا النهج ارتباطا وثيقا بطبيعة وجود حكمها.

 ات اغبكم اعبّيد ما يلي :( فإن أىم مقّوم1997وطبقا للربنامج اإلمبائي لألمم اؼبتحدة )
دبعٌت أن يكون للناس دور فّعال يف إدارة شؤون ؾبتمعهم، وأن تتاح ؽبم فرص كافية ومتساوية المشاركة 7  -3

لعرض قضاياىم والتعبَت عن مصاغبهم، وإعالن رأيهم يف النتائج اؼبتوقّعة من قرارات معينة كما تتاح ؽبم فرص 
 قرارات.حقيقية للتأثَت يف عمليات صنع ال

ويقصد هبا أن يكون اؼبوظفون العموميون، خاضعُت للرقابة واؼبساس يف فبارستهم للسلطات  المحاسبية 7 -1
اؼبمنوحة ؽبم، وأن يتقّبلوا ربّمل اؼبسؤولية )ولو جزئيا( عن الفشل أو الغش، وأن يستجيبوا للنقد ويعدلوا قراراهتم يف 

 ضوئو.
                                                           

منٌر الحمش ، مداخلة بعنوان المتغٌرات االقتصادٌة العالمٌة واالقلٌمٌة المعاصرة وأثرها على مسٌرة التنمٌة ، كتاب  – 4

 .29-28، ص  2004، دمشق ، 39مؤتمر التنمٌة والتخطٌط فً ظل المتغٌرات العالمٌة واإلقلٌمٌة، العدد 
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وىو ما يقتضي توافر ترتيبات قانونية وقضائية فيما يّتصل دبمارسة األفراد  أو سيادة القانون،حكم القانون 7  -5
واعبماعات وأىل اغبكم لصالحياهتم يف صبيع اجملاالت مع كفالة أمام القانون للجميع سواء بالّتمتع بفرص اغبماية 

الشروط الضرورية ألعمال  القانونية غبقوقهم أم يف التعرض للعقوبات القانونية السارية، ويعترب حكم القانون من
 مبدأ احملاسبة، وكذلك على التنبؤ من جانب الفاعلُت يف القطاع العام والقطاع اػباص.

وتعٍت فاعلية اغبكم يف التوصل إذل أفضل استخدام للموارد، أي زبصيص اؼبوارد استجابة  الفاعلية 7 -7
اؼبؤسسات فضال عن توافر اغبساسية ؽبموم  للحاجات اعبماعية، وىذا يقتضي توافر القدرة والكفاءة من جانب

 الناس ومصاغبهم لدى ىذه اؼبؤسسات.
 وىو ما يعٍت كفالة معاملة عادلة وغَت متحّيزة للجميع، فضال عن التوزيع لثمار التنمية وأعبائها. اإلنصاف 7 -3

غبكم، فبّا يسمح بتهيئة إّن ىذه اؼبقّومات ليست مستقلة عن بعضها البعض، وأن تفاعلها وتكاملها ىو ما يكفل ا
 .فرص أفضل وأوسع لتحقيق التنمية دبعناىا الشامل
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       الصةخ
ودور الدولة  قبل التصحيح االقتصادي بالعادل والدول النامية عنون األوضاع االقتصاديةاؼبتناول الفصل األول    

ما بعد اغبرب كل من الدول الرأظبالية الصناعية والدول النامية دبا فيها الدول العربية خالل الفًتة وضع  ، تناول
 . دور الدولة يف التنشيط االقتصاديالدورلالصدمات اليت عاىن منها اجملتمع العاؼبية الثانية و 

 :إذل ثالث مباحثمت تقسيم ىذا الفصل 
بعد اغبرب العاؼبية الثانية'' ويف ىذا الفصل مت تناول األوضاع االقتصادية  اؼببحث األول: "الوضع االقتصادي      

يف الدول الصناعية الرأظبالية  و ازدىارىا خالل الفًتة ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية و بروز ظاىرة جديدة على 
ل النامية دبا فيها الدول اقتصاديات الدول رأظبالية و ىي ظاىرة الركود التضخمي، مث الوضع االقتصادي يف الدو 

العربية و فًتة االزدىار إبان اغبرب العاؼبية الثانية و انقالب األمور رأس على عقب منذ ظهور ظاىرة الركود 
التضخمي يف االقتصاديات الصناعية الرأس اؼبالية فبا نتج عنو تفجر عجز اؼبوازنات العامة يف الدول النامية والعربية 

 ىو صفة ىيكلية ولصيقة خبصائص اقتصاديات الدول النامية.وأصبح عجز اؼبوازنة 
 اؼببحث الثاين "الصدمات و العوامل اػبارجية و احمللية اؼبؤدية للمديونية الدولية يف الدول النامية

والعربية''، وضح ىذا اؼببحث الصدمات اليت عاىن منها اجملتمع الدورل وقد مت تقسيم الصدمات إذل  
ية وقدم كذلك احملصلة النهائية لكل من الصدمات اػبارجية واحمللية وكذلك ظهور أزمة صدمات خارجية وؿبل

 العربية.اؼبديونية يف الدول النامية و 

ولقد أصبح تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية أمرا ضروريا مع مرور الوقت، وذلك من أجل ضباية اؼببحث الثالث 
سيعرض االقتصاديات الوطنية إذل مشاكل اختالل االستقرار النشاط االقتصادي، حيث أن غياب الدولة 

، ولقد ثار جدل كبَت حول تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية، وما إذا كانت اغبكومات أم األسواق  1االقتصادي
ىي األكثر قدرة على التخصيص األمثل للموارد و ربقيق االستقرار االقتصادي الكلي ولقد انقسم االقتصاديون 

 مؤيدين ومعارضُت لتدخل الدولة، ولكل فريق منهما حججو اليت تؤيد رأيو، كما أن ىناك عدة عوامل سانبت بُت

                                                           
1

 .98( ، ص 1998الببالوي ، دور الدولة فً االقتصاد)القاهرة : دار الشروق ،  حازم
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الدراسة إذل تفسَت  تيف ترسيخ أفكار كل من الطرفُت، بنتيجة تتناسب وحالة اقتصاديات الدول النامية، كما تطرق
 وقياس حجم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي.



 

 ولألاأالفصل 

ألاوضاع الاقتصادية في العالم و الدول النامية 

ودور الدولة قبل التصحيح الاقتصادي  

 



 

 الفصل الثاني

نظرة عامة عن املؤسسات 

 املالية الدولية
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 :تمهيد
اؼبؤسسات اؼبالية ك النقدية الدكلية ىي ىيئات تتمتع باالستقالؿ كاألىلية للتعبَت عن إرادة ذاتية يف اجملاؿ 
الدكرل عناصرىا األساسية الديبومة كالصفة الدكلية كالشخصية القانونية الدكلية كاألىداؼ اؼبشًتكة )ىدؼ مشًتؾ 

زراعي أك ثقايف( كتتوذل تنظيم أداء خدمات دكلية سبس اؼبصاحل تتفق الدكؿ على ربقيقو سواء كاف اقتصادم أك 
اؼبشًتكة بالدكؿ األعضاء مع ضركرة استعانة بعدد من العاملُت الدكليُت كفبثلي دكؿ األعضاء كاالعًتاؼ للمنظمة 

رد كسيلة بأهنا سلطة إصدار القرارات ،كعدـ إنقاصها لسيادة الدكؿ اؼبشًتكة يف عضويتها باعتبارىا يف الواقع ؾب
للتعاكف االختيارم، كقد تأخذ اؼبنظمة شكل العاؼبية عندما يفتح اجملاؿ أماـ كل الدكؿ اؼبستقلة ذات السيادة 
الوطنية حُت تتفق ؾبموعة من دكؿ األعضاء على إنشائها كوسيلة من كسائل التعاكف االختيارم بينها يف ؾباالت 

 ع بشاف من شؤكف الدكلية العامة اؼبشًتكة.معينة وبددىا االتفاؽ اؼبنشأ للمنظمة لالضطال
صندكؽ النقد الدكرل ك البنك الدكرل نبا مؤسستاف الدكليتُت انبثقتا عن مؤسبر بريتوف ككدز بوالية نيوىامبشَت 
األمريكية كيعترباف من اكرب مصادر التمويلية يف العادل ك يعمالف على مساعدة دكؿ األعضاء بالتمويل الالـز 

أك تقدًن اؼبشورة الفنية إزاء أمر ما كما يعمالف على إخراج الدكؿ النامية من حالة التخلف كاؼبضي  القتصادياهتا
 قدما كبو التقدـ  .

يف  صندكؽ النقد الدكرل أىدافو كأنبيتو كالتسهيالت االئتمانية اليت يبنحهاكمن خالؿ ما سيأيت نتوقف عند 
 الثاين. اؼبؤسستُت يف اؼببحثجو التشابو كاالختالؼ بُت البنك الدكرل نشأتو كأىدافو كأك ك  اؼببحث األكؿ

 أما اؼببحث الثالث تناكؿ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كدكرىا يف تنشيط التجارة الدكلية كمسار إنضماـ اعبزائر إليها.
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 المبحث األول:ماىية صندوق النقد الدولي 

ؤكف السياسات االقتصادية الكلية هبدؼ ربقيق االستقرار صندكؽ النقد الدكرل ىو منظمة دكلية تعٌت بش         
 يف مؤسبر بريتوف ككدز بوالية نيوىامبشَت األمريكية. 1944العاؼبي.تبلورت فكرة إنشائو يف جويلية 

يعترب من أىم اؼبصادر التمويلية اليت تقـو بتمويل كإقراض الدكؿ اؼبختلفة لغرض اؼبساعدة يف حالة          
مؤقت يف ميزاف اؼبدفوعات  أك اليت تعاين من مشاكل اقتصادية برسم سياسات كازباذ تدابَت  حدكث اختالؿ

 كإجراءات تصحيحية تؤدم إذل الرجوع إذل اؼبسار الصحيح.   

 المطلب األول : تعريف صندوق النقد الدولي نشأتو وتطوره 

 الفرع األول: تعريفو

تبارية ، يعترب ككالة متخصصة من ككاالت منظومة األمم اؼبتحدة ، ىو ىيئة مالية دكلية تتمتع بالشخصية االع    
كىو كمؤسسة مركزية يف النظاـ النقدم الدكرل ، إنيطت لو مهمة اإلشراؼ على إدارة النظاـ الدكرل للتخفيف من 

 .1أثار أنظمة اؼبدفوعات الدكلية كأسعار الصرؼ على اؼبعامالت التجارية كاؼبالية العاؼبية
ت فكرت إنشائو كفق اتفاقية مؤسبر بريتوف ككدز يف مؤسبر لألمم اؼبتحدة يف إطار التعاكف االقتصادم تبلور     

يستهدؼ ذبنب كارثة السياسات االقتصادية الفاشلة اليت أسهمت يف حدكث الكساد العاؼبي الكبَت يف 
 .2الثالثينات من القرف العشرين

ة دكلية تعٌت بتمويل كإدارة السياسات االقتصادية الكلية هبدؼ يعد صندكؽ النقد الدكرل  أىم مؤسسة مالي     

 .تعزيز التعاكف الدكرل كاغبد من الفقر يف ـبتلف دكؿ العادل

                                                           

 www.eastlaws.comاسامة ؿبمد ابراىيم ؿبمد ، صندكؽ النقد الدكرل كمصدر من مصادر التمويل ،  1-

مة اؼبالية العاؼبية دكرل حوؿ: األز العلمي اللتقى ، اؼبلطرش ذىبية، دكر صندكؽ النقد الدكرل يف مواجهة األزمة اؼبالية كاالقتصادية العاؼبية  -2

 .03ص، 21/10/2009-20أياـ ، 1، جامعة سطيف ك اغبوكمة اؼبالية العاؼبية

http://www.eastlaws.com/
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من أىم مبادئو منح قركض للدكؿ اليت تواجو االختالالت يف موازين مدفوعات ىا ، للسماح ؽبا بإعادة توفَت     

 .1الدكؿ اؼبستفيدة من التمويل أف تكوف عضوا فيو شركط النمو االقتصادم الدائم يشًتط على 

يستهدؼ صندكؽ النقد الدكرل منع كقوع األزمات يف النظاـ عن طريق تشجيع البلداف اؼبختلفة على إتباع     
 سياسات اقتصادية ـبتلفة سليمة .

من سياساتو عبعلها كنتيجة للمستجدات اليت تطرأ على النظاـ االقتصادم كاف على الصندكؽ تغيَت كتطوير    
 أكثر موائمة .

 الفرع الثاني: النشأة:

سبيزت الفًتة ما بُت اغبربُت بوجود قيود يف ربويل النقد كزبفيضات يف أسعار الصرؼ ما بُت الدكؿ لتوفَت ميزة      
كساد ، تنافسية ؽبا يف كسب األسواؽ ما أدل إذل قيود على حرية التجارة ، كالبفاض يف معدالت النمو كشيوع ال

 .2األمر الذم ساعد على هتيئة اغبرب اعبديدة اليت اندلعت يف هناية الثالثينات 
فكاف حرص اغبلفاء يف نظاـ دكرل نقدم منذ كقت مبكر وبوؿ دكف تكرار التجربة اؼبريرة كمن أىم أىدافو ىو    

افية ليكوف دبقدكر ىذه الدكؿ اغبفاظ على استقرار النقد كضماف حرية التجارة ، على أف يتمتع النظاـ دبركنة ك
إتباع سياسات نقدية مالئمة للظركؼ االقتصادية يف الداخل كتتشكل أساسا من مؤسسات مالية دكلية كبالتارل 

 برزت نقاشات عديدة بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية كبريطانيا.
اغبرب ، جعلت بريطانيا اليت كانت سبثل قوة لكن بعد اغبرب العاؼبية الثانية كنتيجة للخسائر اؼبعتربة اليت خلفتها    

اقتصادية إذل جانب الواليات اؼبتحدة األمريكية نفسها يف موقف ضعف بينما الواليات اؼبتحدة األمريكية سبيزت 
أعطت األكلوية إلعادة بناء اقتصادىا مع اجتناب أم سياسات تتعلق باػبارج  3باقتصاد متطور ذلك أف بريطانيا

                                                           

، رسالة دكتوراه دكلة ، جامعة -اإلشكاليات كاآلثار على اؼبديونية اػبارجية لدكؿ اعبنوب-قحايرية آماؿ، الوحدة النقدية األكركبية 1- 
 56 .ص 2005-2006يَت،اعبزائر،كلية  العلـو  االقتصادية كعلـو التس

 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ،   -2
افية الشهرية يصدرىا اجمللس الوطٍت الثقايف كالفنوف النظاـ االقتصادم الدكرل اؼبعاصر،عادل اؼبعرفة ، سلسلة الكنب الثق حاـز البيالكم، -3

 .47.ص 2000مام  –الكويت  –كاالداب 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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ف بنك مركزم عاؼبي. كنالحظ باف كل ىذه العوامل قد أثرت تأثَتا بالغا على قرار بريطانيا يف كرفضها أف تكو 
مؤسبر بريتوف ككدز مع أمريكا باؼبشركعُت" مشركع كينز كمشركع ىارم كايت" الذم مت فيو استدعاء ؾبموعة من 

يم اغبياة االقتصادية الدكلية اليت تعتمد بشكل  اػبرباء اؼباليُت ألربعة كاألربعُت دكلة للمشاركة يف اؼبؤسبر النقدم لتنظ
 1كبَت على ـبطط ىارم كايت األمريكي كتأخذ بعض بنود من ـبطط كينز .

 مخطط كينز: - 1
ككذلك بطلب من  1941ىو مشركع ظبي كذلك لواضعو  االقتصادم الربيطاين "اللورد ماينارد كينز " سنة      

 ظاـ اعبديد للعالقات النقدية .السلطات الربيطانية  بالتفكَت يف الن
يرسم فيها اإلطار الذم يبكن من خاللو قياـ نظاـ نقدم دكرل  1943غَت أف اؼبشركع قدـ كورقة عمل سنة     

 جديد بقواعد مالئمة تتطابق مع التغَتات اعبديدة كالذم أكد على اػبصائص التالية:
نك للبنوؾ اؼبركزية يدير النقود الدكلية حبجم يعترب كب -اتحاد مقاصة دولي -إنشاء بنك مركزي دولي  -

يتفق مع احتياجات االقتصاد العاؼبي ، تفتح البنوؾ اؼبركزية حسابات لدل ارباد اؼبقاصة الدكرل نتيجة 
ؼبعامالت مع دكؿ األخرل، كتعمل كل دكلة على موازنة مدفوعات بنفسها ك وبدث ذلك يف ظركؼ طبيعية 

ض النظم االقتصادية كربدث تقلبات نقدية يًتتب عليها عجز، فاف الدكؿ لكن عندما وبدث اضطراب يف بع
 .2اليت ؽبا عجز تفتح حساب مدين ك الدكؿ اليت ؽبا الفائض تفتح حساب دائن

ىبوؿ لدكؿ األعضاء فتح اعتمادات للدكؿ األعضاء لكي تقـو بالسحب من البنك مبلغ من النقود كلكنفي 
 الئتماف الذم تستخدمو كوسيلة دفع مقبولة يف اؼبعامالت الدكلية.حدكد معينة. سبنح دكؿ األعضاء ا

دكؿ األعضاء ال ربتاج إذل إيداع كدائع يف شكل ذىب أك عمالت أجنبية ، ألهنا عبارة عن قيود حسابية تقيد يف 
كبَتة من   حساب دائن لدل البنك اؼبركزم باسم  البنك اؼبركزم للدكؿ األعضاء اؼبختلفة ، يعطي ىذا النظاـ مركنة

 حيث إمكانية زيادة السيولة الدكلية مع مبو احتياجات التجارة الدكلية.

                                                           

، رسالة مقدمة لنيل شهادة -اإلشكاليات ك اآلثار على اؼبديونية اػبارجية لدكؿ اعبنوب-قحايرية آماؿ، الوحدة النقدية األكركبية  -1
 .2005-2006كلية  العلـو  االقتصادية كعلـو التسيَت،دكتوراه دكلة يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر،

 .463ق .ص2010/1430علي عبد الفتاح أبو شرار ، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباعة،الطبعة الثانية 2
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من الواضح أف فكرة اؼبقاصة الدكلية ىي نفسها فكرة عمل بنك اؼبركزم حيث يسمح باستخداـ االئتماف الذم 
 .1يبنحو للدكؿ كوسائل دفع مقبولة يف اؼبعامالت الدكلية

 ":BANCORALإنشاء عملة دولية جديدة "   -
يتم بسعر صرؼ ثابت بالنسبة إذل الذىب اصطلح على تسميتها بانكور يلغي كل االحتياطات بالعملة الرئيسية 

،تقبل الدكؿ ألباف  مع إبقاء قاعدة الذىب كتصبح اؼبدفوعات الدكلية تتم بعملتُت دكليتُت نبا "باف كور، الذىب"
 كور لتسوية مدفوعاهتم.

 لبانكور": اقتراح كينز لقواعد "ا -  
هبوز للدكلة اليت ؽبا عجز بسحب ربع حصتها من البنك من غَت قيد إذا زاد العجز قاف ارباد اؼبقاصة يطلبمن  -

الدكلة أما بتخفيض عملتها أك فرض رقابة على حركة رؤكس األمواؿ أك تنازؿ عن جزءمناحتياطاهتا من الذىب 
 كالعمالت األجنبية؛

 صتها.ال يسمح باف تسحب دبا بزيد عن ح -
كيرل كينز يف ىده اغبالة باف الدكؿ اليت لديها فائض مستمر ؼبدة طويلة فاف اغبقوؽ القابلة ؽبا يف االرباد تلغى 
كبالتارل فرض نوع من العقوبة على ىذه الدكؿ غَت انو أعطى أنبية كبَتة للنقد كالتجارة الدكلية كاستقرار أسعار 

 اؼبواد األكلية كسبويل التنمية.
على األسس اليت قاـ عليها اؼبشركع كانت زبدـ اؼبصاحل اػباصة لربيطانيا كتتجاكب مع األىداؼ اليت   ما يالحظ

 كانت ترمي إذل ربقيقها كىي:
 استخداـ سياسة نقدية دكف القبوؿ بفرض قيود معينة؛ -
 تقوية اعبنيو اإلسًتليٍت مقابل الدكالر مع سبكُت لندف بالقياـ بدكرىا كسوؽ نقدية متطورة. -
 
 
 

                                                           
 .47حاـز البيالكم ،مرجع سابق ، ص 1
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 :1مخطط ىاري وايتاالمريكي  - 2
تتعلق باغبسابات  1933ىارم كايت دكستار أمُت اؼباؿ للخزينة األمريكية الذم كاف قد ناقش أطركحة سنة 

الدكلية لفرنسا خالؿ فًتة قاعدة الذىب ، قدـ طرحو بناء على ذبربتو االقتصادية العاؼبية كعلى كضعية الواليات 
 ت عليها بعد اغبرب ك الذم أكد على اػبصائص التالية:اؼبتحدة األمريكية اليت كان

 إنشاء صندوق التثبيت  سمي فيما بعد بصندوق النقد الدولي ومنحو ثالث وظائف :  -
  ضماف تثبيت العمالت كىو مكتب صرؼ يسمح بتبادؿ عملة مقابل أخرل يفتح ىذا الصندكؽ

ماليَت دكالر ، تساىم الواليات  5غ حساب يف كل بنك مركزم بعملتو اػباصة ، كاقًتح زبصيص مبل
 مليار دكالر؛ 2اؼبتحدة األمريكية ب

  منح قركض تتعلق باغبصص اؼبمنوحة يف كل بلد عضو، تلجا إليو دكلة عاجزة يف كقت معُت لالقًتاض
بناء على ما لديها من حصص، ىذه اغبصص تشكل إيداعات مسبقة تكوف ؿبددة طبقا لعدة معايَت 

 ية االقتصادية لكل بلد ، كتتعلق دبكانتو يف التجارة اػبارجية؛اليت تعرب عن األنب
  لتسهيل التصحيح يشًتط على البلد طالب القرض أف ىبضع لشركط تتمثل يف زبفيض العجز يف ميزاف

 .2اؼبدفوعات
اؽبدؼ من إنشاء ىذا الصندكؽ ىو استقرار أسعار الصرؼ يف مقابل كحدة نقدية دكلية ، أم استقرار أسعار 

صرؼ كحرية ربويل العمالت ، تقـو كل دكلة عضو بإيداع حصص تتكوف جزئيا من الذىب كمن عمالهتا ال
الوطنية كمن بعض اذكنات اػبزينة، كالدكالر األمريكي كاف قابال للتحويل إذل ذىب يف اؼبدفوعات الدكلية 

 كمنو فالدكالر ىو العملة اؼبستخدمة يف تسوية اغبسابات بُت دكؿ األعضاء.
 unitas"شاء وحدة حسابية اسمها "إن  -
 ىي كحدة نقدية دكلية؛  -
 مرتبطة  قيمتها بوزف معُت من الذىب ؛ -

                                                           

 .47حاـز البيالكم ،اؼبرجع سابق ، ص -1
يف العلـو  دكلة رسالة دكتوراه ،-اإلشكاليات ك اآلثار على اؼبديونية اػبارجية لدكؿ اعبنوب-لوحدة النقدية األكركبية ، اة آماؿقحايري-2

2006،التسيَت علـوجامعة اعبزائر،كلية  العلـو  االقتصادية ك  ،االقتصادية -2005. 
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 ؛unitas1"يتم تثبيت العمالت األجنبية بالنسبة للوحدة   -
 تستخدـ كوحدة حسابية ؼبوازنة الصراؼ بُت الدكؿ اؼبتعاملة؛  -
 على دكؿ األعضاء أف ربدد قيمة عملتها بالذىب أك اليونيتاس.  -

اف اؼبشركع الذم قدمو ىارم كايت دل يكن يهدؼ إذل إنشاء سلطة نقدية دكلية ربل ؿبل سلطة نقدية كطنية 
للدكؿ األعضاء ك إمبا كانت تصوراتو خلق تعاكف ك تنسيق بُت سلطتُت.كاف يقـو دبحاربة القيود اؼبفركضة على 

 اؿ كحرية التجارة.اؼبدفوعات اػبارجية جبميع أشكاؽبا ك اليت تعطل حركة رؤكس األمو 
 إيقاؼ التدخل يف أسواؽ الصرؼ، كمنع خفض العمالت الوطنية باستمرار ك اليت تلحق الضرر بالدكؿ األخرل.

تفتح حساب دائنة كمدينة للدكؿ األعضاء يف الصندكؽ، ك يسجل رصيد ىذه اغبسابات باليونيتاس. كتتم عملية 
كيف حالة كقوع عجز يف ميزاف اؼبدفوعات فاف دكر  ،تسوية الفائض يف اغبساب للدكؿ  األعضاء بالذىب

 الصندكؽ ىو السعي لتثبيت قيمة العمالت بواسطة االئتمانات اؼبتبادلة بُت األعضاء.
كما اقًتح ىارم كايت عند ربديد  حصص دكؿ األعضاء يف رأس ماؿ الصندكؽ كمدل تأثَت بعض الدكؿ على 

شاركة يف الصندكؽ متناسبة مع حجم ما سبلكو من  الذىب إدارة الصندكؽ أف يكوف حجم اغبصة أم دكلة م
 كالنقد األجنيب كحجم دخلها القومي كمدل تقلبات يف ميزاف مدفوعاهتا.  

 اقًتح سبويل كاليات اؼبتحدة األمريكية لصندكؽ بأكرب قسط ألجل امتالكها ألكرب احتياطي من ذىب العادل.    
يات اؼبتحدة األمريكية اليت كانت سبلك آنذاؾ اعبزء األكرب من نالحظ ىذا االقًتاح يعرب عن مصلحة الوال

 .2االحتياطي العاؼبي من الذىب كلديها  أعلى دخل قومي يف العادل
 كاعبدكؿ التارل يوضح اكجو التشابو كاالختالؼ كاللبنك
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 :  1أوجو التشابو واالختالف - 3
 نكأوجو التشابو واالختالف بين الصندوق والب 10جدول رقم 

 مخطط كينز مخطط ىاري وايت
 أوجو التشابو :

 كالىما يقترحان إنشاء مؤسسة دولية مشتركة؛ -
 تثبيت أسعار الصرف والعمل على استقرارىا؛ -
 تشجيع التجارة العالمية؛ -
 منح تمويالت للدول المعسرة. -

 أوجو االختالف
 تح االعتماد؛مخطط كينز بقوم على مبدأ ف مخطط ىاري وايت يقوم على مبدأ اإليداع؛

حجم السيولة الدولية ووسيلة الحصول عليها عند الحاجة وكيفية خلق ىذه السيولة باإليداع 
 2أو باالئتمان.

 من حيث التمويل
يرى األمريكي ىاري وايت أن نظام التمويل 
في مشروع كينز سوف يؤدي إلى مديونية  

 كبيرة للدول العاجزة في موازين مدفوعاتها؛

المبلغ المخصص في المشروع يرى كينز أن 
األمريكي ضعيف قد يؤدي إلى نقص الدوالر 

 ويعرقل نمو التجارة الخارجية ؛
يرى األمريكي ىاري وايت  بان اإلصالح في 
الدول التي لديها عجز بتكييف برامج 

 التثبيت وخفض وارداتها

يرى كينز بان اإلصالح في الدول التي لديها 
 3فائض بالزيادة إيراداتها 

 اؼبصدر: من إعداد الطالب بناءا على ماسبق     
 1943مرات بواشنطن يف سبتمرب  9قد احتاج للتقرب بُت اؼبشركعُت اؼبتعارضُت إذل التقاء فبثلي كل دكلتُت 

 كذلك للتوصل إذل حل.

                                                           

دكتوراه دكلة يف العلـو  ،-اإلشكاليات كاآلثار على اؼبديونية اػبارجية لدكؿ اعبنوب-لوحدة النقدية األكركبية ، اقحايرية آماؿ -1
2006،االقتصادية كعلـو التسيَت  جامعة اعبزائر،كلية  العلـو ،االقتصادية -2005. 

 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfة عن صندكؽ النقد الدكرل ،  حمل -2
 .47مرجع سابق ، ص  اـز البيالكم ،ح-3

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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الح تقدـ مشركع كايت عن مشركع كينز بسبب ىيمنة االقتصاد الربيطاين كتبعيتهم ألمريكا فيما يتعلق بالس
كسبويل متطلبات اغبرب ، كما كاف خوؼ أمريكا من مشركع  كينز باعتباره الدكلة الوحيدة الدائنة كخشيت 
أف يستخدـ اؼبدينوف من الدكؿ األخرل البانكور كاإلقباؿ على الشراء من الواليات اؼبتحدة األمريكية فبا قد 

 .1يهدد لقياـ التضخم فيها 
يف اؼبؤسبر التمهيدم بغية إعداد التقرير النهائي على  1944جواف  15 كمت استدعاء دكؿ اغبلفاء يف    

الواليات اؼبتحدة األمريكية برفع ـبطط كينز مع قبوؿ أساس ـبطط  ىارم كايت كاستكماؿ جزء فبا كرد يف   
 مليار دكالر. 9اذل 5رأس اؼباؿ اؼبخصص للصندكؽ من 

لذم مت فيو مناقشة اؼبشركع بصفة رظبية يف اتفاؽ ا 22/07/1944-01مث كاف مؤسبر بريتوف ككدز من    
لتأسيس منظمة دكلية تشرؼ على النظاـ النقدم الدكرل كتلغي قيود الصرؼ اؼبرتبطة بالتجارة يف السلع 
كاػبدمات كربقيق استقرار أسعار الصرؼ ، حيث ترأس اللجنة اؼبتعلقة بإنشاء الصندكؽ ىارم كايت نظرا 

 .2وضوع اللجنة ألنبية اؼبشركع بالنسبة ؼب
مت توقيع على نص االتفاقية  1945ديسمرب  27صندكؽ النقد الدكرل يف كسبخض عن ىذا اؼبؤسبر إنشاء     

من حصص الصندكؽ  % 65بلد ، كدخلت حيز التنفيذ بعدما كقعت الدكؿ اليت سبتلك ؾبملها  29ككقعها 
 كخرج اؼبؤسبر دبجموعة من اؼببادئ:

م اؼبسائل ذات األنبية الدكلية كينبغي العمل على ضماف ثباتو على األقل يف أف سعر الصرؼ يعترب من أى -
 اؼبدل القصَت مع إمكانية تعديلها يف بعض الظركؼ؛

إف اؼبصلحة تقتضي زيادة االحتياطي من الذىب كالعمالت اغبرة يف كل دكلة حىت ال تضطر إذل ازباذ  -
 ميزاف اؼبدفوعات؛سياسات قد تضر بالتوازف الداخلي ؼبواجهة العجز يف 

إهباد نظاـ للتجارة متعدد اإلطراؼ كضماف قابلية ربويل العمالت لتحقيق مصلحة السياسات االقتصادية  -
 لدكؿ العادل؛

 إف زيادة االستثمارات دكلية ىي أمر حيوم لالقتصاد الدكرل؛ -
 إنشاء منظمة دكلية ذات تعددية كظيفية لتحقق التعاكف. -

                                                           

  ،مرجع سابق ،قحايرية آماؿ -1
2http://lmd-medea.7olm.org/t43-top 

http://lmd-medea.7olm.org/t43-top
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 .1تجابة ؽبذه اؼببادئ اس صندكؽ النقد الدكرلككاف 
عٍت بالدكؿ اؼبتقدمة كبالتارل كاف صغَتا نسبيا يف تعاملو مع عدد ؿبدكد  صندكؽ النقد الدكرليف بداية عمل      

من الدكؿ " الدكؿ الصناعية" كذلك قبل أف  يتوسع يف نشاطو كعملياتو إذل قضايا الدكؿ النامية الذم أصبح 
يف دكؿ العادل الثالث منذ الثمانينات كالعمل على التحوؿ إذل اقتصاد  يهدؼ إذل ضماف اإلصالح االقتصادم

السوؽ يف التسعينات . كمع تزايد التحسن يف األحواؿ االقتصادية السائدة كالتغَتات الكبَتة اليت مر هبا االقتصاد 
اغباصلة بسبل  العاؼبي كالنظاـ النقدم اليت أبرزت دكر الصندكؽ كتطلب منو التكيف مع مستجدات كالتغَتات

 .2ـبتلفة حىت يتسٌت لو االستمرار يف خدمة أىدافو على كبو فعاؿ 
تطور منذ نشأتو مع تطور االقتصاد العاؼبي حيث انو طواؿ الفًتة اؼبمتدة من  صندكؽ النقد الدكرلكمنو  ف    

ع إذل األسباب اليت جعلت اغبرب العاؼبية الثانية إذل غاية اػبمسينات سار النظاـ النقدم الدكرل سَتا حسنا يرج
الدكالر األمريكي نقدا قويا ثابتا، كثقة اجملتمع الدكرل بو. ىذا يعٍت استقرار النظاـ النقدم الدكرل على اعتبار أف 

 3صندكؽ النقد الدكرل ىو أساس ىذا النظاـ. لكن الوضع انقلب منذ هناية اػبمسينات إذل أكائل الستينات 
اليت قادت دكؿ األعضاء للتخلي عن معدالت الصرؼ الثابتة، كاالستمرار البفاض  نتيجة عوامل اقتصادية عديدة

ػبسارتو ألرصدتو الذىبية بسبب  زيادة تدفق الذىب  1958عجز ميزاف اؼبدفوعات األمريكي ـبزكف الذىب ،ك 
ليار م 10إذل  1958مليار يف  25إذل اػبارج األمر الذم أدل إذل البفاض رصيده من الذىب رصيد قيمتو 

حيث أخذت السلطات النقدية يف العادل تلمس تراكم العجز يف ميزاف اؼبدفوعات األمريكي   1968دكالر سنة 
ك بالتارل فقد الدكالر قيمتو كازداد الطلب على الذىب كاخذ األفراد يسارعوف إذل اكتناز الذىب،كما أخذت 

قد أدل بالواليات اؼبتحدة األمريكية .   4ذىباؼبصارؼ تطلب من الواليات اؼبتحدة تبديل قسم من أرصدهتا بال
.كأدل اهنيار نظاـ بريتوف ككدز إذل التساؤؿ  1971اكت 15بالتخلي عن إمكانية ربويل الدكالر إذل ذىب يف 

حوؿ دكر صندكؽ النقد الدكرل يف التمويل الدكرل ، نتيجة تعوًن أسعار الصرؼ يف الدكؿ الصناعية اليت ؿبت 
كؽ،لكن مع توسع اؼبتزايد غبجم التجارة الدكلية جعلت من الضركرم التوسع يف السيولة الدكر األصلي للصند

ىي كحدة حقوؽ السحب  1989النقدية الدكلية أصبح الصندكؽ اؼبسؤكؿ عن توفَت عملة دكلية جديدة سنة 
                                                           

1-، ة ي ب ى ذ طرش   .03صمرجع سابق،  ل
ص مرجع  حاـز البيالكم ،-2  ، ق ب ا  .48س
نشر كالتوزيع ، الطبعة عبد الرزاؽ الرحاحلة ، زاىدؿبمد ديرم ، دراسة متعمقة  يف ادارة االعماؿ الدكلية ، مكتبة اجملتمع العريب لل-3

 .21-20ص، ، عماف االردف 1431-2010االكذل 
 .180ص ،2011عثماف أبو حرب، االقتصاد الدكرل، دار أسامة للنشر كالتوزيع،عماف، األردف،طبعة-4
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الر قيودا اػباصة فأصبح الدكر اعبديد ىو تسهيل التجارة حيث فرض نقص االحتياطي الدكرل من الذىب كالدك 
مالية ،يف السبعينيات ظهرت ؾبموعة من األزمات اليت ساعدت على إعادة تشكيل دكر الصندكؽ يف األسواؽ 

، حيث أسهمت الطفرات البًتكلية اليت شهدىا عقد السبعينات كطهور فوائض نفطية جديدة لدل العديد 1الدكلية
ستوردة جعل ىذه األخَت يقـو بإعادة تدكير ىذه من الدكؿ اؼبصدرة للنفط ك عجز موازين اؼبدفوعات للدكؿ اؼب

 الفوائض اليت وبصل عليها يف شكل قركض كإعادة إقراضها بشركط ميسرة لدكؿ العجز.
كمع بداية الثمانينات انفجار أزمة اؼبديونية يف الدكؿ النامية، أما فًتت التسعينات فقد شهدت تفاعل كاتساع 

إلغاء الرقابة كالضوابط  ك القيود على حساب رأس اؼباؿ الذم ظبج بزيادة درجة ظاىرة العوؼبة اؼبالية الرامية إذل 
الًتابط ك االعتماد اؼبتبادؿ بُت مكونات سوؽ اؼباؿ من األسواؽ النقدية . الذم أدت إذل انفجار العديد من 

َت من االقتصاديات األزمات اؼبالية اليت أحدثت اهنيار كبَت يف البورصات كالبنوؾ كامتدت آثارىا لتلمس الكث
بسبب الًتابط الوثيق فيما بينها ؿبدثة خسائر معتربة ما دفعها إذل اللجوء لصندكؽ النقد الدكرل للحصوؿ على 

 الدعم اؼبارل ك االستشارة الفنية لتدعيم أنظمتها اؼبالية كضماف سالمتها من الصدمات اػبارجية.     

 المطلب الثاني: آلية عمل الصندوق 

 ول: الهيكل التنظيمي:الفرع األ
صندكؽ النقد الدكرل مسئوؿ أماـ بلدانو األعضاء ، كىي مسؤكلية سبثل عنصرا الزما لتحقيق فعاليتو يتوذل         

بلدا ، كىيئة موظفُت  189القياـ بأعماؿ الصندكؽ اليومية ؾبلس التنفيذم يبثل بلداف األعضاء  البالغ عددىم 
الث نواب للمدير العاـ، علما باف كل عضو يف فريق اإلدارة يتم اختياره من مناطق دكليُت يقودىم اؼبدير العاـ كث

ـبتلفة من العادل.كتأيت صالحيات اؼبفوضة جمللس التنفيذم يف تسيَت أعماؿ الصندكؽ من ؾبلس احملافظُت، 
 صاحب السلطة اإلشرافية.

 
 
 
 

                                                           

ملكة العربية اؼب -ترصبة ؿبمود حسن حسٍت،ؿبمود حامد ؿبمود، التنمية االقتصادية، دار اؼبريخ للنشر، الرياض  ميشيل تودارك، -1
 .647ص، 2006السعودية، 
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 2018أفريل  30من ؽبيكل التنظيمي لصندكؽ النقد الدكرل اعتبارا ا (:3شكل)
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: لمصدر  http://www.imF.org 2017 ا

 والمحٌط الهادئ

مكتب االستثمار ـ 

نظام تقاعد الموظفٌن 

 كتب العمل والتقاعد 

 

إدارة أمانة صندوق 

 النقد الدولً

 

ت المساندةالخدما  

 إدارة الموارد البشرٌة

 

المعلومات 

واالتصالواالتصال  

إدارة العالقات  

الخارجٌةالخارجٌة   

 
مكتب الصندوق لدى 2

 األمم المتحدة

 

رة البحوثإدا  

 
 إدارة اإلحصاءات

 

 إدارة الشؤون القانونٌة

 

إدارة األسواق النقدٌة 

 والرأسمالٌة

اإلدارات الوظٌفٌة 

وإدارات الخدمات 

 الخاصة

 
 إدارة المالٌة

معهد صندوق النقد 

 الدولً 

 

مكتب المٌزانٌة 

  والتخطٌط 

معهد التدرٌب 

اإلقلٌمً فً 

 سنغافورة

 

معهد فٌٌنا 

 المشترك

 

مركز لالقتصاد 

والتموٌل فً 

الشرق األوسط 

 )الكوٌت

 

إدارة آسٌا والمحٌط 

 الهادئ

 

 اإلدارة اإلفرٌقٌة

 

مكتب إدارة المساعدة 

 الفنٌة

الداخلٌة   

 

مكتب صندوق النقد 

 الدولً فً أوروبا

 

إدارة االستراتٌجٌات 

 والسٌاسات والمراجعة

 

مكتب التدقٌق 

والتفتٌش الداخلً 

زانٌة كتب المٌ 

 والتخطٌط

 

 اإلدارة األوروبٌة

 مجلس المحافظٌن

 

 المجلس التنفٌذي

 

المدٌر العام        

 نواب المدٌر العام

 

 

 

 مكتب التقٌٌم المستقل

 

المشتركة بٌن لجنة التنمٌة 

 صندوق النقد الدولً والبنك الدولً

 

اللجنة النقدٌة 

 والمالٌة الدولٌة

 

دوائر ذات اختصاص 

 جغرافً

 

إدارة التكنولوجٌا 

 والخدمات العامة

إدارة الشرق األوسط 

 وآسٌا الوسطى

إدارة نصف الكرة 

 الغربً

إدارة شؤون المالٌة 

الدولً العامة   

 

file:///C:/Users/user/Documents/les%20fichier/Nouveau%20dossier%20(5)/orgcharta.htm%23fn2
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صندكؽ النقد الدكرل يضم فبثل لكل بلد عضو، ككل بلد ىو صاحب السلطة العليا يف مجلس المحافظين:
يعُت ؿبافظ عادة ما يكوف كزير مالية أك ؿبافظ بنك مركزم كؿبافظ مناكب ك هبتمع مرة كاحدة يف السنة على 

 كمنها:  1ل صبعية عمومية ؼبناقشة ك إبداء الرأم يف ؾبموعة من القضايا اؼبتعلقة بالسياسات الكربلشك
 ؛الفصل يف انضماـ األعضاء اعبدد •
 ؛مراجعة اغبصص ك أشكاؿ الدفع •
 ؛تعديل اتفاقيات الصندكؽ أك حلها •
 .اخل ...ربديد الدخل الصايف للصندكؽ الواجب توزيعو  •

اء ؾبلس احملافظُت حسب كزف الدكلة العضو ك حجم حقها فهناؾ األعضاء ذكك األنبية الذين كىبتلف كزف أعض
يقرركف سياسة الصندكؽ، كىناؾ األعضاء الذين ال تأثَت ؽبم يف ربديد سياسة الصندكؽ رغم األغلبية داخل اجمللس، 

ندكؽ، ألف أسلوب ازباذ القرارات ك لذلك نالحظ اؽبيمنة الواضحة للدكؿ الرأظبالية اؼبتقدمة على توجيهات الص
من األصوات ك ىذا ما يعطي للواليات اؼبتحدة األمريكية  85يقضي بضركرة حصوؿ أم قرار مبدئي على أكثرية %
 2كحدىا ما يوازم حق النقض ألم قرار ال توافق عليو 

تقاريرىا  السنة ترفع ذبتمع مرتُت يف صندكؽ النقد الدكرل ؿبافظا من ؿبافظي 24:  تتكوف من اللجنة المؤقتة- أ
 3عن إدارة النظاـ النقدم الدكرل كعن االقًتاحات اػباصة بتعديل اتفاقية الصندكؽ إذل ؾبلس احملافظُت

ؾبلس ؿبافظيصندكؽ النقد الدكرل ك ؾبلس ؿبافظي البنك الدكرل تتكوف  مشًتكة بُت كزارية : عبنةلجنة التنمية- ب
 ة اجتماعُت يف السنة يتوافقاف مع اجتماعي اللجنة اؼبؤقتة.عضوا من كزراء اؼبالية ك تعتمد عاد 24من 

تقدـ اؼبشورة للمحافظُت كترفع إليهم تقاريرىا حوؿ سياسات التنمية ك اؼبسائل األخرل تتعلق بقضايا التنظيمية  
 .كالسبل اؼبالئمة لنقل موارد حقيقية إذل البلداف النامية

عضوا يبثلوف كل أعضاء الصندكؽ   24ندكؽ اليومية كيضم يشرؼ على إدارة أعماؿ الص التنفيذي: لمجلسا
كيناقش أثار السياسات االقتصادية لكل بلد على اؼبستول الوطٍت ك اإلقليمي ك العاؼبي كيوافق على القركض اليت 
يقدمها الصندكؽ ؼبعاعبة اؼبشكالت اؼبؤقتة يف ميزاف اؼبدفوعات كذلك جهود بناء القدرات كيتلقى اإلرشادات من 

، أصبح  2016اللجنة الدكلية للشؤكف النقدية كاؼبالية كيدعم من خرباء الصندكؽ.كمنذ جولة االنتخاب االعتيادية 
                                                           

 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ،  -1
اعبريدة االكذل االقتصادية اليت تصدر يف دكلة الكويت، ىو صندكؽ النقد الدكرل" ،  دافيد دريكسوؿ، نرصبة ؿبمد حسن يوسف،"ما-2

 .09/09/1996-19/08/1996االعداد ، من 
 .468ص ،2010الطبعة الثانية  علي عبد الفتاح أبو شرار ، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباعة،-3

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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أعضاء منهم يعينوف من طرؼ اػبمس الدكؿ  5كل اؼبديرين التنفيذيُت ـبتارين باالنتخاب،خالفا ؼبا كاف سابقا 
 (5) الكربل.

صندكؽ النقد الدكرل ك فبارسة صالحية كمراقبة سياسات أسعار  يعترب اؽبيئة الدائمة الزباذ القرارات يف  
الصرؼ، ك ربديدا اؼبساعدات اؼبالية ك الفنية اؼبطلوبة تقديبها، ك إجراء اؼبشاكرات مع أعضائهم ك القياـ باؼبراقبة 

ختيار اؼبدير العاـ عن طريق إرساؿ بعثات للبلداف اؼبعنية بذلك، ك ربديد اؼبيزانية اإلدارية ك اؼبصادقة عليها، ك ا
للصندكؽ، ك تتفاكت مكانة اؼبديرين التنفيذيُت تبعا ؼبكانة دكؽبم اليت ترتبط بالقيمة اؼبالية للحصة اليت تعترب "أىم 
عنصر يف العالقات اؼبالية ك التنظيمية بُت العضو ك صندكؽ النقد الدكرل"ك بصورة عامة فإف اجمللس التنفيذم 

لدكرل" كظائفو تتعلق باؼبيزانية اإلدارية ك أخرل تنظيمية إدارية، ك بعضها استشارية "ؾبلس إدارة صندكؽ النقد ا
 .1رقابية ك ىو احملرؾ اغبقيقي ك العضلي لصندكؽ النقد الدكرل

كاغبصة  –إف صندكؽ النقد الدكرل يطبق نظامانللتصويت اؼبرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو يف الصندكؽ 
كاف عدد أصواتو أكرب غَت أف اجمللس التنفيذم نادران ما   –القتصادم ربدد عمومان على أساسحجمو ا

يتخذالقرارات بالتصويت الرظبي، كإمبا يتخذ معظم قراراتو استنادان إذل توافق اآلراء بينأعضائو، كهبرم تأييد ىذه 
 .القرارات باإلصباع

وذل رئاسة اجمللسإذل جانب قيادتو كيضطلع اجمللس التنفيذم باختياراؼبدير العاـ، الذم يتالمدير العام : - ت
كيعُت اؼبدير العاـ ؼبدة طبس سنوات قابلة  .ػبرباء كموظفي الصندكؽ كتسيَته ألعمالو بتوجيو من اجمللس التنفيذم

 .2للتجديد، كيساعده يف عملو نائب أكلونائباف آخراف
التنسيق بُت اجمللس ك سائر األعضاء ك  لو دكره يف إعداد اؼبيزانية ك تنفيذىا بعد مصادقة اجمللس عليها، كما يؤمن

اؼبنظمات الدكلية ك اعبهوية إضافة إذل مهامو االستشارية التمثيلية ك التنسيقية ك يقـو باإلشراؼ على ـبتلف 
إدارات الصندكؽ سواء ذات االختصاص الوظيفي مثل: إدارة الشؤكف اؼبالية ك إدارة الشؤكف القانونية، ك إدارة 

                                                           

دكؽ النقد الدكرل" ، اعبريدة االكذل االقتصادية اليت تصدر يف دكلة الكويت، دافيد دريكسوؿ، نرصبة ؿبمد حسن يوسف،"ماىو صن-1
 .09/09/1996-19/08/1996االعداد ، من 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf


 

 الفصل الثاني                                                             نظرة عامة عن المؤسسات المالية الدولية

 

 

82 

 

رؼ ك إدارة اإلحصاء ك اػبزينة ... اخل أك ذات االختصاص اعبهوم مثل دائرة إفريقيا ك دائرة شؤكف النقد ك الص
 آسيا، ك دائرة أكركبا ك دائرة نصف الكرة الغريب ... 

 1أكربيا، أك على األقل شخصية غَت أمريكية. اؼبدير العاـكجرل العرؼ على أف يكوف 
مدنيوف دكليوف مسؤكلوف أماـ الصندكؽ،كليس أماـ سلطاهتم يف صندكؽ النقد الدكرل موظفوف  الموظفون -د 

كيشكل االقتصاديوف ثلثي اؼبوظفُت  .بلدان  133موظف ينتموف إذل  2800الوطنية. كيعمل بالصندكؽ حوارل 
إدارة كمكتبان يرأسها مديركف مسئولوف أماـ اؼبدير العاـ. كمعظم 22الفنيُت يف الصندكؽ تقريبان. كيضم الصندكؽ 

الصندكقيعملوف يف كاشنطن العاصمة، كإف كاف ىناؾ حوارل شبانوف فبثالن مقيمان للصندكؽ فيالبلداف  موظفي
األعضاء للمساعدة يف تقدًن اؼبشورة بشأف السياسة االقتصادية. كللصندكقمكاتب يف باريس كطوكيو لالتصاؿ 

و مكاتب يف نيويورؾ كجنيف ىدفها باؼبؤسسات الدكلية كاإلقليمية األخرل كمنظماتاجملتمع اؼبدين، كما أف ل
 .األساسي االتصاؿ باؽبيئاتاألخرل يف منظومة األمم اؼبتحدة

 الفرع الثاني :موارد الصندوق

 الحصص والتصويت  - أ
دكلة  39ككاف عدد األعضاء من الدكؿ اؼبشاركة يف الصندكؽ  1947بدا الصندكؽ يف فبارسة نشاطو عاـ 

أما يف كقتنا اغبارل كصل  1997بلدا عاـ  181النقد الدكرل ليصل إذل كالحقا ارتفع عدد األعضاء يف صندكؽ 
عضو. كعندما ترغب دكلة عضو يف االنضماـ إذل الصندكؽ فإهنا تقدـ طلبا يتضمن البيانات  189إذل 

اإلحصائية ك معلومات عن األكضاع االقتصادية كمن مث تقـو الدكائر اؼبختصة يف الصندكؽ حبساب حصة ىذه 
ؼبماثلة ؽبا يف األكضاع  االقتصادية، كبعد ذلك تعرض اغبصة اؼبقًتحة على عبنة العضوية التابعة للمجلس الدكلة ا

التنفيذم، كبعد موافقة الدكلة اليت ترغب يف االنضماـ إذل الصندكؽ على شركط العضوية كمنها القيمة األكلية 
توصيات اللجنة ،كمن مث يرفع اؼبشركع القرار إذل للحصة اليت افًتضتها اللجنة ، يقـو ؾبلس التنفيذم بالنظر يف 

اجمللس احملافظُت بقبوؿ الدكلة اؼبتقدمة بطلب العضوية لكي يعتمد ىذا القرار . كبعد ذلك تعُت الدكلة اؼبعنية فبثال 
دكؽ عنها يقـو بالتوقيع على اتفاقية قبوؽبا كعضو يف الصندكؽ يف كاشنطن بعد التوقيع تصبح الدكلة عضوا يف الصن

 .  2.كما وبق ؽبا االنسحاب كاسًتداد كافة اؼببالغ اليت دفعتها يف حصتها

                                                           

 دافيد دريكسوؿ، نفس اؼبرجع . -1
 .469ص، 2010علي عبد الفتاح أبو شرار ، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباعة،الطبعة الثانية  -2
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ىذه اغبصة اليت يدفعها البلد الراغب يف االنضماـ إذل الصندكؽ تسمى حصة االشًتاؾ ك اؼبتمثلة يف 
قد الدكرل مبلغ  ؿبدد من اؼباؿ ،كىي عبارة عن نوع من أنواع رسم العضوية ك اؼبصدر الرئيسي ؼبوارد صندكؽ الن

 :1.تتحدد ىذه اغبصص بناء على عدة معايَت تأخذ يف االعتبار
 كضع الدكلة يف االقتصاد العاؼبي؛ -
 حجم التجارة الدكلية لكل دكلة ؛ -
 حجم الناتج القومي؛ -
 ؛ األرصدة االحتياطية الرظبية من العمالت القابلة للتحويل -
 .ك قيمة الصادرات ك الواردات -

من ؾبموع القوة   % 85طبس سنوات ؛ أم لتغيَت يف اغبصص هبب موافقة  يعاد تقدير اغبصص كل     
التصويتية، يبكن تسديد اغبصص عند االنضماـ إذل العضوية، أك يف أعقاب اؼبراجعة الدكرية اليت تزداد فيها 
اغبصص، ربدد اغبصص ليس فقط مدفوعات االشًتاؾ اؼبطلوبة من البلد كإمبا أيضا عدد األصوات كحجم 

 . 2ويل اؼبتاح لو من الصندكؽ كنصيبو من ـبصصات حقوؽ السحب اػباصةالتم
اؽبدؼ من اغبصص عموما كوهنا دبثابة مرآة غبجم البلد العضو النسيب يف االقتصاد العاؼبي. فكلما زاد حجم      

 . 3االقتصاد العضو من حيث الناتج كازداد اتساع ذبارتو كتنوعو ، ازدادت باؼبثل حصتو يف الصندكؽ
كاف رأس ماؿ الصندكؽ اؼبًتاكم من اغبصص   1947كرأس ماؿ الصندكؽ يزداد بزيادة عدد األعضاء ففي عاـ 

فقد ارتفع رأس اؼباؿ اؼبًتاكم من اغبصص  1980أما يف عاـ  39مليار دكالر أمريكي كعدد دكؿ األعضاء  8.8
بح مجموع حصص أص 2011أغسطس  18يف ، ك 4عضوا 141مليار دكالر كعدد دكؿ  األعضاء  40

.كحصص األعضاء يف الصندكؽ ليست   187 كعدد دكؿ  األعضاء عضوا مليار دكالر أمريكي 383 العضوية
 .5ثابتة بل متغَتة ككذلك حبسب التغَتات اليت تطرأ على األكضاع كالظركؼ االقتصادية للدكلة العضو

 
 

                                                           

 .113،ص  2004زينب حسُت عوض اهلل، االقتصاد الدكرل، دار اعبامعة اعبديدة، االزاريطة،  - 1
 .50لبيالكم ،اؼبرجع سابق ، ص حاـز ا -2
 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ،   -3
4- ، ر  شرا و  ب أ اح  ت ف ل ا د  ب ع ي  ل صاؼبرجع سابق ع ،469. 
 http://www.imF.org/external/index.html، 2011سبتمرب  15 دكؽ النقد الدكرل ،،حملة عن صنكقائع صحيفة -5
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 عملية إيداع الحصص: 
% من األصوؿ الرظبية ك  10من حصتو ذىبا أك  %25يدفع  يساىم كل بلد عضو دببلغ ؿبدد من اؼباؿ    

% يدفع يف شكل عملة ؿبلية للبلد العضو .لكن بعد التعديالت اليت اقرىا برنامج إصالح النظاـ  75الباقي
قلص دكر الذىب يف السيولة الدكلية ألغى دفع نسبة حصة من الذىب ككذلك قاـ بإلغاء  1976النقدم عاـ 

 . 1للعمالت اؼبختلفة بالذىباألسعار الرظبية 
 صندكؽ النقد الدكرل وبدد لو اؼبساعدة اليت يبكن أف يلجا إليها؛عند انضماـ بلد العضو إذل   -
 إمكانية البلد شراء عمالت أخرل مقابل عملتو بكمية تعادؿ حصتو يف صندكؽ النقد الدكرل؛ -
%  200كؽ النقد الدكرل حائزا على ال يبكن للبلد العضو شراء عمالت أخرل مقابل عملتو إذا أصبح صند -

صندكؽ النقد من حصة ىذه العملة احمللية ذلك خشية من أف يؤدم ذلك الستنفاذ صبيع العمالت الصعبة يف 
 . 2الدكرل حبيث ال يتبقى لو سول حصيلة بيع ىذه العمالت الصعبة من العمالت األخرل

 حصص دكؿ األعضاء يف الصندكؽ:: 11رقمجدول 
 الحصص الدولة الحصص الدولة الحصص الدولة الحصص الدولة
 225 بلجيكا 275 ىولندا 205 السلفادكر 200 اسًتاليا
 450 فرنسا 10 بوليفيا 50 نيوزيلندا 6 إثيوبيا

 0.5 النركيج 40 اليوناف 150 الربازيل 2 نيكارجوا
 50 شيلي 5 بنما 5 جواتيماال 300 كندا
 205 ىندكس 550 الصُت 2 بارجوام 5 ىاييت
 5 كوستاريكا 15 الفلبُت 50 كوؼببيا 25 بَتك
 25 إيراف 50 كوبا 125 بولندا 400 اؽبند

 50 الدكمينيك 1200 ا.سوفيايت 8 العراؽ 100 ارباد جنوب إفريقيا
 2750 الواليات اؼبتحدة األمريكية 10 لوكسمربج 5 إكوادكر 1300 اؼبملكة اؼبتحدة

 15 الفنزكي 15 ارغوام 90 اؼبكسيك 45 مصر
 -عماف  دار حامد للنشر كالتوزيع، ،اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل مدين بن شهرة، المصدر:

 .79ص:  ، 2008 األردف،

                                                           

 .471علي عبد الفتاح أبو شرار، اؼبرجع نفسو ،ص-1
 www.eastlaws.comكمصدر من مصادر التمويل ،   صندكؽ النقد الدكرلؿبمد ابراىيم ؿبمد ،  سامةا - 2
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 :تحديد حصص األعضاء -
ربدد حصص االكتتاب اؼببدئية يف عضوية الصندكؽ لألعضاء األصليُت دبوجب صيغة تشمل على متغَتات 

 :التارلاقتصادية كاليت سبت مراجعتها ك
 ؛1940من الدخل الوطٍت سنة % 1
 ؛1943من احتياطي الدكلة من الذىب سنة % 2

 ؛1938-1934من متوسط الواردات السنوية يف الفًتة  10%
 من مقدار التغَت يف اغبد األقصى للصادرات يف نفس الفًتة ؛% 10
 من نسبة متوسط الصادرات إذل الدخل القومي عن نفس الفًتة.% 10
 1يت ؽبا اكرب دخل كطٍت مرتفع ىي اليت تستحوذ على اكرب حصة يف الصندكؽ.كالدكؿ ال
الصندكؽ كمنذ نشأت دل يعتمد على صيغة كاحدة كإمبا اعتمد على صيغ عديدة  لتمديد اغبصص اؼببدئية غَت أف 
 أنبها:

Q= (0,01 Y + 0,025 R + 0,5P+0.2276 VC). (1+C/Y) 
 دكرا ؽبا أصبح الناشئة اليت  ذبوؿ ملموس الذم ظبح بتمثيل االقتصادياتإف اإلصالح الذم اقر بو الصندكؽ يعترب

 ك األطراؼ للصندكؽ متعددة اإلدارة عملية يف الفقَتة النامية الدكؿ بإدماج يسمح ك العاؼبي، االقتصاد يف ؿبوريا
اغبارل  اؽبيكل تعديل إذل الرامية اؼبساعي إطار يف يندرج اإلصالح ىذا أف كما الصندكؽ، يف أقول صوتا إعطائها

 .اؼبتغَت الديناميكي الطابع ذك العاؼبي االقتصاد معطيات مع للتكيف للصندكؽ
 ىي: أربعة متغَتات تضمنت اغبصص لنظاـ جديدة صيغة الدكرل النقد صندكؽ فاقًتح
 .%5 االحتياطيات ك 15%التغَت ، 30%االنفتاح ،50 % احمللي الناتج إصبارل
 السوؽ يف السائدة الصرؼ أسعار حسب احمللي الناتج إصبارل بُت هبمع مزيج ىو احمللي الناتج إصبارل أف حيث
 .% 40 بنسبة الشرائية القول تعادؿ أسعار حسب احمللي الناتج كإصبارل % 60 بنسبة

 للحصص، جديدة صيغة يف إدراجها قبل للحصة الصيغة اغبالية عليها تشتمل اليت اؼبتغَتات بعض تعديل مت كما 
 :التالية اؼبتغَتات على يعتمد اغبارل اغبصص نظاـ أف حيث

Q= 0,00450 Y + 0,05281008 R + 0,039(P + C) + 1,0432VC 

                                                           

 .79ص  ، 2008 األردف، -عماف  دار حامد للنشر كالتوزيع، ،اإلصالح االقتصادم كسياسة التشغيل مدين بن شهرة ، -1
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- Qاغبصة = 
- Y( 1985= إصباؿ الناتج احمللي) 
- R ( )(1985= متوسط االحتياطيات الشهرية  )الذىب كالعمالت القابلة للتحويل 
- P (1985- 1981وسط = اؼبتوسط السنوم للمدفوعات اعبارية  )مت 
- C  ( 1985- 1981= اؼبتوسط السنوم للمتحصالت اعبارية )متوسط 
- VC   تغَتية اؼبتحصالت اعبارية )اكبراؼ معيارم كاحد عند متوسط متحرؾ ػبمس سنوات يف الفًتة =

1973-1985) 
 : التالية العناصر األصوات ك اغبصص لنظاـ اإلصالح صيغة تضمنت قد
 .اغبصص حساب إجراءات بتبسيط اغبصص نظاـ شفافية زيادة  -أ

 الديناميكية للدكؿ اؼبخصصة الزيادة تقدر حيث :اغبصص يف اؼبخصصة الزيادات من ثانية جولة اعتماد -ب
 اهنفإ الصندكؽ يف الكايف ك اعبيد بالتمثيل اغبالية حصصها مستويات ؽبا تسمح ال اليت الدكؿ ،أما11.5 %ب

 :اإلطار ىذا يف ك اإلصالح، رنامجب يف ظل للزيادة األخرل ىي مؤىلة
 على لوكسمبورغ( ك ايرلندا ايطاليا، ، أؼبانيا أ، ـ الو ) حصتها حجم لزيادة اؼبؤىلة اؼبتقدمة الدكؿ بعض كافقت -

 .اإلصالح أىداؼ لدعم زيادة حصتها عدـ
 بكثَت اقل فعلية صحص أنصبة سبتلك اليت النامية البلداف ك الناشئة الدكؿ القتصاديات االظبية اغبصص زيادة-

 .%40 عن تقل ال بنسبة الشرائية القول تعادؿ حسب العاؼبي اغبصص نظاـ إصبارل يف أنصبتها الفعلية من
 القوة ك اغبصة تناسق استمرار لضماف سنوات طبس كل التصويتية األنصبة ك اغبصص نظاـ مراجعة- ج

 .اغباصلة االقتصادية التطورات بلد مع لكل التصويتية
 :خالؿ من ذلك ك الدخل منخفضة البلداف صوت زيزتع - د

 اغبصص أنصبة نسبة على للحفاظ آلية أنشاء ك بلد لكل أضعاؼ ثالثة دبقدار األساسية األصوات زيادة * 
 ألصوات اكرب ضباية لتوفَت األساسية األصوات من متساكيا عددا الدكؿ ىذه منح مع ، إذل األصوات األساسية

 .الصغَتة الدكؿ
 اؼبارل ك االستشارم دكرىم لتعزيز اإلفريقية للبلداف اؼبمثلُت التنفيذيُت اؼبديرين من مدير لكل مناكب تحداثاس * 

 .يف الصندكؽ
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 بلد 135 غبورل التصويتية القوة تعزز سوؼ اغبصص زيادة أف إرل الدكرل النقد صندكؽ أشار اإلطار ىذا يف ك
 .1اؼبكسيك ك الربازيل ك اؽبند ك ياكور  الصُت، : الدكؿ ىذه أىم من ، ك%5.5 بواقع

 كزبدـ اغبصص أغراضا متنوعة:
 أهنا تشكل ؾبمعا للنقد يبكن للصندكؽ السحب منو إلقراض األعضاء الذين يعانوف من صعوبات مالية؛ أوال:
ن أهنا سبثل األساس عند ربديد الكم الذم يبكن للعضو اؼبساىم أف يقًتضو من الصندكؽ، أك أف يتلقاه م ثانيا:

الصندكؽ يف صورة ـبصصات دكرية من األصوؿ اػباصة اؼبعركفة باسم حقوؽ السحب اػباصة. ككلما سانبت 
 الدكلة العضو دببالغ أكثر، كلما ازدادت قدرهتا على االقًتاض يف كقت اغباجة؛

 ؛2أهنا ربدد القوة التصويتية للعضو ثالثا:
تلقائية كإمبا هبب مراعاة قيود يفرضها صندكؽ النقد  لكن حصوؿ الدكؿ على اؼبوارد اليت تريدىا ليست      

الدكرل . ك موارد الصندكؽ ال تستخدـ ؼبواجهة أعباء خركج رؤكس األمواؿ على نطاؽ كاسع . يستطيع صندكؽ 
النقد الدكرل أف يبنع مساعداتو إذا علم أهنا تستخدـ على كبو ـبالف التفاؽ صندكؽ النقد الدكرل أك ـبالفة 

 ضاء.مصلحة األع
كوبدد صندكؽ النقد الدكرل بنفسو، من خالؿ ربليلو لثركة كل بلد كأدائها االقتصادم، مقدار اغبصة اليت 

ككلما زاد ثراء البلد، كلما ارتفعت حصتو.  كيبكن زيادة أك زبفيض اغبصص كفقا  ،ستساىم هبا الدكلة العضو
 .3الحتياجات الصندكؽ كلدرجة الرخاء االقتصادم بالنسبة للعضو

دكلة ما يبلغ  35دفعت الدكؿ األعضاء يف صندكؽ النقد الدكرل كالبالغ عددىا حينئذ  1945كيف عاـ  
 156، فقد كصل ما دفعتو الدكؿ األعضاء يف الصندكؽ كالبالغ عددىا 1992مليار دكالر، أما يف عاـ  7.6

 مليار دكالر.  130دكلة غبوارل 
تحدة، ذات أكرب اقتصاد على مستول العادل، لتقدـ بذلك كتأيت أكرب مسانبة للصندكؽ من الواليات اؼب

ألف صوت(. أما جزر  180مليار دكالر كلديها حوارل  25باؼبائة من صبلة اغبصص ) حوارل  17.6كبو 
 3اؼبالديف، اعبمهورية اعبزرية الصغَتة اليت تقع يف احمليط اؽبادم، فتعترب حصتها أصغر حصة، إذ تساىم حبوارل 

 .مليوف دكالر

                                                           

 .10صمرجع سابق، لطرش ذىبية،  -1

 www.eastlaws.comيل ، كمصدر من مصادر التمو   صندكؽ النقد الدكرلاسامة ؿبمد ابراىيم ؿبمد ، 2 - 
 .52مرجع سابق ، ص  اـز البيالكم ،ح -3

http://www.eastlaws.com/
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، فازدادت اغبصصفي صندكؽ 1999كقدبدأ تنفيذ ما خلصت إليو مراجعة اغبصص )اغبادية عشرة( يف يناير 
بليونوحدة حقوؽ سحب خاصة )حوارل  212% تقريبان لتبلغ 45( دبقدار 1990النقد الدكرل )ألكؿ مرة منذ عاـ 

 (.بليوف دكالر أمريكي 290
 كيف تتم مراجعة الحصص:

 85مراجعة على فًتات منتظمة للحصص عادة كل طبس سنوات ،كأم تغيَت للحصص هبب أف توافق عليو  ؾبلس احملافظُت هبرم
من ؾبموع القوة التصويتية، كتتناكؿ اؼبراجعة العامة للحصص قضيتُت رئيستُت نبا : حجم الزيادة الكلية كتوزيع الزيادة على  %

 بلداف االعضاء.
وبكم على مدل كفاية اغبصص سواء على مدل كفاية اغبصص سواء بالنسبة الحتياجات  أكال: تتيح اؼبراجعة العامة للصندكؽ أف

 سبويل ميزاف اؼبدفوعات يف البلد العضو أك اؼبساعدة يف تلبية ىذه االحتياجات. 
 .1د العاؼبيعلى كبو يعكس التغَتات يف مراكزىا  النسبية يف االقتصا اؼبراجعة العامة بزيادة حصص البلداف االعضاءثانيا: تسمح 

 مراجعات العامة للحصص:  12رقمجدول 
 %زيادة يف ؾبموع اغبصص اعتماد القرار مراجعة اغبصص

 / دل يقًتح زيادة اػبماسية األكذل
 / دل يقًتح زيادة اػبماسية  الثانية

 60.7 1959فيفرم /افريل  1958/1959
 / دل يقًتح زيادة اػبماسية الثالثة
 30.7 1965مارس  اػبماسية الرابع

 35.5 1970فيفرم  اػبامسة العامة
 33.6 1976مارس  السادسة العامة
 50.9 1978ديسمرب  السابعة العامة
 47.5 1983مارس  الثامنة العامة
 50.0 1990جانفي  التاسعة العامة
 / دل يقًتح زيادة العاشرة العامة
 45.0 1998جانفي  اغبادم عشر العامة
 / دل يقًتح زيادة الثاين عشر العامة
 / دل يقًتح زيادة الثالثة عشر العامة
 100 2010ديسمرب  الرابعة عشر العامة

 .2011حصص عضوية الصندكؽ،سبتمرب : صحيفة الوقائع، صندكؽ النقد الدكرل،المصدر

                                                           
 2011صندكؽ النقد الدكرل ،حصص عضوية الصندكؽ،سبتمرب صحيفة الوقائع،1
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 القوة التصويتية: 
 تتكوف األصوات يف البلد العضو من أصوات أساسية كأصوات إضافية  . -
الف  100صوت مستحق " صوت أساسي " مضاؼ إليو صوت كاحد مقابل كل  250لكل بلد عضو  -

 كحدة حقوؽ سحب خاصة " صوت إضايف".
 يبثل حصة البلد العامل األساسي يف ربديد قوتو التصويتية يف قرارات الصندكؽ . -

التصويتية  إف القوة التصويتية  اؼبستخدمة يف إدارة الصندكؽ زبتلف من دكلة إذل أخرل .   فمثال القوة
 تساكم : 1952لواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

صوت     2750مليوف دكالر ك قوة تصويتية تبلغ  1300كىي اكرب قوة تصويتية تليها بريطانيا حبصة مقدارىا 
 525صوت ، مث فرنسا حبصة مقدارىا  2750مليوف دكالر ك قوة تصويتية تبلغ  550مث الصُت حبصة مقدارىا 

مليوف دكالر ك قوة تصويتية تبلغ   250صوت ، الياباف حبصة مقدارىا  5500ليوف دكالر ك قوة تصويتية تبلغ  م
تليها ، القوة تصويتيةمن  % 22كانت الواليات اؼبتحدة األمريكية ربوز على   1968صوت ، يف عاـ 2750

 . 1القوة تصويتيةمن  % 10.5بريطانياربوز على 
 
 

                                                           

ق 2010/1430ة،الطبعة الثانية علي عبد الفتاح أبو شرار ، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباع1
 .470.ص

+) قٌمة حصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بمالٌٌن الدوالرات / 052  

0222222) 

  =052 ( +0752222222/022222) 

 =052+07522 

=07752 
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 :1التصويتية للدكؿ العشرة  الكربل اليت ؽبا دكر ىاـ يف إدارة الصندكؽ القوة:  13رقم جدول 
الواليات  الدكلة

 اؼبتحدة 
اؼبملكة  فرنسا أؼبانيا الياباف 

 اؼبتحدة
اؼبملكة العرية  ايطاليا

 السعودية
 ركسيا الصُت كندا

القوة 
 التصويتية

17.6% 6.5% 6.2% 5.1% 5.1% 3.36% 3.3% %3.02 3.02% 2.8% 

 
 http://www.imF.org/external/index.htmlحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ، مصدر :ال

 
، ك من أجل تكميل اؼبوارد إجازات كاللوائح كالنظم اليت ربدد صالحيات الصندكؽ أف يقـو عند الضركرة-ب

كلدل الصندكؽ هتديد النظاـ النقدم الدكرل. من شانو اف يعمل على اؼبتاحة من حصصو ؼبواجهة أم طارئ
  :ؾبموعتاف من اتفاقات االقًتاض الدائمة الستخدامها عند اغباجة

 االتفاقات العامة لالقتراض (GAB) كيشارؾ فيها أحدعشر مشًتكان  1962اليت مت إنشاؤىا يف عاـ
 ك بنوكها اؼبركزية(؛)حكومات ؾبموعة البلداف الصناعية العشرة كسويسرا أ

 االتفاقات الجديدة لالقتراض (NAB)  بلدان  25 كيشارؾ فيها 1997اليت مت استحداثها يف عاـ
 تعترب أكسع كأكثر مشوال من االتفاقية السابقة. كمؤسسة،

بليوف كحدة 34كدبوجب ؾبموعيت االتفاقات ىاتُت، يتاح لصندكؽ النقد الدكرل اقًتاض ما يصل إذل 
 .2بليوف دكالر أمريكي( 46صة )حوارل حقوؽ سحب خا

                                                           
 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ، -1
نشورات الدار األكاديبية للطباعة كالتأليف ك الًتصبة كالنشر ، مازف عبد السالـ ادىم،العالقات االقتصادية ك النظم النقدية الدكلية،م-2

 85،ص 2007اعبماىَتية العظمى، الطبعة األكذل  –طرابلس 

http://www.imf.org/external/index.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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 : أىداف ومهام صندوق النقدالدولي.لثالمطلب الثا

 الفرع األول: أىداف صندوق النقدالدولي

يقـو صندكؽ النقد الدكرل بتسخَت كافة موارده للقياـ بأىداؼ اليت انشأ ألجلها كقد ازدادت أنبية ىذه األىداؼ 
بلدا.  189نذ نشأتو إذل يومنا ىذا حيث كصل عدد األعضاء إذل التساع نطاؽ عضويتو لتضاعف األعضاء م

لكن نظرا للتغَتات اليت شهدىا االقتصاد العاؼبي كاف على الصندكؽ إف يتكيف مع مستجدات بسبل ـبتلفة 
 ليتسٌت لو االستمرار يف خدمة أىدافو بشكل أكثر فعالية.

 :تتمثل أىداؼ صندكؽ النقد الدكرل فيما يلي

كف الدكرل يف اؼبيداف النقدم بواسطة ىيئة دائمة هتيئ سبل التشاكركالتآزر فيما يتعلق تشجيع التعا -1
 باؼبشكالت النقدية الدكلية.

تيسَت التوسع كالنمو اؼبتوازف يف التجارة الدكلية، كبالتارل اإلسهاـ يف ربقيقمستويات مرتفعة من العمالة  -2
داإلنتاجية عبميع البلداف األعضاء، على أف يكوف ذلك كالدخل اغبقيقي كاحملافظة عليها، كيف تنمية اؼبوار 

 .من األىداؼ األساسية لسياستهااالقتصادية
العمل على ربقيق االستقرار يف أسعار الصرؼ كاحملافظة على ترتيبات صرؼ منتظمةبُت البلداف األعضاء،  -3

 .كذبنب التخفيض التنافسي يف قيم العمالت
تعدد األطراؼ فيما يتعلق باؼبعامالتاعبارية بُت البلداف األعضاء كعلى اؼبساعدة على إقامة نظاـ مدفوعات م -4

 .إلغاء القيود اؼبفركضة على عمليات الصرفواؼبعرقلة مبو التجارة العاؼبية
تدعيم الثقة لدل البلداف األعضاء، متيحان ؽبا استخداـ موارده العامة مؤقتانبضمانات كافية، كي تتمكن من  -5

 .موازين مدفوعات ىا دكف اللجوء إلىإجراءات مضرة بالرخاء الوطٍت أك الدكرلتصحيح االختالالت يف 
العمل كفق األىداؼ اؼبذكورة آنفان، على تقصَت مدة االختالؿ يف ميزاف مدفوعاتالبلد العضو كالتخفيف  -6

 1.من حدتو

                                                           

توفيق عبد الرحيم يوسف حسن، االدارة اؼبالية الدكلية كالتعامل بالعمالت االجنبية،دار الصفاء للنشر كالتوزيع عماف الطبعة  -1
 .233،ص2010االكذل،
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 الفرع الثاني: المهام والوظائف التي يقوم بها الصندوق : 

 األىداؼ اؼبناط بو عليو أف يقـو دبهمتُت رئيستُت نبا: لكي يستطيع الصندكؽ أف وبقق
تتمثل يف إمداد األعضاء بوسائل الدفع الدكلية يف شكل قركض أك تسهيالت ائتمانية  أوال : المهمة التمويلية:

 عند الضركرة كيندرج ربت ىذه اؼبهمة الرئيسية اؼبهاـ الفرعية التالية:
ميزاف اؼبدفوعات اؼبوارد الالزمة لتصحيح ىذا االختالؿ دكف اللجوء  منح الدكؿ اليت تعاين من عجز مؤقت يف -

 إذل فرض إجراءات نقدية يف اقتصاديات ىذه البلداف؛
تقدًن السيولة الدكلية الالزمة لتسوية اؼبدفوعات الدكلية كذلك من خالؿ ما يسمى بوحدات " حقوؽ السحب  -

 اػباصة "؛
ك الدكرل ك اليت تسمى بالتسهيالت التصحيح اؽبيكلي كىي معدة  تقدًن اؼبوارد كالقركض بالتعاكف مع البن -

لتصحيح مسار السياسة االقتصادية على مستول االقتصاد الكلي للبلد كتقدـ ىذه اؼبوارد بالذات إذل البلداف 
 ؛1ذات الدخل اؼبنخفض

 يضطلع الصندكؽ بثالثة أدكار رئيسية: ألدوار: -ثانيا -
لى النظاـ النقد الدكرل ك يتابع السياسات االقتصادية كاؼبالية يف دكؿ األعضاء الرقابة االقتصادية:  يشرؼ ع -

كاليت تطبق على اؼبستول القطرم للبلداف كالدكؿ ك يلقي الضوء على اؼبخاطر احملتملة اليت هتدد االستقرار 
 كيقدـ اؼبشورة بشأف التعديالت الالزمة على السياسات. 

عضاء اليت تعاين من مشكالت فعلية يف ميزاف مرفوعات ىا ؼبساعدهتا تثبيت اإلقراض: يقدـ قرض لبلداف األ -
قيم عمالهتا كإعادة احتياطاهتا. ك مواصلة دفع قيم الواردات،  كاستعادة األكضاع الالزمة لتحقيق  مبو اقتصادم 

 قوم مع تصحيح أم مشكالت أساسية. 
االقتصادية. ك تدريب موظفيها ،تعزيز االقتصاد  ربديث سياسات دكؿ األعضاء كمؤسساهتا:تنميػػة القدرات -

 (3)ك زيادة النمو ك توفَت فرصالعمل اعبديدة
 

 كذلك من خالؿ: ثالثا : المهمة الرقابية واإلرشادية :
 احملافظة على استقرار أسعار الصرؼ كمنع الدكؿ من اؼبنافسة على زبفيض قيمة العمالت؛ -
 قيود على الصرؼ اليت ربوؿ دكف تنمية التجارة كتنشيطها؛ إقامة نظاـ دفع متعدد األطراؼ كمنع فرض -

                                                           

 . 171ص  2008دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف الطبعة االكذل، نظريات كالسياسات،  –عبد الفتاح ابو شرارة، االقتصاد الدكرل علي  -1
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يقًتح الصندكؽ على دكؿ األعضاء سياسات تصحيحية وبق ؽبذه الدكؿ قبوؽبا كتطبيقها كذلك من اجل  -
 الوصوؿ إذل توازف خارجي ذات صلة بتحقيق توازف داخلي؛ 

 األمور النقدية كاالقتصادية؛ يقـو الصندكؽ بتقدًن  النصح ك اؼبشورة إذل بلداف األعضاء يف ؾباؿ -
 مراقبة النظاـ النقدم كالدكرل. -

 : القروض و التسهيالت التي يقدمها صندوق النقدالدولي:رابعالمطلب ال

لدكؿ األعضاء من السيولة النقدية الدكلية ؼبعاعبة االختالؿ اؼبؤقت يف يقدـ صندكؽ النقد الدكرل التمويل الالزم
وير الوسائل التمويلية اليت يبنحها الصندكؽ منذ نشأتو ،كىذه التمويالت تلعب ميزاف مدفوعات ىم ك قد مت تط

 دكرا ىاما يف مبو اقتصاديات البلداف اؼبختلفة .
 صيغة اإلقراض  من الصندوق:        

يوفر صندكؽ النقد الدكرل موارده بطلب من البلداف األعضاء كيتم ذلك يف العادة دبقتضى اتفاؽ إقراض قد   
سب أداة اإلقراض اؼبستخدمة، على سياسات كتدابَت اقتصادية ؿبددة يوافق البلد اؼبعٍت على تنفيذىا ينص ح

غبل مشكلة ميزاف اؼبدفوعات. كيتوذل البلد العضو بالتشاكر مع الصندكؽ ربديد برنامج السياسة االقتصادية 
خطاب النوايا، كما   ضمن يذمالذم يرتكز عليو االتفاؽ، مث يُعرض يف معظم اغباالت على اجمللس التنف

توضَّح تفاصيلو باستفاضة يف "مذكرة التفاىم" اؼبلحقة. كبعد موافقة اجمللس التنفيذم على االتفاؽ، ُتصَرؼ 
موارد الصندكؽ اؼبطلوبة كتكوف مقسمة يف العادة على أقساط مرحلية تتوافق مع التقدـ يف خطوات تنفيذ 

للبلداف اليت ربقق أداء بالغ القوة االستفادة من موارد الصندكؽ  الربنامج. غَت أف بعض االتفاقات تتيح
:كسبثل ىذه االتفاقيات جوىر اتفاقات االستعداد االئتمانيمقدما مرة كاحدة، كمن مث ال زبضع لتفانبات 

سياسات االقًتاض يف الصندكؽ كيعترب ىذا األخَت دبثابة تأكيد للعضو بأنو يستطيع السحب من موارد 
شهرا يف العادة، ؼبعاعبة   ما يواجهو من  18ك 12إذل حد معُت ك على مدل فًتة تًتاكح بُت الصندكؽ 

 مشكالت قصَتة األجل يف ميزاف اؼبدفوعات.
 يقدـ الصندكؽ بشكل عاـ نوعُت من القركض. 
 تقدـ بأسعار فائدة مرتبطة بالسوؽ.  قروض بشروط غير ميسرة -
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لفًتة طويلة ىي أداة  1952كظلت اتفاقات االستعداد االئتماين التسهيالت الرئيسية لإلقراض غَت ميسر 
، عزز 2007/2008اإلقراض األساسية للصندكؽ ،كيف عقاب األزمة اؼبالية العاؼبية  أزمة  الرىن العقارم 

الصندكؽ سلة  من أدكات اإلقراض لديو يبكن استخدامها يف العديد من الظركؼ اؼبختلفة كتتمثل يف  
 (9)2011خط الوقاية ك السيولة 2009، خط االئتماف اؼبرف 1974اؼبدد   تسهيل الصندكؽ

تقدـ بأسعار فائدة منخفضة أك صفرية يف بعض اغباالت للبلداف منخفضة  بشروط ميسرة قروض -
الدخل يف ظل الصندكؽ أالستئماين للنمو ك اغبد من الفقر كتتمثل يف ثالث تسهيالت لإلقراض:  التسهيل 

دد كوبل ؿبل تسهيل النمو كاغبد من الفقر ، تسهيل االستعداد االئتماين ليحل ؿبل تسهيل االئتماين اؼبم
مواجهة الصدمات اػبارجية كالتسهيل االئتماين السريع ليحل ؿبل اؼبساعدة الطارئة ؼبواجهة الكوارث 

 (10)الطبيعية

 أوال: حقوق السحب العامة :
 صندكؽ .ىي شكل من أشكاؿ القديبة لسحب على اؼبوارد لل

من خالؿ شراء ىذه العمالت األخرل، من حق أم دكلة عضو يف الصندكؽ أف تلجا إليو القًتاض عمالت دكؿ 
 بشركط:غَت أف ىذا اغبق مقيد  اؼبشًتية،إما بالذىب أك بالعملة الوطنية للدكلة 

حب عموما من قيمة حصتو يف الصندكؽ خالؿ سنة ، كاف ال يؤدم الس % 25يبكن للبلد العضو أف يسحب  -
 من قيمة حصتو يف الصندكؽ ؛ %200إذل  تراكم عملة العضو 

عند انتهاء عمليات السحب االحتياطية بإمكانو كالبدا يف عملية السحوبات التسليفية اليت تتكوف من ثالثة أجزاء  -
يتضمن من اغبصة .كاليت تتطلب اؼبوافقة اؼبسبقة للصندكؽ ، مع تقدًن برنامج اقتصادم % 25نسبة كل منها 

 ؛ 1إجراءات اقتصادية كمالية كنقدية 
استخداـ العمالت اؼبتحصل عليها من الصندكؽ للغرض الذم منحت ألجلو عادة ما يكوف لعالج العجز اؼبؤقت  -

يف ميزاف اؼبدفوعات اعبارم أك توسيع الصادرات ، لكن ال يبكن استخداـ ىذه اؼبوارد يف تصدير رؤكس األمواؿ  
 اض اإلغاثة، أك التعمَت أك سداد ديوف اغبركب ؛إذل اػبارج، أك إلغر 

                                                           

 71ص  ، 2008 األردف، -عماف  اإلصالح االقتصادم كسياسة التشغيل، دار حامد للنشر كالتوزيع ، مدين بن شهرة،-1
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 أف ال تكوف العملة اؼبطلوبة نادرة ال يستطيع الصندكؽ تلبيتها نظرا للطلب اؼبتزايد عليها؛ -
اؼبنشئة للصندكؽ على دكؿ الدكلة طالبة القرض هبب أف ال تكوف ـبلة بااللتزامات اليت تفرضها االتفاقية   -

 ؛األعضاء
شراء عملتها بالعمالت األجنبية اليت قامت بشرائها عند االقًتاض ليتمكن الصندكؽ من  قياـ الدكلة بإعادة -

 االستمرارية يف مزاكلة نشاطو ك تقديبو اؼبوارد اؼبالية للدكؿ األخرل . 

كمن النشاطات اليت يزاكؽبا الصندكؽ اإلشراؼ على تنفيذ االلتزامات اليت التزمت هبا دكؿ األعضاء يف الصندكؽ 
 لالتفاقية اؼبنشئة للصندكؽ كىي:طبقا 

 إشراؼ على التزاـ دكؿ األعضاء يف الصندكؽ بالعمل على استقرار أسعار الصرؼ يف بلداهنا؛ -
اإلشراؼ على منع فرض القيود على عمليات الصرؼ كيستثٌت القيود اليت تفرض على الصرؼ لتنظيم حركة  -

 أك اؽبركب رؤكس األمواؿ؛رؤكس األمواؿ غَت الطبيعية ك اليت هتدؼ إذل اؼبضاربة 
إشراؼ على التزاـ دكؿ األعضاء بإعادة شراء عملتها اؼبًتاكمة يف رصيد عضو آخر يف الصندكؽ إذا طلب  -

 العضو اآلخر ذلك ك خاصة إذا كاف الزما لتسديد العمالت اعبارية؛
لقة دبوازين اؼبدفوعات إشراؼ على التزاـ دكؿ األعضاء بتقدًن بيانات عن األكضاع االقتصادية ك خاصة اؼبتع  -

كدخلها القومي  كاستثماراهتا اػبارجية ك ذبارهتا اػبارجية،الدكؿ، كأسباب العجز فيها، كاألرصدة الدكلية ؽبذه 
 1كأسعار الصرؼ كالرقابة عليها كغَتىا من األمور االقتصادية ؛

  Spécial Drawing Rights unité droit speciaux ثانيا : وحدة حقوق السحبالخاصة:

ىي عبارة عن أداة تستعمل على أهنا أداة تكميلية لالحتياطات الدكلية لغرض تسوية اؼبدفوعات الدكلية تعريفها : - أ
،كىي ؾبرد أداة حسابية دفًتية ليس ؽبا كجود مادم حقيقي كملموس،تنشأ إداريا كيتم تقييدىا ؿباسبيا بالصندكؽ 

حب اػباص، يستعملها صندكؽ النقد الدكرل ك يف حساب مستقل من اغبساب العاـ ربت اسم حساب الس

                                                           

د -1 صا ت ق ال ا  ، ر شرا و  ب أ اح  ت ف ل ا د  ب ع ي  ل ع ع وزي ت ل كا شر  ن ل ل ر  س ي ؼب ا ر  ا د ت،  سا ا ي كس ت  ا ري ظ ن دكرل  ل ا
ة  ي ن ا ث ل ا ة  ع ب ط ل ا ، ة ع ا ب ط ل .ص2010/1430كا  .472ق 
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.ؽبا قوة إبراء قانونية يف ؾباؿ اؼبدفوعات الدكلية 1بعض اؼبؤسسات الدكلية ضمن أدكات السيولة الدكلية األخرل 
،كضمن قيمة إصبالية ؿبددة، على أف 2من التزامات دكؿ األعضاء يف الصندكؽ بقبوؽبا يف أم كقت، كمن أم دكلة 

عملة قابلة للتحويل ،يقـو الصندكؽ بتوزيع  حقوؽ السحباػباصة  على دكؿ األعضاء بناء على يدفع مقابلو 
أصدرت كحدة حقوؽ السحب اػباصة دبا يساكم  1974-1970حجم حصة كل بلد يف الصندكؽ ،يف سنة 

تقرر أف ربدد كحدة حقوؽ  1974غراـ( كابتداء من جويلية0.888671الدكالر األمريكي من الذىب )
يتم ربديدىا من بُت الدكؿ اليت ال يقل نصيب صادراهتا من  16حب اػباصة على أساس سلة من العمالت ؿالس

. كقد حدد لكل عملة من تلك العمالت كزف بنسبة مئوية تتوافق مع حصة الدكلة صاحبة % 1صادرات العاؼبية 
عية الكربل يف ىذه السلة كزنا فبيزا العملة من اؼببادالت التجارية العاؼبية .كبذلك احتلت عمالت الدكؿ الصنا

 % 33،كالدكالر األمريكي%7.5، كاعبنيو اإلسًتليٍت %7.5: كالُت الياباين 1978حيث كاف الوزف النسيب عاـ 
مت االعتماد يف ربديد كحدة حقوؽ السحب  1981،كابتداء من 7.5%، اؼبارؾ األؼباين7.5%الفرنك الفرنسي 

. كبعد دخوؿ اتفاقية )ماسًتخت( إلقامة نظاـ النقد األكركيب  3اػبمسةاػباصة على عمالت دكؿ األعضاء 
فاف السلة اليت يستعملها الصندكؽ لتحديد قيمة كحدة  1999يب ككضعو يف التداكؿ عاـ ك كصدكر اليورك االكر 

بدال من طبسة  حقوؽ السحب اػباصة قد جرل تعديلها كأصبحت تستخدـ هبا  سلة من أربع عمالت رئيسية
  45،كالدكالر األمريكي19%، كاعبنيو اإلسًتليٍت %11،كالُت الياباين%25ىي:اليورك ت رئيسية ك عمال

 دكالر أمريكي. 1.26، كانت كحدة حقوؽ السحب اػباصة تساكم 2001 ..كيف أكؿ أكت %4

ف كحدة حقوؽ السحب اػباصة يوميان كذبرم مراجعة العمالتاؼبكونة للسلة كل طبس سنوات لضما كتتحدد قيمة
سبثيلها للعمالت اؼبستخدمة يف اؼبعامالت الدكليةكالتأكد من أف األكزاف احملددة للعمالت تعكس أنبيتها النسبية يف 

 .1النظم اؼباليةكالتجارية العاؼبية

                                                           

ة -1 ي يب د ا ألك ا ر  ا د ل ا ت  شورا ن م ، ة ي كل د ل ا ة  ي د ق ن ل ا م  ظ ن ل كا ة  ي د صا ت ق ال ا ت  ا ق ال ع ل ا ، م ى د ا ـ  سال ل ا د  ب ع زف  ا م
س  ل ب را ط  ، شر ن ل كا ًتصبة  ل ا ك  ف  ي ل أ ت ل كا ة  ع ا ب ط ل ألك  –ل ا ة  ع ب ط ل ا  ، ظمى ع ل ا ة  َتي ى ا عبم  .147،ص2007ذل ا

ع -2 وزي ت ل كا شر  ن ل ل ر  س ي ؼب ا ر  ا د ت،  سا ا ي كس ت  ا ري ظ ن دكرل  ل ا د  صا ت ق ال ا  ، ر  را ش و  ب أ اح  ت ف ل ا د  ب ع ي  ل ع
ة  ي ن ا ث ل ا ة  ع ب ط ل ا ، ة ع ا ب ط ل  .474ص،2010كا

ق-3 ب سا ل ا ع  رج ؼب ا س  ف  .ن
 .153ص نفس اؼبرجع ، مازف عبد السالـ ادىم،4
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 14/8/1989قيمة كحدة حقوؽ السحب اػباصة بالدكالر يـو : 14جدول رقم 

 

  .246ميثم عجاـ ،مرجع سابق،صالمصدر:
(:  يبثل مقدار العمالت اؼبكونة لسلة حقوؽ السحب اػباصة حسبت على أساس متوسط أسعار 1العمود )

 .1989ث األخَتة من عاـ الصرؼ يف أشهر الثال
فقد حسب ما يعادلو من  ،ماعدا اعبنيو اإلسًتليٍت ،(:  يبثل أسعار الصرؼ بالنسبة للدكالر الواحد2العمود )
 دكالرات.
(،  أم العمود 2(/ سعر الصرؼ يف العمود )1(:اؼبقابل بالدكالر األمريكي ؼبقادير العملة يف العمود )3العمود )

 (،قيمة كحدة حقوؽ السحب اػباصة .2) ( مقسوما على العمود1)

                                                                                                                                                                                     
 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ، 1

ملة مقابل سعر صرف الع ( 1مقدار العملة ) عمالت سلة التقييم 
 ( 2الدوالر )

القيمة المعدلة 
 ( 3بالدوالر )

  .2719300 مارك  1.93800  0,5270 المارك األلماني 

 0.155737 فرنك 6.54950  1.0200 الفرنك الفرنسي 

 0.235759 بن  141.67000  33.4000 ألين الياباني 

 0.141835 جنيو 1.58830  0.0893 الجنيو اإلسترليني 

 0.452000 دوالر  1,00000  0.4520 األمريكي الدوالر 

 1.257261 م 14/8/1989مجموع قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالدوالر يوم 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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لقد اىتم اجملتمع الدكرل بضركرة إهباد حلوؿ ؼبواجهة التناقض يف حجم السيولة األسباب الرئيسية لخلقها :  -ب 
بدا الكثَت من اؼبصرفيُت كاؼبسئولُت بالقلق  1963( لكن يف 1953الدكلية الذم بدا منذ أكائل اػبمسينات) 

لسيولة العاؼبية كافية يف ظل التقدـ االقتصادم العاؼبي بصفة عامة كتعاظم حجم التجارة الدكلية كالتساؤؿ إذ ما كانتا
 .ك يف ظل ىذه األكضاع كجد ىناؾ رأياف : 1بصفة خاصة 

الرأم األكؿ تتزعمو الواليات اؼبتحدة األمريكية كمن كرائها بريطانيا كاليت اعتربت أف حجم السيولة غَت كاؼ  - أ
 ى زيادتو لتامُت حاجة النشاط التجارم الدكرل؛ كهبب العمل عل

الرأم الثاين تتزعمو فرنسا الذم يعترب باف حجم السيولة الدكلية يبر حبالة فائض، األمر الذم يسبب - ب
االضطرابات النقدية الدكلية.كانتصر الرأم األكؿ الذم اعترب بضركرة القضاء على العجز ميزاف اؼبدفوعات األمريكي 

 .2ن اؼبصادر اؽبامة للسيولة الدكلية الذم يعترب م

 ككاف ىناؾ سببُت رئيسُت لالىتماـ دبوضوع السيولة :

على  1962أف احتياطات دكؿ األعضاء يف الصندكؽ دبا فيها اؼبخزكف الذىيب دل يسجل أم مبو يف عاـ  أوال:
بليوف دكالر  65إذل  60عكس ما كاف عليو يف سنوات السابقة اليت ارتفعت فيو نسبة االحتياطات من 

أمريكي،كاظهر اذباه حيازة اغبكومات للذىب اذباىا غربيا يف تلك السنة عما كانت عليو اغباؿ يف الفًتة اليت 
 700-500أعقبت اغبرب العاؼبية الثانية ك اليت ارتفعت فيها احتياطات الدكؿ من معدف الذىب دبا يًتاكح بُت 

 مليوف دكالر سنويا.

 اؼبصارؼ اؼبركزية ك اؼبؤسسات اؼبالية يف الدكؿ اؼبتقدمة كصلوا إذل قناعة باف الواليات اؼبتحدة أف اؼبسئولُت يف ثانيا:
األمريكية قبحت يف جهودىا ػبفض العجز يف ميزاف اؼبدفوعات كاف من نتائج السياسات األمريكية يف ىذا السبيل 

 .1سيكوف خفض حجم السيولة الدكلية

                                                           

العالقات االقتصادية كالنظم النقدية الدكلية،منشورات الدار األكاديبية للطباعة كالتأليف ك الًتصبة كالنشر ،  مازف عبد السالـ ادىم،-1
 .151ص ،2007األكذل  اعبماىَتية العظمى، الطبعة –طرابلس 

 .475ص، 2010علي عبد الفتاح أبو شرار ، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباعة،الطبعة الثانية  -2
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ف نتيجة حدكث تدفق كبَت من كميات الذىب إذل خارج حوزة ازدادت صعوبة اؼبوق 1966يف عاـ 
اغبكومات،حيث ارتفع الطلب من القطاع اػباص لغرض االكتناز كصناعة اعبواىر،كتصاعد التوقعات بارتفاع 
األسعار فبا دفع اؼبضاربُت للشراء بقوة فبا أدل إذل البفاض ما حبوزة السلطات النقدية الدكلية من الذىب إذل ما 

 كىو أدىن مستول كصل إليو السعر خالؿ عقد كامل. 1968بليوف دكالر عاـ  37.8و قيمت

فبا اثر على السلطات النقدية إلهباد نوع جديد من االحتياطات تكوف مقبولة من كافة الدكؿ، الذم إذل خلق 
ؽ يف عاـ عنصر جديد من عناصر السيولة الدكلية، كىو كحدات حقوؽ السحب اػباصة.   اليت أنشأىا الصندك 

دبوجب التعديل األكؿ التفاقية تأسيسو .كدبوجب ىذا التأسيس أصبح الصندكؽ ـبوؿ لو رظبيا   1969 جويلية 28
زبصيص كحدات حقوؽ السحب اػباصة للمشًتكُت يف ىذا الربنامج لدكؿ األعضاء ،كقد قرر ؾبلس احملافظُت يف 

بليوف كحدة حسابية  9.5  ؼبدير العاـ بتخفيض مبلغ قدرهاؼبوافقة على اقًتاح ا 1969اجتماعو اؼبنعقد يف أكتوبر 
جانفي  1من كحدات حقوؽ السحب اػباصة  هبرم توزيعها على فًتة أساسية مدهتا ثالثة سنوات ابتداء من

 1971بليوف كحدة حسابية يف  جانفي   3.414كتتوزع لتكوف ، 1972ديسمرب  31كتنتهي يف  1970
بليوف كحدة   9.315.كهبذا يبلغ إصبارل اؼبخصصات 1972جانفي   1بليوف كحدة حسابية يف  2.949ك

 .  2حسابية

إمكانية استخداـ كحدات حقوؽ السحب اػباصة  من طرؼ األعضاء دكف موافقة من طرؼ الصندكؽ  -
 أك من باقي األعضاء أؼبشًتكي .

من اجل إبراـ وبق ؼبالك كحدات حقوؽ السحب اػباصة  أف يستبدؽبا بعملة أجنبية قابلة للتحويل  -
صفقة كذلك بقياـ الصندكؽ بتعيُت عضو مشًتؾ اآلخر.ك الذم سيقـو بتوفَت العمالت القابلة للتحويل مقابل 

 كحدات حقوؽ السحب اػباصة  .
يلتـز العضو اؼبشًتؾ بتقدًن العملة القابلة للتحويل ؿبدد باغبق الذم تصل فيو حيازتو من حقوؽ السحب  -

 أم حد أعلى يتم االتفاؽ عليو بُت العضو اؼبشًتؾ كالصندكؽ. اػباصة اليت كزعت عليو أك

                                                                                                                                                                                     

 –الًتصبة كالنشر، طرابلس منشورات الدار األكاديبية للطباعة كالتأليف ك  مازف عبد السالـ ادىم، العالقات االقتصادية ك النظم النقدية الدكلية، -1
 .151، ص2007اعبماىَتية العظمى، الطبعة األكذل 

 .180، ص2011عماف، األردف،  عثماف أبو حرب، االقتصاد الدكرل، دار أسامة للنشر كالتوزيع، -2
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بعد أف يقـو العضو اؼبشًتؾ بتقدًن العملة القابلة للتحويل مقابل كحدات حقوؽ السحب اػباصة،عليو  -
أف يقـو بإعادة تكوين حيازتو من حقوؽ السحب اػباصة حبيث تكوف متطابقة مع قواعد كأسس إعادة التكوين اليت 

 صندكؽ طبقا للقانوف األساسي .كضعها ال
أما الدكلة اؼبستفيدة فإهنا تلتـز باسًتداد حقوؽ السحب اػباصة اليت كانت سبلكها كاستخدمتها يف  -

اغبصوؿ على عملة قابلة للتحويل ،كذلك باف تقدـ  عملة قابلة للتحويل مقابل حقوؽ السحب اػباصة ربصل 
 .1عليها مرة أخرل

سحب ال هبب اف يتعدل يف أم حاؿ من األحواؿ ثالثة أضعاؼ من أما السقف ،اغبد األعلى لل -
 حصتو من حقوؽ السحب العادية .

 . 2الصندكؽ ىو الذم ىبتار نوع النقد اؼبسحوب كال يًتؾ اػبيار للبلد الساحب -

ىذا ما وبقق التوازف بُت الدكلة اؼبستفيدة بُت ما سبلكو من حقوؽ السحب اػباصة كبقية األصوؿ اليت     
من قيمة ىذه اغبقوؽ كما أف الدكلة تلتـز  % 30تخدمها كاحتياطات، ك الدكلة اؼبستفيدة ال تلتـز إال بسداد تس

فانو ليس ؾبربا على سدادىا كيقتصر حق  % 70بدفع فائدة مقابل استخدامها حقوؽ السحب اػباصة،أما 
ت ؛كالبلد صاحب الفائض ىو الذم يبوؿ استعمالو على البلداف اؼبدينة فقط ؛أم صاحبة العجز يف ميزاف اؼبدفوعا

 .عملية السحب كليس الصندكؽ 

ػبلق نوع جديد من السيولة الدكلية  1969حقوؽ السحب اػباصة ىو أصل احتياطي الدكرل مت أنشاؤه سنة    
اإلضافية تكملة للدكالر هبدؼ سد النقص يف االحتياطيات الرظبية خاصة الذىب كالدكالر كيصل ؾبموع 

( كما هبوز لبلداف 2015مليار دكالر سنة  206مليار كحدة سحب خاصة )حوارل  204إذل كبو  اؼبخططات
كحددت قيمة كحدات السحب اػباصة خبمس األعضاء مبادلة حقوؽ السحب اػباصة فيما بينها بعمالت أخرل.

كتبلغ أكزاف الدكالر صيٍت عمالت الدكالر األمريكي  اليورك األكركيب اعبنيو اإلسًتليٍت الُت الياباين كاإليواف ال
%، 30.93%، ك 41.73األمريكي ك اليورك  األكريب كاإليواف الصيٍت كالُت الياباين كاعبنيو اإلسًتليٍت على التوارل 

                                                           

 .476ة الثانية، صعلي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباعة،الطبع-1

 .475ص علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق،2



 

 الفصل الثاني                                                             نظرة عامة عن المؤسسات المالية الدولية

 

 

101 

 

%. كمت استخداـ ىذه األكزاف لتحديد مقدار ما تتضمنو سلة تقييم حقوؽ 8.09%، ك 8.33،%، ك 10.92ك 
من كل عملة من العمالت اػبمس. كستظل  2016أكتوبر  1مل هبا يف السحب اػباصة اعبديدة اليت بدأ الع

مقادير ىذه العمالت اعبديدة ثابتة على مدار فًتة التقييم القادمة اليت تغطي طبس سنوات . كنظرا لثبات مقادير 
( أكزاف العمالت، ظبكن تغيَت كزف العمالت يف سلة حقوؽ السحب اػباصة أثناء فًتة التقييم مع ارتفاع )البفاض

العمالت اليت ترتفع )تنخفض( قيمتها مع الوقت يف مقابل العمالت األخرل. كمن اؼبقرر إجراء اؼبراجعة القادمة مع 
 20211سبتمرب  30هناية 

 الفرؽ بُت حقوؽ السحب اػباصة ك حقوؽ السحب العامة:
، ر للبلد الساحبحقوؽ السحب اػباصة الصندكؽ ىو الذم ىبتار نوع النقد اؼبسحوب كال يًتؾ اػبيا -

فقط كم  % 30،كعلى البلد اؼبسحوب أف يسدد فقط  كىي خاصة للدكؿ اليت ؽبا العجز يف ميزاف اؼبدفوعات
 كلديها قوة إبراء قانونية يف ؾباؿ اؼبدفوعات الدكلية. اؼببلغ
 حقوؽ السحب العامة للبلد الساحب أف ىبتار نوع النقد اؼبسحوب كهبب عليو تسديد اؼببلغ كامال يف -

 .2أكقات ؿبددة 
 أشكال التسهيالت و القروض:  -

ؼبساعدة بلداف األعضاء اليت تنتج السلع  1963تأسس ىذا التسهيل عاـ  تسهيل التمويل التعويضي : - أ
األكلية على مواجهة العجز يف موازين اؼبدفوعات الناتج عن تدىور حصيلة صادراهتا ألسباب خارجة عن إرادة الدكلة 

كال  –من حصتها   % 10اغبد األقصى  –ندكؽ ؿبكـو حبجم حصة الدكلة يف الصندكؽ كيكوف السحب من الص
 يراعى االرتفاع الذم وبدث يف أسعار كارداهتا.

سنوات كما اشًتط الصندكؽ توفر شرطُت حىت تتمكن الدكلة من االستفادة من  5 -3كفًتة السداد تًتاكح من 
 ىذه التسهيالت نبا: 

يلة الصادرات ذك الطابع اؼبؤقت كقصَت األجل كيرجع إذل ظركؼ خارجة عن التدىور الذم وبصل يف حص -1
 إرادة الدكلة .

                                                           

 .476ص، 2010علي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدكرل نظريات كسياسات، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع كالطباعة،الطبعة الثانية  -1
 .180،ص2011بعةعثماف أبو حرب، االقتصاد الدكرل، دار أسامة للنشر كالتوزيع،عماف، األردف،ط -2
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إف تبدم الدكلة العضو كالراغبة يف اغبصوؿ على ىذا التسهيل رغبة يف التعامل مع ىذا الصندكؽ إلهباد  -2
  شؤكهنا الداخلية اغبلوؿ اؼبناسبة لصعوبات ميزاف اؼبدفوعات كىو األمر الذم يعرض الدكلة لتدخل مباشرة يف

 أضيف عنصر جديد ؼبساعدة البلداف على مواجهة االرتفاع اؼبؤقتة يف تكاليف استَتاد اغببوب  1981كيف عاـ
كيستخدـ ؼبساعدة دكؿ األعضاء  1966أنشا ىذا التسهيل عاـ  تسهيل تمويل المخزون االحتياطي : - ب

ا يف احملزكنات اإلضافية االحتياطية الدكلية اؼبتفق علبها اليت تواجو صعوبات يف موازين مدفوعات ىا لتمويل مسانباهت
من حصة  %  50من اؼبواد األكلية اليت تصدرىا الدكلة بغية احملافظة على أسعارىا كاغبد األقصى لالقًتاض ىو 

 .الدكلة يف الصندكؽ كالشركط أخرل ىي نفس شركط التسهيل السابق 
استطاعت ؾبموعة دكؿ االكبيك يف رفع  1973يرية عاـ بعد حرب تشرين التحر  التسهيالت النفطية : - ت

أسعار النفط العاؼبية دبعدؿ أربعة أضعاؼ كألكؿ مرة يف تاريخ العالقات االقتصادية الدكلية تستطيع ؾبموعة صغَتة 
عصر  من الدكؿ النامية أف تتخذ قرارا منفردا يصحح عالقات التبادؿ اعبائرة يف السوؽ الرأس مالية العاؼبية فينتهي

الرخص الشديد ؼبواد الطاقة كالواقع إف ارتفاع أسعار النفط أدل إذل زيادة كلفة الطاقة يف ؾبموعة الدكؿ اليت تعتمد 
كحققت دكؿ اؼبصدرة للنفط فوائض مالية كبَتة يف  –الياباف ، دكؿ أكربا الغريبة  –اذل حد كبَت على النفط اؼبستورد 

سع االستثمارم كاالستهالكي يف تلك الدكؿ استيعاهبا كىنا سارعت أجهزت موازين اؼبدفوعات دل تستطع خطط التو 
كمؤسسات النقد الدكلية " صندكؽ النقد الدكرل ك البنك الدكرل " إذل إعادة تدكير ىذه األمواؿ إليها حيث اذبو 

لنقد الدكرل الشطر األعظم من تلك الفوائض لالستثمار يف السندات اليت طرحتها ىذه اؼبنظمات كقاـ  صندكؽ ا
بابتكار تسهيل جديد ىو التسهيالت النفطية ؼبستعدة دكؿ األعضاء اليت تعرضت موازين مدفوعات ىا للعجز 
بسبب ارتفاع أسعار النفط اؼبستورد ككاف مصدر سبويل ىذه التسهيالت من األمواؿ اليت اقًتضها الصندكؽ من دكؿ 

مت ؼبواجهة ارتفاع طارئ يف أسعار أىم سلعة تستوردىا االكبيك كحسب فلسفة الصندكؽ فاف ىذه التسهيالت قد
الدكؿ غَت النفطية ؼبساعدهتا على ترتيب أمورىا كليس ؼبساعدهتا على ربمل جزء من  قيمة الواردات النفطية على 

 .1976كبو مستمر لذلك انتهى العمل هبا عاـ 
األجل لألعضاء الذين هبدؼ تقدًن مساعدات متوسطة  1974انشأ عاـ   تسهيل صندوق الموسع : - ث

يواجهوف مشكالت يف موازين اؼبدفوعات ترتبط جبوانب الضعف اؽبيكلي يف اقتصادياهتم فبا تطلب ىيكلية لفًتة 
كذلك حبد أقصى  –طويلة من الزمن كعادة ما تكوف فًتة االتفاؽ اؼبمدد ثالث سنوات ، مع إمكانية مدىا إذل أربعة 

 . 1975كلة استفادت من ىذا التسهيل ىي كينيا عاـ كأكؿ د –من حصتها يف السوؽ   %  41
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لتقدًن اؼبساعدة للدكؿ األعضاء كتتميز  1979تأسس ىذا التسهيل عاـ  تسهيل التمويل التكميلي : - ج
القركض اؼبقدمة بطوؿ فًتة السداد لتتالءـ مع القدرة التحملية للعضو على سدادىا إضافة إذل تقدًن اؼبعونات 

 منخفضة الدخل . تساىلي للدكؿ األعضاء
كىي سياسات مؤقتة أكجدىا الصندكؽ بدال من   1981أنشا ىذا التسهيل عاـ تسهيل إتاحة الموسعة : - ح

التسهيل السابق يهدؼ إذل توفَت اؼبوارد لألعضاء الذين يواجهوف صعوبات يف مدفوعاهتم اػبارجية طبقا ألكضاعهم 
 االقتصادية كحصصهم يف الصندكؽ 

يقدـ الصندكؽ دبوجبو موارد مالية بشركط  1986انشأ ىذا التسهيل يف عاـ  : تسهيل تصحيح الهيكلي - خ
ميسرة للدكؿ األعضاء منخفضة الدخل لدعم عمليات التصحيح االقتصادم الكلي كىي الدكؿ اليت تواجو 

بوضع كاستكماؿ إطار  –دبساعدة الصندكؽ كالبنك  –مشكالت فبتدة يف موازين مدفوعات ىا كيقـو العضو 
ن برامج سنوية مفصلة يدعمها ىذا التسهيل لصرؼ القركض السنوية كيبلغ سعر الفائدة على ىذه القركض يتضم
 سنوات  10-5.5تسدد خالؿ  0.5%
ؼبساعدة الدكؿ النامية منخفضة  1987انشأ ىذا التسهيل يف عاـ  تسهيل تصحيح الهيكلي المعزز : - د

ة يف موازين مدفوعات ىا كيتشابو ىدفو كشركطو مع الدخل اليت تعاين من مشكالت اختالالت ىيكلية مستمر 
التسهيل السابق باستثناء نطاؽ كقوة السياسات اؽبيكلية الالـز إتباعها من قبل البلد العضو طالب التسهيل ك شركط  

من  % 190معدالت االستفادة منو كإجراءات اؼبراقبة كوبق للعضو اؼبؤىل لالقًتاض من ىذا التسهيل ؼبا يصل إذل 
 يمة حصتو يف الظركؼ االستثنائية .ق

بتقدًن مساعدة فعالة  1989يقـو الصندكؽ منذ عاـ  التسهيل التحويلي لتمويل األنظمة االقتصادية : - ذ
لبلداف أكربا الوسطى ك الشرقية كبلداف البلطيق كركسيا كغَتىا من بلداف ارباد السوفييت السابق  لتحويل اقتصادياهتا  

كزم لنظاـ السوؽ كقد تعاكف الصندكؽ مع تلك البالد ؼبساعدهتا يف ربقيق االستقرار كإعادة من نظاـ التخطيط  اؼبر 
ىيكلة اقتصادىا كمساعدهتا يف بناء اإلطار اؼبؤسسي ك القانوين لنظاـ السوؽ كلتقدًن التمويل اإلضايف الالـز لدعم 

ريثما تستطيع ىذه الدكؿ  1993يف عاـ اؼبراحل اؼببكرة من عملية التحويل كقاـ الصندكؽ بإنشاء ىذا التسهيل 
باليُت  4بلد سحبت مبالغ تقدر ب  20االنتقاؿ إذل استخداـ التسهيالت العادية كاستفادة من ىذا التسهيل 

  1995كحدة حقوؽ سحب اػباصة كانتهى العمل هبا عاـ 
 1996الدكرل يف عاـ اشًتؾ صندكؽ النقد الدكرل كالبنك  مبادرة ىيبيك : تسهيل النمو والحد من الفقر : - ر

يف إطالؽ مبادرة البلداف الفقَتة اؼبثقلة بالديوف اؼبعرفة باسم مبادرة ىيبيك هبده زبفيض الدين اػبارجي ألفقر بلداف 
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العادل كىي البلداف منخفضة الدخل اليت تتحمل أعباء ديوف غَت قابلة لالستمرار كمعظمها يقع يف إفريقيا ك بالنسبة 
يها االستفادة الكاملة من اآلليات التقليدية اؼبتمثلة يف إعادة جدكلة الديوف كزبفيض الديوف إذل ؽبذه البلداف ال تكف

جانب اؼبعونات كالقركض اؼبيسرة كانتهاج سياسات سليمة لكي تصل إذل مستول الدين اػبارجي القابل لالستمرار 
 لكي توفر ما يلي : 1999اـ إذل مستويات يبكن ربملها خالؿ فًتة قصَتة كمت تعزيز ىذه اؼببادرة ع

 زبفيف أعمق كأكسع ألعباء الديوف عن طريق خفض األىداؼ اؼبوضوعة ؽبا. 1- 
زبفيف أسرع ألعباء الديوف عن طريق توفَت الديوف يف اؼبرحلة اؼببكرة من برنامج السياسات كذلك إلطالؽ  -2

 لصحة كالتعليم .موارد الزمة لإلنفاؽ على عمليات اغبد من الفقر مثل اإلنفاؽ على ا
كيف نفس الوقت بدؿ الصندكؽ تسهيل التمويل اؼبعزز للتصحيح اؽبيكلي بتسهيل امشل كىو تسهيل النمو كاغبد من 
الفقر كىو تسهيل بسعر فائدة منخفض ىدفو مساعدة البلداف اليت تواجو مشكالت مطولة يف ميزاف اؼبدفوعات أما 

مدعمة باؼبوارد احملققة من اؼببيعات اؼباضية للذىب اؼبملوؾ للصندكؽ  التكاليف اليت يتحملها اؼبقًتض فهي تكاليف
 إذل جانب اؼبنح كالقركض اليت يقدمها األعضاء إذل الصندكؽ ؽبذا اؽبدؼ.

كخصص ؼبساعدة بلداف االعضاء اليت تعاين صعوبة  1997أنشا يف عاـ تسهيل االحتياطي التكميلي :  - ز
ثقة السوؽ بشكل مفاجئ كمثَت لالضطراب تتمثل مظاىره يف تدفق رؤكس  استثنائية يف ميزاف اؼبدفوعات لفقداف

األمواؿ إذل اػبارج كيتضمن سعر الفائدة على القركض دبوجب ىذا التسهيل رظبا إضافيا يضاؼ إذل سعر الفائدة 
 العادم على قركض الصندكؽ .   

كقائيةسبكن البلداف ىي خطوط دفاع :(Contingent Credit Lines) خطوط االئتمان الطارئ - ؾ
األعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من اغبصوؿ على سبويل منصندكؽ النقد الدكرل على أساس قصَت 

األجل عندما تواجو بفقداف ثقة األسواؽ على كبومفاجئ كمثَت لالضطراب بسبب امتداد عدكل اؼبصاعب اآلتية        
 .من بلداف أخرل

 استحدثت مساعدات الطوارئ يف عاـ:(Emergency Assistance) ئمساعدات الطوار  -م  
ؼبساعدة البلداف يف مواجهة مشكالت ميزاف اؼبدفوعات الناشئة عن الكوارثالطبيعية اؼبفاجئة اليت ال يبكن  1962

عضاء قد لتغطية مواقف معينة تكوف البلداف األ 1995التنبؤ هبا. كقد مت التوسع يف ىذا النوع مناؼبساعدة يف عاـ 
 1.خرجت فيها لتوىامن صراعات مسلحة أفضت إذل ضعف مفاجئ يف قدراهتا اإلداريةكاؼبؤسسية

                                                           

 http://www.imF.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdfحملة عن صندكؽ النقد الدكرل ،  -1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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 دور الصندوق في مواجهة األزمة المالية العالمية -ا نيثا
نظرا للخسائر الضخمة اليت خلفتها األزمة اؼبالية العاؼبية، كاليت مست ـبتلف بلداف العادل فقد عبأت ىذه األخَتة 

دكؽ النقد الدكرل ؼبساعدهتا على اجتياز ىذه اؼبرحلة من خالؿ ما يقدمو من مساعدات مالية، كمشورة إذل صن
فنية. كحىت يقـو الصندكؽ هبذا الدكر على أكمل كجو قاـ جبملة من اػبطوات كالتدابَت كما ىو موضح يف الشكل 

 اآليت:

 الية العاؼبية.تدخل صندكؽ النقد الدكرل ؼبواجهة األزمة اؼب ( :4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضاإلقر  الفنية  اتاؼبساعد الرقابة 
 الفنية

 إنشاء مراكز 
 

 تعزيز السيولة  إنشاء صناديق
 

 ربديث الشرطية
 

 رقابة إقليمية 
 

رقابة قطرية 
 الرابعة 4اؼبادة

 

 رقابة عاؼبية 
 

 آليات الرقابة
 

 برنامج اإلنذار اؼببكر
 

 برنامج تقييم القطاع اؼبارل
 

 برامج اختبارات اإلجهاد
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 ثالثا: االنتقادات الموجهة لبرامج صندوق النقد الدولي:

مع أنبية توسيع صندكؽ النقد الدكرل يف تقدًن التسهيالت كاؼبعونات الفنية االعضاءه، إال أف ىناؾ عددا 
 :  (1) من االنتقادات ضده كىي

صندكؽ النقد الدكرل إذل جعل الدكؿ النامية تابعة لاليديولوجيةالرأظبالية بدال من تكييف هتدؼ سياسة  -1
 اقتصاداهتا كفقا ؼبصاغبها الوطنية. 

 إجبار الدكؿ النامية إذل التحوؿ إذل اقتصادات حرة تقـو بدعم القطاع اػباص حبجة -2
 ة العامة. أف التحوؿ كبو االقتصاد اغبر سيؤدم إذل زبفيض العجز باؼبوازن

تقود برامج صندكؽ النقد الدكرل إذل إتباع سياسات نقدية كمالية انكماشية يتمخضعنها زيادة البطالة  -3
 كالبفاض اؼبستول اؼبعاشي كمعدؿ النمو االقتصادم. 

حدكث اضطرابات اجتماعية كتوسع عدد الفقراء ألف صندكؽ النقد الدكرل يوصيربفع الدعمعن أسعار السلع  -4
 رية كزيادة أسعار اؼبنتجات اغبكومية كأسعارالطاقة. الضرك 

أف زبفيض قيمة العملة الوطنية اليت يوصي هبا الصندكؽ قد أدت إذل ارتفاع كلفةالوارداتوتسبب ذلك أيضا  -5
 ارتفاع تكاليف اإلنتاج كاألسعار كانعكس يف ارتفاعتكاليف اؼبعيشة. 

لتجارة اؼبرافقة لربامج الصندكؽ أدىإذل انتقاؿ رؤكساألمواؿ كبو أف إلغاء القيود على حركة رؤكس األمواؿ كا -6
البلداف اليت تتسم بزيادة معدؿ النمو االقتصادم كاليت تتوفر فيها بيئة استثمارية مناسبة، كبالطبع فأف الدكؿ 

 نامية الفقَتة.الصناعية اؼبتقدمة كالدكاللناشئة ىي اليت ذبذب أكثر ىذه األمواؿ اؼبتدفقة كوبرفبنها البلداف ال
منحصص  70التوزيع غَت العادؿ غبصص صندكؽ النقد الدكرل، اذ تسيطر الدكؿ اؼبتقدمة على %  -7

الصندكؽ، فبا جعلها تسيطر على القرارات اؼبهمة اليت يتخذىا صندكؽ النقد الدكرل، كلذلكنستطيع القوؿ أف 
لحد من أزماهتا كمشكالهتا على حساب سياسات كبرامج الصندكؽ ىي تعكس طموحات البلداف الرأظبالية ل

 البلداف النامية.

                                                           

ق: ط الس للدراسات كالًتصبة كالنشر، مارم فرانس لربيتو، الصندكؽ النقدم الدكرل كبلداف العادل الثالث، ترصبة ىشاـ متورل، )دمش -1
 .158ص  ،1993
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كعموما فأف كصفة صندكؽ النقد الدكرل تتلخص يف الطلب من البلد النامي الذم يعجز عن دفع ديونو 
باتباع سياسات اقتصادية انكماشية تتسم بزيادة اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة التسديد الديوف اػبارجية بالدرجة الرئيسية 

ظر عن حاجة البلد النامي، كىذه الوصفة ال تتغَت ككأهنا صبعت اغبكمة االقتصادية من كل أطرافها، بغض الن
كتعاين سياسة الصندكؽ من ثالث عيوب: فهي أكال غَت علمية، كثانية غَت موضوعية كثالثا غَت ؿبايدة، كالقصور 

 يهتم بالكميات كاؼبقادير النقدية يف سياسة الصندكؽ ؼبعاعبة مشاكل البلداف النامية ىو مدخل نقدم كمارل
 (1) كاؼبالية للوصوؿ إذل التوازف النقدم كاؼبارل دكف االىتماـ باالعتبارات النقدية.

يقوؿ األستاذ يف جامعة ىارفرد، جيفرم ساكس، الذم أمضى حياتو مدافعا عن السوؽ اغبرة كطريق 
يكوف االقتصاد يف حالة أزمة، األمر األكؿ هبب  "عالج الصدمة" يف االصالح االقتصادم، قاؿ مؤخرا أنو عندما

تذكره ىو عدـ االتصاؿ بصندكؽ النقد الدكرل، ألف ساكسي يرل بأف عالج الصندكؽ ؽبذه الدكؿ اؼبرتكز على 
سياسة االنكماش ال يشكل اغبل السليم للمشكلة، كحىت جورج سوركس الذم ال يتعارض ايدكلوجيا مع سياسة 

تقد دكر الصندكؽ يف انقاذ األزمة االسيوية ألف سوركس يرل أف القطاع اػباص غَت مؤىل صندكؽ النقد الدكرل ان
لتسليفو على اؼبستول العاؼبي، كحىت البنك الدكرل انتقد برامج صندكؽ النقد الدكرل، فقد انتقد جوزيف ستيغليتز 

نقاذ دبعدؿ فائدة مرتفعة، خفض رئيس القسم االقتصادم يف البنك الدكرل صندكؽ النقد الدكرل ألنو فرض برامج ا
االنفاؽ كرفع الضرائب، ألف ىذه التدابَت تدفع الدكؿ إذل ركود اقتصادم شديد، كما أف عدـ كجود شبكات 
أماف اجتماعية يهدد اعبهود الرامية إذل مساعدة اؼباليُت من الناس من الفقر مع دفع ماليُت آخرين إذل الفقر، 

 (2)يد لضماف ضباية اجتماعية مناسبة. فاالنفاؽ العاـ ىو السبيل الوح
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .146( ص 2012ضبيد اعبميلي، اغبكم االقتصادم العاؼبي كالصدمة االرتدادية )عماف: منتدل الفكر العريب،  -1
 .159(، ص 2001، 1اعبيت، عوؼبة اؼباؿ، ترصبة رياض حسن، تدقيق ثابت بشارة )بَتكت: دار الفارايب، ط سنغثع -2
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 مليون وحدة خاصة                         التوزيع اعبغرايف لقركض صندكؽ النقد الدكرل: 15جدول رقم 
 2011كانون ثاني 31 2010أذار  30 البلدان
 النسبة القيمة النسبة القيمة 
 1.6 994 2.1 884 افريقيا

  10.3  6329 11.8 4852 آسيا و الباسيف
 78.7 48415 70.9 29223 أوروبا

 2.1 1313 2.4 979 أمريكا الالتينية والكاريبي
 7.3 4488 12.8 5300 الشرق األوسط وتركيا

 100 61539 100 41238 االجمالي
 .10، ص2010االحصاءات اؼبالية لصندكؽ النقد الدكرل،  المصدر:

يف  2011% من قركض صندكؽ النقد الدكرل العاـ 78.7لى يتضح من اعبدكؿ السابق أف أكركبا سيطرت ع
% فقط من قركض صندكؽ النقد الدكرل، 21حُت حصلت إفريقيا كآسيا كالشرؽ األكسط كأمريكا الالتينية على 

فبا يدؿ على عدـ كجود عدالة يف صندكؽ النقد الدكرل ؼبنح تسهيالتو االئتمانية، كتًتاكح فًتة سداد القركض 
سنوات للتمويل متوسط األجل بعد أف كافق اجمللس التنفيذم عاـ  2.5 -7سنوات ك  3.25-4قصَتة األجل

 على تقصَت فًتة السداد. 2000
أكجد الصندكؽ تسهيل النمو كاغبد من الفقر حل ؿبل التسهيل اؼبعزز للتصحيح  1999كيف نوفمرب عاـ 

يف تأمُت سالمة اؼبركز اؼبارل ؼبوازين مدفوعات ىا  اؽبيكلي ىدفو تقدًن قركضا ميسرة ؼبساعدة أفقر بلدانو األعضاء
كربقيق النمو االقتصادم كربسُت مستويات اؼبعيشة، كما استحدث الصندكؽ تسهيالت ىدفت مساعدة البلداف 
يف مواجهة الفقداف اؼبفاجئ لثقة األسواؽ كمنع امتداد عدكل األزمات إذل البلداف األعضاء ذات السياسات 

مة، كيقدـ الصندكؽ كذلك قركضا ؼبساعدة البلداف يف مواجهة العجز يف موازين مدفوعات ىا االقتصادية السلي
 الناجم عن الكوارث كاآلثار الناصبة عن الصراعات العسكرية كالنقص اؼبؤقت يف حصيلة الصادرات.

سطة كقاـ صندكؽ النقد الدكرل بدكر أساسي غبل أزمة الديوف يف الثمانينات من خالؿ كضع برامج متو 
مساعدة لبلداف أكركبا الوسطى كالشرقية كركسيا ألجل ربويل  1989لتحقيق االستقرار. كقدـ الصندكؽ منذ عاـ 
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 1993اقتصادياهتا من نظاـ التخطيط اؼبركزم إذل النظاـ القائم على السوؽ، كلذلك أسس الصندكؽ عاـ 
مليار دكالر  1778قدـ الصندكؽ 1995-1994التسهيل التمويلي لتحويل األنظمة االقتصادية. كخالؿ الفًتة 

إذل اؼبكسيك ؼبساعدهتا يف اػبركج من األزمة اؼبالية اليت كاجهتها، فبا حدا بالصندكؽ إذل إنشاء االتفاقيات 
اعبديدة لإلقراض لضماف توافر التمويل للبلداف اليت تواجو أزمات باؼبستقبل، كلذلك ساىم الصندكؽ يف حل 

مليار  36، حيث قدـ الصندكؽ قركضا ضخمة كصلت إذل  1998-1997خالؿ الفًتة  األزمة اؼبالية األسيوية
دكالر إذل اندكنيسيا ككوريا كتايلنديا الدعم سياسة االستقرار كالقياـ باإلصالحات اؽبيكلية، كلذلك أنشأ الصندكؽ 

لفقداف ثقة السوؽ لتقدًن سبويل قصَت األجل يف حالة تعرض البلد  1997"تسهيل االحتياطي التكميلي" عاـ 
 (2، 1بصورة مفاجئة مثل تدفق رؤكس األمواؿ خارج البلد. )راجع جدكؿ رقم 
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 شروط إعادة الشراء )السداد(
التسهيل االئتماين 

 )سنة االعتماد(
 الغرض

 

اغبدكد القصول الستخداـ  التقسيم اؼبرحلي كاؼبراقبة الشركط
 اؼبوارد 

 الرسوم

 

الجدول 
الزمني 
 سنوات

 األقساط 

 

التسهيل 
 االستعداد

االئتماني  
(1952) 

مساعدة متوسطة ألجل البلداف اليت 
تعاين من مشكالت متعلقة دبيزاف 

 اؼبدفوعات ذات طابع قصَت األجل 
 

اعتماد سياسات تقـو بتوفَت الثقة 
إلمكانيات حل مشكالت ميزاف 
اؼبدفوعات يف البلد العضو خالؿ 

 فًتة زمنية معقولة

نوية )مبالغ عمليات شراء ربع س
منصرفة( مرهتنة دبراعاة معايَت األداء 

 كغَتىا من الشركط 

من حصة  %200سنويا 
من حصة  %6العضوية تراكميا 

 العضوية

نقطة  200معدؿ الرسم مضافا إليو الرسم اإلضايف )
من حصة العضوية %300أساس على اؼببالغ أكثر من 

 3نقطة أساس على االئتماف القائم األكثر من  100ك
 من اغبصة العضوية(%300سنوات كالبالغ أكثر من 

 ربع سنوية 3-5 25

خط االئتماف اؼبرف 
(2009) 

أداة مرنة يف سياؽ الشرائح االنتمائية 
ؼبعاعبة صبيع اؼبشكالت اؼبتعلقة 
باالحتياجات ميزاف اؼبدفوعات سواء 

 احملتملة أك الفعالية 

أساسيات اقتصادية كلية سابقة، 
تصادية، كأطر لسياسات االق

كسجالت أداء على مستول 
 السياسات تتسم بالقوة البالغة 

اؼبوافقة على استخداـ موارد الصندكؽ 
متاحة مقدما طواؿ مدة االتفاؽ شريطة 
استكماؿ مراجعة منتصف لفًتة 

 لالتفاقات البالغة مدهتا سنة كاحدة

نقطة  200معدؿ الرسم مضاؼ إليو الرسم اإلضايف )  ال توجد حدكد مسبقة
من حصة %300أساس على اؼببالغ األكثر من 

نقطة أساس على االئتماف القائم على  100العضوية ك
من % 300سنوات كالبالغ أكثر من  3االقل من 

 حصة العضوية(

 ربع سنوية 3-5 25

التسهيل الصندكؽ 
(  1974احملدد )

 )اتفاقات ؿبددة(

مساعدات أطوؿ أجل لدعم 
اإلصالحات اؽبيكلية يف البلداف 
األعضاء ؼبعاعبة اؼبشكالت اؼبتعلقة 
دبيزاف اؼبدفوعات ذات الطابع طويل 

 االجل 

سنوات  3اعتماد برنامج ؼبدة 
عبدكؿ أعماؿ ىيكلي مع بياف 
سنوم تفصيلي لسياسات اؼبتبعة 

 يف االثنا عشر شهرا التالية

عمليات شراء ربع سنوية أك نصف 
سنوية )مبالغ منصرفة(  مرهتنة دبراعات 

 ألداء كغَتىا من الشركطمعايَت ا

من حصة  %200سنويا 
من حصة  %6العضوية تراكميا 

 العضوية

نقطة  200معدؿ الرسم مضاؼ إليو الرسم اإلضايف ) 
من حصة  %300أساس على اؼببالغ األكثر من 

نقطة أساس على االئتماف القائم على  100العضوية ك
من % 200سنوات كالبالغ أكثر من  3االقل من 
 وية(حصة العض

25 4-
10 

 نصف سنوية

 التسهيالت الخاصة
مساعدة ؼبواجهة اؼبشكالت اؼبتعلقة  اؼبساعدة الطارئة 

 دبيزاف اؼبدفوعات فيما يتعلق بالتارل:
ال يوجد ، رغم إمكانية تقسيم مساعدة  

مرحلة ما بعد الصراع على عملية شراء 
 أك أكثر

من %25ؿبدكدة عموما بنسبة 
ة حصة العضوية، رغم إماني

إتاحة مبالغ أكثر تصل إذل 
 يف اغباالت االستثنائية  50%

معدؿ الرسم غَت أنو هبوز دعم معدؿ الرسم حىت 
 سنويا ، حسب توافر اؼبوارد  075%

 25  3-
5  

 ربع سنوية

 الشروط التقسيم المرحلي الحدود القصوى  التسهيالت التمويلية في صندوق النقد الدولي 16جدول رقم 
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 شركط إعادة الشراء )السداد(
التسهيل االئتماين )سنة 

 االعتماد(
التقسيم اؼبرحلي الستخداـ  الشركط الغرض 

 وارداؼب
اغبدكد القصول الستخداـ 

 اؼبوارد
اعبدكؿ الزمٍت  الرسـو

 )سنوات(
 األقساط

الكوارث الطبيعية  -1
(1962) 

جهود معقولة للتغلب على اؼبشكالت  الكوارث الطبيعية
 اؼبتعلقة دبيزاف اؼبدفوعات

     

مرحلة ما بعد  -2
 (1995الصراع )

الًتكيز على بناء القدرات اؼبؤسسية  
للتمهيد للدخوؿ يف اتفاؽ  كاإلدارية

الشروبة االئتمانية العليا أك "تسهيل 
 النمو كاغبد من الفقر"

     

التسهيالت اؼبوجهة 
للبلداف األعضاء 
منخفض الدخل يف ظل 
الصندكؽ كاالئتماين 

 للنمو كاغبد من الفقر.

       

التسهيل االئتماين احملدد 
(2010) 

مساعد أطوؿ أجال ؼبواجهة 
ؼبزمنة اؼبتعلقة دبيزاف اؼبشكالت ا

اؼبدفوعات كذات طابع ىيكلي 
كيهدؼ إذل ربقيق مبو مستمر 

 يؤدم إذل زبفيف حدة الفقر 

الدخوؿ يف اتفاقيات يف إطار التسهيل 
االئتماين احملدد ؼبدة ثالثة أعواـ كتستند 
الربامج اؼبدعمة دبوارد ىذا التسهيل إذل 
"تقرير اسًتاتيجية اغبد من الفقر" من 

د البلد اؼبعٍت يف سياؽ مشاركة إعدا
كيتضمن سياسة االقتصادية الكلية 

 كاؽبيكلية كاؼبتعلقة باغبد من الفقر.

نصف سنوية )كىي بعض 
األحياف ربع سنوية( اؼببالغ 
اؼبنصرفة مرهتنة دبراعاة معايَت 

 األداء كاؼبراجعات.

من حصة  %100سنويا 
 العضوية .
من حصة  %300تراكميا 
 العضوية.

 %صفر 
حىت هناية  2011يناير 7)

2011) 

 نصف سنوية  5.5-10

 
 



 الفصل الثاني                                                             نظرة عامة عن المؤسسات المالية الدولية

 

 

112 

 
 

 شركط إعادة الشراء )السداد(
التسهيل اإلئتماين )سنة 

 اإلعتماد(
اغبدكد القصول الستخداـ  اغبدكد اؼبرحلي كاؼبراقبة الشركط الغرض

 اؼبوارد
 األقساط اعبدكؿ الزمٍت )سنوات( الرسـو

تسهيل االستعداد االئتماين 
(2010) 

عدة البلداف اليت ربتاج مسا
موازين مدفوعات إذل 
التمويل قصَتة األجل كتلبية 
االحتياجات الوقائية على 
غرار اتفاؽ االستعداد 

 االئتماين"

عقد اتفاؽ االستعداد االئتماين 
شهرا  24ك  12ؼبدة تًتاكح بُت 

كوبل ؿبل عنصر اؼبوارد اؼبرتفعة 
يف تسهيل مواجهة الصدمات 

دعم يف طائفة اػبارجية كيقدـ ال
 أكسع من الظركؼ.

من حصة  %25سنويا  
 العضوية .
من حصة  %300تراكميا 
 العضوية

 %صفر 
حىت هناية  2011يناير 7)

2011) 

 نصف السنوية 4-8

التسهيل االئتماين السريع 
(2010) 

مساعدة سريعة لتلبية 
احتياجات عاجلة يف ميزاف 
اؼبدفوعات مصدرىا 
األساسي صدمة خارجية أك  

ثة طبيعية يف اغباالت كار 
اليت ال تكوف ىناؾ حاجة 
فيها إذل برنامج يفي بشركط 
الشروبة االئتمانية العليا أك 

 ال يكوف ذلك فبكنا. 

ليس برناؾبا قائما على اساس 
اؼبراجعة أك الشرطية الالحقة، 
كوبل ؿبل، عنصر اؼبوارد السريعة 
يف تسهيل مواجهة الصدمات 
اػبارجية فضال على العناصر 
اؼبدعمة يف اؼبساعدة الطارئة 
ؼبواجهة الكوارث الطبيعية/ 
اؼبساعدة الطارئة لبلداف ما بعد 

 الصراع". 

 %50حىت %25سنويا  عادة دفعة كاحدة
 . )من حصة العضوية 

)حىت  %75تراكميا 
 من حصة العضوية(100%

 %صفر 
حىت هناية  2011يناير 7)

2011)  

صرؼ اؼبوارد على الفور  5.5-10
تُت منصرفتُت )حىت دفع

 21خالؿ أم فًتة تبلغ 
 شهرا(

 .23-22ص ص 2010تقريرالسنوم ،الصندكؽ النقد الدكرل ،  -المصدر:
 .354-350،  2014، 1ىيل عجمي صبيل اعبناين.، التمويل الدكرل، دار كائل للنشر،ط  -
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 : برنامج اإلنذار المبكر واختيار اإلجهاد:خامسالمطلب ال

الدكرل للحد من كقوع   اؼبالية كتشابكها إذل ظهور ربديات كبَتة أماـ صندكؽ النقد لقد أدل توسع األسواؽ    
األزمات كذلك عن طريق متابعة أىم اؼبتغَتات االقتصادية على اؼبستول العاؼبي كؿباكلة التنبؤ باألزمات قبل كقوعها 

 عرب ضبلة من الربامج اإلجرائية.
 / برنامجاإلنذار المبكر:1

 إلنذار اؼببكر الذم كضعو صندكؽ النقد الدكرل من الوسائل.يعد نظاـ ا    
 تعريف نظام اإلنذار المبكر:  1-1

يعد نظاـ اإلنذار اؼببكر حسب ىيئة األمم اؼبتحدة على أنو عبارة " عبارة نظاـ يسمح لألفراد اؼبعرضُت     
 "1لألزمات بتجنب أك التقليل من ـباطرنبا بالتهييئ لالستجابة الفعلية

يعرؼ نظاـ اإلنذار اؼببكر على أنو " تلك األداة القادرة على توقع حدكث األزمات من خالؿ تقييم ملف  كما
اؼبخاطر االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبيئية كالضغوط السكانية كغَت ؽبا لبلد ما، حيث أنو يشمل أسس 

 يتم من خالؽبا ربديد اؼبخاطر اإلصبالية يف ؾباؿ ما نظرية كؾبموعة من اإلجراءات العلمية اؼبتسلسلة كاؼبتناسقة اليت
لبلد تتوفر فيو اؼبعلومات اؼبناسبة ؼبتخذم السياسات كالقرارات كاليت تقيد مسبقا يف توقع حدكث األزمة يف البلد 

 " .2اؼبعُت
 المؤشرات المستخدمة في برنامج اإلنذار المبكر:  1-2
كالذم يعتمد على مؤشرات تساعد  1999 برنامج لتقييم اؼبارل سنة كضع صندكؽ النقد الدكرل كالبنك الدكرل   

 : 3على كشف االستقرار اؼبارل، كاليت تعرؼ " دبؤشرات اغبيطة الكلية " كىي تقسم إذل
 * مؤشرات اغبيطة اعبزئية اجملمعة لتقييم سالمة مؤسسات القطاع اؼبارل كل على حدل.

 طة بسالمة النظاـ اؼبارل.* مؤشرات متغَتات االقتصاد الكلي اؼبرتب
 وتظهر ىذه المؤشرات من خالل الجدول التالي:

 

                                                           

1-Michael H.glantz , early warning systems :do’s and don’t, tepor of work shop, 20-23 
october 2003, shanghai, p : 9, www.escg.ucar.edu/warning,consulté (19/05/2013) 

 .، مرجع سابققطاؼ سهيلة - 2
عبد اللطيف، بن ساتية عبد الرضبن، دكر مؤشرات اإلنذار اؼببكر يف اإلدارة السليمة ؼبخاطر العمليات البنكية، اؼبلتقى الدكرل مصطفى  - 3

 .2008نوفمرب  26-25 ،شلفتصادية جامعة الالثالث حوؿ اسًتاتيجية إدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات، كلية العلـو االق

http://www.escg.ucar.edu/warning,consulté
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 مؤشرات التنبؤ يف برنامج اإلنذار اؼببكر: 17الجدول رقم 

 مؤشرات االقتصاد الكلي  مجموع مؤشرات الحيطة الجزئية

 كفاية رأس المال: -
 .ؾبموع معدالت رأس اؼباؿ 
 .التوزيع التكرارم ؼبعدالت رأس اؼباؿ 

 األصول: نوعية -
  مؤسسات اإلقراض: وتشمل 

 تركيز االئتماف القطاعي. .1
 اإلقراض اؼبقيم بالعملة األجنبية. .2
 القركض اؼبشكوؾ فيها كاؼبؤكنات. .3
 القركض ؽبيئات القطاع العاـ. .4
 كضع اؼبخاطر اػباصة باألصوؿ. .5
 معامالت اؼبديونية. .6

 :حالة االقتراض: وتشتمل 
 نسبة الديوف إذل رأس اؼباؿ. .1
 ات.رحبية الشرك .2
 مؤشرات أخرل لظركؼ الشركات. .3
 مديونية القطاع العائلي. .4

 نوعية اإلدارة: -
 معدالت االتفاؽ. .1
 اإليرادات بالنسبة لكل موظف. .2
 النمو يف عدد اؼبؤسسات اؼبالية .3

 األرباح والمردودية:  -
 .عائد األصوؿ 
 .عائد رأس اؼباؿ 

 النمو اإلقتصادي: -
 ؾبموع معدالت النمو. 
 أزمات قطاعية. 

 ميزان المدفوعات: -
 عجز اغبساب اعبارم. 
 مستول االحتياطي من النقد اإلصبارل. 
 الدين اػبارجي. 
 معدالت التبادؿ التجارم. 
 اؼباؿ.تكوين كاستحقاؽ تدفقات رأس  

 التضخم: -
 تذبذب معدالت التضخم. 

 أسعار الصرف والفائدة:  -
 التقلب يف ىذه األسعار. 
 قابلية سعر الصرؼ لالستمرار. 
 ضمانات سعر الصرؼ. 

 ازدىار اإلقراض وسعر األصول: -
 نوبات ازدىار أسعار األصوؿ. 

 آثار العدوى: -
 االرتباط بُت األسواؽ اؼبالية. 
 ية.اآلثار اعبانبية للتجارة اػبارج 

 عوامل أخرى: -
 اإلقراض كاالستثمار اؼبوجو. 
 عبوء اغبكومة إذل النظاـ البنكي. 
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 .نسبة الدخل إذل اإلنفاؽ 
 .مؤشرات اؼبردكدية 

 السيولة: -
 اؼبركزم للمؤسسات اؼبالية.قركض البنك  
 الودائع بالنسبة إلصبارل اجملموعات النقدية 
 نسبة القركض إذل الودائع. 
 ىيكل استحقاؽ األصوؿ كاػبصوؿ. 

 الحساسية بالنسبة لمخاطر السوق: -
 .ـباطر سعر الصرؼ 
 .ـباطر سعر األسهم 
 .ـباطر سعر السلع األساسية 
  :مؤشرات خاصة بالسوق 

دكات اؼبالية، تصنيف االئتماين، كتشتمل أسعار السوؽ لأل
 ىوامش العائد على اؼبديونية العمومية.

 التزامات متأخرة السداد يف االقتصاد.  

 .64 – 63قطاؼ سهيلة، مرجع سابق، ص المصدر: 

 camelsكتعتمد مؤشرات اغبيطة اػبارجية اغبيطة اعبزئية على ستة مؤشرات أساسية ىي ما يعرؼ بإطار     
 مز كل حرؼ إذل:حيث ير 

C مدل كفاءة رأس اؼباؿ غبماية اؼبودعُت كتغطية اؼبخاطر :Capital Advequacy. 
A : جودة األصوؿ ) اؼبوجودات ( كما يتوقع ربصيلو من قيمتها الصافية داخل كخارج اؼبيزانية كمدل كجود

  Asset quality.ـبصصات ؼبقابلة اؼبوجودات اؽبالكة أك اؼبشكوؾ يف ربصيلها 
M:  اإلدارة كمستول كفاءهتا كتعمقها كالتزامها بالقوانُت اؼبنظمة للعمل اؼبصريف كمدل كفاية أجهزة اغبيط

 .Management qualityالداخلي كاؼبؤسسي ككجود سياسات كزبطيط مستقبلي 
E : مستول الرحبية كمدل مسانبتها يف مبو اؼبصرؼ كزيادة رأس اؼباؿ.Earning Management 
L :مة موقف السيولة كمقدرة اؼبصرؼ على الوفاء بالتزاماتو اغبالية كاؼبستقبلية اؼبتوقعة لقياس سال.Liquidity 

position 
:S مستول اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعرض ؽبا السوؽ.Sensitivity to Market Risk 
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فوعات، مستول أما مؤشرات االقتصاد الكلي فتشمل النمو الكلي كالنمو يف القطاعات كاذباىات ميزاف اؼبد
التضخم كدرجة تقلبو، أسعار الفائدة كالصرؼ، مبو االئتماف، التغيَت يف شبن األصوؿ خاصة يف أسعار األكراؽ 
اؼبالية كالعقارات، كهبب أف تغطي اؼبؤشرات أيضا اؼبتغَتات اليت تؤثر على قابلية األنظمة اؼبالية لإلصابة بعدكل 

 تشمل العالقة اؼبتبادلة بُت األسواؽ كخصائص االقتصاد الكلي اؼبتماثلة األزمات اليت تنتقل عرب البلداف. كاليت
 كاآلثار اعبانبية للتجارة كتلك الناصبة عن سلوؾ اؼبستثمرين.

كيستخدـ صندكؽ النقد الدكرل مباذج اقتصادية للتنبؤ باألزمات اؼبالية قبل كقوعها تعرؼ بنماذج اإلنذار     
ى ؾبموعة من اؼبتغَتات كالبيانات التارىبية تؤدم إذل أحداث أزمة، كأنبها نسبة اؼببكر، ىذه النماذج تعتمد عل

الدين قصَت األجل إذل احتياطات النقد األجنيب. مدل تقدير معدؿ الصرؼ اغبقيقي، العجز يف اغبساب اعبارم 
ألزمة مرتفع، حيث للمعامالت التجارية، حبيث كلما كانت قيمة ىذه اؼبتغَتات مرتفعة كلما كاف احتماؿ كقوع ا

شهر ( كذلك إلعطاء البلداف الوقت الكايف لتبٍت  24 – 12ىذه األنظمة تتمتع بآفاؽ زمنية طويلة نسبيان من ) 
 :1إجراءات تصحيحو، كللتنبؤ بوقوع األزمة يستند الصندكؽ إذل ؾبموعة مؤشرات أنبها

تغَتة مفسر أساسي غبدكث أزمة مالية، كيف يعترب الصندكؽ أف نقص االحتياطي من السيولة مرقابة السيولة:  -1
بيئة تنتقل فيها رؤكس األمواؿ حبرية تعترب االحتياطات كمقود أساسي للسيولة بالنسبة للبلداف ذات األسواؽ 
الناشئة، يبكن أف تنخفض بصفة مفاجئة بسبب تدىور إمكانية دخوؿ البلد إذل أسواؽ رأس اؼباؿ الدكلية كىركب 

الشكوؾ القائمة حوؿ عدـ صحة السياسة االقتصادية الداخلية أك بسبب حذرىم الكبَت رؤكس األمواؿ بسبب 
 من ـباطر األسواؽ الناشئة، يف ظل ىذه الظركؼ يؤكد الصندكؽ على ضركرة تقدير ما يلي:

احتياطات التمويل اػبارجي للبلد دبا يف ذلك عجز اغبساب اعبارم كالتزامات الديوف اليت تستحق يف فًتة  -
 بلية، ككذلك مبلغ رأس اؼباؿ الذم من احملتمل أف وبولو اؼبقيموف إذل اػبارج.مستق
ـبتلف مصادر التمويل اؼبضمونة من طرؼ االستثمار األجنيب اؼبباشر كاالقًتاض من األسواؽ اؼبالية يف  -

 شكل سندات كقركض مضمونة.
منتظمة كترتيبها يف جداكؿ ربديد الفجوة التمويلية اؼبتبقية: ىذه اغبالة تتطلب ذبميع البيانات بصورة  -

االحتياطات التمويلية اليت يعتمد عليها يف فحص كتدقيق احتياجات التمويل العاؼبية كحجم الطلب على موارد 
 صندكؽ النقد الدكرل.

كعليو من أجل تقييم ـباطر حدكث أزمة بسبب ندرة السيولة، يرتكز التحليل ) خاصة بالنسبة للبلداف الناشئة ( 
 سبة الدين قصَت األجل إذل االحتياطي اليت يعترب نقطة انطالؽ بالنسبة عبزء كبَت من ربليل السيولة. على ن

                                                           

1-Christian Mulder, détecter les factews de vulnérabilité financière pour prévenir les 
crises : finance and développement, décembre 2002, FMI , p 9. 
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نوع آخر من تقييم قابلية التعرض للمخاطر مبٍت على اؼبعلومات اؼبتعلقة باألسواؽ معلومات السوق المالي:  -أ
السوؽ ؼبساعدة الدكؿ على إمكانية استخداـ  اؼبالية يف البلداف الناشئة، بتحديد ـباطر التسديد كربليل سلوؾ

 سياسات مالية توسعية تساعد على تعويض بعض اآلثار السلبية الناذبة عن األزمات.
ليس من اؼبفاجئ أف نالحظ صعوبة التنبؤ األزمات بدقة، كالسبب يف ذلك ىو أف  التطلع إلى المستقبل: -ب

ت من خالؿ مقاكمة اؼبخاطر الظاىرة، لكن ىذه األزمات السلطات يبكن أف تتخذ إجراءات لتجنب ىذه األزما
 سببها صدمات غَت متوقعة يبكن ؽبا أف زبل باجملهودات الوقائية عن مسارىا الصحيح.

 مثاؿ عن تطبيق برنامج اإلنذار اؼببكر:
حيث  ،2001لقد مت التحذير من قبل صندكؽ النقد الدكرل حوؿ خطر كقوع أزمة اقتصادية عاؼبية منذ سنة     

 شهد سوؽ الرىن العقارم األمريكي اختالالت كما تراجع أداء االقتصاد األمريكي.
بتخفيض أسعار  2001 سبتمرب 11قامت اغبكومة األمريكية عقب أزمة : 2001إشارات األزمة منذ  -1-2

عار العقارات سنة، كبالتارل بدأت أس 45الفائدة لتمويل شراء العقارات دبعدالت ؿبدكدة كآجاؿ طويلة تصل إذل 
يف التصاعد التدرهبي، كلقد شجع تلك البنوؾ على االستمرار يف شراء العقارات فًتاجعت معايَت اعبودة االئتمانية 
كشركط منح االئتماف مثل اؽبوامش االئتمانية بُت قيمة العقار كقيمة القرض، كثبات دخل العميل كمناسبتو لقيمة 

تغطية ـباطر عدـ السداد تعديال للهوامش االئتمانية، كبالتارل أدل القسط الشهرم، كعبأت شركات التأمُت ل
 التوقف عن السداد إذل انتقاؿ األزمة اؼبالية إذل قطاع التأمُت جبانب القطاع اؼبارل كالقطاع اؼبصريف.

وعة مشل ذلك توقيع عمالء التمويل العقارم على كمبياالت شهرية كىو ما يعرؼ بالتوريق لتحويل الدين إذل ؾبم
من األكراؽ التجارية القابلة للتداكؿ، كعادة ما تقـو تلك البنوؾ ببيع األصوؿ ) باقي قيمة العقارات زائد الفوائد ( 
لبعضها البعض باعتبارىا أصوؿ عالية اعبودة نظران ألهنا مضمونة منها كذات تصنيف البنك البائع ؽبا، كأدل ذلك 

 .       1ارات داخل كخارج أمريكاإذل إصدار األصوؿ الرديئة اؼبتعلقة بالعق
مبينة يف نفس الوقت أف  2007كهبذا ظهرت أصوات حذرت من استمرار األكضاع االقتصادية يف أكاخر سنة      

تكوف مقدمات غبلوؿ أزمة كركود ىبل بأداء االقتصاد األمريكي، كقد وبمل يف طياتو تداعيات تؤثر سلبان على 
صا، كىو ما قد يتحوؿ إذل أزمة فقداف ثقة يف اعبهاز اؼبصريف كاؼبارل األمريكي، كلعل النظاـ اؼبارل كاالئتماين خصو 

أىم االنعكاسات اليت سعت ىذه األصوات إذل التنبيو منها ىو تأثر اؼبواطن البسيط األمريكي كتدىور قدرتو 
 :2الشرائية بعد تراجع جدارتو االئتمانية كمن أمثلة ىذه التحذيرات

                                                           

 .46، ص 2010، 1فريد راغب النجار، إدارة التغيَت االسًتاتيجي العريب ؼبواجهة األزمة اؼبالية العاؼبية، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ط - 1
 27/04/20137مت االطالع عليو يف  www.aljazeera.net: على اؼبوقع 2007العادل االقتصادية لعاـ  أحداث - 2

http://www.aljazeera.net/
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سة االستشارية "غلوباؿ إنسايت" إذل أف زيادة عدد اؼبنازؿ اليت سيتم بيعها باؼبزاد يسبب زبلف تنبيو اؼبؤس    
يف اؼبدف  2008أصحاهبا عن تسديد القركض، ستؤدم إذل خسارة اقتصادية تقدر دبليارات الدكالرات عاـ 

حتواء ىذه االنعكاسات، كأضاؼ األمريكية الرئيسية، لكن يبكن ألصحاب اؼبنازؿ كاؼبؤسسات اؼبالية العمل معان ال
تقرير أعدتو اؼبؤسسة أف البفاض االستثمارات يف اؼبساكن كالبفاض اإلنفاؽ يف صناعة اإلنشاءات كىبوط إنفاؽ 
اؼبستهلكُت بسبب البفاض قيمة اؼبنازؿ سوؼ تؤدم ؾبتمعو إذل ىبوط النشاط االقتصادم، كما أشارت إذل أف 

يع باؼبزاد أثر سلبان على الواليات اؼبتحدة كأغبق الضرر بأكرب اؼبؤسسات اؼبالية،  عدد كبَت من اؼبنازؿ اؼبعركضة للب
 كما توقعت اؼبؤسسة خسائر بأرقاـ خيالية يف أىم الواليات األمريكية.

% بعد أف كاف 178إذل  2008خفض االحتياطي التحادم األمريكي توقعاتو لنمو االقتصاد األمريكي لسنة   -
% كأرجع االحتياطي 179% ك 177إذل ما بُت  2008اتو ؼبعدؿ التضخم لعاـ %، كما خفض توقع275

االربادم األمريكي خفض التوقعات إذل عدد من العوامل أنبها أزمة قركض الرىن العقارم، ضعف سوؽ اؼبساكن، 
 كارتفاع أسعار النفط.

على معايَت اإلقراض بعد من ناحية أخرل، أكد البنك اؼبركزم األكركيب تشديد البنوؾ يف منطقة اليورك  -
أزمة االئتماف العاؼبية اليت بدأت يف الواليات اؼبتحدة، ككشفت دراسة أعدىا لبنك التضرر من عمليات اإلقراض 
خاصة للشركات الكربل ) الفكرة غَت كاضحة ( عمليات اندماج كاستحواذ كإعادة ىيكلة من أثار أزمة الدىوف 

 ات اؼبتحدة األمريكية.العقارية العالية اؼبخاطر يف الوالي
 تراجع مؤشرات أداء االقتصاد الكلي على مستوى االقتصاد األمريكي:  -2-ب

 زادت معاناة االقتصاد األمريكي منذ سنوات، نتيجة تزايد العجز التجارم كما يبثلو الشكل البياين التارل: 
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خالد عبد الرضبن البساـ، آثار األزمة اؼبالية العاؼبية على االقتصاد العاؼبي كاالقتصاد السعودم، الغرفة المصدر: 
 .2ص  2008التجارية كالصناعية، جدة، نوفمرب 

قتصادم بدأت تظهر معادل تراجع معدؿ مبو الناتج احمللي اغبقيقي األمريكي على كافة مؤشرات األداء اال    
 :1على النحو التارل 2004الكلي للواليات اؼبتحدة منذ 

                                                           

 .2-1خالد عبد الرضبن البساـ، مرجع سابق، ص  - 1
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 :من  275حيث أصبح يبثل  2008كالذم كصل ألقصاه يف الربع األكؿ من عاـ تفاقم العجز في الميزانية %
 155من حوارل  2008، مع كجود توقعات بارتفاع عجز اؼبوازنة يف هناية عاـ 2007الناتج احمللي اإلصبارل لسنة 

 .2007مليار عاـ  163مليار دكالر بدكف تكاليف خطة إنعاش االقتصادم مقابل  258إذل حوارل  مليار
 :من 64تريليوف دكالر، فقد ارتفعت الديوف اغبكومية لتشكل حوارل  36ليصل إذل  ارتفاع حجم المديونية %

تريليوف دكالر منها حوارل  6727الناتج احمللي اإلصبارل، إذل جانب ارتفاع مديونيات األفراد كالشركات لتصل إذل 
 تريليوف دكالر على الشركات. 4718تريليوف دكالر ديوف أفراد نتيجة التمويل العقارم كحوارل  279

 :حيث شهدت قطاعات اإلسكاف كالتصنيع 2008منذ شهر جانفي  تزايد تباطؤ نمو االقتصاد األمريكي ،
 أسعار اؼبواد كالسلع األكلية كالطاقة. كحركة البيع كالشراء ضعفان يف أنشطتها نتيجة ارتفاع

 :3% كفقداف أكثر من 175%، رافقها ارتفاع معدالت البطالة إذل 574إذ ذباكزتا  ارتفاع معدالت التضخم 
ألف كظيفة شهريا ليصل إصبارل من فقدكا كظائفهم يف االقتصاد األمريكي  80مليوف شخص لوظائفهم دبعدؿ 

 كثر من نصف مليوف شخص.إذل أ 2008بسبب األزمة حىت مام 
 :نتيجة زبوؼ اؼبستثمرين، حيث  1992إذل أدىن مستول لو منذ عاـ  انخفاض المؤشر العام لثقة المستهلكين

تراجع كل من مؤشر النشاط الصناعي يف نيويورؾ كمؤشر الطلب على االستهالؾ إذل أدىن قيم ؽبما منذ أكتوبر 
 اجية إذل أدىن مستول لو.، كما البفض معدؿ استخداـ الطاقة اإلنت2001

  :لدرجة أف ربويل ىذه األمواؿ أصبح  50إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية حبوارل تراجع تحويل رؤوس األموال ،%
 مليار دكالر. 60كافيان فقط جملرد سد العجز يف اؼبيزاف التجارم األمريكي الذم بلغ حوارل 

 :مليوف كحدة سنويا مقارنة باؼبعدؿ السنوم اؼبسجل  17065% لتصل إذل 6بنسبة  تراجع عمليات بناء مساكن
مليوف كحدة،  1761ألف كحدة مقابل  978مليوف كحدة، كما تراجع عدد تصاريح البناء إذل  17071كىو 

 .2008% أخرل بنهاية عاـ 10% مع كجود توقعات بًتاجعها بنسبة 10كتراجعت أسعار اؼبساكن حبوارل 
  مقابل العمالت الرئيسة األخرل يف العادل حيث كصل الدكالر إذل األمريكية: الهبوط السريع في سعر العملة

ين ياباين كىو أدىن سعر لو منذ التسعينات، كما كصل اليورك إذل ما بعد حاجز الدكالر كالنصف  100مستول 
األفراد أك ألكؿ مرة منذ صدكر اليورك، كىو ما أدل إذل تزايد التحوؿ عن التعامل بالدكالر الضعيف سواء من 

 الدكلة.
 :كزيادة مشًتيات األجانب غبصص يف الشركات كاؼبصانع األمريكية كذلك بسبب  تراجع أرباح البنوك األمريكية

 بداية تراجع أسعار األسهم كتراجع قيمة الدكالر.
ؼبي كلو، إف كل اؼبؤشرات السابقة أنذرت حبدكث أزمة خانقة لن تضر باالقتصاد األمريكي فقط بل باالقتصاد العا

 حيث عمت األزمة كل أرجاء العادل كتضررت منها اقتصاديات العديد من الدكؿ.  2008كىذا ما حدث يف سنة 
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كما يؤكد ذلك ىو قوؿ االقتصادم الكبَت: جوزيف ستيغلتز أستاذ االقتصاد األمريكي اغبائز على جائزة         
ما ىو ؿبزف سباما يف األزمة اؼبالية اغبالية ىو أف » دكرل: كاإلطار السابق بالبنك ال 2001نوبل يف االقتصاد لسنة 

كيف قولو ىذا إشارة كاضحة على كجود مالمح تؤكد التنبؤ « التنبؤ هبا كاف قائما كبالتارل كاف فبكنا تفاديها..... 
 .1هبذه األزمة اؼبالية العاؼبية

 / برنامج اختبار اإلجهاد ومحتواه: 2
ج من أجل اختبار قيمة احملفظة اؼبالية. حيث يقيس ىذا االختبار التغَت يف قيمة استحدث الصندكؽ ىذا الربنام

احملفظة نتيجة للتغَتات يف عوامل اؼبخاطرة الكامنة كراءىا كيبكن استخداـ اختبارات اإلجهاد لتقييم تشكيلة ـبتلفة 
ستخدامها بالنسبة حملافظ ( (. كعلى الرغم من أف ىذه االختبارات كضعت أصال ال3من اؼبخاطر ) جدكؿ رقم )

التداكؿ، أصبحت اآلف أداة تستخدـ على نطاؽ كاسع إلدارة اؼبخاطر، دبا يف ذلك استخدامها لقياس حساسية 
ؾبموعة من اؼبؤسسات مثل البنوؾ التجارية، أك حىت اؼبارل بأكملو بالنسبة للصدمات الشائعة، كتزايد استخداـ 

كجزء من اختبارات السالمة اليت هبريها باالشًتاؾ مع البنك الدكرل من صندكؽ النقد الدكرل ؽبذه االختبارات  
سبثل  –بلد عضوان  90، كالوقع أف أكثر من 1999خالؿ برناؾبها اؼبشًتؾ لتقييم القطاع اؼبارل الذم بدأ سنة 

 قد شاركت يف ىذا الربنامج حىت اآلف.  –تقريبان نصف الناتج احمللي اإلصبارل للعادل 
 :2اذباىات رئيسية يف طريقة اقباز ىذه االختبارات، بعد عدة سنوات من إجرائها لتقييم اؼبارل، كىي كظهرت أربع

كاؼبؤسسات اؼبالية، دكران   –خاصة البنوؾ اؼبركزية كىيئات اإلشراؼ  –تلعب السلطات  االتجاه األول: -
استخداـ النماذج الداخلية للبنوؾ يف كبَتان يف رسم كتنفيذ اختبارات اإلجهاد يف تقييم القطاع اؼبارل، حيث يتم 

قياس أثر الصدمات دبا يف ذلك أثر تعرضها للمخاطر خارج اؼبيزانية كأصبح اغبصوؿ على ىذه النتيجة أكثر سهولة 
 بازدياد سرعة االعتياد على اختبارات اإلجهاد يف القطاع اؼبارل

كبَت من الربامج اػباصة بتقييم القطاع زادت تغطية اؼبؤسسات اؼبالية األخرل مع مشوؿ   االتجاه الثاني: -
اؼبارل حاليان الختبارات اإلجهاد لشركات التأمُت الضخمة، كما أصبحت ىذه االختبارات تطبق أيضان على قطاع 

 األسر، كعلى قطاع الشركات نظران ألنبيتها بالنسبة لنوعيات أصوؿ البنوؾ الكامنة كراءىا.
نات ىو األمر الذم وبفز ىذا النهج كدرجة ارتقاء االختبارات بشكل يبدك أف توافر البيا االتجاه الثالث: -

 فردم على ؾبموعة ـبتارة من البنوؾ الرئيسية.
                                                           

الستثمار اؼبتاحة كاغبلوؿ اؼبمكنة ؼبواجهتها، ملتقى دكرل حوؿ فريد كورتل، األزمة اؼبالية العاؼبية، حملة عامة التنبؤ الوقائي لألزمة، فرص ا - 1
 .77، ص 2009أكتوبر  21-20 1جامعة سطيفالدكلية كاغبكومة العاؼبية،  تصادية األزمة اؼبالية كاالق

2-Paul hilberg and mitthew.T.Jones, what if …? Finance and développement, 
décember 2004, p 27. 
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يسمح ؼبن يقـو بإجراء اختبار اإلجهاد بأف يربط ؾبموعة معينة من الصدمات دبتغَتات   االتجاه الرابع: -
 كلية كمالية رئيسية يف إطار نظرة مسبقة للمستقبل.

 ؼبوارل يوضح أىم اؼبؤشرات اليت يتناكؽبا برنامج اختبار اإلجهادكاعبدكؿ ا
 ؤشرات اؼبستخدمة يف برنامج اختبار اإلجهاد.اؼب:  18الجدول رقم 

 كيفية التطبيق الصدمات المحتملة نوع المخاطرة
 

 سعر الفائدة
 التغيَت يف شكل اؼبنحٌت العائد سواء أكانت التعرجات-

 األجل.قصَتة أك متوسطة أك طويلة 
 يبكن حدكث الصدمات يف األسعار احمللية كاألجنبية.-

يطبق على دفاتر التداكؿ، كمن اؼبمكن تطبيقو 
 على دفًت البنوؾ ) االئتماف (.

 
 أسعار الصرف

 التغَت اؼبفاجئ يف سعر الصرؼ.-
 يبكن خفض عمالت أخرل تبعان ألنبيتها يف احملفظة. -

اف تطيق على دفًت التداكؿ يف أغلب األحي
كأحيانا أخرل تطبق على دفًت االئتماف إذا  

 كانت القركض بالعمالت األجنبية الكبَتة.
 

 االئتمان
 زيادة يف احتماالت التوقف عن الدفع.-
 زيادة يف نسبة القركض اؼبشكوؾ يف ربصيلها.-

يتم تطبيقو على دفًت التداكؿ، على أساس 
كقائع سابقة خاصة بارتفاع التوقف عن 

 السداد.
 
 عار األسهمأس
 

 
 البفاض يف مؤشرات البورصة.-
 

 
 يطبق يف دفًت التداكؿ.

 
 السيولة

نقص يف سيولة األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة مثل االلبفاض -
 يف قيمة كافة السندات.

 زيادة معدالت سحب الودائع.-

يطبق يف معظم األحواؿ على دفاتر التداكؿ 
ة كيبكن ربليلو بالنظر إذل نسب األصوؿ السائل

 قبل كيعد االلبفاض.
درجة 

 التذبذب
زيادة يف درجات أسعار الفائدة كأسعار الصرؼ -

 كاألسهم كاػبيارات اؼبرتبطة بذلك.
يطبق على ؿبافظ اػبيارات، يبكن معايرتو على 

 أساس الوقائع السابقة لزيادة تذبذب السوؽ.
البفاض قيمة سلع التصدير األساسية مثل البفاض يف - 

 أسعار النفط.
يطبق يف أغلب األحواؿ يف البلداف اليت تعتمد 
بشكل كبَت على السلع ) الدكؿ النفطية 

 كاؼبصدرة للمواد األكلية.
source : Paal hilbers and mattew Jones. 
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يتم إجراء عملية اختبار اإلجهاد كفق عدة مراحل تنطلق من توحيد جوانب التعرض للمخاطرة  كل المعلومات:  
ات حوؿ االقتصاد الكلي كأداء النظاـ اؼبارل كالبيانات اؼبرتبطة بالسوؽ اليت تساعد على التحديد كصبع اؼبعلوم

اؼبنتظم للمؤسسات كالقطاعات اؼبهمة كمعرفة ىياكل اؼبيزانيات اؼبالية اليت سبكن من معرفة مصادر اؼبخاطر 
ىو أساس برنامج اختبار اإلجهاد،  اؼبختلفة. بعدىا يتم كضع اػبطط باستخداـ مباذج االقتصاد القياسي الذم

حيث يتم االعتماد على البيانات التارىبية كأخرل افًتاضية لتحليل الركابط الرئيسية بُت االقتصاد اغبقيقي كالنظاـ 
اؼبارل، كيف بعض اغباالت يتم اللجوء إذل ذبارب الدكؿ األخرل يف عملية االسًتشاد كصياغة اختبار اإلجهاد، بعد 

م استقراء كترصبة النتائج اؼبختلفة لنموذج االقتصاد الكلي. إذل ميزانيات كقوائم دخل اؼبؤسسات كضع اػبطط يت
اؼبالية ؼبساعدة اؼبؤسسات ذات النظم اؼبتطورة يف إدارة اؼبخاطر مع زيادة قدرهتا الرقابية للمخاطرة، أما مؤسسات 

 ذات النظم البدائية فإهنا تساعد على كضع مباذج إدارة اؼبخاطر.
لتأيت آخر مرحلة كىي ربليل اآلثار، أم ربديد أثر التغَت يف اؼبخاطر على ىيكل احملفظة يف اؼبدل القصَت      

. كمن أىم اسًتاتيجيات التحليل اؼبعتمدة ىي ربليل األثر على 1كمدل تأثَت ذلك على النظاـ اؼبارل ككل
فشل اؼبؤسسة الرئيسية على اؼبؤسسات األخرل  اؼبؤسسات باستخداـ مباذج العدكل اليت رباكؿ تقدير كقياس أثر

كعلى النظاـ اؼبارل بأكملو، كيتم ذلك باختبار إجهاد كل ميزانية ككل قائمة دخل على حدل، مث فحص مدل 
تعرض الطرؼ اؼبقابل للمخاطرة كاؼبؤسسات اليت جعلها اختبار اإلجهاد أكثر تعرضا للمخاطرة نتيجة اإلقراض من 

سهم أك كضع كدائع كغَتىا كدراسة مدل تأثَت الصعوبات اليت تواجهها إحدل اؼبؤسسات على البنوؾ أك امتالؾ أ
  سالمة اؼبؤسسات األخرل، بعدىا تأيت آخر عملية كىي تفسَت النتائج كنشرىا.   

 االنتقادات الموجهة لبرامج صندوق النقد الدولي:

ؼبعونات الفنية ألعضائو، إال أف ىناؾ عددا من مع أنبية توسيع صندكؽ النقد الدكرل يف تقدًن التسهيالت كا
 (:  2االنتقادات ضده كىي )

هتدؼ سياسة صندكؽ النقد الدكرل إذل جعل الدكؿ النامية تابعة لإليديولوجية الرأظبالية بدال من تكييف  -1
 اقتصادياهتا كفقا ؼبصاغبها الوطنية. 

 تقـو بدعم القطاع اػباص حبجة إجبار الدكؿ النامية إذل التحوؿ إذل اقتصاديات حرة -2
                                                           

، منشورات ية، دكر صندكؽ النقد الدكرل يف مواجهة األزمة اؼبالية العاؼبية، اؼبلتقى الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية كاغبكومة العاؼبيةلطرش ذىب 1
 .776، ص 2009أكتوبر  21-20ـبرب الشراكة كاالستثمار، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

فرانس لربيتو، الصندكؽ النقدم الدكرل كبلداف العادل الثالث، ترصبة ىشاـ متورل، )دمشق: ط الس للدراسات كالًتصبة كالنشر، مارم  -2
 .158( ص 1993، 1ط
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 أف التحوؿ كبو االقتصاد اغبر سيؤدم إذل زبفيض العجز باؼبوازنة العامة. 

تقود برامج صندكؽ النقد الدكرل إذل إتباع سياسات نقدية كمالية انكماشية يتمخض عنها زيادة البطالة  -3
 ؼبعاشي كمعدؿ النمو االقتصادم. اكالبفاض اؼبستول 

بات اجتماعية كتوسع عدد الفقراء ألف صندكؽ النقد الدكرل يوصي برفع الدعم عن أسعار حدكث اضطرا -4
 السلع الضركرية كزيادة أسعار اؼبنتجات اغبكومية كأسعارا لطاقة. 

أف زبفيض قيمة العملة الوطنية اليت يوصي هبا الصندكؽ قد أدت إذل ارتفاع كلفة اؼبوارد اتوتسبب ذلك أيضا  -5
 اإلنتاج كاألسعار كانعكس يف ارتفاع تكاليف اؼبعيشة.  ارتفاع تكاليف

أف إلغاء القيود على حركة رؤكس األمواؿ كالتجارة اؼبرافقة لربامج الصندكؽ أدل إذل انتقاؿ رؤكس األمواؿ كبو  -6
الدكؿ البلداف اليت تتسم بزيادة معدؿ النمو االقتصادم كاليت تتوفر فيها بيئة استثمارية مناسبة، كبالطبع فأف 
 الصناعية اؼبتقدمة كالدكؿ الناشئة ىي اليت ذبذب أكثر ىذه األمواؿ اؼبتدفقة كوبـر منها البلداف النامية الفقَتة.

من حصص  70التوزيع غَت العادؿ غبصص صندكؽ النقد الدكرل، اذ تسيطر الدكؿ اؼبتقدمة على %  -7
ا صندكؽ النقد الدكرل، كلذلك نستطيع القوؿ أف الصندكؽ، فبا جعلها تسيطر على القرارات اؼبهمة اليت يتخذى

سياسات كبرامج الصندكؽ ىي تعكس طموحات البلداف الرأظبالية للحد من أزماهتا كمشكالهتا على حساب 
 البلداف النامية.

كعموما فأف كصفة صندكؽ النقد الدكرل تتلخص يف الطلب من البلد النامي الذم يعجز عن دفع ديونو 
قتصادية انكماشية تتسم بزيادة اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة التسديد الديوف اػبارجية بالدرجة الرئيسية بإتباع سياسات ا

بغض النظر عن حاجة البلد النامي، كىذه الوصفة ال تتغَت ككأهنا صبعت اغبكمة االقتصادية من كل أطرافها، 
 موضوعية كثالثا غَت ؿبايدة، كالقصور كتعاين سياسة الصندكؽ من ثالث عيوب: فهي أكال غَت علمية، كثانية غَت

يف سياسة الصندكؽ ؼبعاعبة مشاكل البلداف النامية ىو مدخل نقدم كمارل يهتم بالكميات كاؼبقادير النقدية كاؼبالية 
 (1للوصوؿ إذل التوازف النقدم كاؼبارل دكف االىتماـ باالعتبارات النقدية. )

س، الذم أمضى حياتو مدافعا عن السوؽ اغبرة كطريق كيقوؿ األستاذ يف جامعة ىارفرد، جيفرم ساك
"عالج الصدمة" يف اإلصالح االقتصادم، قاؿ مؤخرا أنو عندما يكوف االقتصاد يف حالة أزمة، األمر األكؿ هبب 

                                                           

 .146ص  2012ضبيد اعبميلي، اغبكم االقتصادم العاؼبي كالصدمة االرتدادية )عماف: منتدل الفكر العريب،  - 1
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تذكره ىو عدـ االتصاؿ بصندكؽ النقد الدكرل، ألف ساكسي يرل بأف عالج الصندكؽ ؽبذه الدكؿ اؼبرتكز على 
ش ال يشكل اغبل السليم للمشكلة، كحىت جورج سوركس الذم ال يتعارض ايدكلوجيا مع سياسة سياسة االنكما

صندكؽ النقد الدكرل انتقد دكر الصندكؽ يف إنقاذ األزمة األسيوية ألف سوركس يرل أف القطاع اػباص غَت مؤىل 
كرل، فقد انتقد جوزيف ستيغليتز لتسليفو على اؼبستول العاؼبي، كحىت البنك الدكرل انتقد برامج صندكؽ النقد الد

رئيس القسم االقتصادم يف البنك الدكرل صندكؽ النقد الدكرل ألنو فرض برامج إنقاذ دبعدؿ فائدة مرتفعة، خفض 
اإلنفاؽ كرفع الضرائب، ألف ىذه التدابَت تدفع الدكؿ إذل ركود اقتصادم شديد، كما أف عدـ كجود شبكات أماف 

مية إذل مساعدة اؼباليُت من الناس من الفقر مع دفع ماليُت آخرين إذل الفقر، فاإلنفاؽ اجتماعية يهدد اعبهود الرا
 ( 1العاـ ىو السبيل الوحيد لضماف ضباية اجتماعية مناسبة. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .159، ص 2001، 1اؿ، ترصبة رياض حسن، تدقيق ثابت بشارة )بَتكت: دار الفارايب، ط، عوؼبة اؼباعبيت سنغثع -1
1 
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 البنك الدولي:عن  المبحث الثاني: نظرة عامة

يف مؤسبر بريتوف ككدز بوالية  1944 الدكرل ىو منظمة دكلية متخصصة ،.تبلورت فكرة إنشائو يف جويلية البنك
نيوىامبشَت األمريكية ، يهدؼ لدفع الدكؿ النامية كبو الدعم الذايت للنمو االقتصادم عن طريق توفَت األمواؿ 

 لالستثمار يف مشركعات تساعد على رفع اإلنتاجية ك العائد.

 المطلب األول: مفهوم ونشأت البنك الدولي.

 و.الفرع األول: مفهومو ونشأت

 تعريف البنك الدولي: - أ
،يعترب احد ككاالت األمم اؼبتحدة اؼبتخصصة، غَت انو ليس ملـز بإتباع اتفاقيات األمم  ىو ككالة دكلية متخصصة

اؼبتحدة أك قراراهتا ،كلو السلطة التقديرية بأف يأخذ هبذه االتفاقية ،كىو على عكس األمم اؼبتحدة، ال يتبع " نظاـ 
اؼبسؤكلية اؼبشًتكة ،كىذا البنك بلد عضو ذات  184، يضم 1الصوت الواحد" بل يتبع نظاـ "صوت لكل دكالر"

يهدؼ إذل تقدًن قركض غبكومات البلداف متوسطة كمنخفضة الدخل عن طريق سبويل اؼبشركعات اإلنتاجية لسد 
احتياجاهتا من العمالت األجنبية عند إنشاء تلك اؼبشركعات، فالبنك يبوؿ صبيع األشكاؿ كاؽبياكل األساسية مثل 

كما .2صاالت السلكية كالسلكية كمرافق اؼبياه كمشاريع اػبدمات يف شىت اجملاالت الطرؽ، السكك اغبديدية،كاالت
انو يقـو بتشجيع التنمية اؼبستدامة من خالؿ تقدًن القركض كالضمانات كأدكات إدارة اؼبخاطر كاػبدمات التحليلية 

تحصل عليها من األسواؽ أكثر كاالستشارية غَت االقًتاضية ، حيث انو يعتمد يف عملياتو اؼبصرفية على القركض اؼب
كمنو يعترب احد اكرب فبوؿ   3من مواردىا األصلية بتكلفة منخفضة كتقدًن شركط جيدة للمقًتضُت كاؼبتعاملُت معو 

 لتنمية يف العادل.
 
 
 
 

                                                           

                              1999، 27كام تريكل، البنك الدكرل كاغبقوؽ االقتصادية كاالجنماعية كالثقافية، الوحدة رقم   -1

http://www.worldbank.org 
 75.ص 2009-2008مصطفى العبد اهلل الكفرم، اقتصاديات الدكؿ العربية ، منشورات جامعة دمشق ،  -2
 ، مكتب الناشر الشؤكف اػبارجية .كحدة الًتصبة التحريرية الفورية بالبنك الدكرل2009ركبرت ،ب.زكليك، التقرير السنوم للينك الدكرل  -3
(GSDTI )http://www.worldbank.org  . 

http://www.worldbank.org/annual%20report/2010
http://www.worldbank.org/annual%20report/2010
http://www.worldbank.org/
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 نشأة بنك الدولي: - ب
ادل اؼبستقلة يف كاليت سانبت فيو معظم دكؿ الع 1944تعود نشأت البنك الدكرل إذل مؤسبر بريتوف ككدز سنة    

. كيعترب البنك 1ذلك اغبُت باستثناء االرباد السوفيايت كدكؿ أكربا الشرقية ذات األنظمة الشيوعية كالصُت الشعبية
 2الدكرل من أىم مصادر سبويل الدكلية يف العادل لذا أطلق عليو تسميت البنك الدكرل إلعادة التعمَت كالتنمية

دكؽ النقد الدكرل كالفرؽ بينهما ىو آجاؿ القركض اؼبمنوحة من قبلهم حبيث ،ككانت نشأتو متزامنة مع نشأت صن
أف البنك الدكرل يبنح قركض طويلة اآلجل ك صندكؽ النقد الدكرل  يبنح قركض قصَتة األجل حيث رأل ىارم 

 كايت بإنشاء بنك الدكرل يبكن أف يبثل حافزا لدكؿ األعضاء لالشًتاؾ يف: 
ات اؼبتحدة األمريكية عن مشركع ؽبذا البنك للبدا يف اؼبشاكرات اليت بدأت أساس مع أعلنت الوالي 1942افريل 

اعبانب الربيطاين " كينز" الذم كاف لو مع الواليات اؼبتحدة األمريكية الدكر األكرب يف كضع نظاـ اقتصادم دكرل 
 جديد.

حجم رأس ماؿ البنك ىل يبدأ برأس أثناء إنشاء البنك الدكرل ثارت قضايا عدة اختلف حوؽبا الرأم من ناحية 
ماؿ كبَت أك صغَت نسبيا  فضل اعبانب األمريكي أف ينشا رأس اؼباؿ بعشر ماليُت دكالر يف حُت اعبانب الربيطاين 

.ككذلك مسالة العضوية يف البنك ىل تتاح عبميع الدكؿ اليت تنظم إذل 3ماؿ إذل رأس ماؿ اصغر بليوف دكالر 
ر اػبالؼ أيضا  حوؿ دكر البنك ىل يقدـ البنك قركض أك ضمانات فقط للقركض صندكؽ النقد الدكرل، كدا

اليت تعقدىا الدكؿ كيف األخَت نوع اؼبسانبة اليت يقدمها البنك ىل تقتصر على سبويل مشركعات     أك سبتد إذل 
 سبويل احتياجات الدكؿ كدعم ميزاف اؼبدفوعات.

لبنك الدكرل يف اتفاقية بريتوف ككدز الذم أطلق عليو تسمية البنك مت االتفاؽ هنائيا على إنشاء ا 1944يف سنة 
الدكرل لإلنشاء كالتعمَت. كإدارة مالية مسئولة عن النظاـ اؼبارل مانح للقركض طويلة األجل لتشجيع حركة االستثمار 

الوقت الذم اعتقد فيو  الدكلية لدكؿ األعضاء ؼبستعدة يف عملية التعمَت كالبناء لالقتصاديات اليت دمرهتا اغبرب.يف
 . 4الكثَتكف أف عدـ االستقرار االقتصادم العاؼبي ىو ما دفع الدكؿ إذل اغبرب

ربت تسمية البنك الدكرل إلعادة البناء ك التنمية كىو  1946جواف  25كبدا البنك الدكرل مزاكلة أعمالو يف 
لى تنفيذ برامج التنمية االقتصادية للدكؿ ىبتص بتوفَت السيولة لدكؿ األعضاء دبنح قركض طويلة األجل تساعد ع

                                                           

منشورات الدار األكاديبية للطباعة كالتأليف ك الًتصبة كالنشر ،  العالقات االقتصادية ك النظم النقدية الدكلية، مازف عبد السالـ ادىم، -1
 ، ص2007اعبماىَتية العظمى، الطبعة األكذل  –طرابلس 

 ص.  2006 جاـ، التمويل الدكرل، زىراف للنشر،ميثم ع -2
، 2000مام  –الكويت  –عادل اؼبعرفة ، اجمللس الوطٍت الثقايف كالفنوف كاآلداب  ،النظاـ االقتصادم الدكرل اؼبعاصرحاـز البيالكم ، -3

 .47ص
 http://www.worldbank.orgدليل الربؼبانيُت اذل البنك الدكرل ،  -4

http://www.worldbank.org/
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، كنزكال عند رغبة األمريكي تركماف تقرر أف يكوف مركز البنك مدينة كاشنطن كرئيس البنك أمريكي اعبنسية 1النامية
.منذ هناية اػبمسينيات ركز ابنك الدكرل يف عملياتو على قضايا التنمية يف دكؿ العادل الثالث بعد االنتعاش 2

. منذ نشأت البنك الدكرل حىت اآلف قبد الدكؿ الرأس مالية الصناعية ىي اؼبسيطرة 3م يف الدكؿ األكربية االقتصاد
على إدارتو كربدد سياساتو كزبصيص موارده كذلك من خالؿ ما استحوذت عليو من أغلبية رأس اؼباؿ كبالتارل 

 على شطر األعظم من القوة التصويتية للبنك. 
 ة البنك الدولي :الفرع الثاني : مجموع

ؾبموعة البنك  الدكرل ىي إحدل اكرب مؤسسات التنمية يف العادل كاؼبصدر الرئيسي من مصادر اؼبساعدات اؼبالية  
كالفنية للدكؿ النامية يف ـبتلف مناطق العادل كتتكوف ىذه اجملموعة من طبس مؤسسات تعمل بشكل منفصل عن 

بنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت ك اؼبؤسسة الدكلية للتنمية يف حُت اف بعضها البعض يطلق على اؼبؤسستُت مصطلح ال
اؼبؤسستُت االخريتُت نبا اؼبؤسسة التمويل الدكلية كككالة ضماف االستثمار متعددة األطراؼ ، اليت زبتص بتوفَت 

اػبامسة فهي اؼبركز الدعم اؼبباشر ؼبشركعات القطاع اػباص اليت تقـو باالستثمار يف الدكؿ النامية ، اما اؼبؤسسة 
 الدكرل 

لتسوية النزاعات يف ؾباؿ االستثمار كاؼبسئولة عن التحكيم يف اػبالفات اليت تنشا بُت اؼبستثمرين األجانب 
 تكاغبكوما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كعلـو بورمة ىشاـ، النظاـ اؼبصريف اعبزائرم كامكانية االندماج يف العوؼبة اؼبالية، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت ،كلية العلـو االقتصادية -1
 .72ص ، 2009- 2008التسيَت، ادراة اؼبالية،

 . 2006 ميثم عجاـ، التمويل الدكرل ، زىراف للنشر، -2
 ص.رجع سابق، لبيالكيبحاـز ا -3
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ؾبموعة البنك الدكرل يوضح : 19جدول رقم  

 
 المقر مالحظات العنوان على الشبكة االسم عام التأسيس

صندكؽ النقد الدكرل 1944  http://www.imf.org 

Specialised 
agency of 
the UN 

كاشنطن 
 العاصمة

البنك الدكرل لإلنشاء  1944
 كالتعمَت

http://www.worldbank.org 

ؾبموعة مؤسسات 
، البنك الدكرل

Specialised 
agency of 
the UN 

Washingt
on 

(District 
of 

Columbia
) 

مؤسسة التمويل  1956
 الدكلية

http://www.ifc.org 

ؾبموعة مؤسسات 
البنك الدكرل  

Washingt
on DC 

مؤسسة التنمية الدكلية 1960  

http://www.worldbank.org/id
a 

ؾبموعة مؤسسات 
البنك الدكرل  

Washingt
on DC 

اؼبركز الدكرل لتسوية  1966
 اؼبنازعات االستشارية

http://icsid.worldbank.org/IC
SID/Index.jsp 

ؾبموعة مؤسسات 
البنك الدكرل  

Washingt
on DC 

ككالة ضماف االستثمار  1988
متعدد األطراؼ  

http://www.miga.org 

ؾبموعة مؤسسات 
البنك الدكرل  

Washingt
on DC 

30/10/47 

االتفاقية العامة للتعرفة 
كاليت   ,اعبمركية كالتجارة

 كانت كراء تأسيس
يف  منظمة التجارة العاؼبية

1995عاـ   

http://www.wto.org/english/d
ocs_e/legal_e/06-

gatt_e.htm http://wto.org 

الغات ليست 
دبنظمة. منظمة 
التجارة العاؼبية 
ككالة يف  ليست
 األمم اؼبتحدة

بالنسبة  جنيف
إذل منظمة 
 التجارة العاؼبية

           
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.imf.org/
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http://www.worldbank.org/
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.ifc.org/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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http://www.worldbank.org/ida
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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 البنك الدولي لالنشاء والتعمير :  
بلد عضو مقره الرئيسي كاشنطن ال يقدـ منحا لكنو يتيح قركض كمساعدات  148عدد أعضائو  1945انشأ سنة 

إمبائية لبلداف متوسطة الدخل اليت يبكنها دفع أسعار فائدة يف األسواؽ كيقـو باقًتاض اؼبوارد اؼبالية بشركط قريبة من 
ه اغبكومات كما يقدـ شركط البنك التجارم كيبنح القركض غبكومات بلداف االعضاء اك دبوجب ضمانات من ىذ

سنوات يهدؼ  5سنة لفًتة ظباح تصل إذل  20-15اؼبساعدات الفنية كاؼبشورة من اجل استحقاؽ طويل األجل من 
ىذا البنك بإنعاش النمو االقتصادم للدكؿ النامية ، مع تدعيم ميزاف اؼبدفوعات على اؼبدل اؼبتوسط حيث يصدر 

كسندات مديونية أخرل تشًتيها صناديق اؼبعاشات التقليدية    AAAة سندات تتمتع بالتصنيف االئتماين من مرتب
 كالتقاعدية كشركات التامُت ك مؤسسة أعماؿ البنوؾ كافرا داخركف يف صبيع أكباء العادل. 

وبصل البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت على معظم موارده اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية. كقد أتاح لو ذلك تقدًن 
، علما بأف 1946مليار دكالر من القركض لتخفيف حدة الفقر يف ـبتلف أكباء العادل منذ عاـ  500كثر من أ

 .مليار دكالر 14رأس اؼباؿ الذم دفعتو حكومات البلداف اؼبسانبة يبلغ حوارل 

ذه الدرجة . كتتيح لو ى1959منذ عاـ  AAA كيتمتع البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت بدرجة التصنيف االئتماين
اؼبرتفعة االقًتاض بتكلفة منخفضة، كسبكُت البلداف النامية متوسطة الدخل من اغبصوؿ على رأس اؼباؿ بشركط 
جيدة كميسورة ػػ فبا يساعد على ضماف مضي اؼبشركعات اإلمبائية قدمنا على كبو أكثر استدامة، مع استكماؿ أك 

 .حفز سبويل القطاع اػباص يف أغلب األحياف

البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت دخالن سنويان من العائد على حقوؽ ملكيتو، كمن ىوامش أسعار الفائدة الصغَتة كوبقق 
اليت وبتسبها على القركض اليت يقدمها. كتغطي ىذه العائدات مصاريف التشغيل اػباصة بالبنك الدكرل، كتذىب إذل 

ها يتم ربويلو سنويان إذل اؼبؤسسة الدكلية للتنمية، كىي صندكؽ االحتياطات لتعزيز اؼبوقف اؼبارل لو، كما أف جزءان من
 . ؾبموعة البنك الدكرل ؼبساعدة البلداف األشد فقرا

 20مقرىا كاشنطن،أصبحت ككالة متخصصة يف 1956جويلية  25مت إنشاؤىا يف المؤسسة التمويل الدولية: - 2
تع بالشخصية القانونية ، ؽبا استقاللية مالية لكنها تابعة إداريا ، رغم ارتباطها بالبنك الدكرل إال أهنا تتم1 1957فيفرم 

. كتعترب اصغر اؼبؤسسات حجما كنشاطا مت إنشاؤىا للحاجة إذل كجود أداة مرنة يستعملها البنك يف 2للبنك الدكرل
لة األجل تقدًن اإلقراض للقطاع اػباص هبده إنعاش النمو كدعمو  يف اؼبشركعات اػباصة كتقـو دبنح قركض طوي

كاالستثمارات يف أسهم رؤكس األمواؿ كأدكات التمويل اؼبنظم كاؼبورؽ كاػبدمات االستشارية كخدمات ربقيق اؼبخاطر إذل 
                                                           

 .2008األردف، -دار حامد للنشر كالتوزيع ،عماف  ،اإلصالح االقتصادم كسياسة التشغيل مدين بن شهرة ، -1
 . 2006 ميثم عجاـ، التمويل الدكرل، زىراف للنشر، -2
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مؤسسات األعماؿ كالقطاع اػباص يف البلداف النامية كالبلداف السائرة على طريق التحوؿ إذل نظاـ السوؽ كبذلك تساعد 
فقراء كربسُت أعداد الناس كتسعى اؼبؤسسة للوصوؿ إذل الشركات يف اؼبناطق كالبلداف يف تقليص الفقر كزبفيض أعداد ال

اليت قدرهتا على اغبصوؿ على رؤكس األمواؿ كالوصوؿ إذل األسواؽ احملدكدة كاليت يعتربىا اؼبستثمركف التجاريوف ؿبفوفة 
نح قركض للحكومات كال هبوز ؽبا قبوؿ ، يف حالة عدـ مشاركة اؼبؤسسة كىي ال سب1بقدر اكرب من الالـز من اػباطر

 189ضمانات منها . الف خدماهتا كمساعداهتا تقتصر على الدكؿ الفقَتة ذات الدخل اؼبنخفض ، حيث أهنا تضم 
 بلد عضو .

كإحدل اؽبيآت التابعة للبنك الدكرل بدأت أعماؽبا   1960أنشئت ىذه اؼبؤسسة سنة المؤسسة الدولية للتنمية: -1
ليست مستقلة ماليا .وىي 2من رأظباؽبا األصلي % 65دكلة على اؼبشاركة بأكثر من  22عد أف كافقت يف نفس السنة ب

مثل مؤسسة التمويل الدكلية ألهنا ال سبلك اإلطارات الوظيفية اػباصة غَت أف إدارهتا ذبرم بصورة مشًتكة مع البنك 
دية األساسية كتقسيط دفعات السداد على مدل حيث أهنا سبنح قركض طويلة األجل لتمويل مشاريع اؽبياكل االقتصا

سنوات  10( مع فًتة ظباح قدرهتا  0.75ألهنا ربمل رسـو خدمات قدرهتا) ، عاما ، تكاد تكوف من دكف فائدة  50
من إصبارل القرض يف كل سنة من السنوات اليت تلي فًتة السماح مع  % 1للدكلة اؼبقًتضة كيتم تسديد ما قيمتو 

، كىذه  3سنة  اؼبتبقية من مدة القرض 30منإصبارل القركض خالؿ % 3القرض بالعملة احمللية مث  إمكانية تسديد
بلد قدرهتا على االقًتاض  82القركض تسمى اعتمادات أك منح سبنح للحكومات اشد بلداف العادل فقرا البالغ عددىا 

ويلها اؼبسانبات اليت تقدمها ؽبا الدكؿ اؼباكبة بشركط السوؽ ضئيلة أك معدكمة كالقركض اليت تقدمها ىذه اؼبؤسسة ، سب
كالتحويالت من صايف دخل البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت كمنح ؼبؤسسة التمويل الدكلية كحصيلة سداد االعتمادات 

.حيث أهنا تعمل على تسهيل كتبسيط اؼبشاكل اؼبتعلقة خبدمة الدين اػبارجي كذلك لتوجيو االىتماـ 4للمؤسسة نفسها 
ذل االستثمارات ذات اؼبنافع االجتماعية كاالىتماـ باالستثمارات ذات اؼبردكد االقتصادم طويل األمد مثل التعليم ، إ

بلد  169اإلسكاف ، التخطيط العائلي ، كالرعاية الصحية.بصورة اكثر من االىتماـ باؼبردكد االقتصادم السريع  كتضم 
 بلد. 63عملية جديدة يف  176دكالر لتمويل مليار  14قدمت  2009.حيث اهنا يف سنة 5عضو 

 
                                                           

لًتصبة التحريرية الفورية بالبنك الدكرل كحدة ا، مكتب الناشر الشؤكف اػبارجية ،2009التقرير السنوم للينك الدكرل ب.زكليك،  ركبرت،1 -
(GSDTI )http://www.worldbank.org 
 .269ص  2006، زىراف للنشر، التمويل الدكرلميثم عجاـ،  -2
ق، ص-3 ب سا رجع  م ، م ى د ا ـ  سال ل ا د  ب ع زف  ا  .97م
 مرجع سابق.ب.زكليك،  ركبرت ، -4
 .271ص  2006 ، زىراف للنشر، ويل الدكرلالتمميثم عجاـ،  -5
 

http://www.worldbank.org/
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نظرا لكثرة اؼبخاطر السياسية كمخاطر ربويل العملة اذل اػبارج اك ـباطر نزع الوكالة الدولية لضمان االستثمار: -2
معها اؼبلكية للتامُت الكلي اك اعبزئي اك ـباطر اغبركب كاالضطرابات االىلية كـباطر عدـ التزاـ اغبكومات بالعقود اؼبربمة 

للتامُت كالضماف ضد ىذه اؼبخاطر لتشجيع االستثمارات االجنبية اؼبباشرة يف البلداف النامية  1لذا انشئت ىذه الوكالة
بلدا عضو تعمل ىذه الوكالة اذل جانب ضماف ىذه اؼبخاطر السياسية  174تضم االف  1988فقد انشئت يف سنة 

الضيفة لالستثمارات للحفاظ على االستثمارات كمنافعها كمسارىا على تسوية اؼبنازعات بُت اؼبستثمرين كاغبكومات 
الصحيح فأنشطة الوكالة يف ؾباالت تبادؿ اؼبعرفة كتقدًن اؼبساعدات الفنية حيث تساعد البلداف يف ربديد كتنفيذ 

ؿ التجارية االسًتاتيجيات لتشجيع االستثمار كىي تتيح اؼبعلومات عن : فرص االستثمار كاكضاع مناخ أنشطة األعما
 .2مشركع 26مليار دكالر ؼبا ؾبموعو   1.4قدمت  2009كالتامُت ضد اؼبخاطر السياسية ، يف سنة 

سنوات من إنشاء مؤسسة التمويل الدكلية قاـ  10بعد المركز الدولي لتسوية النزاعات في مجال االستثمار:  - 5
االستثمارات بسبب كثرة اؼبشاكل ك النزاعات بُت البنك الدكرل بتأسيس مركز متخصص لتسوية النزاعات اؼبتعلقة ب

اؼبستثمرين االجانب كحكومات الدكؿ النامية اؼبستثمر فيها كذباكزىا حد يفوؽ قدرات مؤسسة التمويل الدكلية فبا 
 .3ابعدىا عن القياـ بواجباهتا األساسية األخرل اليت أنشئت ألجلها

الت للتوفيق كالتحكيم يف منازعات االستثمار الدكلية بُت اؼبستثمرين إلتاحة تسهي 1966حيث انو أنشئ ىذه اؼبركز سنة 
األجانب كالدكؿ اؼبضيفة الستثماراهتم ، كمن اؼبشاكل اليت تدكر حوؽبا النزاعات ىي مشكلة الديوف اؼبوقوفة اليت دل يتم 

غبكومات كخاصة لتمويل ارباح تسديدىا لصاحل اؼبستثمرين األجانب كمشكلة التحويالت اػبارجية كالقيود اليت تضعها ا
االستثمارات األجنبية للخارج إذل جانب تأميم اؼبمتلكات األجنبية كدفع تعويضات للشركات العاملة يف الدكؿ النامية كما 
توجد مشاكل كثَتة تتعلق بالقول العاملة كقيود االستَتاد كالتصدير كغَتىا كؽبذه اؼبركز دكر ىاـ يف ؾباؿ تنمية االستثمار 

 .  4قضية 292دكرل كالتنمية االقتصادية كالعدد الكلي للقضايا اؼبسجلة لديو ال

                                                           

 .273ميثم عجاـ، مرجع نفسو ،ص  -1
 مرجع سابق.ركبرت ،ب.زكليك،  -2
 .271ميثم عجاـ، مرجع نفسو ،ص 3
 مرجع سابق.ركبرت ،ب.زكليك،  -4
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 المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للبنك ومهامو وموارده.

 الفرع األول :الهيكل التنظيمي للبنك:
 هاـ اليتاؼب ألداء كالعاملُت )كبار(اؼبوظفُت من ذلك كغَت نفيذيوف،كرئيس كمديركنت ؿبافظُت، ؾبلس للبنك يكوف

 .البنك وبددىا

 للبنك الدكرل  (:اؽبيكل التنظيمي06الشكل) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 http://www.worldbank.orgاؼبصدر: 

 :المحافظين مجلس -1
ير مالية     أك ؿبافظ" عادة ما يكوف كز  من اجمللس ىذا كيتألف .البنك صالحيات كافة احملافظُت جمللس زبّوؿ -أ

بلد عضو،ك الذم يعترب السلطة التشريعية  184من قبل كل بلداف االعضاء اؼبتكوف من  مناكب كؿبافظ ؿبافظ البنك"
طبس  كاحملافظُت اؼبناكبُت احملافظُت من كل خدمة مدة كتستمر ، 1اليت ترسم إطار عمل السلطة التنفيذية للبنك

                                                           
079ميثم عجاـ ، مرجع سابق ، ص

1 

اػبدمات 
ية األساس

 للعمليات

 إفريقيا

 

 

 ؾبلس احملافظُت

 مديركف تنفيذيوف

 رئيس مديركف تنفيذيوف

الشرؽ 
األكسط 
كمشاؿ 
 إفريقيا

أمريكا 
 الالتينية

ك 
البحر 
الكاري
 يب

باأكر   

كاسيا 
الوسط
 ل

شرؽ 
أسيا 

كاحمليط 
 اؽبادم

التنمية القابلة  جنوب آسيا
 لالستمرار 

التمويل ك 
القطاع 
اػباص 
كالبنية 
 األساسية

التنمية 
 البشرية

زبفيض 
أعداد الفقراء 
كإدارة 
 االقتصاد

نواب للرئيس ؼبناطق عمل البنك 6 شبكات  5   

http://www.worldbank.org/


 نظرة عامة عن المؤسسات المالية الدولية                                       الفصل الثاني                      

 

 

134 

 .األصلي احملافظ يف غياب إال يصّوت أف اؼبناكب للمحافظ هبوز كال .منهم كل تعيُت إعادة كهبوز ، سنوات،
 .1لو رئيسا احملافظُت أحد اجمللس كينتخب

 عدا الصالحيات ما صالحياتو من صالحية أية مباشرة التنفيذيُت اؼبديرين إذل يفوض أف احملافظُت جمللس هبوز  -ب
 :التالية

 قبوؽبا؛ شركط كربديد جدد أعضاء دكؿ قبوؿ -1
 اؼباؿ اؼبصرح بو كاؼبصادقة على البيانات اؼبالية ك اؼبيزانيات؛ رأس زبفيض أك ادةزي -2
 ؛2عضو بلد أم عضوية إيقاؼ -3
 االتفاقية؛ أحكاـ تفسَت عن التنفيذيُت اؼبديرين من اؼبقدمة االستئناؼ يف البت -4
 كاإلدارية(؛ الصبغة اؼبؤقتة ذات الرظبية غَت الًتتيبات عدا فيما)أخرل دكلية منظمات مع للتعاكف ترتيبات ازباذ -5
 أصولو؛ كتوزيع هنائيا البنك عمليات إيقاؼ قرار ازباذ -6
 البنك؛ دخل صايف توزيع أكجو ربديد -7

 طلب اؼبديرين على بناء أك يراه ؼبا تبعا أخرل اجتماعات يعقد أف لو كما سنويا اجتماعا احملافظُت ؾبلس يعقد -ج
 الكلي ربع اجملموع سبلك أعضاء دكؿ أك أعضاء دكؿ طبس ذلك طلبت إذا ادلالنعق اجمللس اؼبديركف كيدعو .التنفيذيُت
حيث جرت العادة أف يعقد ىذا االجتماع يف كاشنطن العاصمة بسنتُت متتاليتُت من بُت كل ثالث سنوات .3لألصوات

 .  4على اف يعقد يف بلد عضو ـبتلف يف السنة الثالثة
 الكلي ثلثي اجملموع عن يقل ال ما سبثل احملافظُت من أغلبية حضرتو إذا يحاصح احملافظُت ؾبلس اجتماع نصاب يُعترب -د

 .لألصوات

 يف ذلك أف     ما رأكا إذا التنفيذيُت، اؼبديرين دبوجبو ىبوؿ إجراء كضع قرار، ازباذ طريق عن احملافظُت، جمللس هبوز -ق
 .اجمللس لالنعقاد عوةد بدكف ؿبّدد موضوع على احملافظُت تصويت على اغبصوؿ البنك، مصلحة

 أعماؿ اؼبالئمة إلدارة أك الالزمة كالقرارات القواعد اعتماد ؽبم، اؼبخوؿ بالقدر التنفيذيُت كاؼبديرين احملافظُت، جمللس -ك
 .البنك

                                                           
 http://www.worldbank.org 06/20/0989اتفاقية إنشاء البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت ، تاريخ تعديلها  1

 05ص  http://www.worldbank.orgدليل الربؼبانيُت اذل البنك الدكرل ، - 2

 http://www.worldbank.org 06/20/9890اتفاقية إنشاء البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت ، تاريخ تعديلها  - 3

 08ص  http://www.worldbank.orgدليل الربؼبانيُت اذل البنك الدكرل ،  - 4

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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 اليت اؼبصركفات اؼبعقولة ؽبم البنك يدفع لكن البنك، من مقابل بدكف مناصبهم اؼبناكبوف كاحملافظوف احملافظوف يشغل  -ز
 .االجتماعات غبضور يتحملوهنا

تدفع اليت اؼبكافأة احملافظُت ؾبلس وبدد -م  .معو التعاقد كشركط الرئيس كمرتب التنفيذيُت للمديرين ُُ

 التنفيذيوف مدير تنفيذم اؼبديركف 24: يعترب السلطة التنفيذية للبنك يتكوف من التنفيذيون المديرون -2
 .احملافظُت ؾبلس ؽبم اليت ىبّوؽبا الصالحيات كافة يباشركا أف ذلك يف كؽبم ك،للبن العامة العمليات إدارة عن مسئولوف

 :بينهم من كيكوف احملافظُت، من يكونوا أال هبب تنفيذيا مديرا عشر اثنا ىناؾ يكوف

 األسهم، الواليات اؼبتحدة األمريكية من عدد ألكرب اؼبالكة األعضاء اػبمسة الدكؿ من كل من كاحد معّينوف، طبسة
، 1(  % 8.74( ، الياباف ) % 15.5( ، فرنسا ) % 6.68( ، بريطانيا )  % 6.75( أؼبانيا )% 15.65)

األخرل اك الدكائر االنتخابية يف عملية  األعضاء الدكؿ من قبل صبيع ( الباقوف يتم انتخاهبم19كاألعضاء الباقوف )
ع لإلشراؼ على عمل البنك الدكرل بغرض اؼبوافقة على االنتخاب اليت ذبرم يف كل سنتُت  ،كهبتمعوف مرتُت يف األسبو 

 .2القركض كالضمانات السياسية اعبديدة كاؼبوازنة اإلدارية كاسًتاتيجيات اؼبساعدات القطرية كاالقًتاض كالقرارات اؼبالية 

 عدد كذلك بزيادة ،للمديرين الّكلي العدد يزيد أف لألصوات الكلي اجملموع أطباس أربعة بأغلبية احملافظُت جمللس هبوز
نتخبُت اؼبديرين

ُ
 .سنتُت كل التنفيذيُت اؼبديرين انتخاب أك تعيُت كيتم .اؼب

 اؼبناكبُت حضور ؼبديرين كهبوز .غيابو أثناء عنو لينوب الصالحيات، كامل لو مناكبنا، مديرنا تنفيذم مدير كل يعُّت 
 .التصويت يف اركوايش أال على بتعيينهم، قاموا الذين اؼبديرين برفقة االجتماعات

نتخبُت أحد منصب أصبح كإذا .ىبلفهم من انتخاب أك تعيُت حىت كظائفهم يف التنفيذيوف اؼبديركف يستمر
ُ
 اؼبديرين اؼب

 للفًتة آخر بانتخاب مدير السابق اؼبدير انتخبوا الذين احملافظوف يقـو مدتو، انتهاء من يوما تسعُت من أكثر قبل شاغرا
 يبارس شاغرا، بقاء اؼبنصب كأثناء .هبا اإلدالء مت اليت األصوات أغلبية على اغبصوؿ اؼبدير نتخابال كيشًتط .اؼبتّبقية
 .عنو مناكب تعيُت حق عدا ما صالحياتو، السابق اؼبدير عن اؼبناكب

                                                           

 089ميثم عجاـ ، مرجع سابق ، ص - 1

 08ص  http://www.worldbank.orgدليل الربؼبانيُت إذل البنك الدكرل ،  - 2

http://www.worldbank.org/
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 فأعماؿ يكو  ؼبقتضيات طبقا كهبتمعوف للبنك الرئيسي اؼبقر يف مستمرة بصفة أعماؽبم التنفيذيوف اؼبديركف يباشر
 الكلي نصف اجملموع عن يقل ال ما سبثل اؼبديرين من أغلبية حبضور صحيحا التنفيذيُت اؼبديرين اجتماع نصاب

  .لألصوات

 على احملافظُت اللجاف ىذه عضوية تقتصر أال هبب، ك .مناسبة يركهنا ما اللجاف من يعّينوا أف التنفيذيُت للمديرين هبوز
 اؼبناكبُت. اؼبديرين أك اؼبديرين أك

 يوضح ىيكل عمل ؾبلس اؼبديرين التنفيذيُت للبنك الدكرل: 20جدول رقم
 
 
 
 
 
 

 
  2017السنوم للبنك العاؼبي لعاـ التقرير  المصدر:

 
 
 

وارد البشريةلجنة الم  

تشرف عمى مسؤولية الممقات عمى 
وارد البشريةالمعاتق استراتجية   

وسياسات و ممارسات البنك و 
مدى مواءماتها مع احتياجات 

 االعمال

االخالقيات المسمكيةلجنة   
تأسست االخالقيات المسمكية  

لمنظر حسب  2003في عام
الحاجة في االمور المتعمقة 
بالتفسير أو التطبيق مدونة 

السموك الخاصة بكبار مسؤولي 
المدريين التنفذيينمجمس   

 المجنة المعنية بالحوكمة

و المسائل االدارية الخاصة 
 بالمدريين التنفذيين

ة البنك، و فاعمية توجه حوكم
عمل المجمس،و السياسة االدارية 
 عمى مكاتب المدريين التنفذيين

 لجنة مراجعة الحسابات

تشرف عمى الشؤون المالية 
دارةالمحاسبية و و  المخاطر  ا 
الضوابط الداخمية و النزاهة و 

 .المؤسسية بالبنك

 لجنة الموازنة

فقة عمى واتساعد المجمس عمى الم
 موازنات البنك.

 المجنة المعنية لفاعمية التنمية

 عمية التنمية لمبنكتقيم فا

 و ترشد توجهاته االستراتجية

و تراقب جودة عمميته و 
 نتائجها

. 
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 ىيكلة عمل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي:
 

اءن يف كاحدة أك أكثر من يضم اجمللس طبس عباف دائمة ك عبنة كاحدة ـبصصة. ك يعمل اؼبديركف  التنفيذيوف أعض
اللجاف الدائمة، اليت تساعد اجمللس على النهوض دبسؤكلياتو اإلشرافية من خالؿ الفحص اؼبتعمق للسياسات 
كاإلجراءات. ك ذبتمع اللجنة التوجيهية للمديرين التنفيذيُت اليت يعمل فيها صبيع اؼبديرين مرتُت شهريا ؼبناقشة 

 لس.برنامج العمل االسًتاتيجي للمج
ك يشارؾ اجمللس عرب عبانو بانتظاـ يف متابعة مدل فعالية أنشطة البنك الدكرل لإلنشاء ك التعمَت ك اؼبؤسسة الدكلية 

 للتنمية من خالؿ ىيئة التفتيش اؼبستقلة اللتُت ترفعاف تقاريرىم مباشرة إذل اجمللس.
 الموظفين وجهاز الرئيس -1

 .أم منهم عن مناكبنا أك التنفيذيُت اؼبديرين أك احملافظُت ؾبلس ضاءأع غَت من رئيسا التنفيذيوف اؼبديركف ينتخب
 لو كهبوز .األصوات تعادؿ حالة يف إال التصويت يف يشًتؾ أف لو كليس التنفيذيُت، اؼبديرين ؾبلس الرئيس كيرأس

 دمةمدة خ كتنتهي .االجتماعات تلك يف التصويت يف يشًتؾ أال على احملافظُت ؾبلس اجتماعات وبضر أف
 .ذلك التنفيذيوف اؼبديركف قرر إذا الرئيس

 .اؼبديرين التنفيذيُت من بتوجيو للبنك العادية األعماؿ يسَّت  أف كلو البنك موظفي عبهاز رئيسنا أيضا الرئيس يكوف
 يبارسها العامة اليت الرقابة مراعاة مع اؼبوظفُت، كجهاز اؼبوظفُت كبار كفصل كتعيُت تنظيم عن مسئوؿ كالرئيس

 .التنفيذيوف ؼبديركفا

 جغرايف فبكن، أساس أكسع على موظفُت تعيُت ألنبية العناية كالعاملُت، )كبار( اؼبوظفُت تعيُت عند الرئيس، يورل
 .1الفنية كاؼبقدرة الكفاءة مستويات أرفع لضماف القصول األنبية مراعاة مع

رأس ماؿ البنك أم الواليات اؼبتحدة كجرت العادة أف يًتأس البنك الذم يبتلك اكرب عدد فبكن من أسهم  
األمريكية يف حُت يًتأس أكريب يف العادة منصب مدير العاـ لصندكؽ النقد الدكرل كيكوف نائب رئيس  صندكؽ 

 .   2النقد الدكرل أمريكيا اعبنسية يتم انتخابو ؼبدة طبس سنوات قابلة للتجديد من قبل اؼبديرين التنفيذيُت 

                                                           

              http://www.worldbank.org 06/20/0989اتفاقية إنشاء البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت ، تاريخ تعديلها  -1

 090ميثم عجاـ ، مرجع سابق ، ص - 2

http://www.worldbank.org/
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 احملافظُت ؾبلس ىبتارىم أشخاص سبعة عن يقل ال ما يضم استشارم ؾبلس كل: ُيشاالستشاري المجلس
 عدد أكرب سبثيل مراعاة مع كالزراعية، كالعمالية، كالصناعية، كالتجارية، اؼبصرفية، فبثلو اؼبصاحل بينهم من كيكوف
 .الدكؿ من فبكن

اجمللس  أعضاء اختيار اؼبنظمات لكت مع باالتفاؽ يتم متخصصة، دكلية منظمات فيها توجد اليت اجملاالت كيف
 كهبتمع ىذا .العامة بالسياسة اػباصة األمور يف للبنك النصح اجمللس كيسدم .اجملاالت لتلك اؼبمثلُت االستشارم

 .ذلك البنك فيها يطلب اليت األخرل اؼبناسبات كيف سنويا اجمللس
 من اليت أنفقوىا اؼبعقولة اؼبصركفات ؽبم ُكتدفع .تعيينهم إعادة كهبوز سنتُت ؼبدة االستشارم اجمللس أعضاء يُعُّت 
 .البنك أجل

 القروض: لجان
 الذم احملافظ ىبتاره اللجاف خبَتا ىذه من كل كتضم القركض عن تقارير رفع منها اؼبطلوب اللجاف البنك يعُّت 
 .1البنك يف الفنيُت جهاز اؼبوظفُت من أكثر أك كعضوا اؼبشركع أراضيها يف يقع اليت العضو الدكلة يبثل

 : اإلداريون 
ىبتار البنك الدكرل موظفيو حسب االحتياجات من دكؿ االعضاء كاغلبهم من الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة ك اليت ؽبا 

 2178اكرب األسهم يف رأس ماؿ البنك كحقوؽ التصويت كقد تطور عدد اإلدارات يف اؼبراكز العليا  ذلك من 
نظرا لتوسع البنك يف اإلدارات القيادية فقد كصل عدد العاملُت  1980يف  2463إذل كبو  1977إدارم سنة 

 . 19862إدارم سنة  3617يف ؾبموعة البنك الدكرل اذل كبو 
 الفرع الثاني : مهام البنك الدولي وسياستو االقراضية:

 مهام البنك الدولي -أ
 لعاؼبية الثانية؛تقدًن اؼبساعدات اؼبالية لعمار البٌت التحتية اليت دمرت خالؿ اغبرب ا -1
 تقدًن قركض خاصة يف حالة عدـ كفاية رأس اؼباؿ اػباص؛ -2
دعم برامج التنمية يف الدكؿ النامية دبا يف ذلك تقدًن اؼبعونات الفنية ك اؼبشاكرات لرسم السياسات االقتصادية ك  -3

 اليت تكفل رفع معدالت النمو االقتصادم ؛
 ة التنمية اؼبستدامة ؛مساعدة الدكؿ النامية يف تقليل كتوسيع عملي  -4

                                                           

    www.worldbank.orghttp//:       06/20/0989اتفاقية إنشاء البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت، تاريخ تعديلها  - 1

 .291ميثم عجاـ ، مرجع نفسو ص -2

http://www.worldbank.org/
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تشجيع حركة االستثمارات الدكلية من خالؿ ربفيز كدعم االستثمارات اػباصة للمسانبة يف سبويل اؼبشاريع  -5
 اإلنتاجية؛

 .1العمل على ربقيق النمو اؼبتوازف للتجارة الدكلية من خالؿ دكره يف ربقيق التوازف يف ميزاف اؼبدفوعات  -6
 

 الدولي:  السياسة االقراضية للبنك -ب 
إف ىدؼ البنك الدكرل ىو منح قركض متوسطة ك طويلة األجل كمنح اؼبساعدات اؼبالية يف عدة ؾباالت كىي 
موجهة إذل الدكؿ النامية يف الوقت اغباضر بعد ما كانت موجهة يف بداية اإلنشاء إذل الدكؿ اؼبتضررة من اغبرب 

سنة ، كقد تغَتت سياسات االقًتاض   20إذل  15ض بُت العاؼبية الثانية ، كعادة ما تكوف مدة اسًتداد القر 
للبنك كفقا للسياسات اؼبالية العاؼبية كتطورات اجملتمع الدكرل كىو ما أدل إذل تنوع يف أنواع القركض اليت يبنحها 

 البنك الدكرل،منها :
ستَتاد كتعترب ىذه ىذه القركض سبنح لتمويل برنامج إمبائي أك قطاعي أك لتمويل عملية اال قروض البرامج : -0

القركض ىي قركض طوارئ يتم تقديبها عند حدكث كوارث طبيعية أك أزمات اقتصادية كيف العادة تقدـ ىذه 
 القركض دكف شرط؛

بغية سبويل مشركع معُت مثل الرم اك ؿبطة توليد الكهرباء ...إخل، كتستحوذ ىذه القركض على  قروض المشاريع : -0
ًتط البنك الدكرل عند منح ىذه القركض على ربقيق اؼبشركع لعائد على رأس حصة كبَتة من قركض البنك كيش

 ؛2اؼباؿ ال يقل عن نسبة معينة ككذلك يشًتط على إدارة اؼبشركع تنفيذه بطريقة حسنة
للتقليل من اختالالت يف ميزاف  1980استحدثو سنة  قروض تكييف الهيكلي" " قروض تعديل الهيكلي : -3

يادة قدرهتا على تسديد ديوهنا مع نية الدكلة اؼبقًتضة أف تتبٌت السياسات االقتصادية الكلية اؼبدفوعات للدكلة ك لز 
 .كتصحيحات ىيكلية يف بنية االقتصاد  

اؼبوجو لتصحيح السياسات االقتصادية يف البلد اؼبقًتض كؽبا درجة عالية  1984ظهر سنة  القروض القطاعية : -4
 ؛ 3يل قطاع الزراعة أك الصناعة لتصويب كتصحيح ىذه القطاع اؼبراد سبويلومن اؼبركنة ، كسبنح ىذه القركض لتمو 

 شروط االقتراض : -ت 

                                                           

األكذل .، الطبعة -األردف –عماف  –لنشر كالتوزيع ، دار الصفاء لالتمويل الدكرلسعيد مطر، شقَتم نورم موسى، ياسر اؼبومٍت،  موسى -1
 .169ص ، 2008: 
، الطبعة األكذل -األردف –عماف  –، دار الصفاء للنشر كالتوزيع التمويل الدكرلموسى سعيد مطر، شقَتم نورم موسى، ياسر اؼبومٍت،  -2
 .170ص ، 2008: 
 .93 ص ، مرجع سابق شهرة ، مدين بن -3
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 القركض اؼبمنوحة من قبل البنك الدكرل تتم كفق شركط كىي : 
 ربديد اؼبشركع اؼبراد سبويلو بقركض البنك كاستثناءا يبنح قركض ؽبيئات تشرؼ على جهود التنمية اإلمبائية؛ -0
سة اقتصاد للبلد اؼبقًتض الذم ثبت عجزه من اغبصوؿ على مصادر سبويلية اخرل للنهوض القياـ بدرا -0

 بقطاعات التنمية ؛
 التحقق من مردكدية اؼبشركعات ذات الفائدة العالية ككضع األكلويات للمشركعات اؼبراد سبويلها ؛ -3
 لية القرض.التحقق من إمكانية الدكلة اؼبقًتضة على الوفاء بالتزاماهتا الناصبة عن عم -4

  2017البنك الدولي: مدفوعات القروض واالعتمادات في السنة المالية : 21رقم لجدو 

 

 المنطقة

البنك الدولي 
لإلنشاء 

ماليين )والتعمير 
 (الدوالرات

المؤسسة الدولية 
ماليين )للتنمية 

 (الدوالرات

المجموع )البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير والمؤسسة 

) (الدولية للتنمية يين مال
 (الدوالرات

مجموع حصة البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير والمؤسسة 

 (%) الدولية للتنمية

 23 7,050 6,623 427 أفريقيا
شرؽ آسيا كاحمليط 

 اؽبادئ
3,961 1,145 5,106 17 

 10 3,109 310 2,799 أكركبا كآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية 
 كالبحر الكارييب

3,885 229 4,114 13 

ؽ األكسط الشر 
 كمشاؿ أفريقيا

5,335 391 5,726 19 

 18 5,424 3,970 1,454 جنوب آسيا
 100 30,529 12,668 17,861 اجملموع

مليوف دكالر لصندكؽ التمويل الطارئ  50: ال يتضمن إصبارل مدفوعات اؼبؤسسة الدكلية للتنمية منحة دببلغ مالحظة 
 .ؼبواجهة األكبئة
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2017 - 2013البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت حسب القطاعات، السنوات اؼبالية يوضح إقراض  :22جدول رقم   

  2013  2014  2015  2016  2017  
 754 561 843 829 886 الزراعة كالصيد كاغبراجة

 1,074 1,788 1,496 1,192 1,100 التعليم
 4,434 4,599 3,361 2,359 1,207 الطاقة كالصناعات االستخراجية

 1,879 2,657 3,433 1,360 1,613 اؼبارل القطاع
 1,189 1,181 893 793 698 الصحة

 2,694 3,483 1,684 1,106 750 الصناعة كالتجارة كاػبدمات
 503 194 90 262 102 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت

 4,754 5,111 3,175 4,162 3,670 اإلدارة العامة
 2,551 4,569 3,202 4,089 1,772   اغبماية االجتماعية

 2,551 4,569 3,202 4,089 2,675 النقل
 2,000 4,192 2,664 1,447 777 اؼبياه كالصرؼ الصحي كإدارة اؼبخلفات

 22,611 29,729 23,528 18,604 15,249 اجملموع
 /http://projects.albankaldawli.org :اؼبوقع 

 الفرع الثالث نشاط البنك الدولي 
يقـو البنك بعدة أنشطة منها تقدًن مساعدات اقتصادية للدكؿ االعضاء هبدؼ تسريع التنمية للدكؿ         

 النامية كما يرتكز على نشاط استثمارم ك نشاط غَت استثمارم.  
األعضاء ككضع آلية سياسة  إف تشجيع التنمية االقتصادية يف دكؿ نشاط االستثماري للبنك الدولي: -0

االقًتاض كدفع الدكؿ إذل تشجيع االستثمارات األجنبية اػباصة ، الذم يعترب النشاط األساسي الذم من اجلو 
 انشأ البنك الدكرل ، بتقدًن قركض كفق شركط معينة هبعل البنك يتمتع حبرية كاملة .

تقدًن مساعدات فنية للدكؿ األعضاء  كتتمثل ىذه النشاطات يف نشاط غير استثماري للبنك الدولي: -0
 ك التنسيق بُت مصادر التمويل اؼبختلفة كتسوية منازعات االستثمار .

 اؼبساعدات الفنية اليت يقدمها البنك يتقاضى عليها مقابل نقدم كتتمثل ىذه اؼبساعدات يف :

http://projects.albankaldawli.org/
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راسة كاملة ؽبا مع ربديد تقدًن اؼبعونة الفنية الختيار اؼبشركعات التنموية ك كيفية إعدادىا كتقدًن د  -
الوسائل الكفيلة بتحقيقها كيتم ذلك عن طريق البعثات العامة اليت ترسل إذل دكؿ األعضاء كيستعُت البنك 
الدكرل يف ىذه الدراسات باؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية مثل صندكؽ النقد الدكرل كمنظمة األغذية ك الزراعة 

 كمنظمة الصحة العاؼبية ...اخل
كتدريب موظفي الدكؿ األعضاء على أساليب اإلدارة العلمية كسياسات اإلدارة االقتصادية اغبديثة تكوين  -

كذلك عن طريق دكرات تكوينية متخصصة ، كعليو مت إنشاء معهد التنمية االقتصادية بو ؾبموعة كبَتة من أىل 
 االختصاص .

رية للبحوث االقتصادية من ميزانيتو اإلدا % 3االىتماـ دبجاؿ البحث العلمي حيث ىبصص  -
 كاالجتماعية كتنشر نتائج البحوث يف ؾبالت متخصصة أك كتب مطبوعة أك نشرات.

ربقيق مصلحة دكؿ اؼبستثمرة كالدكؿ اؼبضيفة على حد سواء ، كذلك بتنسيق بُت أصناؼ التمويل  -
من اجل القياـ 2االستثمارية ك اعبماعات 1اؼبختلفة اليت ربصل عليها الدكؿ النامية كعليو مت إنشاء الكونسرتيـو 

 .  3بدكر اؼبنسق للمساعدات االقتصادية بتمكينها من مواجهة األزمات االقتصادية اليت سبر هبا
إف كثرة اؼبنازعات االقتصادية كاؼبالية بُت الدكؿ جعلت البنك الدكرل  تسوية منازعات االستثمار : -3

اجحات يف تسوية ىذه اؼبنازعات.فانشأ جهاز لتسوية يتدخل غبلها ، حيث انو سبكن من ربقيق العديد من الن
كاف  1966يسمى باؼبركز الدكرل  لتسوية منازعات االستثمار كدخل حيز التنفيذ سنة  1965منازعات الدكلية يف 

اتفاقية إنشاء ىذا اؼبركز بينت اعبانب القانوين للمركز يف تسوية منازعات االستثمار ربت رعاية البنك الدكرل بقصد 
قدًن التسهيالت التوفيق أك ربكيم يف اؼبنازعات االستثمارية بُت الدكؿ اؼبتعاقدة ك اإلطراؼ اؼبتعاقدة من مواطٍت ت

الدكؿ األخرل، ىذه االستثمارات اؼبتعددة كالناشئة مباشرة عند عقود االستثمار كعقود التجارة الدكلية 
مارات األجنبية اؼبباشرة " خاصة اك ثنائية اك متعددك كاالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة " القركض" ك االستث

اعبنسيات" كضمانات كعقود االمتياز ، كاتفاقيات التنمية االقتصادية ، كما أكضح ىذا اعبهاز أف اؼبنازعات اليت 
تتدخل يف اختصاص اؼبركز ىو النزاع حوؿ اغبقوؽ فقط دكف النزاع حوؿ تعارض اؼبصاحل ك ال ىبتص باؼبنازعات 

الطابع السياسي ، ك ال يوجد أم تضارب بُت اختصاص اؼبركز ك ؿبكمة العدؿ الدكلية يف حل النزاع الف  ذات

                                                           

كونسرتيـو النفطي ارباد ؾبموعة من األشخاص اؼبعنوية كاؼبادية العامة أك اػباصة ألجل ربقيق ىدؼ كاحد مثل   الكونسرتيـويقصد  - 1
 دبساعدة اؽبند. 1958الذم هبمع بُت اكرب شركات العامة يف ؾباؿ النفط كأكؿ كونسرتيـو أنشئ عاـ 

 ،نمية اإلقليميةالدكؿ اؼباكبة مثل صندكؽ النقد الدكرل، بنوؾ الت تتكوف صباعات االستثمارية من عدد من ىيئات التمويل الدكلية كبعض - 2
 برامج األمم اؼبتحدة للتنمية.

 .90،ص مرجع سابق  مدين بن شهرة ، -3
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ىذه األخَتة تكوف طرؼ غبل النزاع بُت اغبكومات فقط . أما اؼبركز فيقـو بتسوية النزاعات بُت العقود االستثمارية 
 . 1كقد بُت اؼبركز اؼبراحل اليت يبر هبا التحكم 

 رابع :موارد البنك:الفرع ال
 يتكوف موارد الصندكؽ من اإليرادات اؼبالية اؼبتاحة للبنك من اؼبصادر التالية :

 اكتتابات دكؿ األعضاء يف رأس اؼباؿ ؛ -1
 أرباح اإليرادات الغَت اؼبوزعة على دكؿ األعضاء ؛ -2
 فوائد تسديد القركض اؼبمنوحة للدكؿ األعضاء ؛ -3
 كإدارة األمواؿ ؛ األرباح احملققة من عمليات التمويل -4
 ؛ 2بيع السندات اليت يصدرىا يف ـبتلف األسواؽ العاؼبية -5
فوائد استثمار أصوؿ البنك السائلة كالودائع لدل اؼبصارؼ التجارية فقد بلغت قيمة الفوائد اؼبتحصل عليها  -6

 (   مليار دكالر؛ 19.4( مليار دكالر مقابل )17.2) 1990سنة 
 ت الدكلية ؛أرباح عمليات اؼبقايضة بالعمال -7
اقًتاض من السوؽ اؼبالية الدكلية بإصدار سندات مقومة بالعمالت الدكلية يف أسواؽ رأس اؼباؿ العاؼبية  -8

كخاصة السندات اؼبقومة بالدكالر األمريكي ، كاألسواؽ اليت تتعامل فيها الوكاالت اغبكومية داخل الواليات 
ربية القًتاض األمواؿ األزمة كقد بلغ حجم القركض اؼبتحدة األمريكية  .كما استخدمت سوؽ السندات األك 

( مليار دكالر بينما بلغ ؾبموع االقًتاض للسنة 9.8كبو ) 1984/ 1983اؼبطلوبة من قبل البنك الدكرل عاـ 
 ( مليار دكالر ؛11.720كبو ) 1990اؼبالية 

 بيع الديوف غَت اؼبسددة من قبل اؼبقًتضُت ؛ -9
 . 3اء كغَت األعضاءاؽببات كاؼبساعدات من دكؿ األعض -10

 اكتتابات دول االعضاء في رأس المال :   -أ 

 الفاتح من يف السائدين كالعيار بالوزف أمريكي دكالر مليوف 10000 بو اؼبصرح البنك ماؿ رأس يكوف       
 ال دكالر ألف 100 تبلغ منها لكل اظبية بقيمة سهم ألف 100 إذل ىذا اؼباؿ رأس ، كيقسم4194جويلية  

                                                           

 .91،ص سابقمرجع  مدين بن شهرة ، -1
 99ص مازف عبد السالـ ادىم ، مرجع سابق ،  -2
 292ص ميثم عجاـ ، مرجع سابق ،  -3
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 أرباع ثالثة بأغلبية لذلك ضركرة البنك يرل عندما اؼباؿ رأس زيادة ذبوز.األعضاء سول للدكؿ فيها االكتتاب يتاح
  .األصوات ؾبموع

 على .ىذه الزيادة من جزء يف لالكتتاب معقولة فرصة عضو دكلة لكل يعطى بو، اؼبصرّح البنك ماؿ رأس زيد إذا
 البنك ماؿ ؾبموع رأس إذل الوقت ذلك قبل األسهم من فيو اكتتبت ما تعادؿ بنسبة الزيادة يف االكتتاب يكوف أف

 ىذه من أم جزء يف االكتتاب على األعضاء الدكؿ من أم إجبار هبوز كال .البنك يقررىا اليت بالشركط كذلك
 :اآليت حسب قسمُت إذل عضو دكلة كل اكتتاب قيمة تقسم.الزيادة

 أجل عملياتو؛ من البنك وبتاج حسبما الطلب ربت أك دفعها يتم اؼبائة يف عشركف -1
 البنك بالتزامات للوفاء تلـز حينما البنك طلب ربت اؼبتبقية اؼبائة يف الثمانُت نسبة تكوف -2

 :يلي كما األعضاء الدكؿ كعمالت األمريكية الدكالرات أك بالذىب األسهم يف االكتتابات قيمة تسديد يكوف
 نسبة سداد كهبرم بالدكالرات األمريكية، أك بالذىب سهم كل قيمة من اؼبائة يف 2 نسبة سداد هبرم -1

 الطلب؛ عند اؼبعنية العضو الدكلة بعملة اؼبتبقية باؼبائة عشرة الثماين
 أك األمريكي بالدكالر أك إما بالذىب العضو الدكلة اختيار حسب السداد الدفع هبوز طلب هبرم عندما -2

 بشأنو؛ الدفع طلب هبرم الذم للغرض البنك بالتزامات للوفاء الالزمة بالعملة
 الدكلة التزامات تعادؿ قيمتها دببالغ التسديدات تلك تكوف أف بعملة هبب عضو دكلة تسدد عندما -3

 بو. اؼبصرّح اؼبكتتب فيو البنك ماؿ رأس من متناسبنا جزءنا االلتزاـ ىذا كيكوف .الطلب ربت اؼبعنية العضو
 محددة عمالت من البنك حيازات قيمة على المحافظة

 بدرجة العضو البفض الدكلة عملة صرؼ سعر أف البنك رأل أك العضو، الدكلة لعملة التعادؿ سعر خفض إذا
 مبلغا مدة معقولة خالؿ للبنك تدفع أف العضو الدكلة على فيجب اؼبعنية، العضو الدكلة أراضي داخل كبَتة

 تلك سددتو اؼبعنية فبا العضو الدكلة عملة من البنك بو وبتفظ ما قيمة على للمحافظة كافيا عملتها من إضافيا
 بعملة أك بالذىب شراءىا أعادت قد العضو اؼبعنية الدكلة تكن األصلي كدل االكتتاب عند للبنك العضو الدكلة
 .البنك لدل مقبولة أخرل عضو دكلة

 مبلغا من معقولة مدة الؿخ العضو الدكلة ىذه إذل يعيد أف البنك فعلى العضو، الدكلة لعملة التعادؿ سعر زاد إذا -
 قيمتها يف للزيادة معادال العضو الدكلة عملة
 يف قيم متماثل تعديل إجراء الدكرل النقد صندكؽ يقرر عندما السابقتُت الفقرتُت أحكاـ عن يتجاكز أف للبنك هبوز

 أعضائو صبيع لعمالت التعادؿ
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 كفيما يلي عرضه لذلك:1.
 

 .1990-1946الدكرل كعدد أعضائو خالؿ الفًتة من  تطور رأس ماؿ البنك(: 23جدول رقم )
المبلغ" مليار  السنوات

 دوالر"
 عدد األعضاء الرقم القياس

 28 100 12.000 1946 سنة األساس
  208.3 25.300 1959 الزيادة األكذل
  220.8 26.500 1963 الزيادة الثانية
  240.8 28.900 1966 الزيادة الثالثة
  271.7 32.600 1970 الزيادة الرابعة

 129 283.3 34.000 1977 الزيادة اػبامسة
 139 720.0 86.400 1981 الزيادة السادسة

 1986 94.400 786.7  
 1990 125.262 104.8 162 

 . 276ميثم عجاـ ، اؼبرجع سابق ، ص المصدر : 
 على يُنص دل ما، يبلكو سهم كل عن كاحد صوت إليها يضاؼ صوتا كطبسوف مائتاف عضو بلد : لكلالتصويت

 .هبا اإلدالء مت اليت عدد األصوات بأغلبية البنك على اؼبعركضة اؼبسائل صبيع يف القرارات تصدر ذلك، خالؼ

 

 

 

 

                                                           

            http://www.worldbank.org 06/20/0989بنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت ، تاريخ تعديلها اتفاقية إنشاء ال -1

                                                             

 

http://www.worldbank.org/
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قائمة اشًتاكات دكؿ االعضاء يف البنك الدكرل كالقوة التصويتية كما ىو عليو يف جويلية (:24جدول رقم)
2004. 

 العضو
 

 يتيةالقوة التصو  االشتراكات
من   % األسهم

 المجموع
المبلغ 

 اإلجمالي
المبلغ 

 المدفوع
المبلغ 
تحت 
 الطلب

عدد 
 األصوات

من   %
 المجموع

 300 أفغانستاف
 

0.02 36.2 3.6 32.6 550 0.03 

 0.59 9.502 1049.0 67.1 1116.1 0.59 9.252 اعبزائر
 0.07 1.080 96.5 3.6 100.1 0.05 830 ألبانيا
 0.18 2.926 305.4 17.5 322.8 0.17 2.676 اقبوال

 0.05. 770 61.5 1.3 62.7 0.03 520 انتجوركبرابدس
 1.12 18.161 2028.4 132.2 2160.7 1014 17.911 األرجنتُت

 0.09. 1.389 131.5 5.9 137.4 0.07 1.139 ارمينيا
 1.53 24.714 2769.5 181.8 2951.2 1.56 24.464 اسًتاليا
 0.70 11.313 1253.9 80.7 1334.6 0.70 11.063 النمسا

 0.12 1.896 188.8 9.7 198.6 0.10 1.646 أذربيجاف
 0.08 1.321 123.8 5.4 129.2 0.07 1.071 البهاما

 0.08 1.353 127.4 5.7 133.1 0.07 1.103 البحرين
 0.32 5.104 551.6 33.9 585.6 0.31 4.854 بنجالدش
 0.07 .1.198 109.9 4.5 114.4 0.06 948 بربادكس
 0.22 3.573 378.5 22.3 400.9 0.21 3.232 بيلركسيا
 1.81 29.233 3280.6 215.8 3496 0.84 28.983 بلجيكا
 0.05 836 68.9 1.8 70.7 0.04 586 بيليزم

 0.07 1.118 100.8 3.9 104.7 0.06 868 بنُت
 0.05 729 56.8 1.0 57.8 0.03 479 هبتاف

 0.13 2.035 204.5 10.8 215.3 0.11 1.785 بوليفيا
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البوسنة 
 كاؽبرسك

549 0.03 66.2 5.8 60.4 799 0.05 

 0.05 865 72.2 2.0 74.2 0.04 615 باستونيا
 2.07 33.537 3770.1 245.5 4015.6 2.12 33.287 الربازيل
 0.16 2.623 271.1 15.2 286.3 0.15 2.373 بركنام
 0.34 5.465 592.6 36.5 629.1 0.33 5.215 بلغاريا

 0.07 1.118 100.8 3.9 104.7 0.06 868 بوركينافاسو
 0.06 966 83.4 3.0 86.4 0.05 716 بركندم
 0.03 64 23.4 2.6 25.8 0.01 214 كمبوديا

 0.11 1.777 175.2 9.0 184.2 0.10 1.527 الكامَتكف
 2.78 45.045 5068.9 334.9 5403.8 2.85 44.795 كندا

الرأس 
 األخضر

508 0.03 61.3 1.2 60.1 748 0.05 

ج كسط 
 إفريقيا

862 0.05 104.0 3.9 100.1 1.12 0.07 

 0.07 1.112 100.1 3.9 104.0 0.05 862 تشاد
 0.44 7.181 786.6 49.6 836.1 0.44 6.931 تشيلي
 2.78 45.049 5069.3 353.0 5404.3 0.85 44.799 الصُت
 0.41 6.602 271.1 45.2 766.3 0.4 6.352 كوؼببيا

 0.03 532 33.7 0.3 34.0 0.02 282 جزر القمر
الكونغو 

 الديبقراطية
2.643 0.17 318.8 25.4 293.5 2.893 0.18 

 0.07 1.177 107.5 4.3 11.8 0.06 927 الكونغو
 0.03 483 26.2 1.9 28.1 0.01 233 كوستاريكا

 0.17 2.766 287.1 16.4 303.5 0.16 2.516 ساحل العاج
 2.543 259.3 17.3 276.6 15 2.293 كركاتيا

. 
0.16 
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 0.11 1.711 167.9 8.4 176.2 0.09 1.461 قربص
 0.41 6.558 715.0 45.9 761.0 0.40 6.308 تشيكيا
 0.85 13.701 1524.9 97.8 1622.7 0.86 13.541 الدمبارؾ
 0.05 809 65.9 1.6 67.4 0.04 559 جبويت

 0.05 754 59.7 1.1 60.8 0.03 504 الدكمنيك
صبهورية 

 الدكمنيكاف
2.092 0.13 252.4 13.1 239.3 2.342 0.14 

 0.19 3.021 316.1 18.2 334.3 0.18 2.771 االكوادكر
 0.45 7.358 806.6 50.9 857.5 0.45 7.108 مصر

 0.02 391 15.3 1.7 17.0 0.01 141 السلفادكر
 0.06 965 83.5 2.7 86.3 0.05 715 غنيا االستوائية

 0.05 843 69.7 1.8 71.5 0.05 593 ًتيااري
 0.07 1.173 07.1 4.3 111.3 0.06 923 استونيا
 0.08 1.228 113.3 4.7 118.0 0.06 978 إثيوبيا
 0.08 1.1237 114.3 4.8 119.1 0.06 987 فيجي
 0.54 8.810 970.8 61.9 1032.6 0.54 0.560 فلندا
 4.3 69.647 7851.3 520.4 8371.7 4.41 96.397 فرنسا

 0.08 1.237 113.9 5.1 119.1 0.06 987 اعبابوف
 0.05 793 64.0 1.5 65.5 0.03 543 غامبيا

 مازف عبد السالـ ادىم ، مرجع سابق ، صالمصدر:

وبصل البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت على معظم موارده اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية. كقد أتاح لو ذلك تقدًن 
، علما بأف 1946مليار دكالر من القركض لتخفيف حدة الفقر يف ـبتلف أكباء العادل منذ عاـ  500ن أكثر م

 .مليار دكالر 14رأس اؼباؿ الذم دفعتو حكومات البلداف اؼبسانبة يبلغ حوارل 

درجة . كتتيح لو ىذه ال1959منذ عاـ  AAA كيتمتع البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت بدرجة التصنيف االئتماين
اؼبرتفعة االقًتاض بتكلفة منخفضة، كسبكُت البلداف النامية متوسطة الدخل من اغبصوؿ على رأس اؼباؿ بشركط 
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جيدة كميسورة ػػ فبا يساعد على ضماف مضي اؼبشركعات اإلمبائية قدمنا على كبو أكثر استدامة، مع استكماؿ أك 
 .حفز سبويل القطاع اػباص يف أغلب األحياف

الدكرل لإلنشاء كالتعمَت دخالن سنويان من العائد على حقوؽ ملكيتو، كمن ىوامش أسعار الفائدة  كوبقق البنك
الصغَتة اليت وبتسبها على القركض اليت يقدمها. كتغطي ىذه العائدات مصاريف التشغيل اػباصة بالبنك الدكرل، 

م ربويلو سنويان إذل اؼبؤسسة الدكلية للتنمية، كتذىب إذل االحتياطات لتعزيز اؼبوقف اؼبارل لو، كما أف جزءان منها يت
 كىي صندكؽ ؾبموعة البنك الدكرل ؼبساعدة البلداف األشد فقرا

 المطلب الثالث: أوجو التشابو وأوجو االختالف بين المنظمتين:

 فيما يلي عرضه ألكجو التشابو كاالختالؼ بُت صندكؽ النقد الدكرل ك البنك الدكرل: -
 البنك الدولي صندوق النقد الدولي

 أوجو التشابو
 حكومة ؛ 189كال منهما يشًتكاف يف ملكية دكؿ األعضاء كعددىا  -
 تعتمد القوة التصويتية يف كل بلد على مسانبتها السنوية ؛ -
 كل من اؼبؤسستُت توفراف بشكل أساسي تسهيالت يف اإلقراض ؛ -
 يستعمالف حقوؽ السحب اػباصة بأسعار فوائد متميزة ؛ -
 ؛ستاف سنويا معا يف نفس اؼبكاف ك يف نفس اليـوذبتمع اؼبؤس -
رغم أف سياستهما قد تغَتت بشكل كبَت من إنشائهما غَت أف إطار عمل اؼبؤسسي الذم كضع يف بريتوف ككدز بقي   -

 كما ىو كاستمر يف فبارسة تأثَته على االقتصاد العاؼبي ؛
كاقتصاديات الغربية اليت مزقتها اغبرب، كلتكميل  اؽبدؼ من إنشائهما ىو إعادة بناء البضائع كرأس اؼباؿ الدكلية -

 بعضهما البعض ؛
 يساعداف يف جذب االستثمار األجنيب الذم تعتمد عليو الدكؿ النامية ،كتوفَت النصيحة كاػبربة ؛  -
إف االعتماد اؼبتبادؿ بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية خدـ بشكل مكثف الصفقات اؼبالية بُت ىذه اؼبؤسسات ك  -

 الدكؿ النامية؛
البناء اؼبؤسسي الذم كفرتو ىذه اؼبؤسسات قد سهل التدفق الدكرل يف البضائع كراس اؼباؿ بالرغم  انو يبقى ىناؾ  -

 خالؼ جدير باالعتبار حوؿ درجة فعاليتها  ؛
 أوجو االختالف
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الدكؿ تسهم دبقدار مساك غبصصها كىناؾ ارتباط 

كبُت بُت حقوؽ التصويت كمقدار القرض من جهة 

 حصة العضو من رأس اؼباؿ من جهة ثانية.

تسدد الدكلة جزءان صغَتان من رأس اؼباؿ كال يوجد ارتباط بُت حصة 

 الدكلة يف رأس اؼباؿ كمقدار القرض

كيبوؿ الصندكؽ عملياتو االئتمانية من احتياطيات 

الصرؼ األجنيب للبنوؾ اؼبركزية للدكؿ األعضاء 

ت كإف كذلك باستخداـ حصصها من العمال

اقًتض الصندكؽ فإنو يقًتض من البنوؾ اؼبركزية أك 

من الدكؿ األعضاء لكنو ال يقًتض مطلقان من 

 السوؽ .

 

فضالن عن أف سبويل اعبزء األكرب من قركض البنك مصدره األسواؽ 

 اؼبالية العاؼبية يضمنها اعبزء من رأظبالو .

 

ؿ دكره إعادة االستقرار للنظاـ اؼبارل الدكرل من خال
 سبويل قصَت األجل لعجز ميزاف اؼبدفوعات   

دكره مكمل يشمل سبويل كإعادة بناء التنمية للدكؿ االعضاء بشكل 
 أساسي عن طريق بناء البنية األساسية القومية . 

الدكر اإلشرايف على عمليات التمويل اػبارجي 
 ألعضاء اجملتمع الدكرل 

 دكره إعادة البناء الداخلي ك التنمية 

كز الصندكؽ النقدم الدكرل على مستول يًت 
 ) ميزانية، النقد ك الصرؼ (االقتصاد الكلي 

اؼبواصالت، الطاقة، التجارة   (البنك الدكرل على اؼبستول القطاعي 
 )ك الزراعة

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي النشاطات المماثلة
تحرك صندوق النقد الدولي باتجاه مجال البنك 

 الدولي
 ك البنك الدولي باتجاه صندوق النقد الدوليتحر 

يف ظل ،و كيف بداية السبعينيات من قرف العشرين
بعدة FMIقام  عدـ استقرار نظاـ النقدم الدكرل

تعديالت لتكييف إمكانياتو كفق أىدافو كخاصة 

اغبالة اؼبتدىورة لكثَت  كيف ظل، من قرف العشرين يف هناية السبعينيات
اليت أدتإذل توقف ، من الدكؿ النامية كخاصة الدكؿ الغارقة يف ديوهنا

فبا قلل  ،اؼبشركعات اػباصة ك اؼبسانبة يف التنمية احمللية ؽبذه الدكؿ
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اذباه الدكؿ النامية ،فانشأ برنامج التسهيالت 
السحب الطويلة باستهداؼ سبويل اإلصالح 

كلي يف الدكؿ النامية كتقدًن قركض كبَتة ؼبدة اؽبي
تًتاكح من أربع سنوات إذل شباف سنوات ، مث 

، كما  1979امتدت الفًتة إذل عشر سنوات سنة 
الصندكؽ  1976أنشا الصندكؽ النقد الدكرل سنة 

االئتماين الذم اعتمد يف سبويلو على أرباح جزء من 
ذىب الصندكؽ حبيث يقدـ قركض  متوسطة 

جل للدكؿ الفقَتة بشركط ميسرة كبسيطة كذلك األ
من خالؿ برنامج تسهيالت اإلصالح اؽبيكلي 

ك قد أحل على أف تكوف  .1986الذم أنشئ سنة 
اإلصالحات اؽبيكلية، االقتصادية اعبزئية ك 
االجتماعية، معتمدة يف كل الربامج اليت يدعمها 
فامتد الصندكؽ من اؼبدل القصَت إذل اؼبدل 

 اؼبتوسط .

ك من تدفق األمواؿ هبا من اػبارج كخاصة تدفق االقًتاض من البن
الدكرل الذم يعتمد على اؼبشركعات اعبيدة يف السياسة االقًتاض ، 

أدرؾ البنك جعل البنك الدكرل يتخوؼ من ظهور اإلقراض السليب، 
الدكرل بأف التنمية االقتصادية ك االجتماعية ال يبكنها أف تتحقق يف 

،فغَت  غياب السياسات االقتصادية الكلية اليت هتدؼ إذل االستقرار
كأطلق على  ،سياستو كذلك بربط قركضو دبيزاف اؼبدفوعات البنك من

دبا أف ىذه القركض دبصطلح اإلقراض ألجل اإلصالح اؽبيكلي ،
ىذه القركض اشتملت على إجراءات ـبصصة لتصحيح اؼبوازنات 

تقرب البنك الدكرل بشدة من ميداف نشاط ، الكلية الكربل
 إذل اؼبتوسط. الصندكؽ النقد الدكرل حيث نقل من اؼبدل الطويل

 

إف ؿبتول أىداؼ برنامج اإلصالح اؽبيكلي بكل من  البنك الدكرل ك صندكؽ النقد الدكرل متطابقُت سباما باختالؼ 
بسيط يتعلق باإلجراءات اإلدارية فقط ، إف أزمة اؼبديونية  للدكؿ النامية يف بداية الثمانينات جعلت اؽبيئتُت تشًتكاف يف 

اء على ىذه األزمة ، حيث كاف برنامج االستقرار االقتصادم يتبع يف دائرة مسؤكلية صندكؽ العمل سويا من اجل القض
النقد الدكرل ك يف نفس الوقت استمر البنك يف كضع برامج اإلصالحات اؽبيكلية يف ؾباالت ـبتلفة مثل سياسات 

ارة اؼبالية مث اػبوصصة كىي يف نفس الضرائب كإدارهتا ، كإصالح اؼبشركعات العامة ،كالضماف االجتماعي ،كقطاع التج
 ؾباؿ اختصاص صندكؽ النقد الدكرل.

 
 من إعداد الطالب بناء على ما سبق. المصدر :
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 االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  :المبحث الثالث

 تمهيد: 
ضوعية مهمة كطنية تقتضيها الضركرة اؼبو  اعبزائر عملية اإلصالح كالتحديث االقتصادم يف قددعت 

، حيث أهنا عملية هتدؼ من حيث كبَتةنرصدىا كنتفاعل معها غبظة بلحظة كيوما بيـو فبا ؽبذه العملية من أنبية  
أك  الية كصوال إذل كاقع اقتصادم متميز اؼببدأ إذل إجراء تغَتات جوىرية كمية كنوعية يف الًتكيبة االقتصادية اغب

على اػبارطة االقتصادية العاؼبية اؼبقبلة كمرتبطة بشكل مباشر لغد كموقعو اعبزائر ابتعبَت آخر يبكن القوؿ أف اقتصاد 
 .بنجاح ىذه العملية كالتحكم دبفاعليها

آنفة الذكر من عملية التحديث ىذه يتوقف بشكل أساسي على إدراؾ صبلة اؼبتغَتات ىداؼ إف ربقيق اال
من معرفة آثارىا كارتكاساىا على مسَتتنا التنموية كاعتماد السياسية كاالقتصادية العاؼبية اؼبعاصرة كاؼبتوقعة، انطالقا 

 .سياسات اقتصادية كاعية سبكننا من التعامل معها بشكل وبقق لنا األفضل
لقد شهدت فًتة التسعينات من القرف اؼباضي تغَتات عاؼبية ىامة على الصعيدين السياسي كاالقتصادم ذبعل من 

كترسخت قيادة الواليات اؼبتحدة األمريكية للنظاـ  غَتتا باغبسباف، فلقد تبناء اقتصاد الغد دكف أخذىاؼبستلـز 
الرأظبارل )كحىت االقتصاد العاؼبي منهية بذلك عصرا من التكافؤ كالتوازف الدكلُت ىذا باإلضافة إذل اختتاـ جولة 

س اؼباؿ لدل الشركات األكرغوام من مباحثات منظمة التجارة العاؼبية، اؼبًتافق مع زيادة يف تركز كسبركز رأ
االقتصادية العمالقة )اؼبتعددة اعبنسية( كزيادة سيطرهتا على التحكم دبقدرات االقتصاد العاؼبي السائر بنهج العوؼبة 
كاالنفتاح، كصبيعها متغَتات تفرض نفسها بقوة على مفاعيل التغيَت السياسية كاالقتصادية يف العادل حبيث ال يبكن 

يف  عبزائرمعملية إصالح كربديث االقتصاد ا كأف أك ال وبسب ؽبا ألف حساب تغاضاىاي ألم بلد أك اقتصاد أف
اؼبقدمة قد أصبحت ضركرة موضوعية تنطلق أساسا من رؤية اقتصادية مستقبلية تأخذ تلك اؼبتغَتات باغبسباف 

 كهتيء اقتصادنا للتعامل معها دبا وبقق لنا األفضل.
لية االقتصادية آنفة الذكر كالتفاعل مع معطياهتا كمتغَتاهتا سرا تقتضيو الضركرة من الطبيعي أف يكوف الولوج يف اآل

لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف كقبد أنفسنا مضطرين لإلجابة عليو يتمحور حوؿ صبلة اآلثار اؼبًتتبة على 
 ؟كلفة التضحية اليت يتوجب علينا ربملها نتيجة ذلك التغيَتتذلك، أك بتعبَت آخر ما ىي 

كاإلجابة على ىذا التساؤؿ دفعتٍت كالكثَتين غَتم لتناكؿ ىذا اؼبوضوع ببعض جزئياتو، عسى أف نوفق يف اإلجابة 
 1على بعض مضامينو.

                                                           
1
مٌة مشاركة أوروبٌة وأثر ذلك على التطور البنٌوي على معتز نعٌم ، مداخلة بعنوان اإلنظمام إلة منظمة التجارة العال   

 .055-054، ص  0224، دمشق ، 39االقتصاد الوطنً فً الجمهورٌة السورٌة، العدد 
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كحيث أف دراسة ىذا اؼبوضوع نتطلب دراسة أكسع فبا قد حدد لنا فسوؼ أحاكؿ أف أضيء بعض اعبوانب 
قتصادنا الوطٍت نتيجة االنضماـ إذل منظمة التجارة العاؼبية كالشراكة اػباصة باآلثار اؼبًتتبة على التطور البنيوم ال

 األكربية. 

 المطلب األول: نظرة  عن منظمة التجارة العالمية 

يبكن اعتبار ىذه اؼبنظمة أحد أقطاب أك أركاف الثالوث الذم سوؼ يقـو عليو النظاـ االقتصادم العاؼبي اؼبقبل 
الدكرل كالبنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت، تشكل نظاـ اقتصاديا جديدا جوىره فهي باإلضافة إذل صندكؽ النقد 

االنفتاح كربرير التجارة الدكلية حيث أنو ككما أشرنا يف اؼبقدمة أف عاؼبنا اؼبعاصر قد تغَت كتغَتت اؼبعطيات 
القة ك مع الدكر االقتصادية معو فمن تعاظم دكر الشركات متعددة اعبنسية كظهور للتكتالت االقتصادية العم

اؼبتزايد للتكنولوجيا كثورة اؼبعلومات كاالتصاالت كظهور الفوائض أصبحت كل ؾبموعة اقتصادية أك دكلة صناعية  
كربل رباكؿ أف تصيغ العالقات االقتصادية الدكلية دبا يتفق كمصاغبها، فكانت الصيغة اؼبثلى ؽبذه العالقات كاليت 

 1منظمة التجارة العاؼبية. زبدـ مصاحل األقوياء يف العادل ىي
 2أوال: لمحة عن نشوء منظمة التجارة العالمية:

اعبميع يف ىذا العادل يعلم أف منظمة التجارة ىذه ما ىي يف اغبقيقة إال مولودة قسرية ؼبا ظبي باتفاقية اعبات اليت  
ىا حُت تعارضت أعماؽبا ك كانت هتدؼ إذل ربرير التجارة الدكلية لكن الواليات اؼبتحدة األمريكية قد كقفت ضد

اتفاقاهتا مع مصاغبها كلن تظهر منظمة التجارة ىذه إال بعد كقائع جولة اإلرغوام من اؼبفاكضات كاليت بدأت يف 
 كانتهت يف اؼبغرب العريب. 1986مدينة بونت ديالستا يف اإلرغوام عاـ 

 ية كاليت كانت قد أعدتكىذه اعبولة من اؼبفاكضات كانت بإيعاز من الواليات اؼبتحدة األمريك
 (: 3العدة ؽبا بشكل جيد بعد أف بدأت تشعر باػبطر على اقتصادىا كيعرقل تقدمو على أصعدة عدة)

تراجع قدراهتا التنافسية على الصعيد الدكرل يف ـبتلف ؾباالت التصنيع كالسيما صناعة اغبديدكالصلب  -
 كالسيارات كاآلليات. 

 ة اشتداد اؼبنافسة من اجملموعة األكربية. هتديد صادراهتا الزراعية نتيج -
 عدـ قدرهتا على ربقيق اؼبزايا النسبية يف صناعة الكمبيوتر كاؼبواصالت السلكية كالالسلكية. -

                                                           
1
 .055معتز نعٌم ، المرجع السابق، ص   

2
 مرجع نفسه.  

 . 1999 ،اعبات كهنب اعبنوب -عالء كماؿ  -1
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كىكذا نشأت منظمة التجارة العاؼبية تفصيال كما أرادهتا الواليات اؼبتحدة األمريكية كاليت تضم إذل اآلف 
 لعادل. % من إصبارل دكؿ ا95أكثر من 

 ثانيا: األىداف المعلنة لمنظمة التجارة العالمية:

كنا قد أسلفنا أف ىذه اؼبنظمة قد قامت ربقيقا ؼبصلحة الدكؿ اؼبتقدمة كالتكتالت االقتصادية العمالقة اؼبتهافتة 
تأكد لنهب االقتصاد العاؼبي كذبيَته ؼبصلحتها، لكن ىذا يبقى مطلب ضمٍت غَت مصرح بو لكن اعبميع يعرفو كم

 ( 1من حقيقتو كبقيت األىداؼ اؼبعلنة على الشكل التارل )
اإلشراؼ على تنفيذ االتفاقيات اؼبنظمة للعالقات التجارية بُت الدكؿ األعضاء كالقائمة أصال على ربرير  -1

ؿ بُت التجارة الدكلية كفتح األسواؽ كإلغاء اغبواجز كالعقبات اليت تعيق انسياب السلع كاػبدمات كرؤكس األموا
 الدكؿ األعضاء يف اؼبنظمة. 

 . اإلشراؼ على حسن سَت كتنظيم اؼبفاكضات اليت ستجرم بُت الدكؿ األعضاء مستقبال.2
 . تتوذل اؼبنظمة آلية الفصل يف اؼبنازعات اليت قد تنشأ بُت الدكؿ األعضاء حوؿ تنفيذ االتفاقات3 

 التجارية.
 تعاكف مع صندكؽ النقد الدكرل كالبنك الدكرل يف تأمُت. متابعة أك مراقبة السياسات التجارية كال4 

 اؼبزيد من االتساؽ يف عملية صنع القرارات االقتصادية على الصعيد الدكرل.
 ثالثا: مبادئ المنظمة:

مادة تنظيم آلية العمل فيها، حيث يبكن استعراض أنبها على  ۳تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاؼبية 
 الشكل التارل:

: كىو مبدأ ىبص اؼبعاملة التفضيلية يف العالقات االقتصادية الدكلية، حيث يلتـز الطرؼ مبدأ الدولة األكثر رعاية
 اؼبتعاقد دبوجب ىذه اؼبادة دبنح صبيع أعضاء االتفاقية اؼبعاملة التفضيلية ذاتو اليت يبنحها ألم طرؼ آخر.

يتلقاىا  التيمنو أف تتم معاملة اؼبنتج األجنيب نفس اؼبعاملة : كىو مبدأ يتضمن فيما يتضمبدأ المعاملة الوطنية -
اؼبنتج الوطٍت اؼبماثل بعد أف تتم عملية إدخالو إذل أية دكلة كدفع الرسـو اعبمركية اؼبًتتبة عليو كبذلك يبنع على أم 

قد تؤدم إذل سبييز  طرؼ من األطراؼ اؼبنظمة فرض أم نوع من الضرائب أك القياـ بأم نوع من أنواع التدابَت اليت
 اؼبنتج احمللي عن اؼبستورد. 

                                                           

 اؼبرجع السابق.  -عالء كماؿ   -1
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اػباصة بالواردات لكل دكلة كدبوجب ىذا اؼببدأ يبنع على أم دكلة  مبدأ منع اإلجراءات التقديرية )الكمية(:
عضو يف اؼبنظمة ضباية اإلنتاج الوطٍت بأم شكل من أشكاؿ التدابَت اغبمائية التجارية باستثناء التعرفة اعبمركية 

 .فقط
ىذا باإلضافة إذل ؾبموعة أخرل من البنود التجارية اؼبتعلقة حبرية الًتانزيت كمنع سياسة اإلغراؽ كدعم 

 الصادرات ك غَتىا ك ىناؾ العديد من اؼبواد األخرل اؼبتعلقة باالنضماـ إذل اؼبنظمة أك االنسحاب منها. 
 (:1)غوايأىم االتفاقات التي توصلت إليها المنظمة مع اختتام جولة األور 

 :اتفاق الزراعة -1 
حيث مثلث الزراعة اؼبوضوع األكثر جد كحساسية يف مشركع إنشاء اؼبنظمة نظرا لكوف الزراعة سبثل القطاع 
الرئيسي يف اقتصاديات البلداف النامية كاؼبنظمة قد أنشأت أصال لتحقيق مصاحل الدكؿ اؼبتقدمة كليس النامية ىذا 

ية فإنو كيف حاؿ فتح األسواؽ أماـ اؼبنتجات الزراعية اؼبتحققة يف البلداف النامية فإف من جهة أكذل. أما من جهة ثان
 :ذلك سوؼ يشكل خطرا الزراعة يف البلداف اؼبتقدمة كيف إطار من اغبساسية اؼبفرطة مت التوصل إذل ما يلي

% من متوسط 36ها بنسبة إلغاء صبيع اغبواجز اعبمركية كاإلبقاء على التعرفة اعبمركية فقط مع ضركرة زبفيض
يف البلداف اؼبتقدمة على أف يتم ذلك خالؿ ست سنوات فقط. أما فيما ىبص  ۸۹-۹۸مستواىا خالؿ الفًتة 

كخالؿ عشر سنوات، ىذا باإلضافة إذل زبفيض % ۲4البلداف النامية فإف التخفيضات هبب أف تكوف دبعدؿ 
 .% على الواردات من السلع االستوائية40بنسبة 
 فًتة أساس كيتم ۹۹-۹۸الدعم احمللي للزراعة: حيث يعترب متوسط الدعم لألعواـ  زبفيض

يف البلداف النامية كخالؿ عشر سنوات  %1373يف البلداف اؼبتقدمة كخالؿ ست سنوات ك  ۲۹۲زبفيضو بنسبة 
 .1995اعتبارا من بداية عاـ 

 اتفاق المنسوجات: -2
 1995السلع النسيجية على أربعة مراحل ابتداء من مطلع عاـ  كيتم دبوجب ىذا االتفاؽ ربرير الواردات من

% من ذبارهتا خالؿ السنوات العشر كعلى ثالث مراحل  51حبيث ربرر  2005كيستمر حىت بداية عاـ 
 .5200% يف مطلع عاـ 49كوبرر الباقي ( ۹۹۲-۹۸دبعدالت متقاربة )

 اتفاق التجارة في الخدمات: -3

                                                           
 ابق نفسو.اؼبرجع الس1
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 -التأمُت  -للدكؿ اؼبتقدمة كقد اتفق أف تشمل ىذه االتفاقية خدمات اؼبصارؼ  كىي القطاع األىم بالنسبة
مع امكانية استثناء بعض  1999النقل بكافة أشكالو( حيث يتم التفاكض دبوجبها يف عاـ  -االتصاالت 

 القطاعات اػبدمية يف اؼبرحلة االنتقالية.
 
 اتفاق الملكية الفكرية: -4

للواليات اؼبتحدة كقد تضمن ىذا االتفاؽ ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية كبراءات  كىو االنفاؽ األىم بالنسبة
سنة فبا يضمن للبلداف اؼبتقدمة كخاصة  20االخًتاع ككل ما من شأنو أف يكوف منتج فكرية لفًتة ال تقل عن 

ة تزيد عن الفًتة احملددة يف أمريكا أفضلية التفوؽ كالتميز الفكرم كيبقي البلداف النامية يف تبعية شبو مطلقة ؽبا فًت 
 االتفاؽ.

 اتفاقية الشرط االجتماعي: -5 
كىو ربط التجارة الدكلية مع معايَت العمل الدكلية احملققة يف البلداف اؼبتقدمة ك غَت مطبقة إذل اآلف يف البلداف 

 النامية فبا يضيف حلقة جديدة يف مسلسل العقبات اؼبقيدة لتجارة البلداف النامية.
 أليزو:ا -6 

كىو يبثل اليـو اؼبنظمة الدكلية للتقييس كاليت تتناكؿ موضوع ربط اؼبنتج اؼبراد تصديره دبقاييس اعبودة الدكلية كاليت 
تطبق على اغبقوؿ اإلنتاجية كاػبدمية، حبيث أف تطبيق ىذا اؼببدأ وبظر على ـبتلف دكؿ العادل اؼبنظمة للمنظمة 

 .ISOة الدكلية تصدير منتجات ال تتمتع بشهادة اعبود
من خالؿ اعتماد عدد من أنظمة  1986معايَت اعبودة كمنذ عاـ  84,2كقد تضمنت اؼبواصفة القياسية الدكلية 

اؼبتعلق بضركرة ربقيق اؼبنتج للشرط البيئي ككلها أنظمة  00014كصوال إذل األيزك  ۸۹۹۹األيزك تبدأ باأليزك 
 ل البلداف الناميةتتأكد من خالؿ التدقيق يف مضامينها عقبات تكب

يف معظم قطاعاهتا اإلنتاجية  ISOكتقف بوجو انسياب سلعها إذل البلداف اؼبتقدمة كاليت تستطيع ربقيق أؿ 
 كالنتيجة كاضحة للجميع من جراء ذلك.
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 (OMCالمطلب الثاني: مسارمفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة )

 االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إجراءات  مباشرةللمراحل األولى : اولالفرع األ
يف نظاـ التجارة متعدد األطراؼ اؼبتمثل يف االتفاقية العامة للتجارة   نيتها االلبراط 1987لقد أبدت اعبزائر سنة  

عبزائر يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة. حيث مت تكوين فوج العمل النضماـ ا 1995ك التعريفة اعبمركية ك ابتداءا من 
 .1987جواف  17يف   إذل االتفاقية العامة للتجارة ك التعريفة اعبمركية

مت ربويل ىذا الفوج إذل فوج عمل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اؼبكلف بانضماـ اعبزائر، ك لقد عقد  1995يف سنة 
صوص أعمالو، بركتوكوؿ اؼبهاـ اؼبوكلة لفوج العمل ىي تقدًن تقرير خب ، أين كانت1998أكؿ اجتماع لو يف أفريل 

 ازباذ القرار ك اليت ىي اؼبؤسبر الوزارم  االنضماـ ككذا مشركع قرار االنضماـ إذل ىيئة
، سفَت األرجنتُت،  Sanchez ARNAU السيد  1998 - 1994توذل رئاسة فوج العمل خالؿ الفًتة  

 - 1998 خالؿ الفًتة Carlos Perez DEL CASTILLO بعدىا سفَتم األركغوام، السيد
 2011. ك منذ نوفمرب 2010 - 2004خالؿ الفًتة  Guillermo VALLES ك السيد 2004

 ك يرأسو حاليان سفَت األرجنتُت السيد  سفَت فبلكة بلجيكا، François ROUX  أسندت إذل السيد
Alberto D'ALOTTO.  عضوامنذ تأسيسو سنة  40حيث يشارؾ يف أعماؿ ىذا الفوج أزيد من

( اجتماعات رظبية ك 10وج عمل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اؼبكلف بانضماـ اعبزائر عشرة )، عقد ف1995
  . كيصبو إذل عقد االجتماع اغبادم عشر مطلع2012مارس  30( غَت رظبيُت أخرىا كاف يف 02اجتماعُت )

 .2013أفريل 
  

كسبت  2006أكؿ مشركع تقرير سنة  النظاـ التجارم اعبزائرم. كقد مت إعداد  أثناء ىذه الفًتات، قاـ بدراسة
من جهة أخرل،  . ك أخر مراجعة ؼبشركع التقرير سيتم توزيعها دبناسبة االجتماع اغبادم عشر2008مراجعتو يف 

( اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا، فنزكيال، الربازيل، كما تتواصل دراسة نظاـ التجارة اعبزائرم 06مت إمضاء ستة )
تَتاد، العوائق التقنية للتجارة، كضع حيز التنفيذ إجراءات الصحة ك الصحة النباتية، خبصوص نظاـ رخص االس

تطبيق الرسـو الداخلية، اؼبؤسسات العمومية ك اػبصخصة، اإلعانات ك بعض من جوانب حقوؽ اؼبلكية الفكرية 
 .ية ىي بصدد احملادثاتاؼبتصلة بالتجارة. كما أف حوارل عشركف مشاريع فقرات التزامات خاصة باؼبسائل اؼبنهج

   
( دكلة. سجلنا تقدما معتربا مع أكثر من نصف 13أما خبصوص اؼبفاكضات الثنائية فهي متواصلة مع ثالثة عشر )

عادت مفاكضات اعبزائر مع منظمة التجارة العاؼبية كلقد  ىذه الدكؿ. ألركغوام، سويسرا ك األرجنتُت.
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“OMC ” سنة على إيداع ملف االنضماـ إذل االتفاقية العاؼبية للتجارة  30إذل التجميد مؤقتا، بعد أزيد من
 .1987كالتعريفة اعبمركية ألكؿ مرة سنة 

كبعد عشرات الدكرات كاللقاءات الثنائية اليت تضمنت أخذا كردا كإجابة عن مئات األسئلة، اشتكى عدد من 
اؼباضية، كىو ما أدخل ىذه اؼبفاكضات نفقا شهرا  18شركاء اعبزائر من قرارات منع االستَتاد كتعليقو، خالؿ الػ

 .دكلة يف فًتة قياسية 20مظلما مرة أخرل، كما التقى كزير التجارة "سعيد جالب" سفراء 
كحسب اػببَت االقتصادم، إظباعيل الؼباس، تعد مفاكضات انضماـ اعبزائر إذل منظمة التجارة العاؼبية، األكثر 

، من كقف االستَتاد مؤقتا، مث ؿباصرة 2015راءات اؼبتخذة بداية من سنة تعقيدا يف تاريخ اعبزائر، بسبب اإلج
، أعقبتها إجراءات 2016اغباكيات يف اؼبوانئ، ففرض رخص استَتاد تلقائية كغَت تلقائية بداية من الفاتح جانفي 

االستَتاد،  جديدة للتوطُت البنكي على غرار ضركرة اؼبطابقة كالتسويق كشهادة اؼبنشإ، مث قرار إلغاء رخص
منتج، مث إعادة  855منتج، سبت غربلتها إذل  900كاستبدالو بقائمة من اؼبواد اؼبمنوعة من االستَتاد تتضمن 

، الذم دخل حيز التنفيذ بداية من شهر 2018منتج، ليتقرر يف قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  877رفعها إذل 
   .باؼبائة 200ك 30اكح ما بُت سبتمرب استبداؿ اؼبنع النهائي لالستَتاد برسم يًت 

إف اعبزائر ليست ” الشركؽ“يف تصريح إذل ” استشارات تصدير“كيقوؿ خبَت التجارة اػبارجية رئيس صبعية 
منعزلة عن بقية الدكؿ، كإمبا تربطها هبا اتفاقيات شراكة كمناطق تبادؿ حر، على غرار اتفاقية الشراكة مع االرباد 

العريب، كبالرغم من أنو من حق اعبزائر ضباية منتجها احمللي، إال أف ذلك هبب أف يكوف األكركيب كمنطقة التبادؿ 
 .بطرؽ تقنية بعيدة عن القرارات االرذبالية، يضيف اؼبتحدث

كأكضح الؼباس أف منظمة التجارة العاؼبية تتيح فرض رخص استَتاد مؤقتا غبماية منتجات أم دكلة، كلكن شرط أف 
ة كذلك مع إلزامية إثبات تسجيل فائض يف ىذا اؼبنتج، كباؼبقابل سبنع ذبميد االستَتاد، تكوف ىذه الرخص ظرفي

كىو ما جعل ىذه اؼبنظمة الدكلية تعترب قرارات اغبكومة اعبزائرية غَت مقبولة كمنافية ؼببدإ الشراكة، كيتعلق األمر 
 .منتج 877بالدرجة األكذل بقرار منع استَتاد 

ء عدد من السفراء لوزير التجارة خالؿ األشهر اؼباضية، كاف لو تأثَت كبَت يف الًتاجع عن كشدد الؼباس على أف لقا
باؼبائة، كذلك عرب قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  200ك 30قائمة منع االستَتاد كفرض بدؽبا رسوما تًتاكح ما بُت 

م أف السفراء األكركبيُت ربدثوا رغ“، الذم سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمرب اؼبقبل، مصرحا: 2018
عن االستثمار كالشراكة إال أهنم تطرقوا إذل منع االستَتاد، كطالبوا بإسقاط منتجاهتم من القوائم السوداء، ككاف 

 .”ؽبذه الضغوط تأثَت على اغبكومة اليت ستسمح باستَتاد الشوكوالطة كالبسكويت كالرخاـ ؾبددا
سفَتا فبثلُت لكل من  20ا لبيانات الوزارة، قد التقى خالؿ الفًتة اؼباضية ككاف كزير التجارة سعيد جالب، كفق
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تنزانيا كصربيا ككركاتيا كالربتغاؿ كإسبانيا كالدامبارؾ كاإلمارات العربية اؼبتحدة كالبنُت كاؼبكسيك ككوريا اعبنوبية 
 .ندا كالسويدكإيطاليا كالصُت كركسيا كفرنسا كبريطانيا كالواليات اؼبتحدة األمريكية كىول

الفرع الثاني: اإلجراءات التنظيمية المعتمدة لتسهيل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و تطبيق اتفاق 
 التجارة في السلع الزراعية 

يف اطار سعيها لالنضماـ اذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، قدمت اعبزائر طلبا لبدء اؼبفاكضات مع الدكؿ األعضاء،  
اتفاقا للشراكة مع االرباد األكركيب  ك عملت على تعديل منظمومتها التشريعية لتسهيل تدفق  كما أبرمت 

 االستثمارات األجنبية اؼبباشرة. 
 تقديم طلب االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و مباشرة المفاوضات حول الملف الزراعي -أوال
 اؼبية بدء  اؼبفاكضات اعبزائرية مع منظمة التجارة الع-1

يف إطار ربضَت اعبزائر لتقدًن طلب االنضماـ الرظبي إذل منظمة التجارة العاؼبية أقدمت على تشكيل فريق 
)ؾبلس كزارم(، أشرؼ على إعداد مذكرة تعرضت بشكل شامل ك مفصل للوضعية  1994عمل يف نوفمرب 

نضماـ، ك بعد االنتهاء من مرحلة االقتصادية كالسياسات االقتصادية ك التجارية اؼبعتمدة لتسهيل عملية اال
إذل سكرتارية اؼبنظمة ك ىو ما جعل طلب االنضماـ رظبيا، ك بناءا على  1996جواف  15اإلعداد مت تقديبها يف 

ذلك مت تشكيل عبنة كزارية تتوذل مهمة التحضَت للمفاكضات متعددة األطراؼ ك الثنائية ك تسيَتىا ك اليت تشمل 
 .1عد التجارية ؼبنظمة التجارة العاؼبية اػباصة بالبضائع ك اػبدمات ك اؼبلكية الفكرية'اتفاقا تعرؼ ب'القوا 30

 احملاكر األساسية للمذكرة اؼبقدمة إذل منظمة التجارة العاؼبية اؼبتعلقة بالسلع  الزراعية-2
بتجارة السلع ك من  ، ركز احملور الرابع منها على السياسات اؼبتعلقةتضمنت اؼبذكرة اؼبقدمة عدة ؿباكر أساسية

 :2ذلك ذبارة السلع ك اؼبنتجات الزراعية الغذائية، حيث تضمن اإلشارة إذل

                                                           

األحباث االقتصادية، ؾبلة اقتصادية شهرية صادرة عن دار األحباث للًتصبة ك النشر ك التوزيع، العدد اغبادم عشر، السنة الثانية،  ؾبلة -1
   76، ص. 2009مام 

 زائر، ك احملور الثاين لعرض خصص احملور األكؿ إلعطاء نظرة شاملة حوؿ اعبوانب السياسية ك اعبغرافية ك االقتصادية ك االجتماعية للج
لتجارة التطورات االقتصادية يف اعبزائر  كأىم اإلصالحات اؽبيكلية اليت شهدهتا، ك مشل احملور الثالث اإلطار العاـ إلعداد ك تنفيذ سياسات ا

قوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبرتبطة اػبارجية من خالؿ القوانُت ك اؽبيئات ذات الصلة، بينما اختص احملور اػبامس يف عرض اعبوانب اؼبتعلقة حب
 بالتجارة ك احملور السادس يف جوانب ذبارة اػبدمات.  

 راجع مذكرة االنضماـ إذل منظمة التجارة العاؼبية، ؿبور السياسات اؼبتعلقة بتجارة السلع :  - 2
wt/acc/dza/14/add.1/rev.1 du 17/octobre 2002 
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تنظيم ك تقنُت عملية تصدير السلع الزراعية الغذائية من خالؿ ـبتلف اإلجراءات اليت البد من إتباعها  -2-1
كلة لتسهيل ك دعم ك سبويل ك تأمُت إلجراء التصدير ك أنواع الًتاخيص ك ـبتلف السياسات اؼبعتمدة من طرؼ الد

  ىذه العملية. 
تنظيم ك تقنُت عملية االستَتاد بالتطرؽ إذل نظاـ التعريفة اعبمركية ك تراخيص االستَتاد ك اإلعفاءات -2-2

 اؼبتاحة كإجراءات ؿباربة فبارسات اإلغراؽ غَت اؼبشركعة.    
زراعية ك السياسة اؼبتبعة لدعم ك تطوير القطاع ألفالحي ك عرض السياسة الداخلية اؼبتعلقة بتجارة السلع ال -2-3

 جبايتو.
 المفاوضات الثنائية و متعددة األطراف حول السلع الزراعية -ثانيا

 تطور اؼبفاكضات حوؿ السلع الزراعي -1
زائر مطالبة منذ بداية اؼبفاكضات اعبزائرية مع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كاف اؼبلف الزراعي ؿبل مناقشات جعلت اعب

 30بتقدًن شركحا حوؿ ؿباكر السياسة الزراعية الوطنية، ك كانت اؼبفاكضات حوؿ اؼبلف الزراعي قد انطلقت يف 
، ك مت يف إطار 2005جانفي  28ك  2002نوفمرب  14ك  2002افريل  8مث تبعتها أخرل يف  1998جانفي 

ػبوصصة ك اؼبقاييس الدكلية اؼبتعلقة باالستثمارات ك اعبولة الثامنة التفاكض حوؿ ؾبموعة من اؼبواضيع كسياسة ا
إجراءات اغبماية كاغبفاظ على سقف من التعريفة اعبمركية لبعض اؼبنتجات الصناعية ك الزراعية. ك كانت اعبزائر 

نتائج اهبابية حيث أهنت اؼبفاكضات الثنائية   2008جانفي  17قد حققت باختتاـ اعبولة العاشرة اؼبنعقدة يف 
تعلقة بفرص النفاذ إذل األسواؽ مع بعض الشركاء: كوبا، ألكركغوام، فنزكيال، الربازيل، كما مت تسجيل تقدـ يف اؼب

اؼبفاكضات مع األرجنتُت، اسًتاليا، تركيا كالو ـ ا. أما النقاط اؼبتبقية فقد مت مناقشتها يف إطار اعبولة اغبادية عشر 
 إطار اؼبلف الزراعي ك اليت تعتربىا اؼبنظمة غَت كافية بالرغم من التطور أين مت ربديد حقوؽ اعبزائر ك التزاماهتا يف

اؼبسجل يف تعديل ك تكييف القوانُت ك ـبتلف التنظيمات ك سياستها الزراعية للتكيف مع قواعد اؼبنظمة خاصة ما 
ئر بإجراء تعديالت يرتبط بالنفاذ إذل األسواؽ، الدعم الداخلي للزراعة كإعانات التصدير....حيث طالبت اعبزا

على إعانات أك دعم التصدير ك إجراءات الصحة ك الصحة النباتية ك حقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبرتبطة بالزراعة ك 
النباتات، ك بذلك تعترب اعبزائر أف اؼبلف الزراعي دل يعد عائقا لالنضماـ كوهنا أقدمت على إعداد بعض 

كييف البعض األخر مع قواعد منظمة التجارة العاؼبية. ذبدر اإلشارة التنظيمات اليت دل تكن موجودة ك تعديل ك ت
سؤاؿ حوؿ نظامها  1600إذل أنو ك إذل غاية اعبولة العاشرة من اؼبفاكضات متعددة األطراؼ عاعبت اعبزائر 

 سؤاال 96دكلة، ك يف إطار اعبولة اغبادية عشر تلقت اعبزائر  21اجتماعا ثنائيا مع  93االقتصادم ك عقدت 
تعلق بعشر مواضيع ىي ؿبل اؼبفاكضات منها تراخيص االستَتاد ك إجراءات الصحة ك الصحة النباتية ك العراقيل 
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الفنية ك اؼبساعدات اؼبوجهة لعمليات االستَتاد، كسَت اؼبؤسسات العمومية ك ازدكاجية تسعَت مصادر الطاقة ك 
 . 1الرسم على القيمة اؼبضافة ك اؼبؤسسات التجارية العمومية

 التزامات اعبزائر ك حقوقها يف ذبارة السلع الزراعية -2
تتضمن اؼبفاكضات التجارية ربديد طبيعة االلتزامات ك اغبقوؽ اليت تتحصل عليها اعبزائر عند انضمامها إذل 

 منظمة التجارة العاؼبية ك تنفيذ أحكاـ اتفاؽ الزراعة ك اليت يبكن تلخيصها يف ما يلي:
 :2مثل يف االلتزامات تت -2-1
تقدًن جدكؿ التنازالت يف السلع الزراعية الذم يشمل ـبتلف اؼبعطيات اؼبتعلقة بالرسـو اعبمركية اؼبطبقة كفقا -أ

للنظاـ اؼبنسق ) دبا يف ذلك معدالت الربط(، مع االلتزاـ بعدـ تغيَتىا ك ازباذ إجراءات مقيدة لالستَتاد إال يف 
 لتجارم على أف تعمل على إلغائها فور انتهاء سبب كجودىا.حاالت كقائية خاصة متعلقة باؼبيزاف ا

االلتزاـ دببدأ حرية اؼبنافسة باإللغاء التدرهبي للقيود اعبمركية ك الكمية ك عدـ التمييز بُت الدكؿ األعضاء يف  -ب
ؼبعاملة الوطنية( ك اؼبنظمة )مبدأ الدكلة األكذل بالرعاية(، كبُت اؼبنتجُت احملليُت ك األجانب عند تطبيقها ) مبدأ ا

 تنفيذىا ؼبختلف التدابَت التجارية اؼبتعلقة بالسلع الزراعية الغذائية.
تكييف القوانُت ك التشريعات االقتصادية ذات العالقة بالقطاع الزراعي ك اإلنتاج الغذائي مع القواعد التجارية -ج

ك الكمي  للسلع الغذائية يف اغباالت  متعددة األطراؼ، ك ذبنب سياسة اإلغراؽ ك قبوؿ مبدأ التقييد الطوعي
االستثنائية الرامية إذل ضباية ميزاف اؼبدفوعات ك تقدًن اؼبعاملة التفضيلية لصادرات الدكؿ النامية، اضافة اذل االلتزاـ 

 بتطبيق اؼبعايَت اليت تتطابق مع اتفاقيات اؼبنظمة . 
 اغبقػػػػػػػػوؽ : ك ىي تتعلق ب :-2-2
نظمة بتطبيق القواعد العامة للسلوؾ التجارم عند التعامل مع الصادرات اعبزائرية من اؼبنتجات التزاـ أعضاء اؼب-أ

 الزراعية الغذائية اؼبوجهة إذل األسواؽ الدكلية، ك حبدكد التثبيت اعبمركي الواردة يف جداكؿ التزاماهتم.
التجاريػة ك حىت تكوف طرفا يف صياغة  اؼبشاركة يف اؼبفاكضات اؼبستقبلية اؼبتعلقة بالزراعة غبماية مصاغبها -ب

 االلتزامات اعبديدة لالتفاقيات اليت تقرىا اؼبؤسبرات الوزارية أك اؼبفاكضات غَت الرظبية ربت إشراؼ عبنة الزراعة.
صحيح أف اؼبعطيات قد تغَتت كأف البواعث كاؼبؤيدات قد تبدلت.. لكن الصحيح كالذم دل يتغَت إذل اآلف ىو 

تسب من البلداف النامية كأنو يلزمنا الكثَت كي نصبح مؤثرين ال متأثرين يف قواعد اللعبة االقتصادية أننا ما زلنا كب
العاؼبية فبا هبعل من آلية االنضماـ إذل ىذه اؼبنظمة تًتؾ آثاره على التطور البنيوم القتصادنا كىذا ما سوؼ نتناكلو 

 بالدارسة الحقا بعد أف يكوف لنا.
                                                           

1 Philippe barbet, Saïd souam, Fatiha talahite, op.cit, p.9 
  .44، ص2007-2006ؿبفوظ لعشب، اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  -2
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بين المنظمات الدولية ) صندوق النقد الدولي و  البنك  تعاون واألىداف المشتركةالمطلب الثالث: ال
 الدولي و  ومنظمة التجارة العالمية (

 

 164تشًتؾ اؼبنظمات الدكلية صندكؽ النقد الدكرل ك  البنك الدكرل ك  كمنظمة التجارة العاؼبية  يف حوارل 
اـ النقدم كاؼبارل الدكرل ، كيرتكز عمل البنك الدكرل التنمية يف حُت يركز صندكؽ النقد الدكرل على النظ دكلة.

كاغبد من الفقر، تركز منظمة التجارة العاؼبية على نظاـ التجارة العاؼبي ، كتعمل اؼبؤسسات معان لضماف سالمة 
 نظاـ التجارة كالدفع الدكرل 

ضماف استقرار النظاـ دكلة عضو تسعى إذل  189: ىو منظمة دكلية تتألف من صندوق النقد الدولي -
تتمثل مهمة صندكؽ النقد الدكرل يف تسهيل التوسع اؼبتوازف كمبو التجارة الدكلية ،  النقدم كاؼبارل الدكرل.

 كتعزيز استقرار سعر الصرؼ ، كتزكيد البلداف بفرصة لتصحيح اختالالت التوازف يف ميزاف اؼبدفوعات.
أبرز اؼبنظمات اؼبالية الدكلية اليت هتتم دبجاؿ التنمية ، كما أهنا  إف منظمة البنك العاؼبي تعترب : البنك الدولي -

قد عرفت توسعا يف ؾباؿ عملها أدل بالضركرة إذل أتساع مؤسساهتا إذل طبس مؤسسات تعمل كل منها 
 بشكل منفصل جزئيا عن الباقي يف إطار من التعاكف اؼبضبوط

لتجارة دكرا أساسيا يف حركة االقتصاد العاؼبي، فهي تقـو تلعب اؼبنظمة العاؼبية ل:  منظمة التجارة العالمية -
بالتعاكف مع صندكؽ النقد الدكرل كالبنك العاؼبي، برسم كمتابعة السياسات االقتصادية للعديد من الدكؿ 
األعضاء هبا، من خالؿ الشركط اليت تفرضها عليها أثناء طلبها لالنضماـ، أك عند طلب اؼبساعدة من 

كرل أك البنك العاؼبي. كقد أدت ىذه الشركط يف كثَت من الدكؿ، إذل إصالح اقتصادياهتا صندكؽ النقد الد
 164مت إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يف عاـ ىي منظمة دكلية تضم  كبنائها على أسس كاقعية كحقيقية..

، ذبمع  2012 مع انضماـ ركسيا يف أغسطس دكلة عضو تتعامل مع القواعد اؼبنظمة للتجارة بُت الدكؿ.
تسعى منظمة التجارة العاؼبية إذل تعزيز التدفق السلس  منظمة التجارة العاؼبية صبيع القول التجارية الرئيسية.

كإمكانية التنبؤ كحرية التجارة الدكلية ، كتزكد البلداف بطريقة بناءة كعادلة غبل النزاعات حوؿ قضايا 
، يف االتفاؽ العاـ بشأف التعريفات  1995 ظهرت يف عاـ قبحت منظمة التجارة العاؼبية ، اليت التجارة.

 .1947( ، الذم أنشئ يف عاـ GATTاعبمركية كالتجارة )
ىناؾ حاجة إذل نظاـ مارل  إف عمل صندكؽ النقد الدكرل ك  البنك الدكرل ك  كمنظمة التجارة العاؼبية  متكامل.

سيولة التجارة على اغبد من ـباطر االختالالت يف دكرل قوم لتعزيز ديناميكية التجارة الدكلية ، كتساعد 
كال  تعمل اؼبؤسسات معان لبناء نظاـ ذبارم كمدفوعات دكرل قوم مفتوح عبميع البلداف. اؼبدفوعات كاألزمة اؼبالية.

 غٌت عن مثل ىذا اؽبيكل لضماف النمو االقتصادم ، كرفع مستول معيشة السكاف كاغبد من الفقر يف العادل.
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ندكؽ النقد الدكرل ك  البنك الدكرل ك  كمنظمة التجارة العاؼبية  بطرؽ عديدة لضماف سباسك أكرب تتعاكف ص
توقيع اتفاقية تعاكف بُت اؼبنظمات الثالث ، تغطي ـبتلف جوانب عالقاهتم ، بعد  مت للقرارات االقتصادية العاؼبية.

 كقت قصَت من إنشاء منظمة التجارة العاؼبية.
يتمتع صندكؽ النقد الدكرل دبركز مراقب لدل بعض ىيئات منظمة التجارة العاؼبية  ظمة:المشاورات المنت -

سبثل أمانة منظمة التجارة العاؼبية يف  كيبكنو اؼبشاركة يف اجتماعات بعض اللجاف كالفرؽ  العاملة التابعة للمنظمة.
ة لو مع البنك الدكرل كاؼبنظمات الدكلية اجتماعات اجمللس التنفيذم لصندكؽ النقد الدكرل أك عبنة االرتباط التابع

يبكن تضمُت القضايا التجارية ذات األنبية  األخرل عندما يتناكؿ جدكؿ األعماؿ القضايا ذات االىتماـ اؼبشًتؾ.
اؼبراقبة اليت يقـو  هبا صندكؽ النقد الدكرل كيبكن معاعبتها ، عند الضركرة ، يف سياؽ  االقتصادية الكربل يف أنشطة

تقارير   يدعمها صندكؽ النقد الدكرل لتحقيق أىداؼ صندكؽ النقد الدكرل.كباؼبثل ، تقدـ  مج اليتالربا
اػباصة بصندكؽ النقد الدكرل  ك البنك الدكرل  معلومات ىامة إذل منظمة التجارة العاؼبية لتقاريرىا الدكرية  اؼبراقبة

 التجارة(عن السياسة التجارية للبلداف األعضاء فيها )مراجعة سياسة 
دبوجب اتفاقياهتا ، تلتـز منظمة التجارة العاؼبية بالتشاكر مع صندكؽ النقد الدكرل  كالبنك الدكرل عندما يتعامل مع 

على سبيل اؼبثاؿ ، تسمح ىذه  القضايا اؼبتعلقة باحتياطيات العملة ، كميزاف اؼبدفوعات ، كأنظمة سعر الصرؼ.
تقـو عبنة ميزاف اؼبدفوعات يف  رية يف حالة صعوبات ميزاف اؼبدفوعات.االتفاقيات للدكؿ بتطبيق القيود التجا

منظمة التجارة العاؼبية بتقييم القيود اليت يطبقها بلد عضو إذل حد كبَت على استنتاجات صندكؽ النقد الدكرل 
 بشأف حالة ميزاف اؼبدفوعات.

انتظاـ مشاكرات غَت رظبية بشأف التطورات يف كيعقد موظفو صندكؽ النقد الدكرل كأمانة منظمة التجارة العاؼبية ب
يبكن أف تأخذ اؼبشاكرات شكل زيارات   السياسات التجارية كاالقتصاد العاؼبي ، فضالن عن تقدًن اؼبشورة للبلداف.

كبار موظفي صندكؽ النقد الدكرل إذل منظمة التجارة العاؼبية كالعكس بالعكس ، لتقدًن عركض ، غبضور 
يعقد كل من صندكؽ النقد الدكرل كمنظمة التجارة العاؼبية كالبنك  ع ذات اىتماـ مشًتؾ.مناقشات حوؿ مواضي

الدكرل بانتظاـ مؤسبرنا لتسهيل تبادؿ اآلراء حوؿ قضايا التجارة اؼبوضعية بُت األكاديبيُت كاجملتمع اؼبدين كخدمات 
البنك الدكرل كمنظمة التجارة العاؼبية عقدت أكؿ كرشة مشًتكة بُت صندكؽ النقد الدكرل ك  ىذه اؼبؤسسات الثالث.

، ككاف الثالث ينظمو صندكؽ النقد  2013كعقد اؼبؤسبر الثاين يف يونيو  ؛ 2011حوؿ التجارة يف ديسمرب 
. برنامج تبادؿ 2015، كاستضافت منظمة التجارة العاؼبية اؼبركز الرابع يف يونيو  2014الدكرل يف نوفمرب 

. كىي تسمح بإعارة 2013لدكرل كأمانة منظمة التجارة العاؼبية. بدأت يف مارس اؼبوظفُت بُت صندكؽ النقد ا
 االقتصاديُت من كال اؼبؤسستُت إذل اؼبؤسسة األخرل.
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غالبا ما يعمل صندكؽ النقد الدكرل كمنظمة التجارة العاؼبية كاؼبنظمات الدكلية  المساعدة الفنية والتدريب: -
يبّكن اإلطار اؼبتكامل اؼبعزز  لداف على ربسُت قدراهتا التجارية.األخرل كاؼباكبوف معا ؼبساعدة الب

(EIF) اؼبتصلة بالتجارة إذل أقل البلداف مبوان البلداف األقل مبوان من لعب دكر أكثر نشاطان يف  للمساعدة التقنية
 النظاـ التجارم العاؼبي من خالؿ مساعدهتا على معاعبة القيود اليت تواجهها. يزف على العرض.

أجل اؼبسانبة يف تقدـ مفاكضات جولة الدكحة ، أنشأ  تشجيع صندوق النقد الدولي لتحرير التجارة: من -
كتتاح ىيئة التصنيع العسكرم عبميع  .2004يف عاـ  (TRIM) صندكؽ النقد الدكرل آلية التكامل التجارة

يزاف اؼبدفوعات فيها ، كلو مؤقتان ، من البلداف األعضاء يف صندكؽ النقد الدكرل اليت من اؼبرجح أف يعاين مركز م
إنو ليس مرفق إقراض ، بل ىو إجراء لتوفَت مزيد من إمكانية الوصوؿ إذل  عواقب ربرير التجارة اؼبتعددة األطراؼ.

 موارد صندكؽ النقد الدكرل يف ظل اؼبرافق القائمة.
 كاؼبدير العاـ ؼبنظمة التجارة العاؼبية يتشاكر اؼبدير اؼبنتدب لصندكؽ النقد الدكرل التنسيق على مستوى عال: -

كحضر النائب األكؿ للمدير العاـ اؼبؤسبر الوزارم ؼبنظمة التجارة العاؼبية يف   بانتظاـ حوؿ ـبتلف القضايا التجارية.
، شارؾ النائب األكؿ للمدير العاـ يف اجتماع  2007يف نوفمرب  يف ىونغ كونغ. 2005كانوف األكؿ / ديسمرب 

لعاـ ؼبنظمة التجارة العاؼبية يف جنيف ، كشاركت اإلدارة يف مؤسبر اؼبراجعة العاؼبية الرابعة للمعونة من أجل اجمللس ا
. كأخَتا ، شاركت إدارة اؼبؤسستُت يف كرش العمل 2013التجارة الذم نظمتو منظمة التجارة العاؼبية يف يوليو 
 رل كمنظمة التجارة العاؼبية.السنوية اؼبشًتكة بُت صندكؽ النقد الدكرل كالبنك الدك 

كبالتطلع إذل اؼبستقبل ، سيظل التعاكف كاؼبشاكرات بُت صندكؽ النقد الدكرل كمنظمة التجارة العاؼبية حاظبا ، نظرا 
كمن بُت اجملاالت اليت يبكن فيها زيادة التفاعل من  للمسؤكليات اؼبوسعة كؾباالت الدعم اؼبتبادؿ بُت اؼبؤسستُت.

ات منظمة التجارة العاؼبية اغبالية كاؼبتوقعة بشأف اػبدمات اؼبالية ، كتيسَت التجارة ، جانبها ، اتفاق
يدعم صندكؽ النقد الدكرل بقوة إتباع هنج متعدد األطراؼ للمفاكضات التجارية ، كإسباـ  كاإلقليمية.
ك تعزيز اإلقليمية اؼبفتوحة جولة الدكحة الطويلة ، كتوسيع نطاؽ النقاش حوؿ القضايا الناشئة )دبا يف ذل مفاكضات

 ، كتأثَتات العدكل من خالؿ طريق التجارة كسالسل القيمة العاؼبية(.
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 خالصة
 

أنشئ كل من الصندكؽ النقد الدكرل ك البنك الدكرل بعد اغبرب العاؼبية الثانية هبدؼ النهوض بالدكؿ  
فٍت. كاعترب بأهنما اكرب مؤسسيت سبويل دكلية األعضاء كتزكيدىا باؼبساعدات اؼبالية عن طريق القركض كالدعم ال

كيكمالف بعضهما البعض، فكاف اؽبدؼ األساسي من إنشاء صندكؽ النقد الدكرل ىو تزكيد الدكؿ اليت تتعرض 
لعجز يف موازين اؼبدفوعات دبساعدات مالية قصَتة األمد. كبعد التخلي عن نظاـ أسعار الصرؼ الثابتة يف عقد 

اؼباضي ربوؿ صندكؽ النقد الدكرل إذل مؤسسة تدير األزمات اؼبالية يف األسواؽ النامية،  السبعينات من القرف
كتقدـ قركضا للكثَت من الدكؿ النامية، كتقدـ االستشارات كالنصح إذل دكؿ كثَتة، كما ذبمع البيانات االقتصادية 

االقتصادية عن طريق القركض كالدعم  كتنشرىا، أما البنك الدكرل فقد أنشئ يف األساس للنهوض دبستويات التنمية
مث ربوؿ بعد ذلك إذل مؤسسة كسعت نطاؽ اؼبساعدة يف إنشاء البنية األساسية االقتصادية فامتد نشاطها   الفٍت.

 إذل مشركعات يف قطاع الصحة كالتعليم إضافة إذل برامج أخرل هتدؼ إذل مكافحة الفقر يف الدكؿ النامية.
اؼبؤسسات اؼبالية  الدكلية لدكؿ العادل النامي إذل ؾبموعة معينة من االشًتاطات اليت زبضع القركض اليت تقدمها 

هتدؼ يف اؼبقاـ األكؿ إذل ربط إسباـ التحويالت اؼبالية إذل الدكلة اؼبعنية بقيامها بتنفيذ سياسات أساسية، كتضمن 
 وضع التنفيذ.للدكلة اؼبقًتضة استمرار اغبصوؿ على التمويل إذا كضعت صبيع السياسات م

كتلعب دكرا أساسيا يف حركة تعترب منظمة التجارة العاؼبية أحد األركاف األساسية للنظاـ االقتصادم العاؼبي اعبديد 
االقتصاد العاؼبي، فهي تقـو بالتعاكف مع صندكؽ النقد الدكرل كالبنك العاؼبي، برسم كمتابعة السياسات االقتصادية 

من خالؿ الشركط اليت تفرضها عليها أثناء طلبها لالنضماـ، أك عند طلب  للعديد من الدكؿ األعضاء هبا،
اؼبساعدة من صندكؽ النقد الدكرل أك البنك العاؼبي. كقد أدت ىذه الشركط يف كثَت من الدكؿ، إذل إصالح 

ة إصالحات اقتصادياهتا كبنائها على أسس كاقعية كحقيقية. كتعترب اعبزائر من بُت الدكؿ النامية اليت قامت بعد
القتصادىا الوطٍت، هبدؼ إرساء قواعد كأسس نظاـ اقتصاد السوؽ، مث اذبهت إذل اؼبنظمة لالنضماـ، كؽبا يف 
ذلك أىداؼ عديدة، إال أف ىناؾ بعض الصعوبات مازالت عالقة، ككل ىذه اعبوانب كاف استطاعت اؼبركر فيها 

 و.فاف األصعب ىو اػبطوات اليت تلي االنضماـ لالستفادة من
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 تمهيد:
إن التمويل الدورل ىو مفهوم جديد يعترب عملية ىامة جدا وبالغة التعقيد لذا يتطلب القيام هبذه الوظيفة          

توافر إدارة ذات كفاءة متميزة ؼبا ؽبذا اؼبوضوع من أنبية بالغة حيث انو يشكل احد احملاور الرئيسية بُت الدول 
األجنبية وعمليات االستثمار والتحويل على الصعيد الدورل اؼبتقدمة والدول النامية، ويعود ذلك للتعامل بالعمالت 

من جانب، وارتباطو الوثيق باغبياة االقتصادية واؼبالية عبميع الدول ، فهو يشَت إذل انتقال رؤوس األموال بكافة 
 أشكاؽبا بُت الدول اؼبختلفة.

ىي يف حاجة ماسة إذل اؼبوارد يت كما يطرح إشكالية التمويل حبدة حُت يتعلق األمر بالدول النامية ال      
 اؼبالية فبا قد ينعكس على مستوى النمو االقتصادي الذي يعترب أساسا يف أي عملية تنموية.

ففي الوقت الذي تتطلع فيو ىذه الدول إذل تنمية اقتصادية يف شىت اجملاالت قبد أن إمكانياهتا     
ضالة يف حجم اؼبدخرات نظرا اللبفاض  تقتصر عن التمويل الذايت ذلك أن ىذه الدول تعاين من

 مستوى الدخل كما أن ذبارهبا اػبارجية ال ربقق فائضا يسمح بزيادة حصيلتها من النقد األجنيب .
ومن خالل ما سيأيت نتوقف عند مدى أنبية التمويل الدورل بالنسبة ؼبختلف الدول"اؼببحث األول" وأسباب 

 "اؼببحث الثاين".ومعوقات فشل التنمية يف الدول النامية 
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 مفهوم التمويل الدولي وعناصره المبحث األول:
سنتناول يف اؼببحث األول موضوع التمويل الدورل مربزا اؼبفاىيم اؼبتعلقة بو باإلضافة إذل أىم مصادره " 

 قصَتة وطويلة األجل ".

 مفهوم التمويل الدولي : المطلب األول:      
 ،التمويل الدورل ىو اعبانب من العالقات االقتصادية الدولية اؼبرتبطة بتوفَت وانتقال رؤوس األموال الدولية    

 "."التدفقات الدولية لرأس اؼبال ألغراض االستثمار اػبارجي دبختلف صوره
ول بعد اغبرب، ونشأ حيث شاع استخدام ىذا اؼبفهوم بعد اغبرب العاؼبية الثانية ؼبا غبق من دمار شامل للد   

على إثره مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدورل و البنك الدورل ،و قد تطور ىذا اؼبفهوم يف اػبمسينيات إذل  
. ويف عقد السبعينيات زادت 1كيفية استخدام األموال بعدما كان ىذا اؼبوضوع يتناول كيفية اغبصول على األموال

  يكن يعرفها العادل من قبل.حركة اإلقراض الدولية إذل مستويات دل
وشكلت البنوك الدولية واألسواق اؼبالية العاؼبية معا أىم مصدري للتمويل الرئيسية للدول اؼبتقدمة وبشكل      

خاص للدول النامية واليت تعتمد عليها لتغطية الفجوة التمويلية اػبارجية لديها حيث تشمل ىذه الفجوة عدم  
ن العمالت األجنبية لتغطية التزاماهتا هبذه العمالت الضرورية وذلك هبدف تغطية " كفاية إيرادات ىذه الدول م

 .2العجز يف ميزان اؼبدفوعات ، موازنة الدولة ، خدمة الدين العام اػبارجي لديها "
تضمن ومنو فالتمويل الدورل يعٌت بتوفَت اؼبصادر اؼبالية لتغطية نفقات جارية أو رأس مالية وفق شروط معينة ت    

 السعر واألجل، ؼبا لو من أنبية جوىرية يف تنمية اقتصاديات دول العادل .

 المطلب الثاني: أهمية وأهداف التمويل الدولي 
زبتلف أنبية  تدفقات رؤوس األموال بُت دول العادل باختالف وجهات النظر بُت الدول اؼبقرضة لرأس 

عية رأس اؼبال اؼبتدفق من ناحية أخرى ويكون ربليل أنبية اؼبال والدولة اؼبقًتضة لو من ناحية, وباختالف نو 
 التمويل كما يلي : 

: تستهدف الدول اؼبتلقية لرأس اؼبال سد الفجوة أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة )المتلقية( -

                                                           

 .2002الطبعة الثانية االدرن،  ،عمان خالد الراوي، عبد اهلل بركات ، نظال الرؿبي، نظرية التمويل الدورل، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، -1

ع، ماىر كنج شكري، مروان عوض، اؼبالية الدولية " العمالت األجنبية واؼبشتقات اؼبالية بُت النظرية والتطبيق "، دار حامد للنشر والتوزي -2
 .41ص، 2004، الطبعة األوذل
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اػبارجي أو يف شكل استثمارات التمويلية عن طريق السحب من االحتياطيات اػبارجية اؼبملوكة للدول، أو االقًتاض 
أجنبية مباشرة، هبدف تدعيم برامج وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ؼبواجهة العجز يف موازين اؼبدفوعات وسد 

 الفجوة بُت االستثمارات اؼبطلوبة واؼبدخرات احملققة ،ورفع مستوى معيشة السكان.
من وجهة نظر اعبهات اؼباكبة فإن ىناك سيادة رضة :أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر الجهات المق -

 لألىداف والدوافع السياسية بالنسبة للتمويل اؼبتدفق من اؼبصادر الرظبية الثنائية ومتعددة األطراف. 
ورباول الدول اليت سبنح قروضا رظبية لدولة أخرى أن ربقق أىدافا عديدة كتصريف الفوائض السلعية لديها 

تشغيل جانب كبَت من شركاهتا الوطنية يف أعمال النقل والوساطة والتأمُت واؼبقاوالت وبيوت وزيادة صادراهتا و 
 اػبربة اؼبختلفة هبا.

كما أن القروض الرظبية الثنائية ترتبط بضرورة إنفاقها يف أسواق الدول اؼباكبة )باستثناء حاالت قليلة جدا 
 يتم فيها فتح قروض نقدية وألىداف خاصة(.

صول على قرض معُت من دولة أخرى ال يعٍت إعطاء الدولة اؼبقًتضة اغبق يف استخدامها حبرية  كما أن اغب
كاملة والشراء من أي سوق من األسواق الدولية وفقا ألجود أنواع السلع وأرخص األسعار, ولكن الدولة اؼباكبة 

 تريد ربقيق أىداف عديدة منها :
 دورل وإظهارىا كدولة ربارب الفقر يف العادل.ربسُت صورة الدولة اؼباكبة أمام اجملتمع ال -
ضباية مصاحل بعض القطاعات اإلنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي )الذي ينتج كميات كبَتة ويؤدي  -

عدم تصديرىا إذل البفاض أسعارىا وإصابة اؼبنتجُت بإضرار جسيمة, وؽبذا يبكن التخلص من ىذه 
 واؼبساعدات(.الفوائض السلعية عن طريق القروض 

ربمل الدولة اؼباكبة للقرض اؼبشاريع اؼبمولة بالقرض تكاليف النقل والتأمُت لدى شركات تابعة للدولة  -
 اؼباكبة باإلضافة إذل تكاليف اػبرباء واؼبشرفُت.

واؼبالحظة اعبديرة بالذكر ىي أن اغبجم الفعلي لتحركات رؤوس األموال بُت دول العادل فيما بُت األسواق 
لية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع واػبدمات على اؼبستوى الدورل, ودل يعد ىناك ارتباط بُت اؼبا

( ىي USAالتدفقات اؼبالية والتدفقات العينية, وأن الدول اؼبتقدمة وعلى رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية )
متالكها لألدوات القادرة على توجيو عمليات التحرك ؽبذه وحدىا اؼبستفيدة من التدفقات اؼبالية , ويعود ذلك إذل ا

األموال كاستخدام السياسة النقدية عبذب رؤوس األموال ،وسياسة الصرف األجنيب هبدف إحداث زبفيض يف 
 القيمة اغبقيقية لديوهنا اػبارجية اؼبقومة بالدوالر األمريكي.
 1972ت منذ أن أصيب ميزاهنا التجاري بعجز سنة وقد استخدمت الواليات اؼبتحدة األمريكية ىذه السياسا

 وحىت اآلن. 
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 المطلب الثالث: مصادر التمويل الدولي:
تعترب مصادر التمويل الرظبية ثنائية أو متعددة اعبهات من أىم اؼبصادر اليت تعتمد عليها الدول الصناعية اؼبتقدمة 

 ية .وبصفة خاصة الدول النامية لتغطية الفجوة التمويلية اػبارج
 

( : عناصر النظام المالي الدولي7شكل رقم )  

 
 عناصر النظام اؼبارل الدورل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1993، العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر التمويل الدورلعادل اؼبهدي، اؼبصدر: 
 

 المتعاملون

 المستثمرون
 المقترضون

 المشاركون

 االقراض  تدفق األموال

 السماسرة والبنوك

 شركات االستثمار 

 شركات التأمين

االدخار بنوك وصناديق  

 صناديق التقاعد

 منظمات دولية 

 منظمات إقليمية

 الحكومات

 األفراد 

 المؤسسات العامة

 األفراد

 المؤسسات

 الحكومات 

 المنظمات

 األفراد

 المؤسسات

 الحكومات 

 المنظمات

 تدفق العوائد
المحققة األرباح  

 األســـواق

 رأس مال نقـد

 األدوات

 السنـدات 

 األسـهم

 قبوالت بنكية 

 أوراق تجارية

 أدونات الخزانة

 ودائع ألجل

 شهادات اإليداع
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 أوال:مصادر التمويل الرسمية:
 :مصادر التمويل الرظبية نوعُت من التدفقات شمل ت

( OCDوتسمى اؼبساعدات اإلمبائية الرظبية اليت يطلق عليها اختصارا ) التدفقات الثنائية )الحكومية(: -
OFFICIAL Développent Assistance) واليت تشمل اؼبنح والقروض واؼبساعدات الفنية، وقد )

بليون دوالر يف عام  69.8إذل كبو  1987عام  بليون دوالر يف 56.7ازدادت اؼبساعدات اإلمبائية الرظبية من 
 . 1995. لتحافظ على نفس مستواىا يف عام 11995

 واليت تتم من خالل اؼبنظمات والوكاالت الدولية. التدفقات متعددة األطراف : -
 .% 25ومن اجل اعتبار التدفقات الرظبية ضمن مفهوم اؼبساعدات هبب أن يكون فيها عنصر اؼبنحة ال يقل عن 

حسب األنواع اؼبختلفة من  1995-1987واعبدول أدناه يبُت صايف تدفقات اؼبوارد للبلدان النامية خالل الفًتة 
 التدفق

 .1ات ،الرظبية واػباصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،7002األدرن ،الطبعة األوذل ، للنشر ، عمان، التنمية االقتصادية "نظريات وسياسات وموضوعات"، دار وائل مدحت القرشي  1 -
 .702ص
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 إصبارل صايف تدفقات للبلدان النامية(: 55جدول رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

األردن، الطبعة األوذل  –القرشي، التنمية االقتصادية "نظريات وسياسات وموضوعات"، دار وائل للنشر، عمان  مدحتالمصدر: 
 .209، ص2007

 من  إصبارل تدفقات اؼبوارد للدول النامية. %29يبُت اعبدول بان التدفقات الرظبية شكلت حوارل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7987 7991 7995 
 69.4 89.8 56.7 "بليون دوالر"تمويل التنمية الرسمية

 60.1 52.9 34.9 مساعدات رظبية -1
 9.3 16.9 12.8 أخرى -2

 158.9 51.8 30.7 التدفقات الخاصة
 53.6 26.4 19.4 استثمار مباشر 

 70 15 7 قروض مصرفية دولية
 19.3 0.9 1.0- قروض السندات

 239.3 126.3 85.8 اإلجمالي
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 للدول النامية )مليار دوالر(.صايف التدفقات الرأظبالية (: 56جدول رقم )
 1997 2000 2005 

 248.4 47.1 84.5- اغبساب اعباري

 2.6 0.8 1.5-  %الناتج احمللي
    التدفقات اؼبالية

 298.9 182.9 199.3 صايف التدفقات الرأس مالية -
 FDI 168.7 168.8 237.5صايف التدفقات  -
 61.4 14.1 30.6 صايف التدفقات احملطة  -
 120.1 1.0- 107.2 صايف التدفقات اؼبديونية -
 71.4- 5.7- 13.1 الدائنون الرظبيون -
 0.7 7.9 9.2 البنك الدورل -
 41.1- 10.7- 3.4 صندوق النقد الدورل -
 31.0- 2.9- 0.5 آخرون -
 191.6 4.7 94.1 الدائنون اػبواص -
 122.3 11.5 85.0 صايف ديون طويلة األجل -

 61.7 20.5 38.4 السندات
 67.4 5.2- 44.0 اؼبصارف

 6.7- 3.8- 2.7 آخرون
 69.3 6.8- 9.2 صايف القروض قصَتة األجل

 52.6 28.7 25.3 اؼبساعدات الثنائية
 18.8- 23.0 38.3 صايف التدفقات اػباصة

 166.8 85.2 71.2 ربويالت العاملُت
 الكويت.اؼبعهد العريب للتخطيط،  بلقاسم عباس، المصدر:
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 ونستعرض مكونات التدفقات الرظبية: 
 مصادر التمويل الثنائية :    -7

(، واليت تتكون من العناصر التالية: اؼبنح OCDاليت يطلق عليها اختصارا )ىي اؼبساعدات اإلمبائية الرظبية
 والقروض واالستثمار اؼبباشر.

تستفيد منو الدول النامية لتغطية الفجوة التمويلية لدى الدول الدول الكربى تعترب دول ماكبة للتمويل الثنائي و اليت 
اؼبستفيدة ،وىذه اؼبساعدات سواء كانت منحا أو قروض تقدمها اغبكومات من خالل مؤسسات إمبائية خاصة 

 . 1مثل اؼبؤسسة األمريكية للتنمية الدولية وكذلك وزارة  التنمية اػبارجية الربيطانية
شكل رأس مال أو مساعدات فنية ،معظمها تأخذ شكل مساعدات للمشروعات  ىذه اؼبساعدات تكون على

،وبعض اؽبيئات الثنائية تقدم مساعدات على شكل قروض لربامج وىي من اؼبساعدات العامة لغرض دعم ميزان 
بطول آجالو  اؼبدفوعات أو لتمويل البٌت التحتية ولتطوير التعليم وربديث اإلدارة العامة وغَتىا.ويتميز ىذا التمويل

سنة بأسعار فائدة متدنية قد تقل كثَتا عن أسعار فائدة األسواق العاؼبية واليت ال تتيح للدول  25قد يصل إذل 
النامية آلجال فباثلة . و قد تشًتط الدول اؼباكبة للتمويل الثنائي حصر االستَتاد اؼبكون األجنيب للمشروع اؼبرغوب 

 تنفيذه يف أسواقها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،7002الطبعة األوذل  األردن،، ، التنمية االقتصادية "نظريات وسياسات وموضوعات"، دار وائل للنشر، عمانمدحت القرشي -1
 .722ص
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 صايف اؼبساعدات الرظبية "مليار دوالر"(: 57دول )ج
 1990 2000 2005 

 DAC 54.3 53.7 106.5ماكبي عبنة اؼبساعدات
 80.1 40.2 42.4 7ؾبموعة 

 27.5 10.0 11.4 الواليات اؼبتحدة
 13.1 13.5 9.1 اليابان

 10.8 4.5 2.6 اؼبملكة اؼبتحدة
 10.1 4.1 7.2 فرنسا
 9.9 5.0 6.3 أؼبانيا
 3.7 1.7 2.5 كندا

 5.1 1.4 3.4 ايطاليا
 55.7 25.3 28.3 دول إنشاء األوريب

 بلقاسم عباس،اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت. المصدر:
 مصادر التمويل متعددة الجهات :  -5

تشكل منظمات اؼبالية الدولية "البنك الدورل وصندوق النقد الدورل "و اؼبنظمات اؼبالية اإلقليمية " البنك 
اإلسالمي للتنمية و بنك االستثمار األوريب وصندوق العريب لإلمباء االقتصادي واالجتماعي " مصادر سبويل 
متعددة ، حيث تتخصص قروض البنك الدورل و البنوك اإلقليمية يف سبويل مشاريع البنية التحتية اؼبولدة للنمو 

لدورل يف سبويل الفجوات التمويلية اؼبًتتبة على االقتصادي لدى الدول اؼبستفيدة يف حُت يتخصص  صندوق النقد ا
تصنيف برامج التصحيح االقتصادي و اؼبارل و تطوير السوق اؼبالية واؼبصرفية ومؤسساهتا يف الدول اؼبستفيدة وعادة 

 . 1ما تكون أسعار الفائدة فيها قريبة ألسعار الفائدة التجارية وآجاؽبا متوسطة وطويلة األجل
بليون دوالر  20بليون دوالر،منها كبو  24حوارل  1995رأس اؼبال متعددة األطراف يف عام وقد بلغت تدفقات 

 بشروط تفضيلية . 80أو ما يزيد عن 
وذبدر اإلشارة إال أن تدفق اؼبوارد من الوكاالت متعددة األطراف إذل الدول النامية ال تعتمد فقط على مسانبات 

لفوائد اليت ربصل عليها من أسواق رأس اؼبال و كذلك من سداد القروض البلدان اؼبتقدمة، بل تعتمد أيضا على ا
 السابقة. 

                                                           

 .43صمرجع سابق،  ماىر كنج شكري،-1
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ويف معرض اؼبقارنة بُت اؼبساعدات اليت تقدمها اغبكومات )الثنائية(و اليت تقدمها اؼبنظمات متعددة األطراف، إن 
ال يف اؼبساعدات اؼبساعدات اليت تقدمها اؼبنظمات تكون على أسس اقتصادية وعقالنية، وليس كما ىو اغب

 الثنائية.
باإلضافة إال أن اؼبنظمات الدولية عادة ما زبضع إذل تأثَتات الدول الكربى اليت تسيطر عليها ،وؽبذا فان عالقة 

 . 1البلد النامي بالبلدان الكربى اؼبؤثرة يف ىذه اؼبنظمات ىي اليت تتحكم يف توزيع اؼبساعدات اإلمبائية
جأ الدول و اؼبؤسسات الدولية والشركات الكربى متعددة اعبنسيات إذل تغطية تلالتمويل التجاري الدولي: -3

احتياجاهتا للتمويل من أسواق أدوات الدين الدولية عن طريق إصدار السندات أو من خالل ذبمعات اؼبصرفية 
ية أو يف قصَتة ومتوسطة وطويلة األجل سواء كانت ىذه األسواق يف الدول اؼبصدرة للعمالت العاؼبية الرئيس

 .     2األسواق العاؼبية اغبرة 
 األسواق المالية : - أ

سبثل األسواق اؼبالية احمللية والدولية الشبكة األساسية اليت تنتقل من خالؽبا رؤوس األموال وتنقسم األسواق اؼبالية 
 من وجهة نظر اآلجال الزمنية واألدوات اؼبستخدمة إذل أسواق نقد وأسواق رأس اؼبال .

 أسواق النقد:  -7-أ
 مفهوم السوق النقدي :  -

ىي " السوق اليت تتداول فيها األوراق اؼبالية قصَتة األجل من خالل السماسرة و البنوك التجارية وكذلك من 
 .3خالل اعبهات اغبكومية وذلك بالنسبة لألوراق اؼبالية قصَتة األجل اليت تصدرىا اغبكومة "

أو أهنا " سوق اعبملة من حيث كون اؼبتعاملُت فيو من ذوي اغبجم الكبَت يعملون عادة غبساب مؤسسات كبَتة 
 .4ويتمتعون خبربات ومهارات وقدرات عالية ويتم التداول يف السوق من خالل اؼبتعاملُت و السماسرة"

                                                           

 ،2007الطبعة األوذل  األدرن، ،وموضوعات"، دار وائل للنشر، عمانمدحت القرشي، التنمية االقتصادية "نظريات وسياسات -1
 .214ص

 .34صمرجع سابق، ماىر كنج شكري،  -2

ؿبمد علي ولد اضبد ؿبمود ، دور اسواق رؤوس االموال يف سبويل التنمية االقتصادية "دراسة حالة موريتانيا"، مذكرة ماجستَت يف العلوم  -3
 . 27.ص 7003/7002التجارية، جامعة فرحات عباس سطيف، 

، 7007االدرن، الطبعة الثانية  ،عمان الرؿبي، نظرية التمويل الدورل، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، خالد الراوي، عبد اهلل بركات، نظال -4
 .322ص
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اوح آجال استحقاقها بُت يوم واقل من وىي السوق اليت يتم فيو تداول أدوات االستثمار قصَتة األجل و اليت يًت 
 . 1سنة مثل اذونات اػبزينة ، شهادات اإليداع ، أوراق ذبارية قبوالت مصرفية وغَتىا

 مميزات سوق النقدي قصير األجل : 
يعد ىذا السوق سوق كبَت يتكون من متعاملُت يشتغلون غبساب مؤسسات كبَتة ولديهم خربات ومهارات 

ت تتداول يف السوق اليت تعد منخفضة لدرجة اؼبخاطرة فيها وىي قصَتة األجل ألدوات توجد أدوا، حيث عالية
 . 2فًتة سوق النقدي ال تتجاوز سنة الواحدة، أين تكون السوق النقدي

 األدوات:
 ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل يف معظمها قصَتة األجل مثل: 

ىا غبساب خزينة الدولة يف معظم دول العادل وتعترب عديبة يتوذل البنك اؼبركزي إصدار  أذونات الخزينة: -
، وتعد من أكثر أدوات السوق النقدي سيولة وتداوال لتشكل حبد ذاهتا اؼبعيار اؼبهم يف قياس عوائد قيمة 3اؼبخاطر

ن األدوات السوقية النقدية ويتم اإلعالن عنها من خالل شاشات التداول أو يف اعبرائد اؼبخصصة ؽبا وال تكو 
 . 4بشكل عائد اػبصم اؼبصريف بل على أساس سعر الفائدة السنوي الفعلي

شكال قديبا من أشكال االقًتاض التجاري يتم عملها بان يضيف بنك ما اظبو  تعتربالقبوالت المصرفية: -
وظبعتو إذل السحب اؼبقًتض فبا هبعلو قابال للتسويق وقد تكون مؤسسة أو شركة ما حباجة إذل أموال قصَتة 
 األجل وعندئذ تقوم ىذه اؼبؤسسات أو الشركات بإصدار سحب على بنك ما طالبة منو دفع مبلغ ؿبدد من

النقود غبامل السحب خالل فًتة ؿبددة وبعد ذلك يأخذ ىذا السحب إذل البنك الذي ىبتمو بعبارة مقبول 
وبالتارل قد أضاف البنك ضمانتو والتزامو على السحب فبا يعٍت التزامو بدفع قيمتو بتاريخ االستحقاق يف حالة 

 انوي إذل أن يستحق بتاريخ االستحقاق.  عدم دفع اؼبقًتض لو عندئذ يصبح التداول و التسويق يف السوق الث
 شروط القبوالت المصرفية: 

 أشهر؛ 6هبب أن ال تزيد مدة التمويل عن  -

                                                           

 .52صمرجعسابق، ماىر كنج شكري، مروان عوض،  -1

، 7020طبعة األوذل، ؿبمد اضبد كايد، اإلدارة اؼبالية الدولية والعاؼبية، دار كنوز اؼبعرفة العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ال - 2
 .242ص

 .22صمرجع سابق، ماىر كنج شكري، مروان عوض،  -3

 .132، مرجع سابق، ص ؿبمد اضبد كايد -4
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 أن ال يتم أكثر من سبويل واحد للبضاعة اؼبمولة نفسها؛ -
 هبب أن تتم ىذه القبوالت عن عمليات ذبارية حقيقية ؛ -
 ك اؼبستورد وبنك اؼبصدر؛هبب أن يكون ىناك توثيق لعمليات قبوالت مصرفية بُت البن -
 هبب أن تصدر بفئات تساعد على تداوؽبا يف األسواق اػباصة هبا؛ -
 أن تكون السحوبات قابلة للتداول.    -

مث امتد التعامل هبذه الشهادات إذل سوق دوالر  1961إصدارىا أول مرة يف نيويورك  أبد شهادات اإليداع: -
يداع من األدوات اؼبمتازة يف السوق النقدي خاصة لألموال ذات تعرب شهادات اإلو  األوريب "اغبر" يف لندن.

اغبساسية بالنسبة ألسعار الفائدة وىي قابلة للتداول قبل تاريخ استحقاقها عن طريق بيعها إذل مستثمر آخر يف 
تهي السوق الثانوي حيث تصدرىا البنوك و اؼبؤسسات اؼبالية وؼبدة ؿبدودة تبدأ من تاريخ إصدار الشهادة وتن

بتاريخ استحقاقها وربمل ىذه الشهادة فائدة ؿبددة وغالبا ما تكون القيمة االظبية لشهادات اإليداع يف األسواق 
اؼبالية حبوارل مليون دوالر ولكن يبكن االستثمار يف اقل من ذلك ويفضل دائما االستثمار دببالغ كبَتة تصدر 

 يوم. 360قاق وربسب الفائدة على أساس السنة بكامل قيمتها االظبية و الفائدة وتدفع عند االستح
ىو اصطالح يستعمل يف السوق اؼبارل، ويعٍت إمكانية اغبصول على األموال بواسطة بيع األوراق إعادة الشراء: -

اؼبالية وذلك عن طريق إبرام اتفاقية بُت البائع الذي يتعهد بإعادة الشراء ؽبذه األوراق بعد فًتة ؿبددة أو ألجل 
بسعر أعلى من سعر البيع األول.ويكون الدور للسندات ىو إعطاء الضمان للمقًتض ىو الذي يبيع قصَت و 

 السندات ليحصل على األموال ويعيد شراءىا عند االستحقاق.
وىو مبلغ مستثمر عندما يفكر اؼبستثمر مثال باستثماره واقًتاض باقي اؼببلغ الذي ربتاجو  التمويل بالهامش:-

اؼبؤسسات التمويلية اؼبتخصصة وذلك عن طرق ضمانات بكامل اؼببلغ اؼبستثمر وىذا التمويل  من بعض البنوك و
 يستخدم يف أساليب اؼبضاربة اؼببنية على توقع ارتفاع أسعار األداة اؼبالية اؼبرغوب االستثمار هبا .

أن اؼبستثمر يشًتي أدوات االستثمار مث يبيعها عندما ترتفع أسعارىا و العكس عندما يتوقع  البيع القصير: -
البفاضها على اؼبستوى الذي وصلت إليو ،و البيع القصَت ىو بيع أدوات االستثمار ال يبلكها البائع عند إسبام 

ا فيما بعد بسعر منخفض إلعادة العملية بل يقًتضها من وكيل أو جهة معينة لبيعها بسعر عال على أمل شرائه
 .1األوراق اؼبالية اؼبشًتاة إذل اعبهة اؼبقًتضة مع عمولة متفق عليها مسبقا ليبقى للمتعامل فرق السعر كربح

تعد عملية بيع قصَتة األجل من األساليب اؼبهمة يف اؼبضاربة اػبطرة وىنا تكمن اػبطورة يف حالة عدم ربقق 
توقعات اؼبستثمر بالبفاض األسعار وتكون احتمالية اػبطورة يف البيع القصَتة غَت ؿبددة طاؼبا أن بإمكان أسعار 

                                                           

 .242ص ،قمرجع سابؿبمد اضبد كايد،  -1
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عاف مبلغها األصلي ، لذلك فان االرتفاع يف األسعار األوراق اؼبالية اؼبشمولة بالعملية أن ترتفع إذل عدة أض
األوراق اؼبالية قد يشكل خطورة على اؼبقًتض ألنو قد هبعل من الصعب أو من اؼبستحيل إعادة شراء األوراق 

 .  1اؼبالية نتيجة ىذا االرتفاع 
 تمويل متوسط وطويل األجل " أسواق رأس المال": -

على مسانبات وقروض طويلة األجل تقصدىا اؼبؤسسات لتزويد بأموال  ىي األدوات: اليت يتم فيها التعامل
إضافية مقابل التخلي عن جزء أو كل ملكيتها وذلك بطرح أسهم لالكتتاب أو قد ذبمع تلك األموال يف صورة 

 .2دين وذلك بطرح السندات ونفس الشيء ينطبق على اغبكومة عندما تريد أن تتزود بأموال 
 األدوات: -3

السند ىو ورقة متداولة سبثل دينا طويل األجل على اعبهة اؼبصدرة وتشكل جزء من الدين  ت :السندا - أ
الكلي وتلجا الشركة إذل إصدار السندات عندما تكون األموال اػباصة غَت كافية للتمويل الن السندات ما ىي إال 

 . 3مصدر من مصادر سبويل طويل األجل شاهنا يف ذلك شان األسهم 
 وتتمثل يف:عوامل تؤثر على سوق السندات الدولي:-
توزيع الزمٍت لألسواق الرئيسية الدولية كان يعترب العامل الرئيسي ؼبساعدة سوق السندات الدورل كما أمكن  -

نيويورك وطوكيو إذل  بفضل أسواق لندن وطوكيو تداول السندات على مدار اليوم مع إمكانية ربويل سندات 
 أسواق أوربا.

ضرائب على السندات تؤثر تأثَتا مباشرا على سوق السندات الدولية وقد كان لتخفيض الضرائب أو إلغائها  -
 األثر الكبَت يف تطوير ىذا السوق .

إن التغَتات القانونية والتنظيمية مع الوضع التنافسي للسوق تؤثر تأثَتا كبَتا على سوق السندات .فقد ساعد  -
 ظيم عملية تبادل السندات، كما أن اؼبنافسة تساعد على تطوير السوق وازدياد حجمو.التنظيم يف السوق على تن

تنويع إصدارات السندات كسندات سعر الفائدة العائم وسندات مرتبطة باألسهم و السندات اليت ال ربمل  -
 . 4سعر فائدة كل ذلك ساعد على اتساع سوق السندات

                                                           

 .23.صمرجع ماىر كنج شكري، مروان عوض،  1-

 .27ص مرجع سابق،  ؿبمد علي ولد اضبد ؿبمود، -2

 .25، سابقعلي ولد اضبد ؿبمود، مرجع  ؿبمد -3
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 لدولي :أنواع السندات الموجودة في التمويل ا -
وىو سند ذو سعر فائدة ثابت واجل معلوم يعطي حاملو حق خيار ربويلو السند القابل للتحويل ألسهم : -7

إذل أسهم يف رأس مال الشركة اؼبقًتضة على أساس سعر ربويلي وبدد يف العادة على إصدار السند ويطلق عليو 
جة عالية من اؼبهارة واػبربة نظرا لتذبذهبا " ووبتاج ىذا النوع من السندات إذل در convertiblesاصطالح "

 الكبَت يف األسواق الثانوية.
يبكن أن تصدر بسعر فائدة عائم على إعطاء اػبيار غباملها  سندات ذات سعر فائدة قابلة للتحويل: -5

 وخالل سنوات ؿبددة من عمرىا لتحويلها إذل سندات ذات سعر فائدة ثابت؛
ذو سعر فائدة ثابت واجل معلوم يعطي حاملو اغبق باالكتتاب يف رأس  سند سند ذو ضمان بالتملك : -3

 مال الشركة اؼبقًتضة على أساس سعر ؿبدد على اإلصدار؛
وىو فًتة استحقاق أطول من تلك اليت تقدمها القروض اجملمعة مع اإلبقاء على ميزة  سند الفائدة العائم : -4

معة وقد وجدت البنوك يف ىذه السندات مصدر سبويل مالئم لعملياهتا سعر الفائدة العائم اؼبستعمل يف القروض اجمل
حيث أن سعر الفائدة يتغَت يف كل نصف أو ربع سنة حسب تغَت سعر فائدة اإليداع ألجل ستة أو ثالثة أشهر 

 يف سوق اليورو؛
حتفاظ بالسند بعد اليت تعٍت أن ىذه السندات تعطي اؼبستثمر اػبيار لالستمرار باال سندات قابلة للتمديد :-5

تاريخ استحقاقو لعدد معُت من السنُت ،وبسعر الفائدة األصلي نفسو أو استالم قيمة عند تاريخ االستحقاق وإذا 
دل يبارس اؼبستثمر ىذا اغبق عند تاريخ استحقاق السند فان ىذا يعترب مستحق التسديد من قبل اؼبقًتض بتاريخ 

 استحقاقو؛ 
اليت تلزم اؼبقًتض بدفع قيمة السندات للمستثمر خالل مدة حياهتا ويتم إطفاؤىا  سندات قابلة لإلطفاء :-6

 بالكامل يف تاريخ االستحقاق؛
وىي إصدارات سندات يف سوق السندات وبسعرىا االظبي مضاف إليها عالوة  سندات قابلة للطلب: -7

 .   1إطفاء مسبق وتصبح ىذه العالوة صفرا يف موعد استحقاق السند
 ض المجمعة: القرو  - ب

ىي قرض كبَت نسبيا يتم تأمينو بالنيابة عن اؼبقًتض وذلك عن طريق ؾبموعة من البنوك اؼبقرضة " متوسط قروض السوق 
 مليون دوالر ". 100األورويب يبلغ حوارل 
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 مميزات القروض المجمعة :
 يتم يف العادة اختيار القروض اجملمعة كمصدر سبويلي لألسباب التالية :

 سرعة اغبصول على القروض اجملمعة وبكميات كبَتة من األموال األزمة . -
 .التنويع الذي يبنح مصادر إضافية لالقًتاض وىبلق مزيدا من العالقات البنكية بُت البنك واؼبشروع  -
ر ولتقدير كلفة القروض اجملمعة اليت تقاس بواسطة سعر الفائدة األساسي اؼبعوم واؽبامش الذي يعطى فوق ىذا السع -

الكلفة اليت هبب على اؼبقًتض أن يتحملها على القرض ،هبب عليو مقارنة كل من السعر األساسي واؽبامش مع تكلفة 
 .مصادر التمويل األخرى اؼبتاحة لو 

إهباد مبالغ كبَتة وبسرعة وبكفاية عالية من خالل قرض ؾبمع واحد وذلك من اؼبقرضُت متعدد ال يستطيع بنك واحد  -
 ه.تدبَت 

 التأجير : -ج
إن عملية االستئجار ىي عقود يسمح اؼبؤجر دبوجبها للمستأجر بان يستعمل اؼبعدات أو التجهيزات اػباصة مقابل 
التزام ذلك بدفع متتارل خالل مدة العقد، وىي ترتيبات طويلة األجل اليت سبتد حياهتا على مدى حياة األصل 

 . 1االقتصادي اؼبتوقعة
اليت ذبعل الكثَتون يفضلون عمليات استئجار كأساليب التمويل بدال من عمليات االقًتاض  أما أسباب استئجار

 التقليدية فهي كثَتة من أنبها :
بعض اؼبعدات و األجهزة اؼبتطورة على أساس حق خيار إلغاء العقد خالل مدة حياتو، ولذلك تلجا بعض  تستأجر -

 اؼبؤسسات إذل االستئجار على أساس حق خيار اإللغاء الذي هبنب ـباطرة الضرر عن اؼبستأجر ونقلها للمؤجر؛
يع أن تقوم بعمليات االقًتاض اؼبارل من يبكن للشركات اؼبتخصصة أن تقلل التكاليف اإلدارية والعمليات حيث يستط -

 خالل عقود االستئجار من دون تكاليف إدارية وقانونية كبَتة ؛
من األفضل للشركات أن تستأجر بعض اؼبعدات األزمة لفًتات قصَتة األجل بدال من شرائها وربمل إجراءات الشراء  -

 والتسجيل والتامُت ؛
ي للمؤسسة اليت يبكن أن تظهر ميزانية الشركة وكشف إيراداهتا يف وضع تؤثر عمليات االستئجار على الدخل الدفًت  -

 أفضل، وذلك عن طريق زيادة الدخل أو تقليل قيمة األصول أو عن طريق االثنُت معا ؛
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يبكن لعملية االستئجار أن تتجنب القيود اؼبفروضة على اإلنفاق ؼبؤسسات القطاع العام فبا يدفع ىذه اؼبؤسسات إذل  -
ذل عمليات االستئجار اليت سبكنها من توفَت اؼبعدات والتجهيزات الالزمة ؽبا دون اللجوء إذل اغبكومة دون اللجوء إ

 .1توفَت األموال الالزمة لشراء اؼبعدات والتجهيزات
 :   القروض التصديرية-ت

ىي قروض متوسطة وطويلة األجل اليت تقوم للدول الكربى وعدد من الدول الناشئة بتقدًن الدعم اؼبارل لصادراهتا 
بأسعار فائدة تقل عن أسعار فائدة السوق وضمان اؼبخاطر السياسية اليت قد يتعرض ؽبا تسديد تلك القروض ومع تزايد 

الدول الكربى من خالل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لوضع  حدة اؼبنافسة اليت تسببت يف عدة آثار سلبية اتفقت
خطوط عريضة للتقيد هبا وزبدم صبيع مصاحل األطراف التصديرية اؼبنافسة منها توحيد شروط التمويل اؼبتاحة أي فًتة تزيد 

من  % 15د ما قيمتو عن سنتُت مع بقاء التنافس بُت الصادرات على أساس السعر النقدي و النوعية مع دفع اؼبستور 
 قيمة البضاعة كحد أدىن قبل الشحن .تصنف القروض التصديرية إذل:

يبنح ائتمان اؼبشًتين عن البنك أو اعبهة اؼبمولة من بلد مصدر للمشًتي األجنيب مباشرة حيث  ائتمان المشترين : -
ة حيث يكون ىذا التمويل مباشرة من تبقى العالقة بُت البائع و اؼبشًتي عالقة ذبارية فقط وليس لو الصفة التمويلي

 البنك إذل اؼبشًتي .
ىو االئتمان الذي يتم منحو من البنك أو اعبهة اؼبمولة األخرى للبائع "اؼبورد" بناء على ائتمان  ائتمان البائعين : -

وم بإصدار يبنحو البائع لعميلو اؼبشًتي حبيث يستطيع ىذا األخَت أن يؤجل الدفع إذل عدد معُت من السنُت حيث يق
أوراق دين تستحق خالل فًتات مؤجلة تكون عادة مكفولة من قبل بنوك ذبارية خارجية وربمل أسعار فائدة ثابتة 

 .  2تستحق على فًتات من ثالثة إذل سبع سنوات " قد تكون على شكل كمبياالت أو سحوبات مقبولة
ل النامية ،وتأخذ أشكال ديون ميسرة أو ىبات تضاف تعترب التمويالت الرظبية كحل لعدم كفاية التدفقات اػباصة للدو 
 إذل اؼبوارد الداخلية لتمويل أىداف التنمية احمللية أو اؼبعلنة دوليا .

غَت أن ىناك عدة عوامل هبب أن تؤخذ بعُت االعتبار لتحديد اثر اؼبساعدات على أىداف التنمية.فلتحقيق ىذه 
ات لرفع قدرة الدول النامية على االستثمار .لكن تذبذهبا  يؤثر سلبا على األىداف وبتاج للتدفق اؼبستمر ؽبذه اؼبساعد

النمو و االستقرار يف الدول الفقَتة وعلى فعالية ىذه اؼبساعدات ،وبًتاجعها يؤدي إذل البفاض الدخل اغبكومي وبالتارل 
 تعديل قوى يف اؼبوازنة خبفض اإلنفاق ورفع الضرائب .
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ات للمسانبة يف النمو و التقليل من الفقر هبب معرفة العوائق اليت ربد من فعاليتها ،والسياسات ومنو فزيادة فعالية اؼبساعد
اغبكومية تكون جيدة ،ومنو فاختيار الدول اليت تكون سياساهتا جيدة ومستويات الفقر فيها مرتفعة سيؤدي إذل زبفيض 

داخلية فقط وإمبا ربدىا عوامل كثَتة أخرى خاصة الفقر،أيضا فعالية اؼبساعدات ال تقتصر على فعاليات السياسات ال
 بسياسات التوجيو واختيار اؼبساعدات. 

 مكونات اؼبساعدات الرظبية " مليار دوالر".(:58جدول رقم )
 1990 2001 2005 

 DAC 54.3 52.4 106.0ماكبي عبنة اؼبساعدات
 82.0 35.2 38.5 اؼبساعدات الثنائية

 23.0 2.0 1.5 زبفيف عبء اؼبديونية
 21.6 13.6 11.4 التعاون الفٍت

 12.7 3.3 1.1 اؼبساعدات االستعجالية
 4.0 3.0 2.0 التكاليف اإلدارية

 61.5 21.8 15.9 اؼبساعدات ذات الطبيعة اػباصة
 24.5 17.3 52.7 اؼبساعدات متعددة األطراف

 83.5 50.5 38.4 إصبارل اؼبساعدات باستثناء اؼبديونية
 45.2 30.6  اؼبساعدات باستثناء اؼبساعدات اػباصةإصبارل 

 بلقاسم عباس،اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت. المصدر:
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 المبحث الثاني: التنمية في الدول النامية وأسباب فشلها
كبو التقدم وتنميتها فانتهجت ذبارب  ظلت الدول النامية تواجو ضغوطا كبَتة من أجل النهوض باقتصادياهتا

تنموية قد انتهجتها الدول الغربية،إال أهنا دل ربقق أىداف التنمية جملتمعاهتا نظرا جملموعة من األسباب أدت إذل 
 قصور جهود التنمية فيها.

 سنحاول التطرق يف ىذا اؼببحث إذل خصائص الدول النامية و إذل أسباب فشل التنمية يف ىذه الدول.

 المطلب األول: مفهوم الدول النامية 
فمنذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية ازداد إحساس ـبتلف شعوب اؼبعمورة وحكوماهتا بانقسام العادل إذل ثالث 
ؾبموعات دول العادل األول وىي تضم الدول ذات اقتصاد السوق     )وىي متمثلة يف دول ذات ناتج فردي 

كونة من الدول الديبقراطية الرأظبالية، وىي فبثلة بالواليات اؼبتحدة، دول غرب وطٍت خام مرتفع، وىي غالبا مت
أوروبا و اليابان(، ودول العادل الثاين ويضم الدول االشًتاكية)وىي متمثلة يف الدول ذات اقتصاد مركز )ـبطط(، 

يت نسيجها الصناعي ىو نسبيا بدءا بالدول االشًتاكية والشيوعية، واليت نتاجها الوطٍت الفردي اػبام متوسط، وال
، أما دول العادل الثالث )أول من استعمل 1مرتفع، وىي تضم دول االرباد السوفييت،  دول أوروبا الشرقية، والصُت(

الذي أطلق ىذه التسمية على  1955" يف سنة  Alfred Sauvyمصطلح العادل الثالث فهو"ألفرد صويف 
م )الدول ذات سياسات ـبتلفة، و لكنها على العموم ؽبا نتاجها الوطٍت (فهي تض2الدول الفقَتة ،مث شاع تداولو

الفردي اػبام ضعيف، وىيكل صناعي حديث النشأة أو يف اؼبرحلة األوذل من حياتو و يف غالب األحيان غَت 
ذا ؛ وى 3موجود أصاًل؛ وىي تضم الدول اإلفريقية، دول أمريكا اعبنوبية، أسيا اعبنوبية ، وجنوب شرق أسيا(

حيث مت على اثر ذلك إعالن  1991التقسيم كان صاحل حىت هناية الثمانينات أين اهنار االرباد السوفييت يف عام 
فشل أسلوب السيطرة الكاملة للدولة على النشاط االقتصادي، و سقوط نظام السيطرة و الرقابة على األسواق، و 

،أعيد 4د من خالل جهاز األشبان و التعامل اغبر لقوى السوقمت إهناء التخطيط اؼبركزي و التحول إذل إدارة االقتصا
                                                           

، جامـعة اعبــزائر، دكتــوراه يف العلوم االقتصاديةرسالة  " والتجارة الدولية يف الدول النامية" النمو ، صدرالدين صوايلي -1
 .22.ص7002/7005

 .224ص، 7022 عمان، األردن، عثمان أبو حرب، االقتصاد الدورل، دار أسامة للنشر والتوزيع، -2

 .22ص مرجع نفسو، ،صدرالدين صوايلي - 3

، أطروحة دكتوراه ،قدرة التنافسية للبنوك اعبزائرية،التحرير اؼبصريف و متطلبات تطوير اػبدمات اؼبصرفية و زيادة البريش عبد القادر - 4
 .4ص ،جامعة اعبزائر
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تقسيم ىذه الدول إذل ؾبموعتُت من الدول، دول متقدمة ودول متخلفة، دول متقدمة أو غنية تضم  طبس سكان 
زء العادل وتستأثر بنحو ثلثي الدخل العاؼبي وتضم)مشال أمريكا ومعظم دول أوربا الغربية واليابان وأسًتاليا )أي اعب

الشمارل من الكرة األرضية( ويطلق عليها اسم الدول اؼبتطورة صناعيا واؼبتقدمة اقتصاديا، نظرا لتقدم األساليب 
الفنية والتكنولوجية اؼبتقدمة، واالرتفاع النسيب يف مستويات اؼبعيشة اليت حققتها ىذه اجملموعة. كما أهنا تتخصص 

واالستهالكية مث تعيد تصديرىا إذل دول اجملموعات األخرى(، وبالد  يف اإلنتاج الصناعي وتصنع اؼبواد اإلنتاجية
متخلفة فقَتة تضم كبو أربعة أطباس سكان العادل ويقل نصيبها عن ثلث الدخل العاؼبي وتضم )أغلبية دول آسيا 

جية اليت وإفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث تتصف معظم اقتصاديات ىذه الدول بتخلف األساليب الفنية والتكنولو 
تستخدمها، كما تتسم بالبفاض شديد يف مستويات اؼبعيشة وانتشار الفقر اؼبزمن وعدم القدرة على ضمان اغبد 

 . 1األدىن من الرفاىية اؼبادية ؼبعظم سكاهنا ،وتتخصص يف إنتاج اؼبواد اػبام وتصدرىا إذل العادل اؼبتقدم
 

 لنامية يف طبس مناطق جغرافية. ( نوضح موقع ؾبموعة الدول ا5من خالل اعبدول رقم ) 

 التوزيع اعبغرايف للدول النامية. (:59دول رقم)ج

 البيان
 المساحة السكان

 من الدول النامية %  2ألف كم من الدول النامية %  مليون نسمة

 23,9 24271 12,2 583,3 إفريقيا جنوب الصحراء
 16,0 16249 35,8 1706,4 شرق آسيا واحمليط اؽبادي

 5,0 5133 26,0 1243,0 آسيا جنوب
 10,9 11,21 5,7 472,4 الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

 20,1 20414 10,0 477,9 أمريكا الالتينية 
 .138،اؼبرجع سابق،صعبد الوىاب رميديالمصدر:

 تقسيمات الدول النامية :
يف ؿباولة لتصنيف الدول النامية،  فان بعض احملليُت استخدم تصنيف األمم اؼبتحدة األمم المتحدة:  -1

 والذي يشَت للتفرقة بُت ثالثة ؾبموعات رئيسية تقع يف الدول النامية. 

                                                           

دراسة ذبارب  -التكتالت االقتصادية االقليمية يف عصر العوؼبة و تفعيل التكامل االقتصادي يف الدول الناميـة  ،عبد الوىاب رميدي -1
 .242.ص7005/7002، ، جامـعة اعبــزائر، اطروحــة دكتــوراه-ـبتلفة 
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 "1997تصنيف الدول النامية حسب  األمم اؼبتحدة " إحصائيات (: 31جدول )
 عدد الدول اؼبناطق

 44 دول األقل اقل مبوا
 88 غَت مصدرة للنفط دول

" واليت  OPECدول غنية مصدرة للبًتول " أعضاء يف منظمة الدول اؼبصدرة للبًتول 
 .1970يتزايد دخلها بصورة مستمرة ومتتالية منذ 

13 

ؿبمود حامد ؿبمود، التنمية االقتصادية، دار اؼبريخ  ترصبة ؿبمود حسن حسٍت، ميشيل تودارو، المصدر:
 .67.ص  2006اؼبملكة العربية السعودية،  ،للنشر، الرياض

دولة منها "نامية ومتقدمة"(اليت يزيد سكاهنا عن اؼبليون إذل أربعة   133قسم الدول ) البنك الدولي :-5
 .ؾبموعات بناء على مستويات نصيب الفرد من الدخل القومي فيها

 "1997ي " إحصائيات تقسيم الدول على حسب مستويات نصيب الفرد من الدخل القوم(:37جدول)
متوسط نصيب الفرد من الدخل  اؼبناطق

 "دوالر سنويا"
 عدد الدول

 دولة نامية 107 785 دول منخفضة الدخل
 3125-786 دول متوسطة  الدخل

 9655-3126 شروبة عليا من الدول متوسطة الدخل
 دولة متقدمة 26 9655يزيد عن   اقتصاديات مرتفعة الدخل

 67، مرجع سابق تودارو،ميشيل  المصدر:
 :" في باريس OECDتصنيف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:" -5
 دولة من ؾبموع الدول النامية. 158أن الدول النامية تضم أربعة ؾبموعات تغطي ىذا التصنيف يعترب 

 
 
 
 
 
 
 
 



 يل الدولي والتنمية في الدول الناميةالفصل الثالث                                                          التمو

 

 

186 

 :OECDتقسيم الدول النامية حسب ؾبموعات الدخل نظام توصيف  ( :35جدول )
 دولة LICs 67منخفضة الدخلالدول 

 باكستان غنيا أفغانستان
 روندا غنيا بيساو اقبوال

 سانت ىيلُت ىايييت بنجالديش
 سواتوم وبريناب ىوندوراس بنُت
 السنغال اؽبند هبتان

 سَتاليون كمبوديا بوليفيا
 جزيرة سولومون كينيا بوركينافاسو

 صومال الوس بوروندي
 سريالنكا ليبَتيا الراس األخضر

 سودان ليسوتو صبهورية افريقيا وسطى
 تنزانيا مدغشقر تشاد

 توجو مالديف الصُت
 جزر التيكولو ماالوي كوموروس )جزر القمر(

 توقبا مارل صبهورية الكونغو الديبقراطية
 توفيلو موريتانيا جبويت
 اوغندا مايويت مصر

 فانتيتا موزمبيق السلفادور
 فيتنام مينمار غنيا االستوائية

 اليمن نيبال إثيوبيا
 زامبيا النيجر غانا

 جامبيا  
 دولة  MICs65 الدول متوسطة الدخل 

 بنما جواتيماال جزر البهاما
 غنيا اعبديدة جويانا البحرين
 باراجواي اسرائيل بربادوس

 بَتو ساحل العاج بليزيا
 الفلبُت صبايكا برمودا

 رونيون االردن بتسوانا
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 سانت فَتي وميكوال كَتيبايت بروناي
 جزيرة سيشيل لبنان شيلي

 سورينام ماكاو كولومبيا
 سوزيالند ماليزيا الكونغو

 سوريا مالطا جزيرة و الكوك
 تايالند مارتانيكيا كوستاريكا

 ترينداد وتوباجو مورشيوس كوبا
 تونس اؼبغرب قربص

 تركيا نورو صبهورية الدومنيك
 اوروجواي نيزرالند اتيايلز جزيرة فوكالند

 ويلزوفاتنيا كالدونيا اعبديدة فيجي
 ساوما الغربية نياكارجوا جويانا الفرنسية

 اؽبند الغربية نايو بولينيسيا الفرنسية
 زمبابوي عمان جرباتيل

  جزر الباسيفيك جوادي الب
 دولة OPIC  73دول االوبيك دولة MICs 77دول حديثة التصنيع

 االمارات اعبزائر  سنغافورة االرجنتُت
 اندونيسيا العراق كوريا اعبنوبية الربازيل
 ايران الكويت اسبانيا اليونان

 االكوادور ليبيا تايوان ىونج كونج
 اعبابون قطر يوغوسالفيا اؼبكسيك
 نيجَتيا السعودية  الربتغال

 فنزويال
 71ص ميشيل تود ارو، مرجع سابق ، المصدر:

 الثاني :خصائص الدول النامية :المطلب 
إن الدول النامية تشًتك يف خصائص وظبات منها الفقر وضعف وتدىور شروط التجارة ،بالرغم من تباين يف 

الثقافة والظروف االقتصادية و اؽبياكل االجتماعية و السياسية والسكانية والتنوع الكبَت من حيث اغبجم فمنها  
،بعضها اقتصاديات معيشة ترتكز على االكتفاء حجمها كبَت و الباقي صغَت ،بعضها غٍت باؼبوارد والباقي فقَت 
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الذايت و الباقي اقتصاديات حديثة تعتمد على تصدير السلع اؼبصنعة ،بعضها يتبٌت سياسة القطاع اػباص ويعتمد 
 عليو ،والبعض يعتمد على اغبكومة والقطاع العام .

واء كانت دولية أو ؿبلية بالشكل الذي و بالرغم من ىذا التباين إال أن الدول النامية ذبمعها خصائص مشًتكة س
 : يبكن معو ربديد درجة زبلفها .ويبكن حصر اػبصائص اؼبشًتكة للدول النامية يف اػبصائص التالية

 أوال:انخفاض مستوى المعيشة :
و اليت تتمثل يف البفاض الدخل بالنسبة للغالبية العظمى من السكان .وىذه اؼبستويات اؼبنخفضة للمعيشة ؽبا 

انب كمية وكيفية ، قد تكون الفقر وعدم توافر اإلسكان ، أو تدىور الصحة و اػبدمات الصحية و جو 
 احملدودية،وارتفاع وفيات األطفال الرضع، والبفاض مستويات التعليم، والبطالة.

 نصيب الفرد من الدخل القومي : -7
ي للسكان يف الدول اؼبختلفة، و ىو نصيب الفرد يستخدم يف الغالب كمؤشر ـبتصر لتحسُت اؼبستوى االقتصاد

األكثر شيوعا يف ؾبال قياس الفجوة بُت الدول النامية والدول اؼبتقدمة، لكن ال يبكن االستعانة بو لوحده للتفرقة 
 بُت ىذه االقتصاديات.

 البالد .يبكن حسابو من خالل القيمة اؼبضافة احمللية و اإلصبالية اؼبتولدة عن طريق اؼبواطنُت اؼبقيمُت خارج 
تريليون    22تريليون دوالر ، أكثر من  29بلغ إصبارل الناتج احمللي لكل دول العادل  1997طبقا إلحصائيات 

 تريليون دوالر داخل االقتصاديات دول النامية . 7دوالر مت توليدىا يف االقتصاديات اؼبتقدمة، بينما اقل من 
 20، قبد أن أربعة أطباس سكان العادل " دول النامية " تنتج فقط وإذا أخذنا يف اغبسبان توزيع السكان يف العادل 

 .1%80، بينما اػبمس اؼبتبقي " الدول اؼبتقدمة تنتج %
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  69ميشيل تودارو، مرجع سابق ،ص1
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 1980-1998 %تطور مبو السكان والدخل يف مناطق الدول النامية ( : 33اعبدول رقم)

 البيان
1990 - 1980 1998 - 1990 

معدل نمو 
 السكان

معدل نمو 
 الناتج المحلي

معدل نمو 
 متوسط الفرد

معدل نمو 
 السكان

معدل نمو 
 الناتج المحلي

معدل نمو 
 متوسط الفرد

 0,98 2,4 1,6 0,21 3,2 2,9 العادل
 5,19 7,3 2,0 3,09 6,6 3,4 منخفض الدخل
 0,97 3,6 1,5 0,19- 4,1 4,3 بدون الصُت  واؽبند
 0,39 1,9 1,8 0,19- 2,6 2,8 متوسط الدخل

 1,47 3,3 1,5 0,29 3,5 3,2 منخفض  ومتوسط الدخل
 6,50 8,1 0,2 9,26 8,0 2,6 شرق آسيا والباسيفيك

 - 4,3- 1,9 - - 1,1 أوربا ووسط آسيا
 1,07 3,7 2,6 1,65- 1,6 3,3 أمريكا اعبنوبية والكرييب

 0,38 3 2,1 2,86- 2,0 5,0 الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 3,5 5,7 13,0 1,93 5,7 3,7 جنوب آسيا

 0,99 2,2 - 3,05- 1,8 5 إفريقيا جنوب الصحراء
 . 139،مرجع سابق،ص  عبد الوىاب رميديالمصدر:

البفاض يف معدل مبو الناتج احمللي ومعدل مبو متوسط نصيب الفرد مقارنة دبعدل مبو ما يالحظ من اعبدول :
 %يبثل بنسبة  80-90السكان. فنالحظ بالنسبة للشرق األوسط ومشال إفريقيا أن معدل مبو السكان يف الفًتة 

فكان  90-98 ،أما يف الفًتة 2,86 %، أما بالنسبة ؼبعدل مبو متوسط نصيب الفرد فكان سلبيا بنسبة  5
، وكذلك نفس الشيء 0,38 %أما بالنسبة ؼبعدل مبو متوسط الفرد فكان بنسبة  % 2,1معدل مبو السكان 

إلفريقيا جنوب الصحراء وغَتىا من الدول النامية حيث ال يتوافق معدل مبو السكان، ومعدل مبو الناتج احمللي مع 
 معدل مبو متوسط نصيب الفرد.

 للدخل القومي ونصيب الفرد : معدالت النمو النسبي -5
باإلضافة إذل ما تعانيو الدول اؼبتخلفة من البفاض الدخل القومي ونصيب الفرد منو، فان الكثَت من الدول قد 
شهدت تباطؤ يف معدالت النمو من الناتج القومي اإلصبارل باؼبقارنة بالدول اؼبتقدمة وكل الدول النامية وازدادت 

اذبة عن سوء توزيع الدخل الوطٍت يف اغلب الدول النامية والذي تستفيد منو األقلية على اتساع ىذه الفجوة ، الن
 دوالر يف اليوم . 1حساب الغالبية الذين يستفيدون بأقل من 

على سبيل اؼبثال قبد أن تباطؤ معدالت النمو يف الثمانينات ونصيب الفرد من الناتج القومي اإلصبارل قد البفض 
قبل أن يرتفع مرة ثانية خالل اػبمس سنوات التالية ،دول شرق أسيا  1991وعام  1990 عام% 0.2فعال ب 
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النمو االقتصادي يف أمريكا  1995-1985استمرت يف النمو وبسرعة خالل الثمانينات ونصف التسعينات ،
 (.% 1.1-كان سالبا )فأما نصيب الفرد من الدخل يف إفريقيا ، %0.3الالتينية ومنطقة الكارييب كانت يف متوسط 

 .1( سنويا  % 1.9نصيب الفرد يف الدول اؼبتقدمة كان )
تطور الناتج احمللي اإلصبارل للفرد ومعدالت النمو السنوي يف مناطق العادل                                    (:34جدول)

 ) الوحدة بالدوالر األمريكي ،النسبة اؼبئوية(
 

 اؼبناطق
 اإلصبارل للفردالناتج احمللي 

تعادل القوة الشرائية 
 بالدوالر األمريكي

 %معدل النمو السنوي
1975-2005 1990-2005 

 301 2.5 5282 الدول النامية
 1.8 0.9 1499 الدول األقل مبوا 

 2.3 0.7 6716 الدول العربية
 5.8 6.1 6604 شرق آسيا واحمليط اؽبادي
 1.2 0.7 8417 أمريكا الالتينية والكارييب

 3.4 2.6 3416 جنوب آسيا
 0.5 0.5 1998 جنوب صحراء إفريقيا الكربى

وسط وشرق أوربا ودول 
 الكومنولث اؼبستقلة

9527 1.4 1.4 

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
 ذات الدخل اؼبرتفع.

29197 2 1.8 

 .47. ص 2009االقتصادي ،منشورات اغبياة اعبزائر، الطبعة األوذل اؼبصدر: رنان ـبتار، التجارة الدولية ودورىا يف النمو 
 توزيع الدخل القومي : -3

إن الفجوة اؼبتزايدة بُت متوسطات أنصبة األفراد من الناتج القومي اإلصبارل، ليست متواجدة فقط بُت الدول الغنية 
بل وبُت األقاليم اؼبختلفة داخل الدولة النامية  والفقَتة، بل إن ىذه الفجوة متواجدة بُت الدول النامية فيما بينها،

الواحدة.وىي عمق التفاوت يف توزيع دخل القومي بُت بالد العادل الثالث الناتج عن عدم اؼبساواة يف توزيع الدخل 
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 فهناك اختالفات كبَتة بُت دخول كل من الدول الغنية والدول الفقَتة،لكن تكون بصفة اكرب يف الدول النامية عنها
 يف الدول اؼبتقدمة.

وىنا قبد أن التنمية ال تقاس فقط دبستويات الدخول وإمبا تقاس بالعدالة اليت يتم توزيع هبا الدخول احملققة يف تلك 
 الدول بعد تنفيذ برامج التنمية.

 نطاق الفقر : -4
صد بو " مستوى اغبد األدىن لقد ازداد االىتمام دبشكلة الفقر لدى اقتصادي التنمية وذىبوا إذل القول أن الفقر يق

 من الدخل الالزم إلشباع اغباجات الضرورية اؼبادية وىي األغذية اؼبهمة واؼبالبس واؼبأوى لضمان استمرارية اغبياة .
اؼبشكلة تزداد عند العلم بان اغبد األدىن من مستوى اؼبعيشة سوف ىبتلف بشدة من دولة إذل أخرى لسبب  لكن

االختالفات االقتصادية و االجتماعية الضرورية و اؼبادية. وكذلك اذبو االقتصاديُت لعمل تقديرات أخرى متحفظة 
"  1985ر للفرد ) باالعتماد على إحصائيات دوال 370للفقر العاؼبي وتتمثل يف إنشاء خط الفقر ثابت ويعادل 

دوالر يف ضوء قيم العمالت احمللية للدول  370ومن مث ؿباولة تقدير معادلة مكافئ للقدرة الشرائية ؽبذا اؼببلغ 
 .النامية

 (1993الفقر اؼبطلق يف الدول النامية ) (:35جدول رقم)
االشخاص ربت خط  اؼبناطق أو ؾبموعة الدول 

 %الفقر 
تهم إذل فقراء نسب

 %العادل 
عدد الفقراء 

 باؼباليُت
 11 1 4 الدول العربية 

 110 9 24 أمريكا الالتينية والكارييب 
شرق آسيا وجنوب شرق أسيا و 

 الباسيفيك
26 34 446 

 219 17 39 إفريقيا وجنوب الصحراء
 515 39 43 جنوب آسيا 

 1.301 100 32 كل الدول النامية
 95ص تودارو، مرجع سابق ،ميشيل  المصدر:

كل من حد الفقر اؼبطلق ) نسبة سكان اؼبناطق مع الدخل اغبقيقي األقل من خط الفقر اعبدول أعالىيعرض 
، بعد استخدام طريقة 1985دوالر يوميا لكل مواطن بسعر دوالر  1الدورل ( والذي تام قياسو على انو يعادل 

 تعادل القوة الشرائية.
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( من سكان العادل الثالث يقعون ربت خط الفقر، وبالنظر إذل اؼبناطق  % 32) 1993حيث قبد يف عام 
مليون ( يف  515يف جنوب آسيا، بينما اكرب حجم للفقر اؼبطلق )% 43الفردية قبد أن أعلى معدالت الفقر 

 .1نفس اؼبنطقة 
، البنك الدورل الذي تشَت إذل أن عدد الفقراء الذين يعيشون على تغَت انو يف السنوات األخَتة وحسب تقديرا

 2005دوالر للفرد يف اليوم )ربت خط الفقر، فيي صبيع مناطق العادل قد تقلصت يف الفًتة من  1.25اقل من 
من سكان   % 22مليار شخص والذي يعادل  1.29كبو  2008حيث بلغ عددىم يف عام  ،2008إذل 

 مليار شخص. 1.94كبو  1981دما كان الفقر مدقع عام العادل النامي ،بع
أما اػبط األعلى للفقر عند مستوى دوالرين للفرد يف اليوم )وىو اؼبتوسط بالنسبة للبلدان النامية(، قد حقق تقدما 

دوالر للفرد يف اليوم. حيث أن االلبفاض كان متواضعا، حيث بلغ عددىم يف عام  1.25أقل باؼبقارنة دبتوسط 
 مليار شخص .2.59كبو   1981مليار شخص ،بعدما كان يف عام   2.44كبو 2008

ورئيس فريق العمل الذي أصدر ىذه األرقام:  مارتن رافاليون، مدير ؾبموعة حبوث التنمية التابعة للبنك الدورلقال 
ا خط الفقر والذين بلغ "لقد أحرزت بلدان العادل النامية ككل تقدما كبَتا يف مكافحة الفقر اؼبدقع، لكن من ذباوزو 

مليون شخص، مازالوا، مثلما حدث يف البلدان األشد فقرا، فقراء دبعايَت البلدان متوسطة ومرتفعة  663عددىم 
الدخل. وىذا االرتفاع فوق خط الفقر اؼبدقع دليل على حالة الضعف اليت يعاين منها عدد كبَت من الفقراء يف 

تقدم، فإن عدد الفقراء اؼبدقعُت سيكون يف حدود مليار شخص فقط حبلول عام العادل. ووفقاً للمعدل اغبارل من ال
2015".2. 

 الصحة : -5
يتم تشخيص حالة الصحية للفرد يف الدول النامية عن طريق إحصائيات تغطي الوفيات اليت تعترب أكثر نفعا من 
تلك اليت تشخص اغبالة اؼبرضية على اعتبار أن اغلب اؼبرضى يف الدول النامية ال يذىبون إذل اؼبستشفيات أو حىت 

صائيات عن اغبالة الصحية للسكان ىنا ال تكون مراجعة الطبيب ؽبذا ال تظهر حاالهتم يف البيانات ،فاإلح
دقيقة.لكنها أكثر دقة إذ ما تعلق األمر بالوفيات ألنو يتم تسجيلها رظبيا يف معظم الدول، وتكون أكثر دقة إذا ما 

                                                           

 24 ص سابق،ميشيل تودارو، مرجع  -1

 ،لبنك الدورل: تراجع معدالت الفقر اؼبدقع يف العادل، لكن ال يزال ىناك الكثَت من العمل ، DEC/2012/297بيان صحفي رقم -2
 http://go.worldbank.org/XO7S17XK20،7027فيفري  72واشنطن العاصمة، يف 

http://go.worldbank.org/XO7S17XK20
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تضمنت معلومات مفصلة عن اؼبتوفُت )العمر، اعبنس، سبب الوفاة...اخل(  لكن سبب الوفاة عادة ضعيفة يف 
 .  1يةالدول النام

وكذلك يف متوسط العمر يف الدول النامية قبده يقل عنو يف الدول اؼبتقدمة، حيث قبد أن  متوسط العمر يف 
سنة ،لكن معظم سنوات العمر اؼبتوقعة بُت  75سنة ،بينما متوسط العمر يف الدول اؼبتقدمة  63الدول النامية 

فيات األطفال الرضع ) عدد األطفال الذين يبوتون قبل الدول اؼبتقدمة والفقَتة تؤثر على األطفال،فمعدالت الو 
 8يف الدول النامية بينما يف الدول اؼبتقدمة  96طفل على قيد اغبياة ( بلغ متوسط  100إسبام عامهم األول لكل 

فقط.لكن عندما يتخطى سنوات العمر األوذل يصبح الفرق ما بقي من حياهتم اقل بكثَت وتنخفض يف سنوات 
 قدمة اليت يعيشها اإلنسان عندما يكرب نظرا لوجود مستويات عالية من الرعاية الصحية يف الدول اؼبتقدمة. العمر اؼبت

أما من الرعاية الصحية يف الدول النامية قبدىا منخفضة ألهنم ال وبصلون على وجبات غذائية ضرورية كاملة 
 ومتوازنة.

 (1995عدد الفقراء الذين يستهلكون سعرات حرارية اقل جدا يوميا ) (:36الجدول )
 %نسبة السكان  السكان باؼبليون 2اؼبنطقة

 36 112 أمريكا الالتينية 
 63 707 آسيا 

 33 61 شرق األوسط
 61 193 إفريقيا

 55 1.073 اإلصبارل
 97ميشيل تودارو، مرجع سابق ،صالمصدر : 

اؼبناطق النامية وعدد السكان هبا الذين ال يستهلكون الكميات الكافية من السعرات اغبرارية الستمرار  يوضح
 اغبياة.

ففي فًتة السبعينيات أكثر من مليار نسمة اليت سبثل نصف سكان العادل باستثناء الصُت يعيشون مستويات 
وازنة .كما أن ثلث ىؤالء من األطفال األقل الصحة منخفضة وال وبصلون على وجبات غذائية ضرورية كاملة ومت

 من عامُت.وىؤالء السكان يرتكزون يف الدول األشد فقرا.

                                                           

 .222جبلز،مرجع سابق، ص مالكودل -1

 



 يل الدولي والتنمية في الدول الناميةالفصل الثالث                                                          التمو

 

 

194 

ويف التسعينات الوضع  استمر يف التدىور يف إفريقيا وجنوب الصحراء مع البفاض كبَت جدا يف استهالك الغذاء 
السكان ال يوفرون اؼبتطلبات الكاملة  من % 60وانتشار اجملاعات يف كل من آسيا وإفريقيا حيث قبد أكثر من 

من احتياجاهتم الغذائية الالزمة إلمدادىم بالسعرات اغبرارية اؼبطلوبة الستمرار األداء الصحي اعبيد .حيث مت 
من اإلنتاج العاؼبي للحبوب، وىذا يعكس عدم التعادل أو  % 2تقدير ىذه السعرات ولوحظ البفاضها ألقل من 

العادل أو ما يتوفر إليو من أغذية وبُت اإلمدادات الفعلية لتلك األغذية يف ضوء الزيادة التوازن بُت متطلبات 
 السكانية.كما انو يًتتب عليو بطريقة مشاهبة عدم التوازن يف توزيع الدخل العاؼبي. 

( يزودنا للعض اؼبؤشرات اإلحصائية اليت تعكس لنا اغبالة الصحية للسكان وذلك من خالل 14اعبدول ) أما
 طبس مؤشرات رئيسية.

حيث أن معظم األمراض اؼبعدية واؼبؤدية للوفاة سببها اؼبياه غَت النقية وغَت صاغبة لالستهالك، كما أن اػبدمات 
ية نادرة يف أجزاء كثَتة من الدول النامية.وفيما يتعلق باإلنفاق على الطبية واالجتماعية خاصة يف اؼبناطق الريف

من إنفاق اغبكومات يف ىذه الدول يوجو للمناطق اغبضرية يف اؼبدن مهملة  % 75الصحة قبد بان أكثر من 
 اؼبناطق الريفية. 

 (1995تدىور الصحة البشرية )الرعاية الصحية (يف الدول النامية )(:37الجدول )
 السكان احملرومون من الرعاية الصحية باؼبليون اغبرمان من اػبدمات الصحية طبيعة

 766 البفاض اػبدمات الصحية
 1200 البفاض اؼبياه اآلمنة النقية
 1900 حي 3عدم توافر الصرف الص

 12.2 سنوات 5عدد األطفال الذين يبوتون قبل 
 عدد األطفال اؼبعرضُت لسوء التغذية األقل من

 سنوات 5عمر 
158 

 98ميشيل تودارو، مرجع سابق ،ص المصدر :
باإلضافة إذل اؼبشاكل الصحية قبد أن مرض االيدز الذي يهدد حياة اؼباليُت من البشر يف الدول النامية .فهناك 

 % 90، يف حُت أن مليون مواطن 130مليون مواطن ماتوا بسبب ىذا اؼبرض و اغباملُت ؽبذا اؼبرض  6أكثر من 
 :1998 سنة إحصائياتمن الذين عانوا ويعانون من ىذا اؼبرض يقطنون يف الدول النامية، وىو ما تبينو 
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 التعداد البشريانتشار مرض االيدز يف الدول النامية (:38جدول )
 "مليون مواطنانتشار مرض االيدز   "  اؼبنطقة 

 1.28 أمريكا الالتينية
 6.35 آسيا

 19.83 الصحراءإفريقيا وجنوب 
 98ص ميشيل تودارو، مرجع سابق ، المصدر :

 التعليم :-6
اقتصر التعليم بعد اغبرب العاؼبية الثانية على الصفوة من أبناء اجملتمع، بسبب اػبوف من تفشي التعليم بُت  لقد 

عامة اعبماىَت، لكن بعد استقالل الدول اؼبستعمرة ازداد توجهها كبو التوسع يف اؼبدارس وبسرعة. وتضاعف عدد 
ينيات باستثناء)الصُت، كوريا الشمالية( كما يظهر يف الطالب اؼبسجلُت يف اؼبدارس يف صبيع اؼبستويات يف اػبمس

اعبدول أدناه، وازداد أعداد الطالب اؼبسجلُت زيادة كبَتة يف الستينات والسبعينيات.وإذا أخذنا يف االعتبار الصُت 
مليون طالب وطالبة كانوا مسجلُت يف مدارس الدول  600وكوريا الشمالية اليت دل تظهر باعبدول قبد حوارل 

 .     1978لنامية يف عام ا
وقبد أن النمو يف عدد الطالب يف صبيع الدول تبدأ باؼبدارس االبتدائية مث اإلعدادية فالثانوية وأخَتا 

 . 1اعبامعات.وزبتلف نظم التعليم من بلد آلخر
داهتا على التعليم وقبد معظم الدول أن التعليم لو اعبزء الكبَت يف ميزانية الدولة.غَت أن الدول النامية تركز ؾبهو 

األساسي هبدف تقليل األمية ،أما التعليم الثانوي واعبامعي فلو نصيب صغَت من ميزانية الدولة فهي تنفق اقل 
 بكثَت فبا تنفقو الدول اؼبتقدمة   .

 
 
 
 
 

                                                           
مالكودل جبلز،مايكل رومر ، دوايت بَتكنز ، دونالد سنودجراس، ترصبة طو عبد اهلل منصور،عبد العظيم مصطفى ، اقتصاديات التنمية، دار 1

 .452. ص2222اؼبملكة العربية السعودية، -اؼبريخ للنشر،  الرياض 
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 ( "مليون"1978-1950اؼبلتحقون باؼبدارس بالدول النامية ) (:39جدول )
  1950 1960 1965 1970 1957 1978 

       االبتدائي
 50 40 30 24 17 7 إفريقيا 

 165 150 129 106 77 43 آسيا
 62 56 44 34 27 15 أمريكا الالتينية

 278 247 202 164 121 65 اجملموع
       الثانوي
 10 8 4 3 1 - افريقيا 

 60 51 39 29 17 5 اسيا
 16 12 11 7 4 2 امريكا الالتينية

 86 72 54 37 23 7 اجملموع
HIGHER       

 1 1 - - - - افريقيا
 9 7 6 3 2 1 اسيا

 4 4 2 1 1 - امريكا الالتينية
 14 12 8 5 3 1 اجملموع

ALL LEVELS       
 378 331 264 205 147 73 اجملموع
العظيم مصطفى ،  مالكودل جبلز،مايكل رومر ، دوايت بَتكنز ، دونالد سنودجراس، ترصبة طو عبد اهلل منصور،عبدالمصدر : 

 .367. ص1995اؼبملكة العربية السعودية، -اقتصاديات التنمية، دار اؼبريخ للنشر،  الرياض 
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 75منحنى يمثل متوسط سنوات التعليم في مناطق الدول النامية لألعمار السكانية األكثر من : 18الشكل رقم 
 (5111-7961سنة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إصالح التعليم يف منطقة الشرق األوسط ومشال  الطريق غَت اؼبسلوك، إفريقيا،تقرير التنمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال  المصدر :
 .إفريقيا، البنك الدورل

من خالل اؼبنحٌت قبد بان اؼبؤشرات التعليمية منخفضة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إذ ما 
اؼباضية  40ويف سنوات  قورنت بباقي اؼبناطق ،خاصة يف سنوات الستينات فهي منخفضة بالنسبة للعادل،

من النفقات  %20من إصبارل الناتج احمللي و %5خصصت ىذه اؼبنطقة لرفع مستوى التعليم هبا ما نسبتو 
اغبكومية ،وىو أكثر فبا خصصتو باقي الدول النامية األخرى . وبالرغم من التحسينات وازدياد التحاق الطالب 

نسُت ،إال أن ىذه اؼبنطقة تبقى مستوياهتا التعليمية متدنية باؼبقارنة جبميع اؼبستويات وتساوي نسب التعليم بُت اعب
مع شرق آسيا وأمريكا الالتينية ، كما أن النمط اؼبالحظ يف كل من  شرق آسيا وأمريكا الالتينية الًتكيز على 

إما ،  يف عملية التنمية العلوم األساسية والرياضيات نظرا الن االبتكار وتطويع التكنولوجيا يلعب دور متزايد األنبية
 .1يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا فان اغلب اؼبتخرجُت يف العلوم االجتماعية والدراسات اإلنسانية

 
 
 

                                                           

الطريق غَت اؼبسلوك،إصالح التعليم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا،  إفريقيا،التنمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال  قريرت - 1
 .البنك الدورل

 السنوات

الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا                    

شرق آسٌا                     

أمرٌكا الالتٌنٌة                    

7000 2220 2250 
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 المحلي، الناتج إجمالي من الفرد نصيب نمو ومعدل التعليم، على العام اإلنفاق منحنى: 19الشكل رقم 
 والبطالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليم يف منطقة الشرق األوسط  تقرير التنمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،الطريق غَت اؼبسلوك،إصالح المصدر :
 ومشال إفريقيا ، البنك الدورل 

 ثانيا :االعتماد على اإلنتاج الزراعي :
واؼبسانبة يف الناتج  % 58تغلب السكان النامية يعيشون يف اؼبناطق الريفية ويشتغلون يف القطاع الزراعي بنسبة 

يف القطاع الزراعي بينما اؼبسانبة يف  % 5،على عكس الدول اؼبتقدمة اليت تشغل فقط  %  14القومي اإلصبارل 
 . %  3الناتج القومي اإلصبارل 

 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوٌة
اإلنفاق العام على التعلٌم كنسبة                   

من إجمالً الناتج المحلً ) متوسط السنوات 

2222-2222.  

معدل نمو نصٌب الفرد من إجمالً             

(7007-2222الناتج المحلً ) متوسط السنوات   

7007معدل البطالة                     

شرق آسٌا 

 والمحٌط الهادي

أمرٌكا الالتٌنٌة 

 والبحر الكارٌبً

الشرق األوسط 

 وشمال إفرٌقٌا

20 

2 

0 

22 
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 (1997-1995السكان وقوة العمل واإلنتاج يف اؼبناطق اؼبتقدمة واألقل تقدما ) (:41)جدول
القوى العاملة يف  %الريف %اغبضر السكان باؼبليون  اؼبناطق

 %زراعةال
أنبية الزراعة يف 

GNP% 
 - 49 57 43 5840 العادل

 3 5 26 74 1175 الدول اؼبتقدمة
 5 7 28 72 729 أوربا

 2 3 25 75 298 أمريكا الشمالية
 2 7 22 78 126 اليابان

 14 58 64 36 4666 الدول األقل تقدما 
 20 68 69 31 743 إفريقيا

 30 64 73 27 1417 جنوب آسيا
 18 70 65 35 1958 آسيا شرق

 10 25 28 72 490 أمريكا الالتينية
 108ميشيل تودارو، مرجع سابق ،ص المصدر :

 وفيما يلي شرح يف نقطتُت نبا :
 زراعة صغيرة الحجم :  -

ىبتلف اغبجم النسيب يف البالد النامية من منطقة الخرى حيث قبد أن نسب القوة العاملة يف الزراعة يف إفريقيا 
،على عكس الدول اؼبتقدمة اليت يقل  %  25، أما أمريكا الالتينية فتمثل اقل نسبة  %64تليها آسيا  % 68

 فيها القوة  العاملة يف الزراعة .
السبب الرئيسي وراء الًتكز السكان و اإلنتاج يف األنشطة الزراعية و األولية األخرى يف الدول النامية ىي اغبقيقة 

 الدخل اؼبنخفض تكون األولوية بالنسبة لإلنسان ىي الغذاء مث اؼبلبس واؼبأوى" . القائلة :" عند مستويات
والزراعة يف الدول النامية ىي زراعة تقليدية موجهة لالستهالك الذايت وليست مزارع ذبارية.خاصة أمريكا الالتينية 

 واسيا باستخدام الوسائل اليدوية والطاقة اغبيوية.
 ولية:  االعتماد على الصادرات األ -

معظم االقتصاديات الدول النامية تعتمد على إنتاج وتصدير اؼبواد األولية واؼبواد اػبام )الزراعة،البًتول،الثروة 
السمكية( يف حُت تعترب األنشطة األولية األخرى )الصناعة واألنشطة اػبدماتية ( أنشطة ثانوية.أما استَتاداهتا من 

 اػبارج تكون متنوعة.



 يل الدولي والتنمية في الدول الناميةالفصل الثالث                                                          التمو

 

 

200 

 . 1الدول النامية  يتجو كبو الدول اؼبتقدمة وبعض الدول النامية األخرىمعظم تصدير 
وما يالحظ أن حصة اؼبواد األولية من إصبارل الصادرات العاؼبية قد اذبهت كبو االلبفاض وذلك بسبب ؿبدودية 

وضع يف اجملموعات اإلنتاج من ىذه السلع من ناحية و التوسع يف إنتاج السلع اؼبصنعة من ناحية أخرى، ودبقارنة ال
اعبغرافية اؼبختلفة ضمن بلدان العادل النامي ، ففي منطقة شرق آسيا البفضت حصة اؼبواد األولية يف إصبارل 

ويف منطقة جنوب آسيا البفضت إذل النصف يف نفس الفًتة  1992-1970الصادرات حبدود ثلثي بُت عامي 
حبدود الثلث .أما يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا فان ويف أمريكا الالتينية والكارييب البفضت ىذه النسبة 

 فقط للفًتة اؼبذكورة . %2ىذه النسبة تكاد تكون ثابتة حيث أهنا دل تنخفض إال بنسبة 
يبُت نسب السلع األولية يف إصبارل الصادرات حسب اجملموعات اعبغرافية يف البلدان النامية ) (: 47دول رقم )ج

 نسب مئوية(.
 7995 7971 المناطق

 26 69 شرق آسيا
 27 53 جنوب آسيا

 62 88 أمريكا الالتينية والكارييب
 90 92 الشرق األوسط ومشال إفريقيا

 .32مدحت قريشي ،مرجع سابق ،صالمصدر:
ومنو  فان  شرق و جنوب آسيا قد حققتا تقدما يف مضمار زبفيض نسبة اؼبواد األولية يف إصبارل صادراهتا بُت 

،كما أن ؾبموعة أمريكا الالتينية والكارييب ىي األخرى حققت تقدما رغم أن اقل فبا  1992-1970عامي 
حققتو اجملموعتُت السابقتُت ، يف حُت دل ربقق منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أي تقدم يذكر وبقت حصة 

جنيب يف الدول النامية باإلضافة إذل اؼبدخرات تقريبا. كما أن عوائد الصرف األ 2صادراهتا من اؼبواد األولية ثابتة
احمللية اليت ربتاجها الدول النامية لتوفَت متطلبات التنمية لتمويل اؼبشروعات التنموية بالرغم من أن االستثمارات 
األجنبية اػباصة و اؼبساعدات اػبارجية ىي شيء مهم ولكنو سريع النقصان ، فبا يؤدي إذل البفاض سريع ؼبصادر 

من التدفقات السنوية للعملة  % 70-60صرف األجنيب يف ظل كون صادرات اؼبنتجات األولية تشكل من ال
 . 3الصعبة

                                                           

 22ص ميشيل تودارو، مرجع سابق، -1

 .47 ص مدحت قريشي،مرجع سابق، -2

 22ص ميشيل تودارو، مرجع سابق، -3
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 ثالثا:النمو السكاني وانتشار البطالة:
 تتميز الدول النامية عموما بارتفاع معدالت النمو السكاين فيها كثَتا عن مستواىا يف الدول اؼبتقدمة. بسبب   

البفاض معدالت الوفيات بعد اغبرب العاؼبية الثانية وارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، لكن البفاض الوفيات دل يقابلو 
لكل ألف من السكان ودبعدل مبو  20البفاض يف اؼبواليد.حيث أن يف الدول اؼبتقدمة معدل اؼبواليد اقل من 

أو أكثر لكل ألف من السكان،  40أن معدل اؼبواليد .أما يف الدول النامية فنجد % 1سكاين طبيعي اقل من 
-%2لكل ألف من السكان. ودبعدل مبو سكاين طبيعي اقل من  20أو  10أما معدل الوفيات فقط يصل إذل 

 .1يف العام 3%
 

 (1980سكان العادل حسب اؼبنطقة وتصنيف التنمية ):(45)دول رقمج
ؾبموع  

 السكان)مليون(
 

 من اجملموع%
النمو  معدل

 (1980-1970السنوي)
% 

الكثافة السكانية شخص 
 لكل مربع

     حسب اؼبنطقة
 17 2.7 11 476 افريقيا
 95 2.1 53 2345 اسيا

 16 2.2 4 169 اندونيسيا واوقيانوس
 29 1.6 8 802 اوربا

 17 2.2 5 373 مشال ووسط امريكا
 14 0.8 18 237 جنوب امريكا

     حسب تصنيف التنمية
 46 2.2 75 3300 دول النامية

 70 2.1 49 2161 منخفضة الدخل
 27 2.5 26 1139 متوسطة الدخل

عالية الدخل ومصدرة 
 للنفط

14 12 5.0 4 

 20 0.8 24 1067 دول متقدمة
 23 0.8 16 714 اقتصاديات السوق

 15 0.8 7 535 اقتصاديات ال سوقية
 34 1.9 100 4403 ؾبموع العادل

 .271ص  ،مالكوم جبلز، اقتصاديات التنميةالمصدر:    
                                                           

 .720ص  ،مالكوم جبلز، اقتصاديات التنمية -1
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فالزيادة السكانية اؼبفرطة يبكن أن سبثل قيدا قاتال على جهود التنمية لذلك طرح العلماء الغربيون ضرورة 
استحداث وسائل للحد من النمو السكاين حىت ال يؤدي التزايد السكاين يف الدول النامية إذل توليد موجات 

 ت اجتماعية واقتصادية. اؽبجرة إذل دول الشمال تؤدي يف هناية اؼبطاف إذل إحداث اضطرابا
اؼبالحظ أيضا يف الدول النامية أن األغلبية من السكان يتمركزون يف العواصم وعدد قليل من اؼبدن، وتبقى 
اؼبناطق األخرى شبو خالية من السكان، وأحسن األمثلة على ذلك قبدىا يف بعض دول أمريكا الالتينية أو 

خالية من السكان تقريبا بينما التجمع السكاين متواجد يف مدينتُت  اإلفريقية، ففي الربازيل توجد مناطق شاسعة
ويرجع سوء توزيع السكان يف الدول النامية إذل أسباب ….  رئيسيتُت، كذلك األمر يف تشاد واؼبغرب واعبزائر

اؽبروب من عديدة أنبها: السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت اتبعتها أكثرية الدول اليت شجعت اؼبواطن على 
 . 1الريف لصاحل اؼبدن حبثا عن حياة أفضل

بالنسبة للبطالة وأمام ارتفاع الكثافة السكانية فإن معظم الدول النامية تعاين من وجود بطالة دبختلف  أما
أنواعها خاصة البطالة اؼبقنعة. اليت تبدو واضحة يف الدول الكثيفة السكان  وخاصة االقتصاديات الزراعية حيث 

د اؼبتاحة إذل حدوث فائض يف العمالة منخفض يؤدي إذل عدم التوازن بُت السكان يف القطاع الزراعي واؼبوار 
اإلنتاجية إال أن متوسط مبو قوة العمل يف اؼبناطق النامية، مازال منخفضا حيث وصل متوسط مبو قوة العمل يف 

-2000)يف الفًتة  1,18 %والبفض إذل نسبة  2,43 %إذل (1970-1980)شرق آسيا والباسيفيك 
 . وىذا كما يوضحو اعبدول أدناه (1990

 (1970-2010 ) %متوسط مبو قوة العمل يف اؼبناطق النامية  (:43دول رقم )ج

 1990-2000 1980-1990 1970-1980 البيان
2010-

2000 
 0,82 1,18 2,54 2,43 شرق آسيا والباسيفيكي
 1,99 2,51 3,15 3,27 أمريكا الالتينية والكارييب

 3,32 3,45 3,60 3,13 الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 2,05 2,43 1,93 2,30 جنوب آسيا

 2,25 2,54 2,69 2,50 إفريقيا جنوب الصحراء

                                                           

 . 222ص  سابق،مرجع  ،عبد الوىاب رميدي -1
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 ا:حالة سيادة المنافسة غير كاملة وعدم كمال المعلومات :رابع
يف سنوات الثمانينات والتسعينات قبد أن الدول النامية ربركت كبو إنشاء وتأسيس اقتصاد السوق ،كما أن 
العديد من الدول األخرى اذبهت وفق ما تقتضيو متطلبات وشروط برامج البنك الدورل الذي وبافظ على ضرورة 

ساعدات من البنك الدورل ىي وجود نظام السوق حيث تكون اقتصاديات الدول اغباصلة على القروض اؼب
 اقتصاديات داعمة لنظام السوق .

إال أن بعض أوجو تدخل اغبكومة يف الدول النامية يف األنشطة االقتصادية وعدم ترك حرية األسواق وربقيق 
اؼبنافسة الكاملة الن ذلك من وجهة نظرىا سيًتك اغبكومات ربقق معدالت سريعة من النمو االقتصادي وتنفيذ 

 التنمية وربقيق أىدافها. برامج
كما أن األطر اؼبؤسسية و القانونية يف الدول النامية ضعيفة جدا أو غائبة و اليت تشمل النظم القانونية ومدى 
استقرار ثبات قيمة العملة وبناء البنية األساسية الضرورية ودعم خدمات النقل و اؼبواصالت واالتصاالت وزبفيف 

تصادية األخرى مع وضع نظام تنموي جيد لرفع كفاءة األنشطة اؼبصرفية والتأمينية تكلفتها لدعم األنشطة االق
 وتنشيط أسواق االئتمان الرظبية لتسهم يف سبويل برامج التنمية وتكون مروبة نسبيا من الناجية االقتصادية.

علقة باألسعار والكميات كما البد من توفَت اؼبعلومات عن األسواق بدقة وتكون متاحة للمنتجُت واؼبستهلكُت اؼبت
 واعبودة اػباصة باؼبنتجات دبجرد طلبها رغبة يف اغبصول عليها.

غَت أن ىذه األسواق يف الدول النامية ىي يف الغالب غَت كاملة و تتوافر فيها اؼبنافسة الكاملة وإمبا يسود فيها 
ضافة إذل أن اؼبعلومات فيها ؿبدودة شكل من األشكال ) االحتكار ، اؼبنافسة االحتكارية ، احتكار القلة ( باإل

مرتفعة التكاليف للحصول عليها، لذلك غالبا ما يًتتب عليها زبصيص اؼبوارد واؼبصادر التمويل إلنتاج السلع 
 اؼبختلفة . 

 ا: الهيمنة والتبعية و الحساسية للعالقات الدولية :خامس
تدعيم البفاض مستويات اؼبعيشة ورفع درجة البطالة وعدم يف الدول النامية قبد أن العنصر اؼبؤكد الذي يسهم يف 

العدالة يف توزيع الدخل  وعدم تكافؤ القوى السياسية و االقتصادية بُت الدول الغنية و الفقَتة وانعكاسها على 
ل سيطرة أمباط التجارة الدولية وعلى التكنولوجيا العاؼبية ومفاتيحها وعلى اؼبساعدات األجنبية ورؤوس األموا

 اػباصة اليت يتم نقلها وربويلها إذل الدول النامية.
كما من اؼبمكن أن عمليات التحويل العاؼبية ستمنع استمرارية عملية التنمية يف الدول النامية فنقل األنظمة 
التكنولوجية و اؼبؤسسية من الدول اؼبتقدمة  إذل الدول النامية من غَت توافق الظروف اليت تكون من غَت جدوى 

 يكرس التبعية للدول اؼبتقدمة على حساب الدول النامية و 
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باإلضافة إذل نفوذ الدول الغنية وقيمتها وأمباطها يسهم يف توسعة اؽبوة بُت اجملموعتُت ال سيما يف ظل جذب ىذه 
جرة الدول للعمالة اؼبدربة و اػبربات العالية اؼبوجودة يف الدول النامية هبدف االستفادة منها وىو ما يسمى هب
 العقول واستنزاف العقول دوليا ،وتشمل ىذه الفئة ) األطباء،اؼبمرضُت،العلماء،اؼبهندسُت،وحىت االقتصاديُت(.

 .   1هبدف السيطرة من جانب الدول اؼبتقدمة على الدول اؼبتخلفة بالتدخل باألساليب غَت اؼبباشرة
 أسباب فشل التنمية في الدول النامية: 

لقد اتبعت الدول النامية مباذج تنموية عديدة من طرف الدول اؼبتقدمة صناعيا لكنها دل تستطع ربقيق تنمية لتعدد 
ظبات التخلف فيها اليت أدت إذل تنوع عقبات التنمية فمثال ارتفاع معدل السكان أو البفاض متوسط دخل الفرد 

 جهود التنمية نذكر ما يلي: يبكن اعتبارىا عقبات التنمية، ومن بُت أىم أسباب فشل 
 : التخلف التكنولوجي:سادسا

تعانيالدول النامية من التخلف التكنولوجي رغم ما يتوافر أمامها من فرص تبٍت وتطبيق الكم اؽبائل من 
اؼبعلومات التكنولوجية اليت توصلت إليها الدول اؼبتقدمة دون أن تتحول نفقات باىظة اليت تتطلبها،أو مرحلة 

فأصبحت ىناك فجوة تكنولوجية كبَتة بُت الدول اؼبتقدمة صناعيا " اليت تتقدم ،وتطوير ىذه التكنولوجيااخًتاع 
وسائل وطرائق اإلنتاج هبا خبطى مذىلة تصل إذل شيوع التشغيل اآلرل ؼبراحل اإلنتاج أوتوماتكيا، واستخدام 

جية " ،والدول النامية اليت تعتمد على "وسائل اغبسابات اآللية اإللكًتونية يف الفحص والتحكم يف العملية اإلنتا
وأدوات اإلنتاج التقليدية تسود النشاط اإلنتاجي "، كما أن التكنولوجيا اؼبستوردة من العادل اؼبتقدم غَت مالئمة 
للدول النامية ألهنا صنعت من أجل سد حاجات الدول اؼبتقدمة صناعيا، لذلك ال توجد تكنولوجيا مبتكرة يف 

َتة تكون موجهة خصيصا للدول النامية، فوجدت الدول النامية صعوبة كبَتة يف تنفيذ التكنولوجيا اليت ىذه األخ
استخدمتها اؼبشاريع الصناعية و قامت بإقبازىا، فكانت توجد فئة قليلة من اليد العاملة اؼبؤىلة الستخدام وتشغيل 

 تبعية للدول اؼبتقدمة باعتبارىا غَت قادرة على اآلالت اإلنتاجية وصيانتها. لذلك تبقى ىذه الدول النامية يف
استخدام التكنولوجيا اؼبستوردة واغبديثة، وزبلفها عن معاعبة واستيعاب ركب التقدم العلمي وما نتج عنو  يف 
التطبيق من مظاىر ـبتلفة، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تؤدي التكنولوجيا وسوء استغالؽبا إذل زيادة يف 

ة نتيجة إدخال آالت ومعدات يف اإلنتاج تعوض ؾبموعة من اليد العاملة، بالرغم من استيعاب فئات حدة البطال
جديدة لتشغيل تلك اآلالت، فبا يؤدي إذل تفاقم مشكلة البطالة واليت تعاين منو الدول النامية.كما أن األخذ 

در عن اؼبراكز األجنبية اليت تنفذ اؼبشروعات بالتقدم الفٍت واختيار التكنولوجيا اغبديثة ما زال مرتبطا بقرارات تص
 االستثمارية وتقوم بتمويلها. 

                                                           

 22ص ميشيل تودارو، مرجع سابق، -1
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فنظرا ألنبية التكنولوجيا وضرورهتا كعامل مهم لتحقيق التنمية أصبح وبتم على الدول النامية ضرورة اإلسراع 
واالجتماعية مع ربسُت بإدخال التكنولوجيا اغبديثة يف اإلنتاج أو إبداعها واليت تتالءم مع ظروفها االقتصادية 

 .1مستوى التعليم الفٍت والتدريب الالزمُت الستخدام التكنولوجيا اغبديثة وذلك لدفع قوى التنمية 
 ا: قصور التكوين الرأسماليسابع

يعترب قصور رأس اؼبال الالزم للتنمية للتنمية أنات التنمية االقتصادية يف الدول النامية،حيث أن غالبية البلدان 
فة تتميز بندرة رأس اؼبال وسوء استخدامو وؿبدودية تراكمو "باستثناء الدول البًتولية"، وإن نصيب الفرد من اؼبتخل

رأس اؼبال منخفض جدا عما ىو عليو يف البلدان اؼبتقدمة، ويرجع نقص تراكم رأس اؼبال اللبفاض االدخار "العام 
ؼبتقدمة، فأوضاع االدخار يف الدول النامية وإمكانيات واػباص" يف ىذه البلدان قياسا ؼبا ىو عليو يف البلدان ا

تعبئتها لالستثمار من أجل التنمية ال يزال يبثل عقبة كربى يف سبيل التنمية االقتصادية، أي أنو ال يوجد مناخ 
لتوجيو تلك اؼبدخرات كبو االستثمار يف أنشطة إنتاجية جديدة. ومع ضعف القوة الشرائية لشعوب الدول النامية 

 بسبب البفاض دخوؽبم ونقص رأس اؼبال ىذا ما يؤدي إذل عدم التوسع يف االستثمارات الالزمة للتنمية. 
% يف إفريقيا و 5"فمثال قدر خرباء ىيئة األمم اؼبتحدة للتنمية  أن نسبة  االدخار احمللي من الدخل الوطٍت  

وؿبدودية تكوينو يف البلدان اؼبتخلفة مرتبط % يف الواليات اؼبتحدة األمريكية". إن ضآلة وندرة رأس اؼبال 15
تارىبيا بالتطور االقتصادي واالجتماعي اؼبتأخر واؼبشوه واؼبتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واػبارجية، فعلى سبيل 
اؼبثال من العوامل الداخلية اغبلقة اؼبفرغة، اليت تشمل عرض رأس اؼبال وكذلك الطلب على رأس اؼبال كما 

 الشكل اآليت : يوضحها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دراسة ذبارب  -التكتالت االقتصادية االقليمية يف عصر العوؼبة و تفعيل التكامل االقتصادي يف الدول الناميـة  ،عبد الوىاب رميدي -1
 .227.ص7005/7002، ئرجامـعة اعبــزا ،، اطروحــة دكتــوراه-ـبتلفة 
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 حلقة الوصل بُت االدخار واالستثمار واالستهالك (:71شكل)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، جامـــــعة  اعبـــــزائـر،دكتوراهأطروحة  ،-حالة اعبزائر  -خبابو عبد اهلل، سياسة األسعار يف إطار العوؼبة االقتصادية  المصدر :
 .44.ص2005/2006

 

 إضافة إذل ؿبدودية رأس اؼبال فإنو ال يستخدم بطريقة عقالنية منها  :
استخدام رؤوس األموال يف ؾباالت وعمليات غَت إنتاجية كالتعليم والصحة واألمن، كما أن رأس اؼبال الفردي  -

 يستخدم يف ؾباالت التجارة واؼبضاربة ...اخل.
زة الدولة يف شكل رواتب وأجور العمال يف القطاع  اغبكومي...اخل ،فبا يؤدي ضخامة اإلنفاق اإلداري على أجه-

 إذل خلق فئة طفيلية.
االستهالكي لنمط اغبياة السائد يف الدول اؼبتقدمة، كاقتناء السلع االستهالكية غَت الضرورية والكمالية  التقليد-

 وخاصة لدى الطبقات االجتماعية ذات الدخول العالية أو حىت اؼبتوسطة.
ذا راجع السياسات االقتصادية اإلمبائية، عادة ما ينقصها وضوح الرؤيا لألىداف اؼبطلوبة وعدم تكاملها، وى-

 للتدخل األجنيب واالستقرار السياسي.

 الحلقة المفرغة

 عرض القدرة على االدخار
 طلب رأس المال

ضعف القدرة على 

 االدخار

ضعف الحافر 

 على االستثمار

ضعف القدرة 

 الشرائية للمستهلك

نقصصصصصصصصصصص  رأس 

 المال

انخفاض مستوى 

 الدخل

 ضعف اإلنتاجية

مستوى  انخفاض نق  رأس المال

 الدخل

 ضعف اإلنتاجية
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ىروب ونزوح رأس اؼبال من البلدان اؼبتخلفة كبو اػبارج يف شكل رأس مال نقدي أو بشري )أصحاب اػبربات -
 .1والكفاءات(، توظف وتستخدم يف العديد من األقطار اؼبتقدمة بدل أقطارىا األصلية

 ا: إفراط التخصص في منتج واحد أو أكثرمنثا
تعتمد الدول النامية على إنتاج منتج أورل واحد أو أكثر وبصفة خاصة تعتمد على اؼبوارد الطبيعية اليت تشكل    

نسبة كبَتة من دخلها الوطٍت ومصدر لتمويل العمليات التنموية، فقد تكون الدولة تعيش أساسا على بيع النفط 
ي ثانوية لتحقيق الدخل القومي، لذا قبد أن ىذه الدول للدول األجنبية أو تكون زراعية،أما اؼبصادر األخرى فه

تعتمد دائما على اػبارج إلشباع النقص الواضح يف اػبدمات اؼبستمدة من ىذه اؼبصادر الثانوية ما دامت الدولة 
 مضطرة للتعامل مع اػبارج فال بد ؽبا أن ترضخ للشروط اجملحفة يف التبادل الدورل يف ؾبال العالقات االقتصادية

الدولية فتدفع معظم ما ربققو من الدخول اليت ذبنيها من مصدر واحد الذي يتوفر لديها مقابل اغبصول من 
اػبارج على ما ربتاجو من السلع واػبدمات الضرورية، فيقل ما تبقى من الدخول يف يد األفراد وبالتارل تقل 

 س اؼبال الالزم والضروري لتحقيق التنمية .مدخراهتا ويؤثر ىذا بالسلب على معدل االستثمار فينخفض تراكم رأ
 زبصص الدول النامية يف منتج واحد أدى إذل ما يلي :

 اختالل ىيكل الصادرات نتيجة عدم توازن يف اؽبيكل اإلنتاجي؛  -
أو الزراعي والقطاعات اؼبرتبطة بو الذي أدى إذل زبلف  تركيز النمو يف قطاع التصدير وىو القطاع أالستخراجي -

القطاعات األخرى وىو القطاع الصناعي وػبدمايت، وبالتارل سبيز االقتصاد بوجود قطاع متقدم وقطاع متخلف أي 
 حدثت ثنائية يف االقتصاد القومي؛ 

ا فيها للعاملُت فيو فشجعهم ذلك زيادة الطلب على العمالة يف قطاع أالستخراجي أو الزراعي فزادت الدخول نسبي -
 . 2على اإلقباب فادى إذل الزيادة يف معدل النمو السكاين فحدث فائض يف القوة العاملة وبالتارل البطالة اؼبقنعة 

 عا: مشكلة الديون الخارجيةتاس
اؼبتزايد على التمويل اػبارجي من طرف البلدان النامية لتنمية براؾبها التنموية بسبب ضآلة حجم  إناالعتماد  

اؼبدخرات الوطنية يف البلدان النامية،حيث كانت تنظر ؽبذا التمويل على انو بديل لالدخار احمللي. يف حُت أن 

                                                           

، 7002/7005، جامـــــعة  اعبـــــزائـر، دكتوراهأطروحة  ،-حالة اعبزائر  -سياسة األسعار يف إطار العوؼبة االقتصادية  خبابو عبداهلل، -1
 .33ص

 70ص، 7007ؿبمد حافظ الرىوان، التنمية االقتصادية ومسؤولية اغبكومة عن ربقيق التقدم،  -2
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،أدى إذل صعوبات  1إلفراط يف ىذه القروضمنطق األمور يقتضي تشجيع وتعبئة اؼبدخرات احمللية وزيادهتا، لكن ا
الدين اػبارجي خالل فًتة الثمانينات خاصة بسبب تدىور أسعار صادرات البلدان النامية بسبب الركود العاؼبي 

 1982والذي أدى إذل استمرار ىبوط أسعار اؼبواد األولية حبيث قلت أسعار  1981الذي بدأ يف أواخر عام 
وأدى ذلك إذل تناقص مستمر يف إيرادات الدول النامية وزيادة عدم قدرهتا  30 %دبقدار  1979عن أسعار 

.األمر الذي أدى إذل اتساع الفجوة التمويلية وزيادة تفاقم الدين اػبارجي، ودل يقتصر األمر 2على سداد مديونيتها
ي حيث أن القروض على ىذا فحسب بل إن مشكلة سوء التسيَت ىذه اؼبوارد زاد أيضا من تفاقم الدين اػبارج

اليت مت اغبصول عليها خالل عقد السبعينيات وبداية الثمانينات مت بطريقة أو أخرى تبديدىا يف أغراض غَت 
إنتاجية منها)الدفاع واألمن حيث يف منتصف الستينيات بلغت نفقات الدفاع يف موازنة ىذه البلدان أكثر من 

د الوطٍت(، وكذلك يف الرشوة والتهريب وغَتنبا.كما انتهجت ىذه ثالثة أضعاف اؼبوازنات االستثمارية يف االقتصا
البلدان بصفة عامة منهجا خاصا يف التصنيع ال يتالءم مع واقعها ،فقد ركزت معظم برامج التنمية على زيادة 

ليت معدالت االستثمار، دون أن تعطي اعبوانب االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية والسياسية األخرى األنبية ا
تستحقها؛ فبا أدى إذل تعميق ازدواجية االقتصاد ما بُت القطاع اغبديث والقطاع التقليدي وعمق التبعية دائمة كبو 

 العادل اػبارجي يف اؼبيادين اؼبالية، التجارية والتكنولوجية. وىذا يسهم يف تفاقم الضغط على ميزان اؼبدفوعات.
لوطنية إذل اػبارج يف معظم البلدان النامية دبليارات الدوالرات انتشار ظاىرة هتريب األموال اباإلضافة إذل 

خالل عقد السبعينيات وبداية الثمانينات، أي مع مبو الطلب على الديون اػبارجية ؽبذه البلدان، ففي الوقت 
الذي واجهت فيو ىذه الدول صعوبات يف خدمة دينها اػبارجي، تبُت بوضوح أن جزءا ىاما من قروضها قد مت 

ريبها إذل اػبارج، يف الوقت الذي كانت فيو بأشد اغباجة إليو ،وتعود أسباب ىذا التهريب إذل عوامل ـبتلفة هت
أنبها: الفساد اإلداري، الرشوة، والتسيب، وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي الذي يشجع أصحاب 

حال تعرضهم ألي انقالب أو تغيَت نظام  االمتيازات والسلطة على هتريب األموال إذل اػبارج لضمان مستقبلهم يف
اغبكم. ويساعدىم يف ربقيق ىدفهم، ضغط أجهزة الدولة ومؤسساهتا اؼبختلفة، واستغالل ىذه الطبقة لنفوذىا 
وسلطتها يف ربقيق ما تصبو إليو. والشيء اؼبؤسف هبذا الصدد أن اقتصاديات البلدان اؼبدينة اليت ىربت منها ىذه 

ط من عوائدىا، وإمبا القسم الكبَت من تلك األموال اؼبهربة واليت أودعت يف اؼبصاريف األجنبية األموال ال ربرم فق
 يف اػبارج أعيد تدويرىا إذل البالد اليت خرجت منها من جديد على شكل قروض.

                                                           

، أطروحة دكتوراه ،التنمية االقتصادية يف الدول العربية حالة بعض الدول اؼبدينة،إشكالية الديون اػبارجية وآثارىا على فضيلة جنوحات1
 .32ص  ،7005-7002الســـنة اعبامعية  ،جامعة اعبزائر 

 .252ص، مرجع سابق ،عبد الوىاب رميدي2
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 التضخم احمللي يعترب أيضا سبب من أسباب تزايد الديون اػبارجية يف البلدان النامية، الذي يؤثر سلبا يف
ميزان اؼبدفوعات ألنو يؤدي إذل ارتفاع أسعار اؼبستوردات، ومقابل ذلك تنخفض أسعار الصادرات احمللية إذل 
اػبارج. وىذا ما كان دائما ينعكس سلبا على اؼبوازين التجارية. ومن جهة أخرى يسبب التضخم يف تدىور أسعار 

ارج، ويعمل أيضا على عرقلة انسياب االستثمارات صرف العملة احمللية، ويقود إذل ىروب رؤوس األموال إذل اػب
وتضطر الدول لالستدانة اػبارجية، لتمويل  ،األجنبية اػباصة. وكل ىذا يقود إذل آثار سلبية على ميزان اؼبدفوعات

 العجز اؼبتزايد يف اغبساب اعباري.
بلدان النامية. ولكن يف الوقت إذا فالتضخم يعمل على زيادة الديون اػبارجية لتلبية اغباجات اؼبتزايدة يف ال

ىناك عالقة جدلية بُت اؼبديونية ، خيث نفسو تؤثر زيادة الديون اػبارجية بدورىا يف التضخم يف ىذه البلدان
 وأعبائها وبُت التضخم وتفاقم مشكلتو؛ واليت تظهر على الشكل التارل:

قد األجنيب اؼبخصصة لدفع أعباء ىذه إن زيادة حجم اؼبديونية وتفاقم أعباء خدمتها، يعٍت زيادة حصة الن -
الديون، وىذا يعٍت إضعاف قدرة البلد اؼبدين على االستَتاد، فتنخفض كمية الواردات، وترتفع أسعارىا 

 نتيجة الضغوط التضخمية عليها.
إن زيادة اغباجة للنقد األجنيب بدفع أعباء الديون يدفع اغبكومة إذل زيادة الصادرات احمللية، وىذا يسبب  -

ضغوطا تضخمية على األسعار الداخلية، وذلك نتيجة عدم مرونة اعبهاز اإلنتاجي يف البلدان لنامية على 
 اعتبار أن معظمها ىي ذات طابع زراعي، وزبتص أساسا يف إنتاج اؼبوارد اػبام واألولية.

وىذا ما يولد إن ارتفاع أعباء الديون يعٍت ارتفاع كلف اؼبشروعات اؼبمولة بواسطة القروض اػبارجية،  -
 ضغوطا تضخمية تؤدي إذل حصول ارتفاع يف أسعار السلع اؼبصنعة، أي التضخم بالتكاليف.

إن تفاقم أعباء الديون سوف يعمل على زيادة الضغوط على سعر صرف العملة الصعبة احمللية متسبب يف  -
دمات. وبالتارل زبفيض قيمتها، وىذا ما ينعكس يف حصول ارتفاع يف أسعار الواردات من السلع واػب

تزداد تكاليف اإلنتاج، وينتج عنها ضغوط تضخمية، تنعكس يف حصول زيادة يف أسعار السلع اؼبستوردة 
واؼبصنعة. إذا فالتضخم ظاىرة خطَتة هتدد استقرار وكيان اقتصاديات البلدان النامية. إذ أنو يضعف 

سعار الصرف، فبا ينعكس سلبا على القدرة التنافسية للبلد على التصدير، ويسهم كذلك يف تدىور أ
ميزان اؼبدفوعات. وذلك ألن التضخم سيقود إذل مزيد من العجز يف اؼبيزان التجاري وإذل ىروب رؤوس 
األموال إذل اػبارج، وىذا يسبب عجزا يف ميزان حركة رؤوس األموال. وبذلك تزداد اغباجة باستمرار إذل 

 .1االقًتاض من العادل اػبارجي
                                                           

 .32ص  ،مرجع سابق ،فضيلة جنوحات -1

 



 يل الدولي والتنمية في الدول الناميةالفصل الثالث                                                          التمو

 

 

210 

 ى ارتفاع نصيب الديون اػبارجية للدول النامية عدة آثار نذكر منها:وقد قبم عل
إن قدرة العديد من الدول النامية على سبويل وارداهتا ذاتيا أصبحت صعبة للغاية بفعل البفاض قيمة  -

 تلتهم جزءا كبَتا من نسبة الصادرات. )األقساط + الفوائد  (صادراهتا، ذلك أن أعباء خدمة الديون 
استنزاف القسم األكرب من االحتياطات من الذىب والعمالت األجنبية وذلك لتمويل الواردات من السلع  -  

 الغذائية والوسيطة.
بسبب استفحال النقص يف العمالت األجنبية عمدت العديد من الدول إذل التقليص من وارداهتا وىذا ما  -  

 وتزايد معدالت البطالة. خلق أزمات جديدة سبثلت يف البفاض مستوى اؼبعيشة
 .1اهنيار الثقة الدولية ببعض الدول اؼبدينة واليت تعثرت يف سداد ديوهنا -  

 ويبكن إضافة بعض العوائق اليت أدت إذل قصور جهود التنمية يف الدول النامية واليت تتمثل يف:
 ضيق األسواق احمللية للدول النامية. -
 وـبتلف األمراض.النمو الديبغرايف وانتشار الفقر  -
 ؿبدودية التعليم والتدريب ونقص اؼبهارات الفنية واإلدارية. -
 .)…الطرقات، السدود، الطاقة (نقص اؽبياكل األساسية لإلنتاج  -

كما يبكن أيضا حصر أىم أسباب فشل عمليات أو جهود التنمية اليت جرت يف الدول النامية فمنها ما 
 :ىو داخلي ومنها ما ىو خارجي وتتمثل يف

اعتمد اؼبخططون وصناع السياسة االقتصادية يف الدول النامية على مباذج اقتصادية للتنمية وضعها الفكر  -
االقتصادي يف الدول الصناعية اؼبتقدمة، دون مراعاة ـبتلف الظروف االقتصادية  واالجتماعية والسياسية السائدة 

رفع معدل زيادة الدخل الوطٍت، زيادة معدل  (مية يف دوؽبم، كما اعتمدت ىذه السياسات على اؼبتغَتات الك
 دون أن تتطرق إذل عمق األزمة اليت تعاين منها. )…التوظيف

اعتماد خطط التنمية اليت اعتمدهتا الدول النامية على اإلنتاج من أجل رفع مستوى رفاىية اجملتمع االجتماعية،  -
 يهية اليت ال تساعد      على حل اؼبشكلة جذريا.من ىنا اإلنتاج القائم على السلع االستهالكية والًتف

غياب الرؤية بعيدة اؼبدى عن أنظار واضعي السياسات االقتصادية لذلك كانت اػبطط توضع لفًتات زمنية  -
 ؿبددة، دون التفكَت يف االقتصاد الوطٍت.

 

                                                           

دراسة ذبارب  -التكتالت االقتصادية االقليمية يف عصر العوؼبة و تفعيل التكامل االقتصادي يف الدول الناميـة  ،عبد الوىاب رميدي -1
 .252ص، 7005/7002، دكتــوراه، جامـعة اعبــزائر، اطروحــة -ـبتلفة 
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 خالصة:
البطالة والبفاض اإلنتاجية ،وتزايد النمو ان اؼبشاكل اليت تعاين منها معظم الدول النامية من تفشي ظاىرة الفقر و 

ول السكاين و االعتماد اؼبكثف على الصادرات اؼبنتجات األولية ودرجة نفوذ و السيطرة الدولية من جانب الد
 دول النامية .القتصاديات اؼبتقدمة كلها مظاىر مشًتكة ال

ولكي يتحقق النجاح ؽبذه الدول لتنمية االقتصادية االجتماعية هبب عليها إعادة صياغة ووضع اسًتاتيجيات 
اؼبناسبة واؼبالئمة داخل دول العادل الثالث و أن تستخدم اؼبوارد اؼبالية استخداما عقالنيا ليقوم التمويل الدورل 

يام بسدىا ألن اؼبيزان التجاري يف ىذه الدول ما زال بالدور اؼبنوط بو. و الذي من الصعب على ىذه الدول الق
الواردات ( ىي بالسالب دائما، و من مث فال ؾبال  –يعاين من عجز دائم . ففجوة التجارة اػبارجية ) الصادرات 

للبحث عن فائض من حصيلة الصادرات يسد فجوة اؼبوارد احمللية بل ومن اؼبشكوك فيو أيضا إمكان التضييق من 
فعلى مة واحمللية واإلصدار اعبديد، فجوةعن طريق وسائل التمويل احمللية األخرى كالضرائب والقروض العاىذه ال

 االقتصاد الدورل اغبارل أن يستجيب ؼبتطلبات التنمية االقتصادية يف الدول النامية . 
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 :تمهيد 
سياسة اإلصبلح االقتصادي إذل إزالة اإلختبلالت الداخلية و اخلارجية على مستوى االقتصاد الكلي، هتدف        

.و ىو ما قادىا إذل وضع حيز  ، مع إنشاء العناصر ادلشكلة القتصاد السوقاليت حلقت باقتصاديات الدول النامية
"صندوق النقد الدورل و البنك التنفيذ ىذه السياسات سواء دببادرة ذاتية أو ربت شرطية مؤسسات التمويل الدورل

ولتزايد عدد الدول اليت تبنتها كلياًأو جزئيًا والعدد ادلتزايد من الدول النامية اليت تتجو إذل تبٍت ىذه  العادلي".
ًتشاد هبا لتصميم برامج إصبلح اقتصادي زللية باإلضافة إذل انعكاساهتا على الوضعاالقتصادي السياسات أواالس

واالجتماعي والسياسي للدول اليت تطبقها، وقد ارتبطت نشأهتا ببداية تشكؤلزمة ادلديونية اخلارجية اليت تعرضت ذلا 
إذل الدرجة اليت ىددت فيها نظام اإلقراض الدورل الدول النامية يف الثمانينيات من القرنالعشرين، واليت كانت شديدة 

برمتو،حيث أعلنت العديد من الدول ادلقًتضة يف أمَتكا البلتينية وأفريقيا وأسيا عجزىا عنتسديد ديوهنا ورافق ذلك 
 تدىور يف ميزان مدفوعات ىذه الدول ويف قيمة عمبلهتا احملليةوتقويض لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
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 المبحث األول : سياسات اإلصالح االقتصادي مفهومها ،أنواعها :
تعترب برامج اإلصبلحاالقتصادي اليت تبناىا كل من صندوق النقد الدورل والبنك الدورل من أكثر القضاياإثارة 

االقتصاديةالدولية وىي صندوق النقد للجدل يف الوقت الراىن، وذلك من خبلل تبنيها من قبل أكرب ادلنظمات 
اخلارجية بالنسبة للعديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا  الدورل والبنك الدورل، وقد ترافق ذلك مع أزمة ادلديونية

 .الشمالية
)سياسات جانب  وبرارلو واألىداف ادلعلنة وادلخفية لسياساتو هبذه الربامج إذل التعريف سنعمد يف ىذا ادلبحث

 .واآلثار ادلًتتبة عنها ب وسياسات جانب العرض(الطل
 المطلب األول : مفهوم سياسة اإلصالح االقتصادي وأىدافو:

 مفهوم سياسة اإلصالح االقتصاديالفرع األول :  
 وفقًا لصندوق النقد الدورل والبنك الدورل بأهنا حزمة منالسياسات االقتصاديبرامج التكييف  ميكن تعريف

واإلجراءات ادلشروطة من قبل منظميت بريتون وودز )صندوق النقد الدوليوالبنك الدورل( وادلدعومة من قبل الدول 
ادلتقدمة واليت هتدف إليصال االقتصاد إلىحالة من االستقرار دبعاجلة االختبلالت االقتصادية وادلالية والنقدية وربقيق 

 .1لى بنية االقتصادالوطٍتظلواقتصادي مستمر من خبلل إجراء تعديبلت ع
هتدف سياسة اإلصبلح االقتصادي إذل إزالة اإلختبلالت الداخلية و اخلارجية على مستوى االقتصاد 

و ىو ما قادىا إذل وضع حيز التنفيذ ىذه السياسات سواء دببادرة ، الكلي، اليت حلقت باقتصاديات الدول النامية
 . 2الدورلذاتية أو ربت شرطية مؤسسات التمويل 

بإضافة كلمة ادلشروطة كون ادلساعدات اليت يتمتقدميها مشروطة بتحقق عدد من الشروط وعلى سبيل ادلثال فلكي 
ربصل الدولة على مساعدةمن صندوق النقد الدورل غلب عليها ربقيق مجلة من ادلطالب والشروط ادلبدئية قبل 

يتضمن خطاب النوايا تشخيص ووصفمفصل دلشاكل  أنتخطو اخلطوة األوذل، وىي كتابة خطاب النوايا، كما
الدولة االقتصادية واألىداف اليت يرمي برنامج التكييف االقتصاديتحقيقها والفًتات الزمنية البلزمة لتحقيق ىذه 
األىداف، وعادة ما يتم التفاوض حوذلذه األمور بُت الدولة طالبة ادلساعدة وصندوق النقد الدورل كما أن اإلفراج 

شرائح االئتمانية التاليةمن خبلاللتسهيبلت اليت يقدمها الصندوقلربارلالتكييف االقتصادي يشًتط قبلو إجراء عنال

                                                           

للدراسات  رللة جامعة تشرين ،النامية للمنظمات الدولية وآثارىا على الدول برامج التكييف االقتصادي وفقاً  ،يوسف عبد العزيز زلمود -1
 .(2)  2005 ( العدد27اجمللد )والبحوث العلمية _ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية 

لسنة ا، جامعة اجلزائر، ز أىداف السياسة، أطروحة دكتوراهاالنتقال من اخلطة إذل السوق و مدى إصلا القتصاد اجلزائري،اعبد اهلل بلوناس - 2
 .137ص  ،2005 -2004اجلامعية 
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عملية تقييم ومراجعة للربنامج ومدى التقييد فيهواألىداف اليت حققها، وإذا دل يتم ربقيق معايَت أداء مناسبة أثناء 
  .دولةتنفيذ الربنارليتم إيقاف صرف الشرائح التالية لل

 :دوافع و أىداف برامج اإلصالح االقتصادي -أوال 
 الدوافع: -1

زبتلف دوافع الدول النامية احلقيقيةلتبٍت برامج اإلصبلحات لتحسُت الواقعاالقتصادي للدولة وميكن إغلاز 
 :إذل عوامل  داخلية وأخرى خارجية أعلالدوافع  لتبٍت برامج اإلصبلح

 :العوامل الداخلية وأىمها -
 الفساد و البَتوقراطية و الواقع االقتصادي ادلًتدي دبا يهدد االستقرار االقتصادي، السياسي و االجتماعي؛ - 
 ذباوز اإلنفاق احلكوميلبعض الدول النامية اخلطوط احلمراء و التسبب بتدمَت قدرة رأس ادلال الوطٍت علىالتجدد - 
 ؛و عدم قدرهتا على تأمُت ادلوارد مناخلارج يف ضوء أزمة ادلديونية –اعتبلك و تأكل رأس ادلال الوطٍت  –
الرغبة يف ربسُت مؤشرات و مستويات الرفاىاإلنساين و األداء االقتصادي ألجهزة الدولة يف بعض النظم الوطنية  -

 .1يف الدواللنامية
 و أعلها العوامل الخارجية: -

روط التبادل التجاري الدورل لغَت صاحل الدول النامية خاصة يف ظل تزايد حدة السياسات تدىور ش -
اإلنكماشية، وإجراءات احلماية اجلمركية اليت إنتهجتها الدول ادلتقدمة يف مواجهة زيادة صادرات الدول 

 النامية.
فائدة احلقيقية ادلستحقة على ديون إرتفاع اسعار الفائدة العادلية، إذ قدر إرتفاع متوسط معدالت ظلو أسعار ال -

 % يف فًتة الثمانينات.75الدول النامية بنسبة 
إطلفاض برامج ادلساعدات التنموية ادلقدمة للدول النامية وتزامن ذلك بتفاقم أزمة ادلديونية اخلارجية مع بداية  -

ادلديونية جملموع   إنعكست على تدىور مؤشرات الديون اخلارجية للبلدان النامية. حيث بلغت 1982عام 
 2300مث قدرت ب: 1995مليار دوالر سنة  1667مث  1988مليار دوالر سنة  1334البلدان النامية 

 *. 1997مليار دوالر سنة 
 

                                                           

 .، مرجع سابقديوسف عبد العزيز زلمو  -1
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إنتشار ظاىرة تدفق رأس ادلال الوطٍت إذل خارج، فعلى سبيل ادلثال قدر حجم ىذه األموال يف بعض دول  -
إذل  1980مليار دوالر )األرجنتُت( خبلل الفًتة  16.51مليار دوالر و  30.53أمريكا البلتينية حبوارل 

19841. 
ونتيجة ذلذه الوضعية ادلًتدية ألغلب اقتصاديات البلدان النامية كان لزاما عليها االلتجاء إذل صندوق  النقد الدورل 

ى حدة اإلختبلالت وربقيق والبنك الدورل للقيام بربنامج التثبيت والتكييف اذليكلي، وىذا هبدف القضاء عل
 االستقرار االقتصادي. 

 :الفرع الثاني:  أىداف برامج اإلصالحاالقتصادي
 : " أوال : تحقيق النمواالقتصادي " استعادة النمو االقتصادي

كطريق الستعادة النمو   طرحت ادلنظمات الدولية ومن خلفها الدول ادلتطورة برامج وسياسات التكييفاالقتصادي 
االقتصادي واتبعت العديد من الدول النامية ىذىالربامج مدفوعًة باحلاجة إذل مصادر التمويل اليت يوفرىا وبالدعم 

برامج ادلساعدات الفنية " ادلرافقة، حيث أرجعت ادلؤسسات الدولية تدىور النمواالقتصادي يف  " الفٍت من خبلل
العوامل أعلها: ادلستويات ادلرتفعةلبلستهبلك احلكومي وتقييد حرية التجارة وأسعار الدول النامية إذل مجلة من 

وذلك من خبلل عدد من اآلليات .الصرف ادلبالغ هبا... اخل ورأت أظلعاجلتها ستقود إذل استعادة النمواالقتصادي
 .اب رؤوس األموال األجنبيةتتمثل يف تشجيع االستثمار فيادلشاريع اإلنتاجية وزيادة ادلدخرات الوطنية، واجتذ

 ثانيا: الوصول إلى توازن ميزانالمدفوعات: 
طرحت مؤسسات بريتون وودز مجلة من الشروط على الدواللنامية تتضمن سياسات وإجراءات هتدف لتخفيض 
عجز ميزان ادلدفوعات من قبيل سياساتتخفيض سعر الصرف وإزالة القيود اليت تعرقل حرية التجارة اخلارجية 

 .فيض اإلنفاقالعام... اخلوزب
واضطرت الدول النامية لقبول ىذه الشروط ربت ضغط حاجتها إذل التمويلوقوة النفوذ ادلارل واالقتصادي لصندوق 

 .النقد الدورل والبنكالدورل
 :تحسين كفاءة استخدام الموارداالقتصادية :ثالثا

بالنسبة للدول النامية ومع الًتاجع الكبَتلتدفقات االستثمارات األجنبية إليها، أصبح من  أمام ندرة مصادرالتمويل
ادلطلوب ربقيقاالستخدام األمثل ذلذه ادلوارد ادلتاحة أمام ضغط عاملُت ىامُت علا: األول داخليويتمثل يف ضمان 

                                                           

انعكاسات  ،2003أفريل  22/23ادللتقى الوطٍت األول حول "ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية و ربديات ادلناخ االقتصادي اجلديد"  - 1
 .190،ص  اإلصبلحات االقتصادية على االقتصاد اجلزائري
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ان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماهتا استمرار استقرار الدولة االقتصادي والسياسي، والثاين خارجي يتمثل فيضم
 .خاصة بالنسبة للبنوك األجنبيةالدائنة

 :رابعا: إنقاذ البنوك الدائنة للدواللنامية
لقدغالت الدول النامية يف اعتمادىا على القروض اخلارجية للتمويل مدفوعًة بفجوتُت علافجوة التمويل احمللي 

خلارجية )عجز يف النقداألجنيب(، حىت وصلت إذل الدرجة اليت أعلنت فيها )عجز ادلدخرات احمللية( وفجوة التجارة ا
العديد من دول العادل النامية عجزىاعن تسديد أقساط خدمة الدين، لتطرح عدم مقدرهتا على تسديد أصول 

دز للتدخل لضمان الدين والفوائدللبنوك األجنبية الدائنة، شلّا ىدد ادلركز ادلارل ذلذه البنوك ،فدفع مؤسسيت بريتونوو 
 .1تلك الدول اليت تبنت سياسات التكيف اذليكليحصول البنوك على أمواذلا، من 

 خامسا: فتح أسواق البلدان النامية أمام منتجات الدول المتطورة
اإلنتاج  لقد وصلت الرأمساليةالعادلية إذل مرحلة من التطور يف الثمانينيات من القرن العشرين قادرة فيها علىزيادة

وتنويعو إذل درجة كبَتة جداً لكن برزت مشكلة عدم القدرة على تصريفهذا اإلنتاج ادلتزايد، وذلك بسبب زلدودية 
السوق الداخلية للدول ادلتطورة الناذبة عنمحدودية عدد السكان )يعيش يف الدول ادلتقدمة حوارل مليار نسمة 

دودية الطلب على منتجاهتا يف الدول النامية، شلا أدى لربوز أزمات وزل (مقابل مخسة ملياراتتعيش يف الدول النامية
فيض اإلنتاجالدورية يف تلك ادلرحلة وتفاقم انعكاساهتا على الدول ادلتطورة يف حال عدم حلها، فتمأخذ ىذه 

الدول  ادلسألة باالعتبار عند تصميم برامج التكييف اذليكلي اليت تؤدي عن طريق بعضسياساهتا، مثل فتح أسواق
النامية وحرية التجارة وتضييق دور الدولة يف احلياةاالقتصادية ... اخل إذل ضمان استمرار ظلط التقسيم الدورل للعمل 
والذي يرسخ الدواللنامية كمنتج للمواد األولية والدول ادلتطورة كمنتج للسلع الصناعية، وذلك لضماناستمرار 

طريق فتح منافذ تصريف ذلا يف الدواللنامية والتوسع يف ادلنافذ ادلفتوحة سابقا التقدم الرأمسارل يف الدول ادلتطورة عن 
 .لنصل إذل ظلط رأمسارل يعمل على إعادةاإلنتاج على ادلستوى العادلي

 المطلب الثاني :برامج اإلصالح االقتصادي
 الفرع األول: " سياسة االستقرار أو التثبيت": تصحيح مؤقت 

الًتتيبات التصحيحية الواجب إدخاذلا على االقتصاديات اليت تعاين أزمات ىيكلية حادة  ىي مجلة من اإلجراءات و
هبدف إعادة التوازن لبلقتصاد الكلي يف ادلدة القصَتة عادة ما تكون سنة أو سنتُت  2داخلية وخارجية على حد سواء

                                                           

 مرجع سابق. ،يوسف عبد العزيز زلمود -1

، العدد احلادي  تصدر عن مركز البصَتة للبحوث واالستشارات و اخلدمات التعليميةعبد الرمحن تومي ، دراسات اقتصادية ، رللة دورية  -2
 39ص، اجلزائر .دار اخللدونية للنشر والتوزيع، 2008أوت  –عشر 
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ية اليت تقوم بسحب من الشرائح ىذه السياسات تكون يف شكل اتفاقية بُت صندوق النقد الدورل واحلكومة ادلعن
العليا يف الصندوق ،فالسياسات سبثل مشروطية الصندوق اليت تتم االتفاق عليها يف خطاب النوايا ادلربمج مع احلكومة 

 . 1ادلعنية
ويف ىذا الصدد فان نظام مشروطية اخلاص بصندوق النقد الدورل قد ألزم البلدان النامية ادلستفيدة من برارلو لتنفيذ 
حزمة من السياسات بغية إحداث توازن بُت العرض الكلي والطلب الكلي وإدارة جانب الطلب من خبلل إتباع 

 سياسة مالية ونقدية صارمة تساىم يف معاجلة االختبلالت يف ادلوازنة العامة وميزان ادلدفوعات على النحو التارل :
 أشهر؛ ربديد صايف اقًتاض خزينة الدولة بسقف زمٍت كل أربعة  –أ 

 ربديد سقف التوسع االئتماين احمللي على أساس ربع سنوي؛  -ب
 .2ربديد حجم االقًتاض اخلارجي على أساس سنوي  -ج

وعندما تقوم الدول بإتباع برامج االستقرار االقتصادي فإهنا تقوم بذلك بدعم من صندوق النقد الدورل , والذي 
يكلية شلا يسمح بتخفيض نسبة العجز يف ادليزانية العامة للدولة يعمل من أجل اإلسهام يف ربسُت االختبلالت اذل

بالنسبة إذل الناتج الداخلي االمجارل , والتوصل إذل أسعار واقعية للعملة الوطنية , وللفائدة على الودائع ادلصرفية , ودبا 
 يؤدي إذل استقرار يف أسعار السلع واخلدمات للتحكم يف معدل التضخم . 

مقابل ذلك من الصندوق على ربويبلت بالنقد األجنيب يف شكل شرائح يتم ربويلها كلما مت التأكد وربصل الدولة 
من مصداقية الدولة يف إتباع برنامج االصبلح . ويعترب إتفاق الدولة مع الصندوق دبثابة إعًتاف من قبل اجلهات 

يساعدىا يف التعامل الدورل مع االطراف الدولية بإن الدولة تسَت يف سياستها االقتصادية على ضلو سليم , شلا 
 .3األخرى

،وذلك من خبلل سياسة االستقراراالقتصادي هتدف اذل استقرار الطلب الكلي يف األجل القصَتوبذلك يتضح أن 
إتباع سياسة مالية ونقدية صارمة. و يرى خرباء السوق ان اشكالية االقتصاديات النامية تنبع من وجود افراط يف 

ي مصدره االساسي سياسات مالية ونقدية غَت حكيمة تنعكس سلبا على شكل اختبلالت داخلية الطلب الكل
 .4وخارجية يف النشاط االقتصادي

                                                           

 40ص مرجع سابق، مدين بن شهرة، - 1

رامج التكييف اذليكلي يف أقطار عربية امحد طحيطر سلمان مبارك ادلشاقبة، دور الدولة والقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي يف ضوء ب -2
 .19ص ، 2000، ، جامعة ادلوصل،فلسفة سلتارة،  رسالة دكتوراه

 جامعــة اجلزائـر، ،أطروحة دكتوراه دولة ،بطاىـر علي، اصبلحات النظام ادلصريف اجلزائري و اثارىا على تعبئة ادلدخرات و سبويل التنمية - 3
 100ص ،2006 -2005

ر -4 ط طحي محد  رجع ا دل ا س  ف ن  ، ة ب ق ا ش دل ا رك  ا ب م ن  ا م  19ص ، سل
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 برنامج االستقرار االقتصادي. أسفلو يعطي فكرة تلخيصية عن و ادلخطط البياين

 قتصادياألىداف و األغراض الوسيطة و السياسات يف برنامج االستقرار اال: 11الشكل رقم 

 السياسات               األغراض الوسيطة                                اذلدف

 

 

 

 

، اف السياسة، أطروحة دكتوراه دولةاالنتقال من اخلطة إذل السوق و مدى إصلاز أىد القتصاد اجلزائري،اعبد اهلل بلوناسالمصدر:
 .2005 -2004لسنة اجلامعية اجامعة اجلزائر، 

 الفرع الثاني :التصحيح ) التعديل أو التكيف ( الهيكلي: 

التكييف اذليكلي يذىب إذل أبعد من ربقيق االستقرار االقتصادي , إذ يستهدف ربويل االقتصاد الوطٍت 
من توازن إذل آخر أكثر تشجيعا على اإلنطبلق . وميكن تعريفو بانو عملية منظمة لتغيَت يف البنيان االقتصادي 

ض مواصلة النمويف األجل الطويل مثل: االضلراف اليت تعًت 1واالجتماعي هبدف ازالة االختبلالت الداخلية واخلارجية
الرقابة و القيود السعرية، الرسوم اجلمركية ادلرتفعة، القيود ، (يف تقييمها يف حوافز اإلنتاج ) أسعار صرف مبالغ

و من ىنا فإن  .التختبل، و تتوذل سياسات جانب العرض القضاء على ىذه اإلةادلفروضة على التجارة الدولي
ت نياالتصحيح اذليكلي يف الدول النامية يعرف بأنو التصحيح ادلستمر دليزان ادلدفوعات بواسطة تعديل الب

االقتصادية دبا يسمح بالتقييد ادلستمر للعجز  البنيات أي أن التصحيح اذليكلي ىو تعديل ،االقتصادية ) اإلنتاج(
افق مع جلوء معقول لرؤوس األموال اخلارجية بدون زبفيض معدل النمو يف ميزان ادلدفوعات اجلارية إذل مستوى يتو 

االقتصادي، و يتحدد اللجوء ادلعقول )غَت ادلفرط( لرؤوس األموال اخلارجية بادلستوى الذي ميكن عنده احلفاظ 
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 السياسة المالية -

 السياسة النقدية  -

 سياسة سعر الصرف -

العامة لمدولة  تقميص عجز الميزانية-  

تحسين وضع ميزان المدفوعات-  

تقلٌص التضخم -  

 

إعادةالتوازنات الكمية 
 لالقتصاد
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 لد ادلدينبعُت االعتبار العرض الدورل من رؤوس األموال و قدرة الب اعلى ضمان خدمة ادلديونية باستمرار، أخذ
 .على التسديد

أما ادلبلمح العامة لتلك الربامج ،فهي تشمل عدة عناصر تشكل حزمة متكاملة للتغَتات اذليكلية ادلطلوبة،فهي 
 تشمل كافة رلاالت السياسة االقتصادية الداخلية منها واخلارجية .

 أوال :برامج التكييف الهيكلي المدعم من قبل صندوق النقد الدولي : 

امج وسياسات تدابَت و إجراءات اليت هتدف إذل إعادة توازن ميزان ادلدفوعات،حيث يقوم الصندوق ىي الرب 
 بتمويل الدول ادلدينة اليت تطلب مساعدتو بوضع سياسات تصحيحية القتصادياهتا ويتبعو تدخل البنك الدورل،

ح الذي يقًتحو إلعادة توازنو لكن برنامج التصحي ،سائل ميزان ادلدفوعاتصحيح أن الصندوق ال يهتم إال دب
ربر تدخل ييتطلب أحيانا ) حالة التصحيح اذليكلي( إلعادة النظر يف اذلياكل االقتصادية الداخلية، األمر الذي 

 وادلخطط التارل يبُت اىم برامج التكييف اذليكلي ادلدعمة من قبل الصندوق :، البنك العادلي
 ىيكل برامج التكييف اذليكلي ادلدعم من قبل صندوق النقد الدورل(:12شكل )

 
 

 
 
 
 
 
 

 39عبد الرمحن تومي، مرجع سابق ،ص المصدر :
 إن ىذا ادلخطط يبُت إن التكييف اذليكلي ميكن إدراجو ضمن أربعة رلاالت اقتصادية رئيسية:

الذي يشمل رلموعة من اإلجراءات اليت من شاهنا أن ربقق توزيعا وزبصيصا امثل للموارد،من الهيكلي:اإلصالح 
 أعلها:

دارة المديونية  اإلصالح الهيكمي السياسة المالية السياسة النقدية السياسة التجارية وا 

تشجيع 
االستثمار 
 األجنبي

إلغاء 
الدعم 
 السمعي

زيادة 
اإليرادات 
 العامة

رفع 
سعر 
 الفائدة

تخفيض 
سقوف 
 االئتمانية

تحرير 
التجارة 
 الخارجية

إدارة 
أزمة 
 الدين

 الخوصصة

المٌزانٌةالحد من عجز  تطبيق حقيقة السعر قٌمة العملة تخفيض   



 الفصل الرابع                                      سياسات اإلصالح االقتصادي والحلىل المقترحة لتفعيلها

 

 

220 

ترشيد نطاق القطاع العام وربجيمو وعدم تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية وإعطاء  الفرصة للقطاع اخلاص مكان  -
حصر دور االستثمار العام فقط يف مشروعات البنية القطاع العام وخباصة يف ادلشروعات الصناعات التحويلية وين

 . 1األساسية وذلك لكفاءة القطاع اخلاص من وجهة نظر الصندوق
اخلوصصة:إن التشوىات اذليكلية للدول النامية مرده لؤلداء االقتصادي السيئ للمؤسسات االقتصادية للقطاع العام   -

مل خسائر مؤسسات القطاع العام للدعم ادلتواصل ذلا ،وصلد أن حيث أن ميزانية الدولة تتحمل أعباء ثقيلة نتيجة رب
برنامج اإلصبلح االقتصادي للخوصصة تطورت من التخلص من االحتكار احلكومي يف إدارة ادلشروعات العامة إذل 
تأجَت ىذه ادلشروعات مث التخلص منها جزئيا آو كليا ومن ىنا يوصي الصندوق بتصفية ىذه الوحدات او بيعها 

قطاع اخلاص آو العمل على إدارهتا على أسس اقتصادية أو ذبارية .وتسَت اقتصاديا الصندوق من وضع برنامج ذي لل
آليات خاصة يبدأ دبسح كامل دلشروعات القطاع العام ومشكبلتو مث ربديد مراد خوصصتو ووضع أسس تقييم 

 امج مع إتباع قواعد بسيطة وشفافة للبيع .األصول ووضع جدول زمٍت للبيع وإنشاء جهاز خاص يتوذل تنفيذ ىذه الرب 
تشجيع االستثمار اخلاص األجنيب: يوصي الصندوق الدولة بان هتيئ الظروف ادلبلئمة الداعمة لنشاط االستثمار  -

 األجنيب وعليو إتباع اإلجراءات التالية:
 *إعفاء الرأس ادلال األجنيب من كل الضرائب والرسوم إما كليا أو جزئيا؛

 مانات تشجيع االستثمار ذلذه األموال ؛*تقدمي ض
*عدم تقييد االستثمارات االجتماعية يف رلاالت معينة وإعطائها الفرصة يف الولوج يف مجيع األنشطة االقتصادية  

 كاالستثمار يف القطاع العام؛
 *إعطاء ديناميكية جديدة حلرية رؤوس األموال منها ربويل األرباح إذل اخلارج؛

 يف اجملال التشريعي دبا يضمن تطبيق قواعد واليات اقتصاد السوق.*إجراء تعديبلت 
فهذه اإلجراءات ذبعل تدفق االستثمار األجنيب يوفر عمبلت أجنبية وتكنولوجيا متقدمة وخربات إدارية وعلمية 

 تضاف إذل االقتصاد الوطٍت.
عجز ميزانية العامة للدول،سعيا منو إن أىم توصيات الصندوق يف ىذا الشأن  تكمن يف احلد من  السياسة المالية:

لتحقيق وضع قابل لنمو ميزان ادلدفوعات ،الن عجز ىذا األخَت يؤدي اذل ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع 
حجم النفقات العامة عن اإليرادات العامة فيسبب العجز يف ميزانية الدولة،فيمول بزيادة عرض النقود ،وعليو يوصي 

ا العجز والقضاء عليو من خبلل زبفيض مستويات النفقات العامة وربسُت النظام الضرييب الصندوق لتخفيف من ىذ
) من خبلل تبسيط  اإلجراءات وزيادة شفافيتها ،ربسُت التحصيل ،توسيع الوعاء الضرييب ،زيادة العدالة الضريبية( 
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،وإزالة الدعم السلعي،احلد من ورفع أسعار ادلنتجات واخلدمات العامة حىت تصل إذل مستوى األسعار العادلية 
االستثمارات العمومية وتقليصها لفتح اجملال أمام االستثمارات اخلاصة،التطهَت الكلي لبلقتصاد الوطٍت من ادلؤسسات 

 .1العمومية احملققة للخسارة أو احملققة للخسارة أو احملققة للخسارة أو احملققة لعائدات ضئيلة ...اخل
ثل أىم اإلجراءات ادلقًتحة من قبل الصندوق يف إصبلح اجلهاز ادلصريف من خبلل ربرير وتتم السياسة النقدية :

أسعار الفائدة ،تطوير أدوات مالية جديدة ،التحول باذباه  االعتماد على الوسائل غَت مباشرة يف إدارة السياسة 
 حكم يف اإلصدار النقدي وترشيده..باإلضافة إذل ربديد سقوف االئتمانية اخلاصة باالئتمان احمللي ،الت2النقدية 

وتتمثل يف مجيع اإلجراءات اليت من شاهنا تشجيع الصادرات والتقليل  إصالح السياسة التجارية وإدارة المديونية :
 من الواردات ومن مث تؤمن ادلزيد من األرصدة األجنبية دلواجهة خدمات ادلديونية .أعلها :

 لكمية على االستَتاد وتبسيط اإلجراءات وزبفيف احلدود العليا للجمارك؛إصبلح النظام التجاري بإزالة القيود ا -
خفض قيمة العملة احمللية للوصول هبا إذل قيمتها احلقيقية كما ىو سائد يف السوق ،وكل ذلك باذباه سعر الصرف  -

 العائم عن طريق إلغاء الرقابة على الصرف األجنيب؛
 .3ادلوارد ادليسرة  ربسُت شروط االقًتاض اخلارجي وتسهيل تدفق -

وهتدف برامج التكييف اذليكلي اليت يعقدىا الصندوق مع الدول النامية ذات ادلديونية الثقيلة، وذلك كشرط      
إلعادة جدولة ديوهنا اخلارجية إذل ربقيق ادلستوى الذي ميكن عنده تغطية العجز يف احلساب اجلاري , من خبلل 

صندوق النقد الدورل , والبنك الدورل فضبل عن تدفقات مالية مستمرة قصَتة وطويلة األجل بواسطة كل من 
ادلقرضُت األجانب , وىذا الوضع يكون غَت شلكن الوصول إليو إال من خبلل تطبيق رلموعة معينة من السياسات 

 التكيفية و اليت نوضحها فيما يلي 
 جانب إدارة  الطلب : -أ   

ختلفة اليت تضمن أن يكون مستوى  توزيع الطلب ويشمل ىذا اجلانب من برامج التكييف على مجيع اإلجراءات ادل
الكلي متفق مع األىداف العامة كما حددهتا الدولة يف رلاالت االستثمار والنمو االقتصادي, وحبيث تعمل ىذه 
اإلجراءات على مكافحة التضخم واحلد من عجز ميزان ادلدفوعات ، وأىم اإلجراءات اليت يطالب هبا الصندوق يف 

 ي :ىذا اإلطار ى

                                                           

 43مدين بن شهرة،مرجع سابق،ص - 1

 االقتصادية واالجتماعية لربنامج التكييف والتعديل اذليكلي يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، بن ناصر عيسى،االثار - 2
 .122قسنطينة .ص  –جامعة منتوري 

 .40ص، مرجع سابق عبد الرمحن تومي، -3
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 ضرورة احلد من عجز ادليزانية العامة للدولة : -
 زبفيض مستويات النفقات العامة وربسُت النظام الضرييب،ربرير أسعار السلع واخلدمات وخاصة أسعار الطاقة ؛ -
 خفض معدالت ظلو االئتمان احمللي ؛ -
 ؛التحكم يف اإلصدار النقدي وترشيده -
 خفض الدعم على السلع الغذائية الضرورية ؛ -
 .ليص نطاق القطاع العام تق -
وذلك كلو هبدف ربقيق التوازن الداخلي , دبعٌت التوازن بُت االدخار واالستثمار , والعرض الكلي احلقيقي للسلع  -

 علما أن ىذا اجلانب يغلب عليو الطابع التقشفي االنكماشي.،واخلدمات مع الطلب الذي يتناسب معو
 جانب إدارة العرض : - أ

ب على رلموعة اإلجراءات اليت هتدف إذل زيادة العرض من خبلل السياسات اليت  من شأهنا ويشمل ىذا اجلان     
التأثَت يف توزيع وزبصيص ادلوارد , حبيث تنتج عن ذلك ارتفاع يف معدل النمو االقتصادي يف حجم السلع ادلتاحة 

 للتصدير أو ادلنتجة كبديل للواردات . 
 ترشيد اإلنفاق العام ؛ -
 تنفيذ برامج خصخصة ادلشروعات العامة ؛ -
 تعومي أسعار الفائدة؛ -
 ربرير أسعار السلع واخلدمات وخفض الدعم ادلقدم دلستلزمات اإلنتاج ؛ -
 ربرير التجارة اخلارجية ؛ -
 1إلغاء كافة القيود ادلفروضة على ادلعامبلت اخلارجية. -

 زيادة اإلنتاج وتطويره.اذلدف من ىذه اإلجراءات ربسُت زبصيص ادلوارد ومن مث زبصيص 
 جانب تحويل ىيكل اإلنتاج نحو الصادرات : - ب

اذلدف منو ىو تنمية قطاع الصادرات لتأمُت ادلزيد من النقد األجنيب لتسديد الديون، واليت اقًتضتها من قبل من 
يت يطالب هبا . وأىم اإلجراءات ال2الصندوق أو البنك الدورل , وأغَتعلا من ادلؤسسات ادلالية أو الدول األخرى

 الصندوق يف ىذا اإلطار ىي :
 إلغاء القيود على التجارة اخلارجية؛ -
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 خفض قيمة العملة احمللية؛ -
الًتحيب باالستثمارات األجنبية واليت ستعمل يف رلال التصدير مع توفَت احلماية ذلا يف ربويل أرباحها إذل اخلارج ,  -

لية مع القطاع العام أو اخلاص , وأن يتاح ذلا إمكانية االقًتاض من مع السماح ذلا بادلشاركة يف ملكية ادلشروعات احمل
 .1أسواق النقد احمللية

 ثانيا : برامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي :
تتميز برامج التكييف اذليكلي للبنك الدورل بطول أجاذلا من برامج الصندوق اليت تكون قصَتة األجل ولكن 

فهما يعمبلن بشكل منسق يف ما القروض ادلمنوحة للدول النامية ادلدينة ال زبتلف من حيث ادلضمون والغايات 
 . 2ادلدينةبينهما حىت ال ػلدث تضارب أو تعارض اذباه مواقفهما مع الببلد 

وتشتمل برامج التكييف اذليكلي اليت يعقدىا البنك على ثبلثة عناصر رئيسية ،واليت ينظر اليها البنك على أهنا 
تشكل رلموعة متكاملة للتغيَتات اذليكلية ادلطلوبة، واليت تسمح للدول ادلدينة من أن تكيف إقتصادياهتا مع التغَتات 

 الذي ميكن ىذه الببلد من خدمة ديوهنا اخلارجية وىذه العناصر ىي:  العادلية ادلتطورة، وذلك على النحو
وتتطلب ىذه التغيَتات تبٍت رلموعة من السياسات القطاعية ادلتعلقة بالطاقة والصناعة والزراعة ,  والسياسات  

ادلتعلقة بسعر  اخلاصة باالستثمار احلكومي ومؤسسات القطاع العام , وتكييف قطاع ادلشروعات العامة , والسياسات
الصرف , والسياسات اخلاصة بتعبئة ادلوارد لتخفيض عجز ادليزانية , وربرير أسعار الفائدة , باإلضافة إذل سياسة إدارة 
الدين اخلارجي , وشلا سبق فيمكن القول أن قروض التكييف اذليكلي اليت يقدمها البنك الدورل تتضمن ثبلثة عناصر 

 رئيسية وىي : 
 باألىداف الكلية : .  التصريح 1

بيان األىداف الكلية لربامج اإلصبلح , واليت من ادلفروض ربقيقها يف خبلل فًتة تًتاوح تقريبا ما بُت مخس إذل      
 عشر سنوات , تتمثل ىذه األىداف يف :

 تطوير الصادرات غَت التقليدية بنسبة مئوية معينة ؛ -
 طاقة احمللية أو ادلستوردة وبكميات زلددة ؛التقليل من االستهبلك للطاقة , سواء يف ذلك ال -
 زيادة ادلنتجات الزراعية والصناعية بكميات زلددة ؛  -
زبفيض الواردات من ادلواد الغذائية وفقا للربنامج ادلعتمد مع  صندوق النقد الدورل والبنك الدورل وبناء على ما   -

 يتضمنو خطاب النوايا من سياسات التكييف اذليكلي .
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 ديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق األىداف :.    تح 2
بيان اإلجراءات اليت سوف يتم ازباذىا على مدى فًتة مخس سنوات تقريبا وذلك لتحقيق األىداف الكلية      

 السالفة الذكر , وتشتمل ىذه اإلجراءات على:
وكفاءة الصناعة الوطنية من  تعديل أساليب احلماية الصناعية بغرض زبفيض التحيز ضد الصادرات , ولزيادة فعالية  -

 خبلل إخضاعها دلنافسة خارجية عادلة ؛
 زيادة أسعار الطاقة وفقا لؤلسعار العادلية ، ودبا ينطوي على عدم تبذير استهبلك الطاقة ، -
زيادة العرض الداخلي ، وتعديل شروط التجارة الداخلية للقطاع الزراعي ، حىت ال يتعارض مع القطاعات األخرى  -

 د ؛ لبلقتصا
 .ربديد دور القطاع اخلاص والعام  -

 .  وضع برنامج زمني للحكم على مدى االلتزام بالشروط المتفق عليها : 3
يوضع برنامج زمٍت للرقابة واحلكم على مدى مصداقية الدولة يف االلتزام بالشروط ادلتفق عليها مع البنك الدورل      

ذليكلي أو أثناء فًتة التوزيع ، وذلك خبلل فًتة السنة األوذل تقريبا ؛وذلك قبل ادلوافقة على تقدمي قروض التكييف ا
لتوزيع قروض برنامج التكييف ، حيث يقسم إذل شرائح من أجل ضمان أن برنامج التكييف ادلتفق عليو يسَت سَتا 

 طبيعيا وأن اإلجراءات احملددة بالربنامج يتم تنفيذىا بدقة .
تصرفات األولية أو التالية لتعديل األسعار ، ربديد خطط حوافز الصادرات ، ففي قطاع الصناعة غلب ربديد ال   

 ربديد القيود الكمية على الواردات والصادرات ، وضع خطط حوافز االستثمارات الصناعية .
دات ويف قطاعي الزراعة والطاقة يتم ربديد الًتتيبات ادلتعلقة باألسعار والًتتيبات ادلؤسسية البلزمة للتخلص من وح

 . 1القطاع العام وفقا للربنامج الزمٍت ادلعتمد لئلصبلح االقتصادي

 و ىناك ثبلثة زلاور يركز عليها ىذا الربنامج ىي:

 تحرير األسعار: -أ
الدولة عن التدخل يف آليات العرض و الطلب. حيث  يورل البنك الدورل أعلية كبَتة دلسألة ربرير األسعار و إبعاد     

يرى البنك أن تدخل الدولة يف جهاز األسعار يؤدي إذل تشويو األسعار النسبية و يكبح من احلوافز البلزمة لزيادة 
 الكفاءة اإلنتاجية و التخصيص األمثل للموارد و توزيع الدخل. 
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لزراعي، دبا فيو ربرير أسعار األراضي و خلق سوق لؤلرض تتحدد و يعتقد البنك أن ربرير األسعار يف القطاع ا    
فيو اإلغلارات بناء على عبلقات العرض و الطلب، من شأنو أن يرفع من مستوى اإلنتاج و اإلنتاجية و ػلسن توزيع 

 الدخل لصاحل الفقراء و صغار ادلبلك.

 الخوصصة: -ب 
ن مكونات اإلصبلح االقتصادي.وال ميانع من أن يقدم يعترب البنك إن سياسة اخلصخصة ىي مكون أساسي  م  

دعما ماليا يف ىذا اجملال، كما يتعُت إلصلاح الربنامج أن يكون البلد قد خلق مناخا مواتيا إلنعاش اقتصاديات  
السوق )ربرير األسعار، و يف مقدمتها سعر الصرف و سعر الفائدة، و ربرير التحرير التجارة اخلارجية، و تغيَت 

 قوانُت ادلنظمة لشركات القطاع العام، عودة بورصة األوراق ادلالية و إنعاشها....اخل(.ال

 تحرير التجارة: -ج
يعترب البنك إن مسألة ربرير التجارة اخلارجية و ادلدفوعات اخلارجية شرط ضروري ضمن شروط قروض التكيف   

ذات ذبارة الواردات( من شأهنا أن تعوق ادلنافسة و زيادة اذليكلي. فهو يعتقد أن الرقابة على التجارة اخلارجية ) و بال
اإلنتاجية وتؤدي إذل عزل األسواق احمللية عن األسواق الدولية و إذل تشويو ىيكل األسعار احمللية و زبصيص ادلوارد 

ض الرسوم ومحاية الصناعات احمللية. لكن فتح أسواق ىذه الدول سيؤدي بإسقاط القيود ادلفروضة على الواردات وخف
اجلمركية عليها و التخلي عن مبدأ محاية الصناعة احمللية، إذل زيادة صادرات الدول الرأمسالية الصناعية الدائنة إذل ىذه 

 الببلد، و ىي قضية باتت حيوية بالنسبة إليها للتخفيف من مشكبلت البطالة و الكساد فيو.

ع الصادرات يضمن، من خبلل ما يدره من نقد أجنيب، تسديد كما ان ربويل بنيان اإلنتاج إذل التصدير و تنمية قطا 
 الديون اليت اقًتضها البلد، سواء من الصندوق نفسو أن من ادلنظمات الدولية األخرى. 

و يعتقد البنك أن الببلد ادلنفتحة على العادل اخلارجي أكثر قدرة على مواجهة مشكبلهتا و التأقلم مع الصدمات 
 .1سياسة ذبارية منفتحة تقود إذل زيادة معدالت النمو و التوسع الصناعياخلارجية، و أن وجود 

 و باختصار، فإن التصحيح اذليكلي يتصف باخلصائص التالية:

  يستغرق مدة متوسطة أو طويلة األجل بدال من مدة قصَتة األجل حيث انو ال تظهر فعاليتو إال يف ىذه اآلجل، 
 جابة للصدمات اخلارجية ادلستمرة )مثل اطلفاض أسعار الطاقة ادلصدرة(؛و وفقا ذلذا ادلفهوم فهو ضروري لبلست
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  ،كبل النوعُت من التصحيح)متوسطة أو طويلة األجل( يكمل بعضهما البعض أكثر شلا ػلل أحدعلا زلل األخر
أىداف فسياسة االستقرار ادلعتمدة على تسيَت الطلب تعترب نقطة االنطبلق للتصحيح اذليكلي، إذ تضاف إليها 

 متوسطة و طويلة ادلدى بغرض التأثَت على العرض، و ىو ما يسمح بالتطهَت الكلي لبلقتصاد؛

  يرتكز على تكييف العرض أكثر من ارتكاز على زبفيض الطلب؛ 

 دعم العرض ت( مثل إعادة ىيكلة القطاع العمومي، اخلوصصةنياينطوي على إعادة زبصيص ادلوارد )تغيَت الب ،
 1.ألسعاراادلوجو للتصدر، تصحيح 

 ادلخطط البياين التارل يعطي صورة أكثر وضوحا حول أىداف و سياسات التصحيح اذليكلي.
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 األىداف و األغراض الوسيطة و السياسات يف برنامج التصحيح اذليكلي.(:13) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 األداء                                                                  مؤشرات        

 مرجع سابق.،عبد اهلل بلوناس المصدر:

 ًالنظام المال 

 أسعار الصرف 

 األسعار 

 العمل أسواق 

 المؤسسات العامة 

 السٌاسة الضرٌبٌة 

 سعر الفائدة 

 النفقات العامة 

 االستثمار 

 رٌع ااختٌار المش

العامة على أسس 

 تجارٌة 

  تعزٌز اقتصاد

 السوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحسٌن كفاءة استخدام 

 الموارد المتاحة

 زٌادة الموارد

المتاحة   

االستخدام الكفء 

 للموارد اإلضافٌة

الستمرار لقابل  ينمو اقتصاد

 وٌرفع مستوٌات المعٌشة

  النمو 

  البطالة 

 التضخم 

 مٌزان المدفوعات 

لسياسات في مجاالتا  الهدف النهائي األغراض الوسيطة   
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 المبحث الثاني : أثار برامج اإلصالح االقتصادي واستراتيجيات تفعيلها:
 المطلب األول: أثار برامج التكييف و التعديل الهيكلي:

يكلي اليت يسَت عليها كل من صندوق النقد الدورل والبنك العادلي مصدر لكثَت إن سياسات التثبيت والتكييف اذل
من عدم الرضا احلارل بشان السياسة التنموية ،وأيا كانت حظوظ سياسات  والتكييف اذليكلي من صلاح يف ربقيق 

ومات البلدان األىداف االقتصادية الكلية فقد تعرضت النتقادات من جانب وكاالت دولية أخرى،ومن جانب حك
النامية،ومن جانب منظمات إقليمية ووطنية ،وذلك لآلثار السلبية لتلك السياسات يف اجملال االقتصادي و 
االجتماعي بصورة عامة،وعلى الفئات ادلتوسطة والفقَتة بصورة خاصة .وبوجو عام فان اآلثار لسياسات التثبيت 

 والتصحيح اذليكلي تًتتب على ما يلي:
ر األسعار وما يًتتب عليها من زيادة يف األسعار وخاصة يف السلع األساسية اليت  تشكل عبئا على إجراءات ربري -

زلدودي الدخل والذين يشكلون النسبة الكربى من اجملتمع بالدول النامية , شلا يؤثر بدرجة كبَتة على كل من 
 .1االستقرار االجتماعي والسياسي

كما أن زيادة ألسعار سوف يؤدي إذل زيادة نفقات اإلنتاج وبالتارل ارتفاع أسعار الصادرات ووضع احلواجز أمامها   
, ومن مث فقد ميزة تنافسية دلنتجات الدول النامية يف األسواق العادلية , وزيادة اختبلل موازين ادلدفوعات للدول 

ية ألسعار الصرف بغرض زبفيضها ومن مث اإلبقاء على ادليزة النامية , ما دل تتخذ ىذه الدول إجراءات تصحيح
 التنافسية لصادراهتا , ودبا ينطوي على زيادة تكلفة واردات الدول النامية.

نتيجة للسياساتاالنكماشية اليت تتضمنها سياسات التكيف اذليكلي، وادلتمثلة يف: زبفيض القيمةاحلقيقة لؤلجور،  -
السلع واخلدمات احلكومية وفرض أو زيادةالرسوم على ىذه اخلدمات، إضافة إذل وزبفيض وإلغاء الدعم عن بعض 

زبفيض قيمة العملة دبا سيتتبعو ذلك من ارتفاع فيأسعار السلع ادلستوردة أو ادلشتملة على مدخبلت مستوردة، 
 .وكذلك فرض الضرائب غَتادلباشرة، تسهم سياسات التكيف اذليكلي بصورة مباشرة يف زيادة الفقر

ميثل االرتفاع يف نسبة البطالة، احدالنتائج ادلباشرة لؤلخذ بسياسات التكيف اذليكلي. ويبدو أن مؤسسيت يريتون  -
وودز التنفيان مثل ىذا األثر، وإظلا تصران على أن ىذا األثر، كما ىو احلال يف الفقر، سيكونفي ادلدى القصَت ، 

كذلك زبفيض نسبةالفقر( على ادلدى الطويل بعد أن يأخذ حيث ستؤدي ىذه السياسات إذل تعزيز فرص العمل )و 
 .2االقتصاد مسار النمو ادلطرد

                                                           

اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت  بن ناصر عيسى ،االثار االقتصادية واالجتماعية لربنامج التكييف والتعديل اذليكليفي - 1
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لقد جلا كل من البنك الدورل والصندوق يف كثَت من احلاالت اذل تغَت شروط اإلقراض للدول النامية وذلك بتغَت  -
حويبلت توجو إذل تسديد أسعار الفائدة فزادت خدمة الدين نتيجة تدفق رؤوس األموال حبيث أصبحت صايف الت

 1(.1985-1984بليون خبلل عامي ) 22بليون اذل  13.7ىذه القروض حبوارل 
إن السياسات اذليكلية ادلطبقة من قبل ىذه ادلنظمات ال تفرق بُت  الببلد الرأمسالية ادلتقدمة )اليت تتميز بادلرونة(,  -

واتية للدول الرأمسالية ادلتقدمة قد تكون غَت مواتية للدول والببلد النامية )اليت تتميز بعدم ادلرونة( . فالسياسات ادل
 . 2النامية

فاجلهاز يف البلدان النامية يتميز بعدم مرونة و ال ميكنو تشغيلو فورا دبجرد خفض قيمة العملة نظرا لتخلف 
ا أن صادرات ىذه التكنولوجيا ادلستخدمة واطلفاض ادلستوى ادلهارات  و غياب البحث العلمي احملفز لئلنتاج . كم

الدول و اليت تتكون يف الغالب من ادلواد األولية تتميز دبرونة طلب سعريو منخفضة، األمر الذي يشَت إذل أن خفض 
قيمة العملة احمللية قد ال يزيد حجم الصادرات و بالتارل لن يساىم يف تصحيح اختبلالت ميزان ادلدفوعات وبذلك 

اثر خفض قيمة العملة احمللية ويف حالة أن دور ادلرونة كان سالبا فان البلد الذي  تلعب ادلرونة دورا رئيسا يف ربديد
خفض قيمة عملتو يصاب بأثر اضلرايف سليب يؤدي إذل عدم توازن ميزان ادلدفوعات وبالتارل إخفاق السياسات 

 3.التصحيحية
إذل بنية االقتصاد النامي ذاتو وليس ظاىرة وبالتارل فان العجز دبوازين مدفوعات الدول النامية ىو عجز ىيكلي يعود 

مومسية مؤقتة حبيث ميكن استيعابو بسهولة ومعاجلتو عن طريق االئتمان والربامج القصَتة كما يزعم الصندوق من 
خبلل برارلو للتثبيت , واليت تكون يف الغالب دلدة سنتُت سنوات , وبالتارل فإنو مهما ربسنت الدولة النامية من إدارة 

امها النقدي و تعاملها اخلارجي , فبلبد ذلا من أن تعاين من قدر من العجز يف موازين مدفوعات ىا . ومن مث نظ
 .  4فإن سرعة تصفية ىذا العجز وفقا لربامج الصنـدوق قد يؤدي إذل تدىور حاد يف مستويات ادلعيشة

االختبلل اخلارجي أعيد توازنو بسبب التغَت  وان ذبارب كثَت من الدول ادلتقدمة يف بداية عهود تقدمها تشَت إذل أن
يف أسعار الفائدة وحركات رؤوس األموال وتوافر مرونة تغيَت األسعار والتكاليف ،وبالتارل فانو يف حالة البلدان النامية 
و اليت تعاين من عجز مزمن يف موازين مدفوعات ىا من غَت ادلتوقع أن يكون سعر الصرف  أداة فاعلة لتصحيح 
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ختبلل يف ادلدى الطويل وإحداث تغَتات ىيكلية اقتصادية واجتماعية تؤثر على ادلتغَتات األساسية للنظام اال
 االقتصادي.

كما أن سياسات التكييف اذليكلي هتدف إذل احلد من نطاق القطاع العام نظرا لتدين كفاءتو اإلنتاجية وتشجيع  -
وازباذ إجراءات مساندة تساىم يف خلق بيئة تنافسية تعظم القطاع اخلاص لزيادة مشاركتو يف النشاط االقتصادي 

الكفاءة اإلنتاجية، و يف ىذا الصدد يرى عدد من اقتصادي البلدان النامية ان القطاع العام ساىم بشكل اغلايب يف 
الت ربقيق الكثَت من األىداف االقتصادية و االجتماعية وىكذا فان اتساع نطاقو جاء لتصحيح التشوىات واالختبل

اليت ربدث نتيجة إخفاق نظام السوق للعمل يف حقل السلع و اخلدمات وذلك فان جهاز الثمن لنظام السوق يكون 
عاجزا أن يعكس الكلفة وادلنفعة احلدية احلقيقية واالجتماعية للسلع و اخلدمات اليت يقدمها القطاع العام .وقد يعاب 

ة التدخل بالشأن االقتصادي وبذلك فان برامج التكييف اذليكلي على دور القطاع العام يف كثَت من الدول النامي
ينبغي أن هتيأ البيئة ادلناسبة لبلنسحاب التدرغلي للدولة من النشاط االقتصادي والًتكيز على دور رقايب فاعل ػلفز 

اءة والعدالة للقطاع اخلاص لتمكينها من تعظيم منافع أجندهتا االجتماعية وىكذا تكتمل ادلسَتة التنموية بالكف
 1االجتماعية.   
 االنتقادات:

يعتمد اجلهات ادلاضلة على تقييم صندوق النقد الدورل للبلد، ومدى صلاح برامج  صندوق النقد الدورل يف  -
 ىذا البلد.

 اجلهات ادلاضلة تكيف مساعداهتا االتفاقية بناء على احًتام وصلاح برنامج صندوق النقد الدورل. -
صندوق النقد الدورل يهدف لتحقيق االستقرار ادلارل والنمو االقتصادي على حساب تقدمي الدعم   -

 للربامج التنمية البشرية.
 صندوق النقد الدورل ينبغي أن يدعم اجلهود الرامية إذل تطوير اسًتاتيجيات شاملة لتحقيق أىداف لؤللفية  -
 ا لئلصبلحات األساسية البلزمة لتعزيز النمو ادلستدام .صندوق النقد الدورل ادلساعدات وادلوارد قليلة جد -
مشروطية الصندوق قد سبنع وصول  ادلساعدات ادلتاحة حلل ادلشاكل االجتماعية اخلطَتة مثل منافحة  -

 مرض االيدز و ادلبلريا.
 النفقات ادلمولة من صندوق النقد الدورل تعطي األولوية لتحقيق االستقرار االقتصادي يف حُت تفشل -

 الدول يف احتياجاهتا الصحية احلرجة.

                                                           

 .23ص  محد طحيطر سلمان مبارك ادلشاقبة، مرجع سابق،ا -1
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حيث يرى بعض ادلنظمات غَت احلكومات حول السياسات صندوق النقد الدورل الصارمة قد تضعف من النمو 
ادلتسارع وتزيد يف الفقر وبنظرىم إن السياسات النقدية وادلالية التوسعية، سوف تسهل ربقيق األىداف اإلظلائية  

 اعية .لؤللفية و األىداف االجتم

 المطلب الثاني : استراتيجيات تفعيل دور ىذه المنظمات:
يؤيد اقتصاديون جهود البنك الدورل وصندوق النقد الدورل للقضاء على األزمات من خبلل تطوير نظم اإلنذار 

 ىي : ادلبكر اليت تسمح بالتنبؤ واالستجابة السريعة لبلزمات ادلالية الدورل و بالرغم من ذلك ىناك عدة مقًتحات
زيادة الشفافية وادلصداقية يف ادلعلومات العامة ادلتعلقة بالعمليات الداخلية والبيانات االقًتاض اليت تطبقها ىذه  -

 ادلؤسسات؛
 .1استخدام الضمانات بدال  من الشرطية، وإعادة النظر يف األدوات الصندوق االقراضية -
 دورل؛بناء ىياكل إدارية جديدة للبنك الدورل وصندوق النقد ال -
إنشاء مؤسسات متعددة األطراف أخرى الستكمال أنشطة ادلؤسسات ادلوجودة فعبل أو إحبلل ادلؤسسات  -

 ؛2الراىنة وإنشاء مؤسسات جديدة تعمل بشكل سلتلف أو تسعى لتحقيق أىداف سلتلفة
  :الحلول المقترحة للصندوق 

االعتماد على االختبارات لؤلىلية تقوم على األسس انتقائية واالستعانة بادلراقبة أثناء ادلراجعة فحسب بدال من  -
 إتباع سياسة الصندوق احلالية اليت تقضي بتحديد تواريخ إلجراء االختبارات دورية ظلطية ووضع معايَت لؤلداء .

ل ترتيبات للقروض ادلقسمة إذل شرائح، حسب تقدمي دعم يف شكل قروض خالصة بدال من تقدميها يف ظ -
 سجل أداء البلد ادلعٍت يف ادلاضي وسياستو احلالية .

 زبصيص نصيب اكرب من األصوات للمشاركة يف صنع قرار الصندوق للدول الناشئة . -
من أنصبة احلصص للبلدان الناشئة والنامية، أي من البلدان ادلمثلة بالزيادة إذل البلدان ناقصة    % 5ربويل نسبة 

 التمثيل.
 إدخال ربسُت لكيفية مراقبة الصندوق لبلقتصاد العادلي ليكون أكثر قدرة دلواجهة تطورات ادلستقبل . -
شف عن مواطن الضعف يف االقتصاديات إرساء  رقابة أقوى وأكثر استنادا إذل اعتبارات ادلساواة بعينة الك -

 ادلتقدمة الكربى 

                                                           

 .2010أكتوبر  9نشرة صندوق النقد الدورل االلكًتونية، صندوق النقد الدورل يزداد تركيز على استقرار النظام العادلي،  -1

ادلملكة العربية  -النقود والتمويل الدورل، دار ادلريخ للنشر، الرياض جوزيف دانيالز، دفيد فاذلوز، ترمجة زلمود حسُت حسن، اقتصاديات -2
 .323ص  ،2010السعودية، 
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 . 1تركيز على قضايا االستقرار ادلارل والصبلت اليت تربطها باالقتصاد الكلي -
 وضع صبلحيات جديدة للصندوق ، ربديد دوره يف االقتصاد العادلي. -
 إحراز تقدم يف رلال إصبلح نظام احلوكمة لزيادة مشروعية ادلؤسسة وفعاليتها. -
 زيادة فعالية مراجعة القطاع ادلارل. -

  

                                                           

 .2010أكتوبر  9نشرة صندوق النقد الدورل االلكًتونية، صندوق النقد الدورل يزداد تركيز على استقرار النظام العادلي،  -1
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 الصة:خ
اىتمام اجلهات ادلاضلة بأداء البلدان ادلقًتضة اليت تطالبها بالشفافية وادلصداقية يف ادلعلومات عن السياسات الوطنية 

احلكم ، فهي توفر ذلا الدعم استنادا على صلاح برامج التمويل الصندوق واليت تلجا إليو يف كثَت من أحيان لتقييم 
واالستدامة ادلالية والديون وتقييم مؤسسات القطاع السياسي واالجتماعي خصوصا البنك الدورل ، وبالتارل فان  
الصندوق يساىم يف احلوار مع البلدان ادلقًتضة واجلهات ادلاضلة حول ربسُت أداء السياسات لزيادة ادلساعدات 

ادلشروطية يف البداية تكون منخفضة وال يتم التحول إذل واليت قد تتضمن مشروطية برنامج الصندوق ، غَت أن 
ادلشروطية ادلرتفعة إال بعد أن تقوم الدولة ادلقًتضة بتطبيق سياسات تنتهك العقد األصلي ذي ادلشروطية ادلنخفضة 
وبالتارل تقل مصداقية الصندوق ،فعلى الصندوق استخدام مشروطية سلططة سلفا ؛أي شروط الصندوق تكون 

على ادلبل مقدما، مع تطبيق عدد قليل من الشروط الواضحة ليكون من السهل مراقبة مدى التزام الدولة  معروفة
 ادلقًتضة هبذه الشروط من طرف اجلهات ادلاضلة. 

وباإلضافة على ىذه ادلنظمات غلب أن ال هتتم فقط باجلانب االقتصادي مهملة بذلك اجلوانب االجتماعية اليت 
لية يف ىذه الدول فكثَت من االنتقادات وجهت ذلا ادلشاكل االجتماعية اليت زبلفها ىذه تزيد من حدة اإلشكا

 السياسات نتيجة سياسات الصارمة .
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 تمهيد:
عاسل االقتصاد اعبزائرم منذ مطلع عقد الثمانينات من صعوبات كاختالالت كثَتة اليت كقفت أماـ تقدمو يف ؾباؿ 
التنمية االقتصادية، كلعل أىم ىذه الصعوبات تدشل معدؿ النمو االقتصادم، ارتفاع عجز اؼبيزانية العامة، تفاقم 

لبطالة ،كنقص العمالت األجنبية بسبب تدىور أسعار عجز ميزاف اؼبدفوعات، زيادة حدة التضخم،ارتفاع حجم ا
،فبا أدل إذل 1986كاهنارت ابتداءا من شهر مارس  1981احملركقات اليت سجلت البفاضا كبَتا منذ عاـ 

 9.5ك 1986مليار سنة  7إذل حوارل  1985مليار دكالر سنة  13البفاض مداخيل الصادرات اعبزائرية من 
 1980مليوف دكالر يف  19.36تفاع حجم الديوف اػبارجية كتكلفة خدمتها من .كما أف ار  1989مليار سنة 

كما تشكلو من ضغوط تعوؽ  1995مليوف دكالر يف  32.61مث إذل  1991مليوف دكالر يف  28.21إذل 
التقدـ االقتصادم كاالجتماعي , فبا يؤدم إذل زيادة االعتماد على اػبارج للحصوؿ على االحتياجات األساسية 

السلع كاػبدمات كبالتارل زيادة التبعية للعادل اػبارجي . ككل ىذه الصعوبات دفعت بالدكلة اعبزائرية لوضع  من
إسًتتيجية شاملة لإلصالح االقتصادم هتدؼ إذل تصحيح االختالالت السعرية كإعادة توجيو االقتصاد الوطٍت كبو 

 اقتصاد السوؽ كسياسات التحرير .
عم الدكرل لسياساهتا اإلصالحية من خالؿ موافقة كل من صندكؽ النقد الدكرل كالبنك حصلت اعبزائر على الد   

الدكرل على إبراـ ؾبموعة من االتفاقيات مع اعبزائر كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة ؽبا تتعلق بإعادة ىيكلة جزء من 
 .1994ديوهنا اػبارجية مث إعادة جدكلتها اعتبارا من 
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إلصالح االقتصادي في الجزائر المدعوم من قبل المؤسسات المالية المبحث األول : ا
 الدولية.

يتعرض ىذا اؼببحث إذل التجربة اعبزائرية بالنسبة لإلصالحات االقتصادية اؼبدعومة من قبل اؼبؤسسات 
قتصاد الكلي اؼبالية الدكلية بإتباع برامج اإلصالح االقتصادم اليت تفرضها ىذه اؼبؤسسات هبدؼ إعادة استقرار اال

 كإعادة التوازف ؼبيزاف اؼبدفوعات .

 (91-89المطلب األول: محاولتين لالستقرار )
 ( 1990ماي 30إلى  1989ماي  31الفرع األول: اتفاق االستعداد االئتماني.. ) من 

ؿبدكدة كتدىور فيها  (  اليت كانت نتائج ىذه الصالحات 89-86انتهت احملاكلة األكذل للتصحيح الذايت بُت ) 
يف متوسط  %1.5الوضع االقتصادم اؼبتمثل يف البفاض إصبارل الناتج احمللي اغبقيقي خارج احملركقات بنسبة 

كعجزه عن توفَت السيولة الالزمة لدفع أعباء الدين اػبارجي , حيث استمر التزايد اػبطَت  1986-1991
من حصيلة الصادرات , كتطورت خدمة الديوف من  % 80ؼبعدالت خدمة الدين اليت أصبحت تلتهم أكثر من 

 9إذل أكثر من  1989دكالر سنة ماليَت 7إذل  1987ماليَت دكالر سنة 5إذل  1970مليار دكالر سنة  0.3
،فبا أدل إذل اللجوء للمؤسسات اؼبالية  1993مليار دكالر سنة  9.05كأكثر من  1992ماليَت دكالر سنة 

الدكلية، أساسا صندكؽ النقد الدكرل ك البنك العاؼبي إلعادة جدكلة ديوهنا كؿباكلة اسًتداد الثقة االئتمانية ؽبا اليت 
قبل أم تفاكض معهم أف تتوصل اعبزائر لالتفاؽ مع الصندكؽ النقد الدكرل كنشطت اشًتط فيها الدائنوف 

اؼبفاكضات بُت اغبكومة اعبزائرية من جهة ك صندكؽ النقد الدكرل كالبنك الدكرل من جهة أخرل للتوقيع على عدة 
كإعادة زبصيص اؼبوارد برامج لإلصالح االقتصادم هبدؼ القضاء على االختالالت االقتصادية الداخلية كاػبارجية 

االقتصادية لرفع كفاءة االقتصاد اعبزائرم كربريره باالعتماد على آلية السوؽ ك اغبد من دكر الدكلة يف اغبياة 
 االقتصادية كمن أىم الربامج:

 .Stand by1  :31/05/1989-30/05/1990 "اتفاق االستعداد االئتماني األول " -1
إذل هناية الثمانينات يف ظل األزمة االقتصادية اغبادة اليت كاجهتها  يرجع االتفاؽ بُت اعبزائر كالصندكؽ

خاصة بعد خطاب النوايا الذم أرسلو كزير اؼبالية اعبزائرم للمدير التنفيذم لصندكؽ النقد الدكرل يف شهر مارس 
اؼبضي يف  , الذم تعهدت فيو حكومة اعبزائر على االلتزاـ بااللبراط يف اقتصاد السوؽ فأكدت على : "1989

عملية الالمركزية االقتصادية تدرهبيا , كخلق البيئة اليت سبكن من ازباذ القرار على أساس اؼبسؤكلية اؼبالية كالرحبية . 
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كاالعتماد الكبَت على ميكانيـز األسعار دبا يف ذلك سياسة سعر الصرؼ "  , كما أكدت رسالة اغبكومة بأف 
 .  1ىو توسيع دكر القطاع اػباص العنصر األساسي يف اإلصالح االقتصادم

كربصلت دبوجبو على قرض  1989مام  30فتم اإلمضاء على أكؿ اتفاؽ بُت اعبزائر كصندكؽ النقد الدكرل يف 
مليوف دكالر، يف إطار ما  886كحدة حقوؽ سحب خاصة كما استفادت من قرض قيمتو  623تقدر قيمتو بػ 

قيق االستقرار االقتصادم يف اؼبدل القصَت ؼبعاعبة عجز ميزاف يسمى بربامج التثبيت أك االستقرار هبدؼ رب
 .2اؼبدفوعات ك ذلك باستعادة التوازنات االقتصادية الكلية عن طريق زبفيض الطلب الكلي

كانت مدة ىذا االتفاؽ سنة كاحدة مع تطبيق شرطية الصندكؽ من صرامة يف تطبيق سياسة النقدية ك القضاء على 
زبفيض سعر الصرؼ كقيمة الدينار إدخاؿ اؼبركنة على نظاـ األسعار فكاف على اعبزائر استجابة عجز اؼبيزانية 

، فأصبح من الضركرم إحداث التغيَت على مستول اؼبنظومة التشريعية لتتماشى ك 3لشرطية صندكؽ النقد الدكرل
ك  12-89بإصدار القانوف رقم  التوجهات اعبديدة لسياسة اإلصالحات االقتصادية اؼبتبعة، كبدأت ىذه التغَتات

اؼبتعلق باألسعار، كالذم يبكن اعتباره خطوة أكلية يف سبيل إرساء قواعد نظاـ السوؽ،  1989جويلية  5اؼبؤرخ يف 
كذلك نتيجة ربريره اعبزئي لألسعار ك تبنيو ؼبقاييس حساب تكاليف اإلنتاج ك حالة العرض ك الطلب ك اؼبنافسة 

الؿ ىذا القانوف، تبنػي نوعُت من األسعار حيث بقيت الدكلة تلتـز بدعمها لبعض السلع االقتصادية، كقد مت من خ
ك اػبدمات األساسية، كحددت ؽبا بذلك أسعارا إدارية، أما األسعار األخرل فهي حرة يتم ربديدىا على أساس 

ر، حيث أنو بداية من شهر التكاليف اغبقيقة ك الرحبية، مكن ىذا اإلجراء من إحداث تغيَت جذرم يف نظاـ األسعا
منتجا بقيت زبضع لنظاـ األسعار هبامش أقصى ربدده  50مت ربرير كل األسعار ما عدا أسعار  1991جواف 

اؼبؤرخ يف  10-90كما مت إصدار القانوف .4منتجا مدعما من طرؼ الدكلة غبماية الطبقات الفقَتة 22الدكلة، ك 
ك الذم دبوجبو أصبح البنك اؼبركزم يسمى بنك اعبزائر كمؤسسة  ك اؼبتعلق بالنقد ك القرض، 1990أفريل  14

مستقلة عن الدكلة مكلفة بوضع ك متابعة السياسة النقدية ك مراقبة النظاـ اؼبصريف، إعطاء أكثر حركية للبنوؾ 
سسات التجارية يف اؼبخاطرة كمنح القركض لألشخاص كاؼبؤسسات،تناقص التزامات اػبزينة العمومية يف سبويل اؼبؤ 

                                                           

 .113ص مرجع سابق، بطاىر علي، - 1
 العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، االثار االقتصادية كاالجتماعية لربنامج التكييف كالتعديل اؽبيكلي يف اعبزائر،كلية ن ناصر عيسى،ب - 2

 .127ص قسنطينة،–جامعة منتورم 
 .130ص  مرجع سابق، مدشل بن شهرة، -3
 جامعة اعبزائر (، أطركحة دكتوراه،2004-1992بوزيدة ضبيد، النظاـ الضرييب اعبزائرم كربديات اإلصالح االقتصادم يف الفًتة ) -4
 .101ص  ،2006/2005،
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العمومية،ؿباربة التضخم كـبتلف أشكاؿ التسريبات، كضع نظاـ مصريف فعاؿ من اجل تعبئة كتوجيو اؼبوارد. كما أف 
ىذا القانوف، ضبل يف طياتو قواعد جديدة غبركة رؤكس األمواؿ مع اػبارج كتواجد اؼبؤسسات اؼبالية ك االقتصادية 

مار األجنيب الذم يبكن أف يساعد على خلق ديناميكية جديدة يف األجنبية باعبزائر، كذلك كوسيلة لتشجيع االستث
 االقتصاد، ك اؼبشاركة يف التنمية كاف إجراءات ىذا االتفاؽ سبثلت فيما يلي:

تطبيق األسعار اغبقيقية على السلع ك اػبدمات كذلك برفع الدعم التدرهبي على اؼبواد اؼبدعمة،كمن خالؿ  -1
جعت اعبزائر على دعم القركض اؼبوجهة للمؤسسات العمومية كإدخاؿ بعض ترا 1990قانوف اؼبالية لسنة 

التعديالت على القانوف التجارم كخاصة فيما ىبص السجل التجارم،استحداث اإلطار القانوشل للمؤسسات 
اؼبتوسطة كالصغَتة ،إصدار بعض األحكاـ اعبباية ،اعتماد الوكالء لدل مصاحل اعبمارؾ كمنح رخص االستَتاد 

 ،دينار لكل دكالر 10.95دينار لكل دكالر إذل  8.032متعاملُت اػبواص كما كصل الدينار انزالقو لَتتفع من لل
 كىذا من شانو انو يبهد للتحرير التدرهبي للتجارة اػبارجية.

إجراء تغَتات ىيكلية يف ؾباؿ السياسة النقدية كذلك بصدكر قانوف النقد كالقرض الذم يرمي إذل التخلص من  -1
مة التمويل اؼبباشر للمؤسسات العمومية كفتح القضاء اعبزائرم إذل اعتماد اؼبؤسسات اؼبالية األجنبية كما أف ىذا مه

القانوف يهدؼ إذل اغبد من توسع القرض الداخلي ك العمل على جلب اؼبوارد االدخارية كعدـ اللجوء إذل إصدار 
كرفع سعر 20%أسعار الفائدة الدائنة كاؼبدينة بنسبة  النقد ، ك ذلك للتخفيف من معدؿ التضخم حيث مت ربرير 

 إعادة اػبصم مع إنشاء سوؽ مشًتكة بُت البنوؾ.
 . 1السماح بإنشاء بنوؾ ذبارية أجنبية منافسة تنشط كفق قوانُت اعبزائر -2

مدة ىذا االتفاؽ دل تكن كافية من اجل استقرار اعبزائر حبيث انو خالؿ ىذه الفًتة سجلت ارتفاع اإليرادات 
كتقليص الطلبات  1990سنة  %28.4إذل  1989سنة  %27.6اعببائية بالنسبة إلصبارل الناتج الداخلي من 

لعمومية نتيجة زبلي الدكلة عن سبويل اإلصبارل بعد فرض بعض القيود على الواردات ،تراجع حجم االستثمارات ا
مليار  0.73مليار دكالر إذل  8.6اؼبؤسسات االقتصادية العمومية ،استهالؾ احتياطات الصرؼ اليت انتقلت من 

مليار دكالر سنة  26.859دكالر نتيجة زبفيض خدمة الدين مع زيادة اؼبديونية اػبارجية حبيث انتقلت من 
يف سنة  % 83.68كما انتقل معامل السيولة النقدية من   1990سنة  مليار دكالر 28.379إذل  1989
 .    1991سنة  %52إذل  1988

                                                           

 .131ص  مرجع سابق، مدشل بن شهرة، - 1
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، بدأت مفاكضات أخرل بُت صندكؽ النقد الدكرل كاعبزائر يف 1990عقب هناية اتفاؽ التثبيت األكؿ يف مام 
إهباد توازنات على اؼبستول  سبيل اغبصوؿ على األمواؿ الكافية ؼبواصلة سلسلة اإلصالحات االقتصادية من اجل

 الكلي .
 (.31/03/1992إذل  1991جواف  03)من :Stand by2االتفاق الثاني لالستعداد االئتماني  -2

أشهر، كيتعلق بربنامج لالستقرار  10ك مدتو  1991ىذا االتفاؽ الثاشل مت اإلمضاء عليو يف جواف 
مليوف دكالر موزع على أربعة أقساط يستمر  400متو االقتصادم، الذم دبوجبو يلتـز الصندكؽ بتقدصل قرض قي

ربريرىا بناءا على االلتزاـ بتنفيذ بنود االتفاؽ اؼبوقع خبصوص اإلصالحات االقتصادية اليت تتضمنها رسالة حسن 
 350النية، كما أبرمت أيضا يف نفس الوقت اتفاقا مع البنك الدكرل تتحصل دبوجبو على قرض تصحيح بقيمة 

 .1ر ىبصص للتطهَت اؼبارل للمؤسسات اؼبالية االقتصادية العموميةمليوف دكال
 كعليو يبكن تلخيص اتفاؽ اعبزائر مع صندكؽ النقد الدكرل كما يلي:

 إصالح اؼبنظومة اؼبالية دبا فيها إصالح النظاـ الضرييب كاعبمركي؛ -
 زبفيض قيمة الصرؼ كإعادة االعتبار للدينار اعبزائرم ؛ -
 عن طريق تثبيت األجور كخفض النفقات العامة؛ التحكم يف التضخم   -
 تشجيع االدخار كزبفيض من االستهالؾ؛ -
 ؛2ربرير أسعار كاغبد من تدخل الدكلة كضبط عملية دعم السلع الواسعة االستهالؾ بتقليل اإلعانات -
 ربرير التجارة اػبارجية ؛ -
 تنويع الصادرات من غَت احملركقات؛ -
 لتمويل التطهَت اؼبارل للمؤسسات العمومية كزبفيض نفقات التوظيف كالتجهيز؛ضركرة ربقيق فائض يف اؼبيزانية  -
 . 3خوصصة اؼبؤسسات العمومية اليت ال ربقق مرد كدية اقتصادية مقبولة -

ككفق شرطية صندكؽ النقد الدكرل، ازبذت اعبزائر ؾبموعة من التدابَت االقتصادية كاؼبالية، ففي اجملاؿ النقدم سبت 
 : اإلجراءات التالية 

                                                           

 .127ص ،مرجع سابق بن ناصر عيسى، -1
 .133ص  مرجع سابق، ،مدشل بن شهرة -2
، جامعة اعبزائر، ز أىداؼ السياسة، أطركحة دكتوراهاالنتقاؿ من اػبطة إذل السوؽ ك مدل إقبا القتصاد اعبزائرم، اعبد اهلل بلوناس - 3

 .169ص  ،  2005 -2004السنة اعبامعية 
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 %؛ 20ربرير أسعار الفائدة الدائنة ك اؼبدينة يف حدكد ال يتجاكز  -
 إنشاء سوؽ نقدم ) سوؽ ما بُت البنوؾ (؛ -

ت سياسة تقشفية صارمة للنفقات العامة للدكلة هبدؼ التخفيف من حدة التضخم، كيف اعبانب اؼبارل، فقد انتهج
 كتقليص عجز اؼبيزانية العامة للدكلة ؛

، ليتم بعد ذلك زبفيض قيمتو بنسبة  1991كما مت مواصلة عملية انزالؽ الدينار اعبزائرم حىت سبتمرب  -
دينار لكل  18.5إذل  1990كالر سنة دينار لكل د 9% حيث انتقل سعر صرؼ الدكالر بالدينار من 50

 ؛1991دكالر سنة 
% من األسعار اػباصة بكل فركع النشاط االقتصادم  75بالنسبة لنظاـ األسعار، فقد مت ربريرىا أكثر من  -

 كخاصة اؼبواد الغذائية إذل جانب مواد الوسيطة كالكمالية؛ 1992كامتد ذلك إذل غاية جويلية 
بعض التشريعات اليت ربدد شركط التدخل يف نطاؽ اػبارجية من استَتاد كتصدير كفتح حسابات  إصدار -

 بالعملة الصعبة كتنظيم ذبارة اعبملة؛
ك اؼبتعلق بسوؽ القيم  1993مام  23بتاريخ  93/10إصدار مراسيم زبص النظاـ اؼبارل كمرسـو رقم  -

لتمويل ك تقييم االستثمارات يف إطار سوؽ مارل يتم  اؼبنقولة، ك كاف اؽبدؼ منو إحداث ميكانيزمات جديدة
فيو تداكؿ األكراؽ اؼبالية، ك ذلك لتسهيل عملية اػبوصصة، كتكوف بذلك ىذه السوؽ اؼبالية مصدرا جديدا 
لتمويل االستثمارات، كمن جهة أخرل، كهبدؼ اغبصوؿ على إيرادات إضافية ؼبواجهة العجز كالتخفيف من 

اؼبؤرخ  14-86دم مشكل إعادة اعبدكلة، عمدت الدكلة إذل تعديل قانوف احملركقات رقم عبء اؼبديونية ك تفا
،  كالذم يسمح من 1991ديسمرب  4اؼبؤرخ يف  21-91عن طريق القانوف رقم  1986أكت  19يف 

%، كذلك يف سبيل رفع  51خاللو للشركات األجنبية باستغالؿ باطن األرض دبشاركة سونا طراؾ بنسبة 
ـ الشركات األجنبية اليت سبلك تكنولوجيا عالية إذل جانب قدرهتا اؼبالية على االستثمار، ك إقداخاصة ب اإلنتاج

 ذلك نظرا ؼبا ربتاجو عمليات البحث، ك التنقيب من مبالغ استثمارية ضخمة تفتقر إليها اعبزائر آنذاؾ.
 ركقات .تشجيع االستثمار اػبارجي كفتح اؼبنافسة األجنبية خصوصا يف ؾباؿ احمل -

كؼبواجهة االنعكاسات السلبية على االستقرار االجتماعي  كضباية الفقراء من نتائج تصحيح األسعار اعبربية للمواد 
نظاـ شبكة اجتماعية عن طريق تقدصل  1991الغذائية، نتيجة ارتفاع األسعار فقد طبقت الدكلة هناية سنة 
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أصبح ىذا النظاـ يغطي  1993، حيث أنو حبلوؿ سنة عالكات نقدية لعديبي الدخل ك لذكم الدخل احملدكد
 .19921% من الناتج احمللي اإلصبارل سنة  2% من عدد السكاف ك بلغت تكلفتو حوارل  60أكثر من 

 تقييم االتفاقين ومدى تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي. -3
ك  1989النقد الدكرل )يف سنيت بعدما نفذت اعبزائر برناؾبُت لالستقرار االقتصادم بدعم من صندكؽ 

( ك اؼبعتمداف على سياسات جانب الطلب الصارمة من خالؿ إجراء زبفيض كبَت يف قيمة سعر الصرؼ 1991
كضغط النفقات العمومية من خالؿ سياسة مالية كنقدية صارمة، كساعد على ذلك ارتفاع مدا خيل الصادرات من 

 )حرب اػبليج( إذل ربقيق بعض الفوائض اؼبالية. 1991نة احملركقات، على اثر ارتفاع سعر البًتكؿ س
 كخالؿ ىذه اؼبدة ربققت النتائج التالية:

إذل  1991مليار دكالر سنة  27.67إذل  1990مليار دكالر سنة  28.379البفاض اؼبديونية اػبارجية من  -
إذل  1991سنة  % يف73.9مع ارتفاع خدمة اؼبديونية حيث انتقلت من  1992مليار دكالر سنة  26.7
 .2 1992% سنة 76.5

تقلصت، سواء   مليار دينار كفائض نتيجة تطبيق سياسة الًتشيد يف النفقات العامة اليت 14بلغ رصيد اػبزينة  -
كانت نفقات اعبارية أك نفقات التجهيز كسبويل اؼبؤسسات العمومية، كاعبدكؿ أسفلو يوضح تطور نفقات اػبزينة 

 العامة للدكلة.
 %تطور نفقات اػبزينة العمومية كنسبة من الناتج الداخلي اػباـ  (:44جدول )

 1991 1990 1989 1988 1985 البياف
 31،4 28،4 27،6 26،7 36،8 إيرادات اػبزينة
 27،1 25،3 29،6 39،4 46،4 نفقات اػبزينة

 19،4 16،6 19 21،8 18،2 منها: نفقات جارية
 7،4 8،9 10،5 12،4 15،3 استثمارات عمومية
 0 0،1 1،6 5،9 7،8 قركض للمؤسسات

 3،0 -0،1 -1،5 0،7 5،1 أخرل
 .170، مرجع سابق،صعبد اهلل بلوناس المصدر:

                                                           

 جامعة اعبزائر، (، أطركحة دكتوراه،2004-1992بوزيدة ضبيد، النظاـ الضرييب اعبزائرم كربديات اإلصالح االقتصادم يف الفًتة ) -1
 .104ص ،2006/2005

 190ص، 2008 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،الطبعة الثالثة، ؿباضرات يف النظريات كالسياسات النقدية، لعزكز بن علي،ب -2



 م"3126-م3122م إلى مخطط اإلنعاش والنمو"2693المخططات االقتصادية في الجزائر من     خامسالفصل ال

 

 

241 

 

-89نقطة بُت ) 21( ك بػ 90-88نقطة من الناتج الداخلػػي اػباـ بُت ) 14حيث البفضت نفقات اػبزينػػة بػ  
(، كىذا نتيجة البفاض النفقات اعبارية كنفقات االستثمار اؼبباشر )ميزانية التجهيز( كغَت اؼبباشر )تسبيقات 90

سنة  %19من اإلصبارل( إذل  %60) 1985نة من الناتج الداخلي اػباـ س % 28،2كقركض( اليت انتقلت من 
 .1991فقط سنة  1988

منها تعود للجباية البًتكلية ىذا االرتفاع يعود  %90( ، 91-88ما بُت ) %43بنسبة  كاذل ارتفاع اإليرادات
 الرتفاع أسعار البًتكؿ يف السوؽ الدكلية )حرب اػبليج( كالبفاض قيمة الدينار اعبزائرم )انزالؽ الدينار مث

 .1، كىو ما أدل إذل تقليص الطلب على العملة الصعبة%60( بنسبة تفوؽ 1991التخفيض الرظبي يف 
 تطور سعر البًتكؿ ك سعر صرؼ الدينار. (:45جدول )

 91سبتمرب  91جواف  90 89 1988 البياف
 - 21 24 15،53 15،14 سعر الربميل)دكالر(

 22،5 18،5 8،9 7،45 5،9 سعر الصرؼ )دكالر/الدينار(
 .170ص ، مرجع سابق،عبد اهلل بلوناس المصدر:

مث  1991% سنة 10.5إذل  1989% كىو اؼبستول الذم عرفتو سنة  7ارتفاع نسبة إعادة اػبصم من    -
%مع ربديد سعر تدخل 20% إذل 15مع رفع معدؿ اؼبطبق على كشوؼ البنوؾ من  1992 % سنة 11.5

% حيث اؽبدؼ من ذلك ربقق سعر فائدة حقيقي موجب كبالتارل 17بنك اعبزائر عند مستول سوؽ النقد 
 اؼبسانبة يف رفع حجم اؼبدخرات.

 (PIB)، يف حُت تغَت11.3يقدر  1990بعدما كاف معدؿ النمو  ،21.3% 1991(M2مبو الكتلة النقدية) -
 ، كىو ما بُت كجود تباعد بُت اؼبؤشرات النقدية كاؼبؤشرات العينية، فبا يفضي بوجود كتلة.%0.8دبعدؿ 

 1992، ليصل سنة %17.9إذل  1990لَتتفع سنة  %9.3معدؿ  1989أما معدؿ التضخم فقد سجل يف  -
 .2الفائدة حقيقي سالبكىو ما يؤكد التعامل بسعر  %31.7إذل أعلى مستول لو دبعدؿ 

مليار دكالر  12.4حيث كانت الصادرات  1991مليار دكالر سنة  4.2كجود فائض يف اؼبيزاف التجارم  -
نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لكنها بدأت  1989مليار دكالر سنة  0.1مليار دكالر، بعدما كاف  7.8كالواردات 

ج عن ىذا الوضع تباطؤ خطَت ، كقد نت1994ليشهد عجز يف اؼبيزاف التجارم سنة  1992تعاكد االلبفاض من 

                                                           

 .170ص ، مرجع سابق،بلوناسعبد اهلل  - 1
 190ص، 2008 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،الطبعة الثالثة، بلعزكز بن علي،ؿباضرات يف النظؤيات كالسياسات النقدية، -2
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يف النشاط االقتصادم إثر تدشل الواردات يف ـبتلف اؼبدخالت اليت وبتاج إليها اعبهاز اإلنتاجي الذم يظل خاضعا 
 ؽبيمنة السوؽ العاؼبية . 

 ( 1994-1989تطور اؼبيزاف التجارم يف اعبزائر )(: 46جدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر أمريكي                                                                                  

 1989  1990 1991 1992 1993 1994 

 8.9 10.4 11.5 12.4 12.9 9.6 الصادرات
  9.2 8.0 8.3 7.8 9.8 9.5 الواردات

 0.3- 2.4 3.2 2اؼبصدر:. الرصيد

 .129بطاىر علي،مرجع سابق،صالمصدر:  
أما بالنسبة للمديونية اػبارجية اليت عبأت إليها اعبزائر مافتئت تعمل على تزايد التوترات على مستول التوازنات  

اؼبالية اػبارجية , كخصوصا تزداد صعوبة إدارهتا عند اقًتاب أجاؿ تسديد الدين، حيث بلغ ؾبموع الديوف اػبارجية 
ديوف % 2.7ديوف متوسطة كطويلة األجل، %97.3مليار دكالر منها نسبة  25.7قداره ما م 1993يف هناية 

مليار دكالر؛أم أف نسبة خدمة الدين )مبلغ  9فقد بلغت حوارل  1993قصَتة األجل،أما خدمة الدين يف هناية 
اؼبسموح هبا يف ، كىي نسبة مرتفعة جدا على النسبة اؼبعيارية %82.2خدمة الدين/قيمة الصادرات(كصلت إذل 

 1. %30-%25مدل قدرة الدكلة الوفاء بااللتزامات ىا الدكلية كاؼبقدرة بُت 
 (:1998-1994الفرع الثاني: برنامج اإلصالح االقتصادي )

كنتيجة لالختالالت الداخلية كاػبارجية بسبب البفاض أسعار النفط الذم أدل إذل البفاض مداخيل اعبزائر 
الدين من جهة أخرل ما دفع السلطات اعبزائرية لالستدانة بغرض استَتاد اؼبواد الغذائية،  اػبارجية، كارتفاع خدمة 

كل ىذه اؼبشاكل أدت بالسلطات اعبزائر أف تعمل على صياغة برنامج شامل للتصحيح حضي دبساعدة صندكؽ 
نفيذ برنامج استقرار يف إطار النقد الدكرل، كترتب على ذلك اللجوء إذل إعادة جدكلة الديوف اػبارجية مع االلتزاـ بت

،كما كافق الصندكؽ على اإلصالح 1995إذل مارس  1994استعداد ائتماشل مدتو سنة ابتداء من أفريل 
بعد هناية تنفيذ اتفاقية برنامج االستقرار االقتصادم بشكل مقبوؿ، كما  1998-1995االقتصادم اؼبوسع من 

توسطة كطويلة األجل مع نادم باريس كلندف، هتدؼ ىذه الربامج نص االتفاؽ على إعادة جدكلة ثانية للقركض اؼب
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إذل إحداث إصالح عميق يشمل صبيع القطاعات كصبيع اؼبتغَتات االقتصادية، سياسة نقدية، سياسة مالية، نظاـ 
سـو اعبمر الصرؼ، سعر الفائدة، ميزاف اؼبدفوعات، اؼبنظومة اؼبصرفية كالقطاع اؼبارل، اؼبالية العامة، الضرائب، الر 

ككية، التجارة اػبارجية، األسعار، إصالح اؼبؤسسات العمومية، تنمية القطاع اػباص، البناء، كتدابَت اغبماية 
 االجتماعية، سوؽ الشغل، يف إطار احًتاـ مبدأين أساسُت:

 احملافظة على قدر من ىامش اؼبناكرة يف ؾباؿ السياسة االقتصادية؛ -
 ، كضباية الشبكة االجتماعية للطبقة احملركمة من الشعب. احملافظة على مكاسب العماؿ -

 (:1995مارس  31-1994أفريل  11برنامج االستقرار االقتصادي) -1
 :تندرج أىداؼ برنامج االستقرار االقتصادم يف إطار ـبطط متوسط األجل يهدؼ إذل
 :تندرج أىداؼ برنامج االستقرار االقتصادم يف إطار ـبطط متوسط األجل يهدؼ إذل

 ( اغبد من توسع الكتلة النقديةM2 بتخفيض حجمها من )1994% سنة  14إذل  1993% سنة  21 ،
كبالتارل التحكم يف التدفق النقدم عن طريق دفع أسعار الفائدة االظبية إذل مستويات مرتفعة )البحث عن أسعار 

 فائدة حقيقية موجبة (؛
    ربرير معدالت الفائدة اؼبدينة للبنوؾ، مع رفع معدالت الفائدة الدائنة على االدخار، كبالتارل ربقيق أسعار فائدة

حقيقية موجبة إلحداث منافسة على مستول تعبئة اؼبدخرات للمسانبة يف سبويل االستثمارات كربسُت فعالية 
 معدؿ النمو االقتصادم اؼببتغى ربقيقو خالؿ الفًتة؛ االستثمار، كبالرفع من إنتاجية رأس اؼباؿ، كمن مث رفع

    ؛20جعل معدؿ تدخل البنك اعبزائرم يف السوؽ النقدية عند مستول% 
  دينار(، قصد تقليص الفرؽ بُت  36دكالر مقابل 1) 1994% يف افريل  40.17زبفيض قيمة الدينار بنسبة

 طبيق لنموذج التخفيض اؼبرف لسعر الصرؼ؛أسعار الصرؼ الرظبية كأسعار الصرؼ يف سوؽ اؼبوازية، ت
    1%؛ 10ربقيق استقرار اؼبارل بتخفيض معدؿ التضخم إذل اقل من 
   من الناتج احمللي اػباـ خالؿ فًتة الربنامج، كىذا عن طريق ضغط نفقات 0.3ضغط عجز اؼبيزانية إذل %

 لمؤسسات العمومية التطهَت اؼباؿ ؛التوظيف، ذبميد األجور، ضغط ربويالت اجتماعية كاإلعانات اؼبمنوحة ل
  تسريع عملية ربرير األسعار كتوسيعها للمواد القاعدية )األدكية، اؼبياه الصاغبة للشرب...(مع استمرار الدعم خالؿ

، 1993من الناتج احمللي اػباـ لسنة  %5فًتة الربنامج لثالث منتجات : الفرينة، السميد، اغبليب؛ يف حدكد 
 ؛2مع هناية الربنامج %2إذل لينخفض ىذا الدعم 
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   توفَت الشركط الالزمة لتحرير التجارة اػبارجية، سبهيدا لالنضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة، كمن شبة االندماج يف
 العوؼبة االقتصادية؛

  2.5)بعدما كاف  1995% خالؿ سنة  6ك  1994% سنة  3ربقيق معدؿ مبو للناتج الداخلي اػباـ ب-
ك بنية استيعاب االرتفاع يف القوة العاملة كخفض معدؿ البطالة تدرهبيا، كيتم ذلك عن طريق (، كذل93% سنة 

توزيع النمو االقتصادم ك اختيار القطاعات ذات األكلوية خاصة السكن، الصناعات الصغَتة كاؼبتوسطة، البناء، 
 القطاع الصناعي؛ األشغاؿ العمومية، الزراعة ك االستعماؿ األمثل لطاقات اإلنتاج اؼبتاحة يف

   ربسُت فعالية الشبكة االجتماعية غبماية الطبقات األكثر تضررا يف اجملتمع بسبب تكاليف مرحلة االنتقاؿ
 .1إذل اقتصاد السوؽ

كلتخفيف الضغوط اؼبفركضة على ميزاف اؼبدفوعات جراء ارتفاع أعباء خدمات الديوف اػبارجية قررت السلطات 
كاملة بُت مؤيد كمعارض، تطبيق برناؾبا شامال إلعادة جدكلة الديوف العمومية   1993 العمومية بعد نقاش داـ سنة

مليار دكالر على مدل أربعة سنوات، زيادة على التمويل الثنائي كاؼبتعدد األطراؼ الذم   17ك اػباصة دبا يزيد عن 
صلة من التمويل اإلضايف يف مليار دكالر، كاحمل1كاف مقررا أف ربصل عليو دبا فيها تسهيالت الصندكؽ يف حدكد 

مليار دكالر ، كىذا بعد تنفيذ برناؾبا لالستقرار االقتصادم، مث مباشرة برناؾبا للتصحيح اؽبيكلي، ك كاف 5.5حدكد 
 اؽبدؼ من إعادة اعبدكلة ىو:

 تشكيل احتياطيات صرؼ دبا يتجاكز شهر كنصف من الواردات؛ 
 مع أىداؼ النمو؛ زبفيض نسبة خدمة اؼبديونية إذل مستول ينسجم 
  ال هبب أف تؤدم عملية إعادة اعبدكلة يف األجل اؼبتوسط إذل ظهور احتياجات جديدة يف

 التمويل.
بعد انتهاء مدة برنامج االستقرار االقتصادم كعلى ضوء النتائج احملصل عليها كاليت نالت رضا الصندكؽ كاليت 

ية كدخوؿ اعبزائر إليها كمقًتض طبيعي، كىو ما ظبح أيضا اعتربىا عامال حاظبا السًتجاع ثقة أسواؽ اؼباؿ الدكل
دبواصلة اؼبفاكضات إلبراـ اتفاقية التسهيل اؼبوسع لثالث سنوات الحقة باإلضافة إذل طلب إعادة جدكلة ثانية 

 للديوف العمومية، كتطبيق برناؾبا للتصحيح اؽبيكلي لالقتصاد .
 (1998ماي  21- 1995ماي  22االتفاق الموسع و اإلصالح الهيكلي ) -2

يهدؼ برنامج  التعديل اؽبيكلي إذل تعميق إجراءات االستقرار، باإلضافة إذل تبٍت إجراءات أخرل مكملة 
للتأثَت على العرض كبعث النمو االقتصادم يف األجل اؼبتوسط ك الطويل، فكال النوعُت من التصحيح يكمالف 
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سياسة االستقرار االقتصادم اؼبعتمدة على تسيَت الطلب بعضهما البعض أكثر من ما وبل أحدنبا ؿبل اآلخر، ف
تعترب نقطة االنطالؽ للتصحيح اؽبيكلي، إذ تضاؼ إليها أىداؼ متوسطة كطويلة بغرض التأثَت على العرض، كىو 

كاليت باإلضافة إذل تدخل الصندكؽ تعػػػد ؾباال لتدخل البنك العاؼبي الذم  ما يسمح بالتطهَت الكلي لالقتصاد،
دة علػػى كونو فبوال للمشاريع على اؼبستول الكلي يبنح قركضا للتصحيح اؽبيكلي لتدعيم ـبتلف اإلصالحات زيا

 )إصالح القطاع العاـ، إصالح التجارة اػبارجية، إصالحات تتعلق باؼبيزانية ك الضرائب ك غَتىا...(.
 العاـ إذل اؼبدير 1995 مارس 30 يف نية رسالة اعبزائرية السلطات كجهت االستقرار برنامج انقضاء حيث انو بعد

 من مالية تطلب مسانبة فإهنا تطبيقها، اعبزائر تنوم اليت السياسات دعم كبغرض الدكرل، النقد لصندكؽ
 إطار يف الدكرل النقد مع صندكؽ 1995 مام يف اتفاؽ بإبراـ اعبزائرية السلطات قامت اإلطار كيف الصندكؽ،

القرض  اؼبيكانيـز نطاؽ يف 1998-مام  ، 1995 مام -سنوات 03 ؼبدة اكىذ اؽبيكلي، التصحيح برنامج
  .اؼبوسع

 : التدابير المعتمدة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع  47الجدول رقم 

 .95/98و آجال تنفيذىا في الجزائر في الفترة   

 تواريخ التنفيذ التدابير المعتمدة

I. نظام الصرف 
 البنوؾ مع اعتبار البنوؾ أعوانا معتمدة.                                 إقامة سوؽ صرؼ مابُت -1
 توسيع سوؽ مابُت البنوؾ إذل مسانبُت آخرين من غَت البنوؾ التجارية. -2
 باؼبوازاة مع إقامة سوؽ صرؼ مابُت البنوؾ، يتم منح االعتماد ؼبكاتب الصرؼ بداية -3

    1996     . 
 نظاـ اؼبادة الثامنة، دبجرد ربقيق قابلية الدينار للتحويل للمعامالت اػبارجية التجارية. إقرار -4
الفعلية اؼبنجزة بالتعاكف مع إطار الدراسة حوؿ اغبماية  التحليل اؼبعمق لتنافسية قطاعات السلع القابلة للتبادؿ يف -5

 البنك الدكرل.
 ئمة لضماف التنافسية اػبارجية.متابعة سياسة صرؼ مدعومة بسياسات مالية مال -6
 

II. تحرير المبادالت و المدفوعات 

 

 1995هناية 
1996 
1996 

 
1997 
1995 

 
95/98 

 
 

 1995منتصف
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إلغاء إلزامية ربديد آجاؿ دنيا للقركض اػبارجية اؼبتعاقد عليها لشراء سلع للتجهيز. -1  
هبدؼ ضماف ربويل الدينار للمعامالت اػبارجية التجارية. -2  

      يتم السماح بنفقات الصحة ك التعليم. -أ    
   يف اؼبرحلة األكذل من قبل بنك اعبزائر ضمن مبالغ ؿبددة سنويا 
 .يف اؼبرحلة الثانية من قبل البنوؾ التجارية ضمن حدكد اؼببالغ اؼبقررة من قبل بنك اعبزائر 

أشهر  6الًتخيص بنفقات السياحة يف حدكد مبالغ سنوية يف اؼبرحلة األكذل من قبل بنك اعبزائر، كبعد  -ب   
بنوؾ ضمن اؼببالغ احملدد من قبل بنك اعبزائر.من قبل ال  

    
 النفقات األخرل)مهمات األعماؿ،نفقات اإلشهار، ربويل األجور.....اخل( يتم الًتخيص هبا -ج

 من قبل البنوؾ اػبارجية ضمن اؼببالغ احملددة من قبل بنك اعبزائر.    
 اؼبهنية ك الفنية)األدكية،اغبليب إلغاء شرط قياـ اؼبستوردين لسلع معينة دبراعاة اؼبعايَت -3

 السميد،الدقيق ،القمح (.
 إعادة ىيكلة التعريفة اعبمركي -4

 :زبفيض معدؿ التعريفة القصول إذل 
 ك يتم متابعة ىذا اؼبعدؿ إذل غاية الوصوؿ إذل اؼبعدؿ يف الدكؿ اجملاكرة. 50%

 
III. تحرير األسعار 

االقتصادية للمنتجات ذات األسعار اإلدارية هبدؼ تصحيح  إقامة آلية تسمح باؼبتبعة الثالثية للتكاليف -1 
 أسعارىا دكريا.

إلغاء الدعم للمنتجات الغذائية ك الطاقوية. -2    
إلغاء اؼبراقبة على اؽبوامش ك ربويل اؼبنتجات التالية إذل األسعار اغبرة، السكر،اغببوب) من غَت القمح الصلب ك  -3  

اؼبدرسية األدكية. اللُت(،زيت الطعاـ،األدكات  
إصالح أسعار الدعم للزراعة: -4    
 

IV. المالية العامة 
 توسيع نطاؽ تطبيق الضريبة على القيمة اؼبضافة خبفض اإلعفاءات. -1

 
 

 1955منتصف
1996 

 
1997 

 

 
1996 

 
 1995منتصف

 
1995 

 
 

 1996جانفي
1995 

 
 1995هناية

 1994منتصف
 

 1994هناية
 

 
 1995يناير
 1995يناير
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 إصالح التعريفة اعبمركية. -2
 مراجعة ك إصالح الضريبة على القيمة اؼبضافة. -3

  الوعاء إذل اؼبنتجات البًتكلية كتقليص مراجعة  اؼبعادالت ك األكعية ك دراسة إمكانية توسيع
 اؼبعدالت من ثالثة إذل معدلُت.

 .ربديد كسائل زيادة مرد كدية اغبقوؽ على االستهالؾ 
         

كضع رقم ضرييب لكل فبوؿ -4     
العمل بالتعاكف مع البنك الدكرل على: -5     

 مراجعة سياسة اإلنفاؽ العاـ 
 كضع نظاـ ؼبتابعة اإليرادات ك احملاسبة لدعم تسَت النفقات 

 .الشركع يف إصالح الوظيف العمومي هبدؼ تقليص لعمالة الزائدة -6   
  .v:  السياسىة النقدية و إصالح النظام البنكي و المالي 

ى أساس اذباىات اعتماد معادالت فائدة دائمة حقيقية موجبة)من غَت اؼبعدؿ اؼبرتبط بالسكن( مقاسة عل -1
 .1995التضخم اؼبقدرة للثالثي الرابع 

 على القركض.  اعتماد ىيكلة اؼبعدالت اؼبوجهة،خاصة معدؿ إعادة  اػبصم يف إطار إدخاؿ نظاـ اؼبزايدة -2
 إلغاء القيود على ىوامش معدالت الفائدة. -3
 تطوير السوؽ النقدية -4

 .)مابُت البنوؾ)بتوسيع األدكات ك اؼبتدخلُت 
 اؼبزايدة على القركض 
 اؼبزايدة على أدكنات اػبزينة 
 إدخاؿ عمليات السوؽ اؼبفتوحة 

 .1996إعادة رظبلة البنوؾ باستخداـ جزء من اؼببالغ اؼبوجهة لتسديد االلتزامات ك اليت توقفت يف منتصف  -5     
 إقباز األعماؿ التمهيدية إلقامة سوؽ رؤكس أمواؿ. -6     
 .%4إعادة رظبلة للبنوؾ لتطبيق معدؿ كفاية رأس اؼباؿ   -7     
 دعم إعادة ىيكلة البنوؾ بطريقة ربفز القطاع اػباص على اؼبشاركة يف رأس ماؽبا.  -8     
 دعم التدابَت االحًتازية اليت ربد من اؼبخاطرة ك تضع القواعد لتصنيف القركض. -9     
 خار ك دؾبو يف النظاـ اؼبصريف.إعادة ىيكلة صندكؽ االد -10    
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 1996هناية
 1996منتصف

 
1996 

 

 1995هناية
 

1995 
 

1995 
 
 

1995 
1995 
1995 
 1996منتصف
1996 
1996 
 1995منتصف

96/98 
 1995هناية

1996 
 1996هناية
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 كضع نظاـ لتأمُت الودائع. -11    
 

V. الشبكة االجتماعية و القضايا االجتماعية 

 
اعبزتر ، عبد اجمليد قدم ، مدخل اذل السياسات تاالقتصادية الكلية ، دكاف اؼبطبوعات اعبامعية ، اؼبصدر :  

 . 297- 294ص  2003
  DTSسحب خاصة  حقوؽ كحدة مليوف 1.169 ب يقدر مارل مبلغ على اغبصوؿ مت االتفاؽ ىذا دبقتضى

 اعبزائر طلب على الصندكؽ إدارة ؾبلس ؼبصادقة كتبعا الصندكؽ، يف اعبزائر حصة من % 127.9 يعادؿ ما أم
 الدين خبدمة اؼبتعلقة مستحقاهتا إعادة جدكلة لندف كنادم باريس نادم يف األعضاء الدكؿ من ستطلب فإهنا

 بعقد 1995 جويلية يف اعبزائر قامت األساس كعلى ىذا اإلنفاؽ، مدة خالؿ سدادىا موعد وبُت اليت اػبارجي
 باإلضافة ، 1998 مام 31 ك 1995 جواف 01 السداد بُت اؼبستحقة الديوف جدكلة إلعادة إضايف اتفاؽ
 25 على اؼببالغ ىذه سداد اؼبقرر كمن ، 1996 مام 31 ك1995 جواف 01 بُت ما السداد اؼبستحقة الفوائد
 سنة حىت كتستمر 1999 نوفمرب 30 من ابتداء تدرهبيا الزيادة يف األخذة  السنوية نصف األقساط من قسطا

.12011 
 جدكلة إعادة سبت حوؿ اليت للمفاكضات نتيجة دكالر مليار 16 جدكلة بإعادة العامة اإلجراءات ظبحت كلقد
 .باريس نادم مع الدين العمومي حوؿ كمفاكضات كاعبزائر، لندف نادم بُت اػباصة اؼبؤسسات ديوف
 الشغل، خلق مناصب مارل، كاستقرار متزايد مبو ربقيق إذل تسعى إسًتاتيجية على أساسا الربنامج سبحور لقد

 .اؼبدفوعات ميزاف يف توازف احملركمة، االجتماعية الطبقات تدعيم
 
 
 
 

                                                           
أطركحة لنيل درجة دكتوراه دكلة يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر،  ،1990 - 2004 اعبزائر حالة  االقتصادم التوازف يف ربقيق كدكرىا اؼبالية السياسة ،مسعود دراكسي 1

 .744،ص 2006/2005
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 أىداف برنامج التعديل الهيكلي: -2-1
إف أىداؼ برنامج اإلصالح اؽبيكلي تصب يف اذباه استقرار االقتصاد على اؼبستول الكلي كعودة النمو 

 االقتصادم كربقيق التوازنات الكربل الداخلية ك اػبارجية ، كيبكن تلخيص ىذه األىداؼ فيما يلي:

  .بعث النمو االقتصادم 
 .ربقيق االستقرار اؼبارل 
 .التحكم يف التضخم 
 .توازف ميزاف اؼبدفوعات 
  العمل على إرساء نظاـ الصرؼ كاستقراره، اؼبرفق بإنشاء سوؽ ما بُت البنوؾ مع إحداث مكاتب للصرؼ ابتداءا

 ، كالعمل على ربويل )دج( ألجل اؼبعامالت اػبارجية اعبارية. 01/01/1996من 
  كخلق مناصب الشغل.تنمية االدخار الوطٍت لتمويل االستثمارات 
  العمل على تنويع الصادرات من غَت احملركقات )إنشاء ىيئة تأمُت القرض عند التصدير–CAGEX- 

 كصندكؽ دعم كترقية الصادرات(.
 ك اغبصوؿ على مصادر مالية جديدة لتمويل االستثمارات خارج  إنشاء سوؽ مارل لتسهيل عمليات اػبوصصة

 التمويل التقليدم البنكي.
  ( حدد حوارل 95/22فتح الرأظباؿ االجتماعي للمؤسسات العمومية للمستثمرين األجانب ك احملليُت )األمر رقم

ة كاستكماؿ برنامج مؤسسة اقتصادية ؿبلي 88مؤسسة أكحدة إنتاج، كتصفية اؼبؤسسات اؼبفلسة )حوارل  300
 مؤسسة اقتصادية عمومية. 23إعادة تأىيل كىيكلة 

 ( تعويض صناديق اؼبسانبة بالشركات القابضةles holdings اليت تقـو بتسيَت أسهم اؼبؤسسات العمومية ،)
 غبساب اػبزينة، كلتسهيل عملية إعادة اؽبيكلة الصناعية كتنمية ـبتلف القطاعات اؼبكلفة هبا.

  ع اإلنتاجي. تشجيع القطا 
 .زيادة استهالؾ العائالت كدعم الفئات األكثر تضرر من عملية التصحيح ذاهتا 
 .ربرير التجارة اػبارجية 

 إجراءات تحقيق أىداف البرنامج: -2-2
  إصالح النظاـ اؼبارل ك اؼبصريف كهتيئة قطاع البنوؾ إلخضاعو لعملية إعادة اؽبيكلة ك اػبوصصة مع تشجيع

اصة، كإجراء عمليات تدقيق بالتعاكف مع البنك العاؼبي لتحديد احتياجات إعادة الرظبلػة ) تأسيس البنوؾ اػب
إعادة تشكيل رأس اؼباؿ االجتماعي ( للبنوؾ كمدل االلتزاـ باغبد األدسل لنسبة )رأس اؼباؿ / األصوؿ ( اليت 
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سباشيا مع معايَت البنك العاؼبي، كبعد انتهاء عمليات  1999سنة  %8كرفعها إذل  9419سنة  %5بلغت 
، باإلضافة إذل تكوين 1998تبُت كجػػػود ثػػػالث بػػنوؾ يف حاجة إذل إعادة رظبلػة إضافيػػة يف  1995التدقيق سنة 

الية أسعار فائدة حقيقية موجبة على الودائع للحث اؼبتعاملُت االقتصاديُت على زيادة مدخراهتم يف شكل أصوؿ م
 كنقدية بالعملة الوطنية.

  للحد من التوسع يف الكتلة النقدية  1994استخداـ األدكات غَت اؼبباشرة يف إدارة السياسة النقدية منذ
(M2 من خالؿ فرض احتياطيات إلزامية بنسبة ،)على كافة الودائع بالعملة الوطنية، كما تدخل البنك   %25

للمناقصات لبيع سندات اػبزينة، حيث كصلت أسعار الفائدة عليها إذل اعبزائرم يف سوؽ النقد من خالؿ نظاـ 
بعد تراجع معدؿ التضخم، كيشًتؾ يف  1996هناية   %17.5لتنخفض إذل  1996بداية سنة   22.5%

ىذه اؼبناقصات البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية غَت اؼبصرفية ) شركات التأمُت، صناديق اؼبعاشات كالتقاعد(، كقد سهل 
،إلغاء السقوؼ على  1996لنظاـ فبارسة عمليات السوؽ اؼبفتوحة من جانب البنك اؼبركزم يف ديسمرب ىذا ا

، أدت السياسة 1995الفوائد اؼبدينة ك السقوؼ على الفائدة يف السوؽ النقدم، كفيما بُت البنوؾ ابتداء من
ذل تقليص معػػدؿ النمو الكتلة النقدية، كىو ما أدل اؼبيزانيػة التقييديػػة ك السياسػة النقديػة بأدكاتػػها غَت اؼبباشرة إ

 .1998سنة % 5إذل  1995.سنػػة %30إذل تراجػػع معػػدؿ التضخػػم من حوالػػي 
  مت إلغاء صناديق اؼبسانبة كتعويضها بالشركات القابضة 1995يف سنةles holding   اليت  1996يف جواف

شركة قابضة كطنية  11(، كعددىا1995-12نقولة للدكلة رقم)تعترب مالكة كمستقلة،، كفق قانوف األمواؿ اؼب
كطبس شركات قابضة جهوية، كتظم الشركات القابضة الوطنية اؼبؤسسات العمومية ذات النشاط الصناعي، 
التجارم كاػبدمي، مع استثناء مؤسسات قطاع احملركقات كقطاع النقل كالبنوؾ كشركات التأمُت،كهبدؼ تفعيل 

 ناعي.أداء القطاع الص
  ضبط اؼبوازنة العامة خالؿ سنوات قادمة، فبا طلب من السلطات اعتماد نظاـ ضرييب فعاؿ كمرف كشامل

 كالتحكم بشكل صاـر يف النفقات اغبكومية كالعمل على زيادة اإليرادات العامة؛
  لرسم إطار للشراكة  1997طلب االنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كبدأ اؼبفاكضات مع االرباد األكركيب سنة

 ك الوصوؿ إذل إنشاء منطقة للتبادؿ اغبر.
 تقييم برنامج اإلصالح االقتصادي الموسع: 2-3

عرؼ برنامج اإلصالح االقتصادم اؼبوسع نتائج يبكن كصفها باؼبقبولة إذ أسفرت ىذه اإلصالحات عن اسًتجاع 
من اؼبؤشرات على مستول االقتصاد الكلي، كلكنها التوازنات اؼبالية الداخلية كاػبارجية، كىناؾ ربسن يف العديد 

 أسفرت عن آثار سلبية سبثلت يف البفاض مستول اؼبعيشة كارتفاع نسب البطالة.
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 بعض النتائج االقتصادية المحققة:  -2-3-1
 معدؿ النمو االقتصادم:  (48)جدول

 97 96 95 السنة
 %4.5 %4 %3.9 معدؿ النمو

اؼبلتقى الوطٍت األكؿ اآلثار االقتصادية ك االجتماعية لربنامج التصحيح اؽبيكلي يف اعبزائر،  ركابح عبد الباقي،: المصدر 
 جامعة البليدة.، 2002مام  22/   21أياـ   –حوؿ االقتصاد اعبزائرم يف االلفية الثالثة 

بعد عشرية من الركود بدا النمو االقتصادم ينتعش كيشهد ربسنا كلو دبعدالت متواضعة خالؿ فًتة برنامج التعديل 
، 1997سنة % 4.5كأصبح  %3.9يقدر ب  1995اؽبيكلي، حيث كاف معدؿ النمو االقتصادم سنة 

ركقات كالفالحة كنبا قطاعاف كذبدر اؼبالحظة أيضا باف ىذا النمو االقتصادم ما يزاؿ ىشا إذ يرتكز على احمل
 متجهاف كبو اػبارج.

 (%نسبة مئوية)                                            نسب النمو القطاعي : (49)جدول
 السنة                          

 القطاعات
1994 1995 1996 1997 1998 

 4.6+ 3.9- 1.4- 1.4- 4.4- الصناعة
 11.4+ 14- 15.0+ 15.0+ 9.0- الفالحة

 2.4+ 2+ 2.7+ 2.7+ 0.9+ البناء كاألشغاؿ العمومية
 3.5+ 5.2+ 1+ 1+ 2.5- احملركقات

 .41عبد اجمليد بوزيدم، مرجع سابق، صالمصدر:
 (%نسبة مئوية)            تطور مبو الناتج احمللي اإلصبارل اػباـ يف اعبزائر :  (50)جدول

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة
 6.2+ 3.2+ 5.1+ 4.5+ 4.0+ 3.9+ 0.9- الناتج احمللي اإلصبارل 
 . 130ص بن ناصر عيسى، مرجع سابق،المصدر:

من خالؿ مقارنة معدالت النمو الواردة يف اعبدكؿ، نالحظ أنو ىناؾ مبو إهبايب خالؿ فًتة التعديل اؽبيكلي 
 بسبب:
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معدالت خدمة الدين، كسخاء مصادر اإلقراض األجنبية،  إعادة اعبدكلة، كما سبخض عنها من ربسُت يف -
مليار دكالر،  22بعد اعتماد اعبزائر لربنامج التصحيح اؽبيكلي، حيث استفادت اعبزائر من أكثر من 

 مليار دكالر من اؼبؤسسات اؼبالية كالنقدية الدكلية. 5.5مليار دكالر منها يف شكل إعادة جدكلة، ك 17

 ناحية الكميات كمن ناحية األسعار يف قطاع احملركقات. االرتفاع اؼبزدكج، من -

الظركؼ اؼبناخية اؼبالئمة خاصة مع بداية فًتة الربنامج، حيث ظبحت بتحسن اؼبردكد ألفالحي كبالتارل  -
، 1996سنة  % 21إذل 1995سنة  %15زيادة مسانبة ىذا القطاع يف الناتج احمللي اإلصبارل من 

 عاسل الكثَت خالؿ فًتة الربنامج. على عكس القاع الصناعي الذم
 تطور اؼبيزاف التجارم :(51)جدول

 السنة                                               
 اؼبركبات

1994 1995 1996 1997 1998 

 10.13 14.14 12.880 10.279 8.899 الصادرات اإلصبالية )دباليَت الدكالرات األمريكية(
 9.77 13.64 12.280 9.786 8.606 دباليَت الدكالرات األمريكية( صادرات احملركقات)

 0.36 0.495 0.600 0.493 0.293 صادرات خارج احملركقات)دباليَت الدكالرات األمريكية(
 9.32 8.35 9.441 10.100 9.158 الواردات)مليار الدكالر أمريكي(

 2.66 2.49 2.561 2.753 2.755 الواردات الغذائية)مليار الدكالر أمريكي(
 0.839+ 5.79+ 3.439+ +0.179 0.259- اؼبيزاف التجارم

 13.4 19.49 21.43 17.58 16.31 السعر اؼبتوسط للربميل
 .38،ص1999اعبزائر-عبد اجمليد بوزيدم، تسعينيات االقتصاد اعبزائرم، موفم للنشر كالتوزيعالمصدر:

حقق رقما قياسيا بفضل ربسُت أسعار البًتكؿ  1997سنة  ،كيف1995لقد حقق اؼبيزاف التجارم فائضا منذ 
 . اػباـ يف السوؽ العاؼبية من جهة، ككذا بفضل اغبد من حجم الواردات من جهة أخرل

 "العجز أك الفائض بالنسبة للناتج احمللي اإلصبارل"ربسن كضعية اؼبوازنة العامة للدكلة:  (52)جدول
 (%مئوية) نسبة                               

 97 96 95 94 93 السنة
 1.3 %3 1.4- 44- 8.7- العجز أك الفائض

 55عبد الرضبن تومي، مرجع سابق.ص المصدر :
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سنة % 4.4، 1993سنة %  8.7إذل  1988سنة  % 13.7لقد البفض العجز يف اؼبيزانية العامة من 
عودة العجز  1998كيف سنة  1997 سنة % 1.3ك  %3يقدره   1996، بينما سجل فائض سنة 1994

دكالر  19.47للموازنة العامة للدكلة بسبب التدىور الكبَت يف أسعار احملركقات, حيث البفض سعر الربميل من 
, حيث البفضت إيرادات اعبباية البًتكلية دبعدؿ 1998دكالر أمريكي سنة  12.95إذل  1997أمريكي سنة 

أم حوارل  1998مليار دينار جزائرم سنة  108.1ية العمومية قدره فبا أحدث عجزا جديدا يف اؼبيزان 28%
من الناتج الداخلي اإلصبارل . كىذا الوضع يبُت ىيمنة اعبباية البًتكلية يف اؽبيكل الضرييب فهي سبثل موردا  4%

ىذا اؼبورد ال  رئيسيا ػبزانة الدكلة , إال أف ىذا الوضع ال يساىم يف فعالية النظاـ الضرييب , حبيث أف تقديرات
ترتكز على عوامل داخلية بل ىي رىينة عوامل خارجية تتمثل أساسا يف أسعار احملركقات اليت زبضع للتقلبات 

 السعرية يف األسواؽ الدكلية باإلضافة إذل عدـ استقرار الدكالر األمريكي اؼبستخدـ كأداة تسوية يف ذلك القطاع.
 (%نسبة مئوية)                                       (.M2تطور الكتلة النقدية):  (53)جدول

 1998 1997 1996 1995 1994 السنة
 18 14 16 10.5 15.3 مبو الكتلة النقدية

 .38عبد اجمليد بوزيدم، مرجع سابق، صالمصدر:
مع متطلبات حسب مقاييس مرضية، بعدما كانت باؼبفرطة باؼبقارنة  1994لقد مت احتواء مبو الكتلة النقدية منذ 

 االقتصاد، كلقد ساىم كل من التسيَت الصاـر لكل من اؼبيزانية كالنقد يف البفاض التضخم .
 (%نسبة مئوية)   البفاض معدؿ التضخم خالؿ سنوات التثبيت ك التكييف االقتصادم: (54)جدول

 2000 99 98 97 96 95 94 السنة 
 0.3 2.6 5 5.7 18.5 29.8 29 التضخم

 55عبد الرضبن تومي، مرجع سابق.ص المصدر :
يف هناية  %5ك 1997سنة % 5.7إذل  1994سنة  %29لقد البفضت نسبة التضخم دبعدؿ سنوم من 

كىو يقارب اؼبعدؿ السائدة يف دكؿ االرباد األكريب، كأحسن فبا عليو  2000سنة  %0.3ك 1998ديسمرب 
 الصارمة يف إدارة الطلب.  اغباؿ يف كثَت من الدكؿ النامية، كيعود ذلك إذل سياسات

لقد عرؼ احتياطي الصرؼ ربسنا غَت مسبوؽ، بسبب إعادة اعبدكلة كربسن أسعار احملركقات يف األسواؽ 
. فبا ظبح بتحقيق فائض يف 1997ك1996دكالر خالؿ سنيت  19الدكلية، حيث ذباكز متوسط سعر الربميل 

زاف اؼبدفوعات، الشيء الذم ظبح للجزائر برفع احتياطاهتا اؼبيزاف التجارم األمر الذم أثر بشكل إهبايب على مي
 الدكلية.
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 .2000- 1994تطور مستول احتياطات الصرؼ خالؿ الفًتة : (55)جدول
االحتياطيات اإلصبالية )استثناء 

 الذىب(
 مليار دكالر

2,6 1.94 4,228 8,046 6,843 4,40 11,90 

 12,19 4,58 7,51 9,39 4,51 2,1 2,81 االحتياطيات )أشهر استَتاد(
 . 221ص ، مرجع سابق،عبد اهلل بلوناس المصدر :

مليار دكالر سنة  4,2إذل  1994مليار دكالر سنة  2,6من خالؿ اعبدكؿ نالحظ ارتفاع احتياطي الصرؼ من 
، بسبب تراجع أسعار 1998مليار دكالر، مث تراجع نسبيا سنة  8,2بػ  1997، ليبلغ الذركة سنة 1996

 ؿ خالؿ تلك الفًتة.البًتك 
 ضعف اؼبسانبة االستثمار األجنيب اؼبباشر يف تكوين الرأس ماؿ اإلصبارل الثابت: (56)دولج

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنة
االستثمار األجنيب اؼبباشر يف تكوين 

 %الرأس ماؿ اإلصبارل الثابت
0.00 0.00 0.00 2.31 2.35 4.04 4.27 

 .13زكينة، تطور اإلصالحات االقتصادية يف اعبزائر كأثارىا على جلب االستثمارات األجنيب،ص لاير  المصدر:
إف مستول مردكد االستثمار األجنيب يف ىذه الفًتة كاف دل تكن حاضرة يف ىذه الفًتة إال بصفة ؿبتشمة كيف 

اؼبباشر خالؿ فًتة التعديل  القطاع احملركقات فقط، حيث تؤكد األرقاـ أف متوسط مسانبة االستثمار األجنيب
، كىي معدكمة سباما لثالث سنوات متتالية، ىذه اؼبؤشرات تؤكد مرة أخرل باف مناخ % 1.85اؽبيكلي ال تتجاكز 

 االستثمار غَت متوفر بشكل مناسب. 
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 الوحدة : مليار دوالر                                       تطور الديوف اػبارجية : (57)جدول
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 البياف

 25,261 28,315 30,473 31,222 33,651 31,573 29,468 اؼبديونيةاإلصبالية
اؼبديونية 
كطويلة  اؼبتوسطة

 األجل
28,850 31,317 33,230 31,060 30,261 28,140 25,088 

اؼبديونية قصَتة 
 األجل

0,636 0,256 0,421 0,162 0,212 0,175 0,173 

خدمات 
 اؼبديونية 

4,520 4,244 4,281 4,465 5,180 5,116 4,500 

خدمات 
اؼبديونية/ 

الصادرات ) 
%) 

,147 38,8 30,9 30,3 47,5 39,05 24,7 

اؼبديونية/ 
 115,67 225,82 300,52 225,91 254,73 306,13 331,30 (%الصادرات )

اؼبديونية/الناتج 
 58,9 47,23 64,8 66,4 73,5 76,1 69,9 (%الداخلي اػباـ )

 . 221، مرجع سابق،،ص  عبد اهلل بلوناس المصدر :
 

 33,651، 1996مليار دكالر أمريكي بينما بلغت يف عاـ 29.486، 1994لقد بلغت الديوف اػبارجية لعاـ 
مليار دكالر أمريكي، يرجع سبب البفاض ىو اللجوء  30.473، 1998مليار دكالر أمريكي، كقدرت عاـ 

اغبذر لتجنيد القركض جديدة، كما انو يعود خاصة إذل ما يسمى بآثار " التخفيض من قيمة الديوف، دبعٌت آثار 
 جية.ارتفاع قيمة الدكالر األمريكي بالنسبة للقيمة اإلصبالية للديوف اػبار 

أما ىيكل تلك الديوف، أكال من جانب الدفع فاف جانب الديوف على اؼبدل القصَت قد البفض بصورة ملحوظة، 
مليار دكالر  0.162كاذل  1994مليار دكالر سنة  0.636إذل  1990مليار دكالر يف  1.791إذ تقلص من 

 .1997سنة 
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دة إذل االلبفاض بصورة ملحوظة، حيث ارتفع من اما على مدل اؼبتوسط ىو اآلخر شهد ارتفاعا طفيفي مث العو 
مث شهد البفاضا اذل حيث تقلص إذل  1997مليار دكالر يف 31,060إذل  1994مليار دكالر يف  28,850
 .2000مليار دكالر يف  25,088

يف  %66.43ك 1994يف  % 69.9إف نسبة جارم الديوف باؼبقارنة مع الناتج احمللي اػباـ قد بلغت 
 فبا أدل إذل زبفيض من ثقل الديوف اػبارجية.  ، 1997عاـ

 % 212ك 1994يف  % 307أما فيما ىبص الصادرات فاف نسبة جارم الديوف باؼبقارنة مع الصادرات بلغت 
 .1997يف 

قبل إعادة اعبدكلة كدل تتجاكز  1994سنة  %93.4أخَتا فاف فوائد الديوف باؼبقارنة مع الصادرات دل تتجاكز 
بسبب  1998يف عاـ  % 64قد ارتفعت فوائد الديوف ثانية إذل  1998، لكن سنة  1997يف  % 30.7

دكالر للربميل الواحد يف  19.80تدىور السعر العاؼبي للبًتكؿ اػباـ الذم البفض بالنسبة للبًتكؿ اعبزائرم من 
 . 1998دكالر يف  13.5إذل  1997

خالؿ سنوات األربعة كاليت سبيزت باغبذر كقد ظبح بإعادة  تبُت لنا األرقاـ  عدـ اللجوء اؼبفرط للقركض اػبارجية
تشكيل الديوف للتخفيف من الضغوط اليت كانت تعرقل النمو فقد حضي شبح الديوف اػبارجية ك الداخلية 
باالختماـ الكلي على حساب ضركرة ربسُت النمو االقتصادم، كمواصلة زبفيف ىذه الديوف ال يبكن التوصل 

 ق إنعاش النمو االقتصادم كربسُت مستول االدخار احمللي. إليها إال عن طري
 بعض النتائج االجتماعية المحققة: -2-3-2

ينبغي التذكَت باف األىداؼ الرئيسية االسًتتيجية لإلصالح االقتصادم يف اعبزائر كانت تتمثل يف ربقيق معدالت 
النتائج االقتصادم احملققة قبدىا قاصرة على  مبو مرتفعة كقابلة لالستمرار كخفض معدالت البطالة. كبالنظر إذل

اعبانب االقتصادم البحت، فهي دل تتجسد يف اعبانب البشرم خاصة فيما يتعلق بتقليص حجم البطالة، كإلعطاء 
 صورة كاضحة حوؿ االنعكاسات االجتماعية السلبية لربنامج التكييف اؽبيكلي، فاؼبؤشرات التالية تبُت ذلك:

مستويات البطالة تضخما متزايدا منذ دخوؿ االقتصاد اعبزائرم مرحلة الركود بدءا من عاـ   عرفتأ/ البطالة:
كنتيجة مالزمة ػبفض االستثمار     1994، كمع الشركع الرظبي يف تنفيذ برامج التصحيح اؽبيكلي افريل1986

اؽ كاسع .كحبسب اغبكومي ك تصفية العديد من اؼبؤسسات العمومية كالشركع يف عمليات اػبوصصة على نط
ألف عامل كاستفادهتم من  320مؤسسة عمومية كتصريح 363تصريح ؼبمثل مسانبات الدكلة، فقد مت حل

 .إلف منهم أحيل على التقاعد اؼبسبق 80تعويضات الضماف االجتماعي ك 
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 (%نسبة مئوية)                                  يوضح نسبة البطالة    :    (58)جدول
 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنة 
نسبة 
 البطالة

21.3 24.3 27 28 28 28.6 28 29 

 .101عبد اجمليد بوزيدم، مرجع سابق، صالمصدر:
معدالت البطالة يف ظل فًتة التعديل اؽبيكلي سبيزت دبعدالت مرتفعة نسبيا حيث بدأت نسب البطالة تتضاعف 

.لقد ارتفع  1998سنة  %28ك 1995يف  % 28ك 1994سنة %  27اليت كصلت إذل  1993بدا من 
مليوف شخص أم  2.1مليوف شخص إذل  1.5من  1995إذل  1992عدد البطالُت خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 

 شخص سنوم  . 250000بطاال. كيقدر معدؿ طلب الشغل اإلضايف أكثر من  582000بارتفاع يعادؿ 
 ف منهم أحيل على التقاعد اؼبسبق إل 80اعي ك كاستفادهتم من تعويضات الضماف االجتم 

 كتعود أسباب البطالة إذل :
 غياب االستثمارات جديدة ذات شأف سواء من جانب اؼبؤسسات العمومية اك اػباصة اذل جانب خوصصة  -1

بعض اؼبؤسسات العمومية اليت سانبت بتسريح عدد كبَت من العماؿ كتصفية أغلبيتها على كجو اػبصوص )مت 
، كمنح 1994/1997مؤسسة عامة ؿبلية خالؿ الفًتة  1300مؤسسة عمومية من بُت  827تصفية 

ؤسسات فقد أسفرت عملية تصفية م 1996/ 1994مؤسسة عامة خالؿ فًتة  22استقاللية يف التسيَت ؿ 
كما ارتفعت نسب   1997ألف عامل ؼبناصب شغلهم اعتبارا من ديسمرب  80بناء اؼبملوكة للدكلة عن فقداف 

حيث كصل  1985عاـ % 0.65بعدما كانت  1995سنة  %4.4البطالُت يف صفوؼ اعبامعيُت إذل نسبة 
، باإلضافة 1998يف  100.000كحوارل  80.000إذل  1996عدد بطارل احملصلوف على الشهادات سنة 

 .1إذل أف ثلثي البطالُت ىم من طاليب العمل ألكؿ مرة أم من غَت أم خربة مهنية
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .103عبد اجمليد بوزيدم، مرجع سابق، ص -1
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 نسب البطالة في الفئة الشبابية. -2
 التوزيع النسيب للبطالة(: 59جدول

 سنة 30البطالة الشبابية اقل من  
 29-25 24-20 19-16من  السن

 35.1 50.5 70 النسبة اؼبئوية
 101اجمليد بوزيدم، مرجع سابق، ص عبدالمصدر:

توضح ىده األرقاـ اثر البطالة على فئة الشباب يف سوؽ العمل الناذبة عن الرسوب اؼبدرسي يف الفئة األكذل كاليت 
تستدعي ربسُت مرد كدية النظاـ الًتبوم ، أك يرجع بسبب ترؾ اؼبدارس للظركؼ االجتماعية حيث بلغ عدد 

 ألف مطركد من اؼبدرسة  .   250000اؼبطركدين من اؼبدرسة 
فبا ألريب فيو أف ارتفاع مستويات البطالة يبثل مصدرا للكثَت من األمراض االجتماعية ك السبب اؼبباشر يف انتشار 
اعبريبة ، خاصة يف اؼبدف، كالتطرؼ،  كالعنف، كتعاطي اؼبخدرات ك التفكك األسرم ك التمزؽ النسيج االجتماعي  

 البطالة اؼبرتفعة ىزات سياسية قد هتدد االستقرار السياسي. كما ينتج  عن مستويات
كتعترب مشكلة تفشي البطالة كسوء األحواؿ االجتماعية يف اعبزائر من األسباب الرئيسية إلحداث االحتجاج 

 اؼبصحوبة بإعماؿ عنف كالتخريب يف التسعينيات.
 ب/األجور:

 بسبب إلغاء الدعم الذم أدل إذل تضاعف 1997/ 1994بُت  %30لقد البفض الدخل اغبقيقي بنسبة  
،  1996، كما الغي دعم صبيع اؼبواد الغذائية سنة  1994/1995أسعار األغذية كأسعار منتجات الطاقة عاـ 

 فبا أدل إذل البفاض األجور اغبقيقية كانعكس ذلك على مستول معيشة الغالبية العظمى من السكاف.
 ج/ مستوى المعيشة :

عرؼ مستول اؼبعيشة البفاضا ملموسا، نتيجة لتحرير األسعار عبميع اؼبواد االستهالكية كإلغاء الدعم كما اشرنا، 
عاـ  %30فضال عن ربرير األسعار اؼبنشات السكانية االجتماعية، كزيادة إهبار اإلسكاف العاـ بنسبة 

 . 1ذه اؼبصاريف، ككل ذلك أثقل كاىل الطبقات الفقَتة    كاؼبتوسطة هب1995/1997
 د/ الفقر:

                                                           

 .56ص، مرجع سابقعبد الرضبن تومي،  -1
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نتيجة ارتفاع األسعار كالبفاض مستول اؼبعيشة كفقداف مناصب العمل كعدـ خلق مناصب جديدة دبا يتناسب 
كمبو القوة العاملة اؼبتزايدة باستمرار، كعدـ خلق مدا خيل جديدة كل ذلك أدل إذل اتساع دائرة الفقر ،حيث 

ماليُت،مع العلم اف  6.4من العدد اإلصبارل للسكاف أم حوارل  %21يف اعبزائر  2001كصل عدد الفقراء سنة 
 .1يعيشوف يف الوسط الريفي  %70غالبية الفقراء 

 ه/ القدرة الشرائية.
لقد أدل االعتماد على آليات اقتصاد السوؽ، باإلضافة إذل رفع الدعم عن اؼبواد ذات االستهالؾ  

إذل التهاب أسعار اؼبواد األساسية. كتشَت اإلحصائيات أف معدالت الواسع كذبميد األجور، كزبفيض قيمة العملة، 
 :(2)كما يلي  1998كسنة  1990األسعار قد تضاعفت بُت سنة 

 مرات بالنسبة لألدكية. 10.5 -

 مرات بالنسبة للمواد الغذائية ذات اؼبنشأ الصناعي. 8.7 -

 كالوقود.مرات بالنسبة جملموع الكهرباء كالغاز كاؼباء اؼبشركب  8 -
دج،  6000دج إذل 1000مرات، فانتقل من  6كيف اؼبقابل دل يتضاعف األجر الوطٍت األدسل اؼبضموف إال بػ 

 كىذا ما أدل إذل ضعف القوة الشرائية للمواطن.
دل وبضا باالىتماـ الكبَت من قبل برامج اإلصالح كلعل ذلك يربز بوضوح من خالؿ  و/ الصحة والتعليم :

للعناصر اؼبشكلة لربامج التكييف كالتعديل اؽبيكلي لكل دكلة، فضال عن ارتفاع تكاليف العالج  تفحصنا بكل دقة
 كالتمدرس كالذم كلف باىظا الفئات العريضة من اجملتمع ؿبدكدم الدخل ككذا ارتفاع معدالت التسرب اؼبدرسي.    

من خالؿ تفحصنا بكل دقة للعناصر  دل وبضا باالىتماـ الكبَت من قبل برامج اإلصالح كلعل ذلك يربز بوضوح
اؼبشكلة لربامج التكييف كالتعديل اؽبيكلي لكل دكلة، فضال عن ارتفاع تكاليف العالج كالتمدرس كالذم كلف 

 باىظا الفئات العريضة من اجملتمع ؿبدكدم الدخل ككذا ارتفاع معدالت التسرب اؼبدرسي.    
ماليُت نسمة من اعبزائريُت ال  6لذم أشار إذل أف ما يقارب كحسب مؤشر تقرير األمم اؼبتحدة عن التنمية ا

دج، كما   6000دكالر أم ال يعادؿ حىت مستول الدخل الوطٍت اؼبضمـو احملدد ب  2يتجاكز دخلهم اليومي 
من اغٍت الفئات يف  20أف  1999كشف ذات التقرير الذم نشر يف األسبوع األكؿ من شهر جويلية عاـ 

                                                           

 .135بن ناصر عيسى، مرجع سابق،ص -1
، جػػواف 2001اجمللػػس الػػوطٍت االقتصػػادم االجتمػػاعي، مشػػركع تقريػػر حػػوؿ الظػػرؼ االقتصػػادم كاالجتمػػاعي للسداسػػي الثػػاشل مػػن سػػنة  -2

 .19، ص 2002
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من ؾبموع الدخل الوطٍت كىو ما يبُت حدة اغبرماف االجتماعي كعدـ العدالة  50دىا على اجملتمع تستحوذ لوح
 .  1يف توزيع الدخل

 ز/ نصيب الفرد من الناتج المحلي.
إذل  1993دكالر سنة  1822.8لقد شهد ىذا اؼبؤشر ىو اآلخر تراجعا ىاما، حيث البفض من 

. كىو ما يؤكد الصعوبات الكبَتة اليت عاسل منها 1999دكالر سنة  1500، مث إذل 1997دكالر سنة  1596
 الفرد بصفة عامة أثناء تلك اؼبرحلة.

تؤكد النتائج االجتماعية اؼبسجلة، أهنا كانت دبثابة الفاتورة الباىظة للتحسن االقتصادم، حيث أصبعت 
عدد كبَت من اعبزائريُت، عدة ىيئات من بينها صندكؽ النقد الدكرل، على التدىور الكبَت يف مستويات اؼبعيشة ل

 ، كتراجع غَت مسبوؽ على اؼبستول التعليمي كالصحي.%30كارتفاع معدالت البطالة إذل مستول 
 معطيات مقارنة لتسهيل التمويل اؼبوسع/ النتيجة: (60)جدول

 تسهيل التمويل اؼبوسع/احملقق                          
 اؼبركبات   

تسهيل التمويل 
 1997اؼبوسع 

 1994احملقق 

 8.3 10.9 الصادرات 
 13.6 12.7 الواردات

 اغبساب اعبارم
 اؼبنتوج الداخلي اػباـ   %

-2.1 +7 

 8.1 44.4 احتياطات الصرؼ )مليار دكالر أمريكي(
 فائض اػبزينة 

 اؼبنتوج الداخلي اػباـ   %
1.5 2.3 

 5.7 9.5 (  %معدؿ سنوم ) تضخم أسعار االستهالؾ
 1.2 4.9 (   %الداخلي اػباـ حسب اغبجم )النمواؼبنتوج 

 0.8- 3.0 (% اؼبنتوج الداخلي اػباـ خارج احملركقات حسب اغبجم      )النمو
 .47عبد اجمليد بوزيدم، مرجع سابق، صالمصدر:

                                                           

 54عبد الرضبن تومي، مرجع سابق..ص -1
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كانت السياسة اؼبتبعة أكثر صرامة من تلك اؼبتفاكض بشأهنا مع صندكؽ النقد الدكرل، حيث مت   1997سنة 
يق فائض يف اغبساب اعبارم كدل تستغل ىذه الفوائض لإلنعاش االقتصادم بل مت ادخارىا كاحتياطات، كمت ربق

يف ظل ىذه  1997ربقيق أيضا فائض يف اؼبيزانية  حيث قبد باف االدخار كاف أكثر من االستثمار يف عاـ 
مناصب شغل باإلضافة إذل أف نظاـ  االتفاقية يف الوقت الذم كانت فيو اعبزائر حباجة إلنعاش االستثمار كخلق

اإلنتاجي يف اعبزائر يعتمد على التمويل اػبارجي. كلقد حددت اتفاقية التمويل اؼبوسع اغبجم اإلصبارل لالستَتاد 
مليار دكالر ككاف ىذا اغبجم يعترب ضركريا للحصوؿ على نسبة مبو للناتج الداخلي اػباـ تقدر  10.2ب 
مليار دكالر  كبالتارل مبو الناتج الداخلي اػباـ دل يبلغ  8.5ات دل يتعدل قيمة غَت أف حجم الوارد  % 4.35ب

(، كبلغت  3  %خارج احملركقات بينما اتفاقية تسهيل التمويل اؼبوسع قدرتو ب    % 0.8-)  %1.2سول 
ر فيما ىبص مليار دكال 12.5مليار دكالر بينما كانت   اتفاقية تسهيل التمويل اؼبوسع تتوقع  13.4الصادرات 

عائدات صادرات، أما بالنسبة للتضخم كانت اتفاقية تسهيل التمويل اؼبوسع تتوقع نتائج ربدد بنسبة التضخم   
كىذا يعٍت أف  % 5.7لكن نظرا للتسيَت الصاـر للطلب الداخلي قد أدل إذل تسجيل نسبة التضخم  9.5%

 كاف يطلبو دائنوف أنفسهم.   الطلب قد مت زبفيضو بصفة جدية كالذم كاف اكثر صرامة فبا
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 المبحث الثاني : إصالحات ما بعد برنامج التعديل الهيكلي
 (:2004-2001المطلب األول: برنامج اإلنعاش االقتصادي)

 كذلك ك الوطٍت، لالقتصاد اؽبيكلي كما حققو من أىداؼ فيما ىبص التوازنات الكلية برنامج التعديل هناية بعد
 لإلنعاش برناؾبا اغبكومة سطرت .جديد من عملية النمو بعض إعادة ك االنتعاش ىبص فيما أىدافو ربقيق

قصد  هبا التزمت اليت اؽبيكلية لإلصالحات مرافقة كأداة الربنامج ىذا يعترب 2001-2004  للفًتة  االقتصادم
 برنامج أعترب االقتصادية، كقدللتنمية  مكثف بإنعاش سبيز حيث العاؼبي، االقتصاد يف الندماجو مالئم ؿبيط إنشاء
 العادم الرأظبارل اإلنفاؽ إذل ، إضافة1مليارت دكالر 7دج أم  مليار 525 مبلغ إنفاؽ فيو يتم رأظبارل إنفاؽ

غالفا ماليا قدره مليارم دج )على امتداد   2001قانوف اؼبالية التكميلي أدرج لسنة حيث أف  ،اؼبيزانية يف اؼبرصود
ثالث سنوات( لصاحل صندكؽ ترقية  التنافسية الصناعية ، إضافة إذل غالؼ مارل بقيمة مليارم دج )ؼبدة 

 سنوات( خاص بتمويل إصالح عصرنة اؼبناطق الصناعية كمناطق النشاط، كقد  استفادت  من  عملية اإلصالح 3
 لدعم اؼبوجهة األنشطة حوؿ الربنامج سبحور ىذا كقد . 2مليار دج 1.2الية قدرىا منطقة  صناعية بقيمة إصب 39

 اؼبنشآت ك النقل الرم، ميداف يف العامة اؼبصلحة خصصت لتعزيز كما،  الفالحية  اإلنتاجية كاألنشطة اؼبؤسسات
 باألنشطة يدفع فإنو اغبكومة، لربنامج تطبيقا ك .البشرية اؼبوارد لتنمية ك احمللية اؼبعيشي، التنمية مستول كلتحسُت

 إذل األنشطة تلك ترمي كما حرمانا، األكثر اؼبناطق يف اػبصوص كجو على الوطٍت ك الًتاب كل عرب االقتصادية
 الرامية العمرانية التهيئة سياسة ك الفقر مكافحة إطار يف تندرج الشرائية، فهي القدرة ربسُت ك شغل خلق مناصب

 اعبهوم. بُت ما ك الداخلي التوازف عدـ تقليص من إذل
 

  2004-2001االقتصادي اإلنعاش مخطط :األول الفرع
 : يلي فيما تلخيصها يبكن األىداؼ من ؾبموعة تسطَت مت الربنامج ىذا خالؿ من

 ربسُت اؼبستول اؼبعيشي للمواطنُت؛ -
 فك العزلة عن اؼبناطق النائية؛ -
 إصالح كإنعاش شبكات التزكيد باؼبياه الصاغبة للشرب كتطويرىا ؛ -
 تطوير اؼبنشات الصحية ؛ -

                                                           
 .37،ص2008نوفمَت  ،اعبزائر .النظراء قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية ،باغبكامة اػباص العمل الوطٍت برنامج تنفيذ حالة اعبزائر حوؿ لتقرير موجز عرض 1
2
 و العولمة مخبر إشراف ،2006 أفريل 18 و 17 يومي .العربية الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلباتملتقى دولي ، 

 .724،ص الجزائر-بالشلف بوعلي بن حسيبة إفريقيا جامعة شمال اقتصاديات
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 ربسُت ظركؼ التمدرس للتالميذ ؛ -
 إعادة تأىيل اؼبرافق االجتماعية ؛ -
 تطوير اؼبنشات كاؼبرافق اعبوراية؛ -
 توسيع شبكات االتصاؿ السلكية كالالسلكية كاػبدمات الربيدية؛ -
 التقليل من البطالة اؼبرتفعة ؛ توفَت مناصب العمل ك -
 زبفيض أزمة السكن بتوجيو جزء كبَت من ىذه األمواؿ إذل ىذا القطاع؛ -
تطوير كتنمية القطاع الزراعي من اجل زبفيض من التبعية الغذائية كىذا باالعتماد على إصالح األراضي خاصة يف  -

 . 1اعبنوب
 :كيؤكد الربنامج  على  ضركرة تطبيق بعض اإلصالحات العاجلة  يبكن إهبازىا فيما يلي 

الشركع يف  تدابَت إلغاء الرسم النوعي اإلضايف كالقيمة احملددة  إداريا للسلع ليت ال تنافس منافسة  كبَتة اإلنتاج  -1
 احمللي ؛

 يا )اعبلود كالبقايا اغبديدية كالفلُت(.منع تصدير اؼبواد األكلية اليت يبكن تنميتها كاستغالؽبا ؿبل -2
كربويل   (VF)كالدفع اعبزايف  (TAP)من اؼبفضل زبفيض الرسم على النشاط اؼبهٍت  :االقتطاعات اإلجبارية -3

 اؼبنح العائلية تدرهبيا كبو صندكؽ الضماف االجتماعي؛
لطاقة كاؼباء  للمؤسسات اليت تطبيق إجراءات تنظيمية خاصة بتحديد أسعار ا :دعم  قدرات استغالؿ اؼبؤسسات -4

 .2تستهلك كميات كبَتة ،  األمر الذم سيسمح  ؽبا بتحسُت كضعيتها  اؼبالية اؼبتأزمة 
 :القطاعات ـبتلف على الربنامج ؿبتول نستعرض الصدد، ىذا يف ك

 اإلنتاجية النشاطات دعم :أوال
 : الفالحة-أ

 65 ب الربنامج ىذا تكلفة قدرت ، كقد(PNDA)الفالحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط إطار يف الربنامج ىذا يندرج
 :ب اؼبرتبطة الربامج حوؿ يتمحور دج، مليار

 .الزراعية من اؼبنتجات الصادرات ترقية ك االستهالؾ الواسعة اؼبواد شاملة الفالحي، اإلنتاج تكثيف •
 خاص؛ إجراء إطار يف اعبفاؼ بظاىرة أحسن للتكفل اإلنتاج أنظمة ربويل إعادة •

                                                           
1
 .65دور االستثمار األجنبي  في تمويل التنمية االقتصادية .ص  
 بن حسيبة افريقيا جامعة مشاؿ اقتصاديات ك العوؼبة ـبرب اشراؼ ،2006 أفريل 18 ك 17 يومي .العربية الدكؿ يف اؼبتوسطة ك الصغَتة اؼبؤسسات تأىيل متطلباتملتقى دكرل ، 2

 .724،ص اعبزائر-بالشلف بوعلي
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 الريفي؛ شغل مناصب توسيع ك اؼبصبات ك اؼبنحدرة األحواض ضباية •
 ألعلفي؛ العرض ربسُت ك الرعوم البيئي النظاـ ضباية •
 الفالحُت؛ ديوف اعبماعية كمعاعبة للتنمية ذبريبية مشاريع طريق عن السيما التهميش، ك الفقر مكافحة •
 :المائية الموارد و الصيد -ب

 أف القوؿ يبكن اعبزائرم، لطوؿ الساحل نظرا لو، اؼبستحقة بالعناية وبضى ال القطاع ىذا فإف طاقتو، من بالرغم
 .دج مليار 9,5 ب يقدر الربنامج ىذا لتمويل اإلصبارل اؼببلغ .بكفاية يستغل دل ثركة مصدر الصيد

 ك التربيد التقييم، )التكييف، آخرا كإخل( ...البحرية صيانة ك تصليح كىلة)البناء، أكؿ يف أساسا يتضمن الربنامج إف
 .اإلنتاجية لألنشطة إخل(...النقل

 ك 2001 اؼبالية قانوف إطار هبا، يف التكفل هبب مرفقة ىيكلية ك تأسيسية إجراءات يتطلب الربنامج ىذا اقباز إف
 :ب اػبصوص كجو على ىنا األمر يتعلق،مناسبة أخرل آليات بواسطة

 اؼبفضلة ، الوسيلة(FNAPAA)البحرم الصيد ك التقليدم الصيد يف اؼبساعد الوطٍت للصندكؽ اؼبوارد زبصيص•
 الربنامج؛ تنفيذ ك لتشغيل

، (CNMA)الفالحي التعاكف صندكؽ لدل فرع بفتح اؼبائيات، تربية ك الصيد أجل من للقرض مؤسسة إنشاء•
 اؼبائيات؛ تربية ك الصيد مراكز مستول على الواقعة للصناديق بشبكة يتمتع الذم

 اؼبتعاملُت؛ نشاط دعم إذل رامية صبركية جبائية، شبو جبائية، إلجراءات إدخاؿ •
 (.دج مليار 0,2) CEE ك FIDA مشاريع من اؼبستفيدين طرؼ من اؼبتعاقدين اؼبهنيُت ديوف معاعبة •

 البشرية و المحلية التنمية :ثانيا
 :المحلية التنمية-أ

 عدة على احمللية التكفل باالنشغاالت يف الدكلة نشاط وبدد دج، مليار 113 ب اؼبقدر ك اؼبقًتح الربنامج إف
 .للمواطنُت اؼبعيشي اؼبستداـ لإلطار ك النوعي التحسُت ىبص فيما التدخل مستويات،

 التوازشل التوزيع التنمية ك لتشجيع أغلبيتها موجهة (PCD)بلدية  ـبططات اقباز يتضمن الربنامج إف •  
 .الوطٍت الًتاب كل على األنشطة ك للتجهيزات

 البٌت بإقباز اػباصة كذلك ك كاحمليط، (تطهَت AEP)اؼباء بلدية( ك كالئية بالطرؽ)طرؽ اؼبرتبطة اؼبشاريع إف •
 .اإلرىاب مسها اليت اؼبناطق منها السيما ك السكاف، رجوع استقرار ك على كلها تشجع لالتصاؿ التحتية

 اجملموعات صعيد على تنمية مستدامة إذل رامية دبشاريع عنها معرب ملموسة، غباجات الربنامج ىذا يستجيب •
 .اإلقليمية
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 : االجتماعية الحماية و التشغيل -ب
 16 ب يقدر مارل غالؼ االجتماعية يتطلب اغبماية ك الشغل ميداف يف الفًتة ؽبذه بالنسبة اؼبقًتح الربنامج إف

 .دج مليار
 اؼبتعلقة بالواليات ك(TUP - HUMO) العاملة  لليد العالية الكثافة ذات األشغاؿ برامج ىبص فهو

 .احملركمة
 الفًتة تلك إذل دائمُت بالنسبة شغل منصب 70.000 ؿ إضايف بعرض تسمح أف شأهنا من الربامج ىذه إف

 األكثر السكاف اذباه التضامن األمر بنشاطات يتعلق االجتماعي، النشاط عن دج. أما ماليَت 7 قدرىا لتكلفة
 نقل حافلة 500 اكتساب ك دج(، ماليَت 3) للمؤسسات اؼبتخصصة االعتبار إعادة دج(، ماليَت 3) ضعفا

 .العمل سوؽ تأطَت إذل ترمي دج( ماليَت 3) أخَتا ك دج( ماليَت 0,7 )احملركمة  للبلديات مدرسي
 المعيشي: إطار تحسين و العامة الخدمات تعزيز :ثالثا
 الربنامج ىذا .دج مليار 210,5ب  اؼبارل الغالؼ قدر العمرانية التهيئة ك للتجهيز الكربل األشغاؿ إطار يف

 ك العليا اؽبضاب اعبباؿ، يف الريفية الفضاءات إحياء للعمراف، إعادة اؽبيكلية التجهيزات :جوانب ثالثة من يشكل
 .العمراف ك السكن ك الواحات

 يتمركز حيث الكربل اؼبراكز اغبضرية سكاف حياة معيشة إطار ربسُت إذل هتدؼ :للعمران الهيكلية التجهيزات -
 :التارل الشكل على يتوزع مليار دج 142,9 ب الربنامج تقدير ىذا مت .العزلة ك الفقر
 دج؛ مليار .…………………31,3 اؼبائية للموراد التحتية البٌت
 دج؛ مليار …………………54,6 اغبديدية للسكك التحتية البٌت

 دج؛ مليار .…………………………45,3 العمومية األشغاؿ
 ك اؼبطارات ك اؼبوانئ دخوؿ نقاط األمن عرب تعزيز إذل الربنامج ىذا يهدؼ :الطرقات ك اؼبطارات ك اؼبوانئ تأمُت

 حيث أنواعو بكل اؼبساس ك الغش من الوطٍت االقتصاد ضباية اؼبراقبة قصد ك الكشف كسائل بواسطة الطرقات
 دج؛ مليار  1,7ب تكلفتو قدرت

 ماليَت 10 ب تقدر ىذا اؼبشركع تكلفة .اهلل عبد لسيدم اعبديدة للمدينة تكنولوجية حظَتة مشركع :االتصاالت
 دج؛
 الفضاءات ضباية ينص على الربنامج ىذا إف :الواحات و العليا الهضاب بالجبال، الريفية الفضاءات إحياء -

 جديد نفس إعطاء ك اعبنوب، ك العليا اؽبضاب مستول مناطق على احملافظة ك الساحلي اػبط طوؿ على الساحلية
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اؼبعنيُت،  السكاف حياة يف ملحوظ بتحسُت الربنامج ىذا اغبضرية، سيسمح مستول اؼبراكز على احملركمة لألحياء
 : التارل الشكل على يتوزع الربنامج الشغل. ىذا مناصب خلق يف السبب سيكوف
 دج؛ مليار ………………………………………6,1 احمليط
 دج؛ مليار …………….…………………………16,8الطاقة

 دج؛ مليار .………………9,1 (اؼبنحدرة األحواض الفالحة)ضباية
 .دج مليار 35,6................................................السكن

 رابعا : دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
مليار دج  1748.3 اليت خصصت ؽبا موارد مالية بلغت مت دعم اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة من طرؼ البنوؾ

 (CNEP) مليار دج منحها الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط  374.9 منها   2001مع هناية سبتمرب 
مليار  260 من إصبارل اؼبوارد  اجملمعة ،  كقد  بلغت  قيمة االلتزامات لفائدة  القطاع اػباص   % 21.4بنسبة 

كما عرفت القركض اؼبوجهة للقطاع  اػباص نسبة مبو  .بالنسبة للبنوؾ الوطنية الستة   2000دج حىت  ديسمرب 
 . (2000 - 1998 )ما بُت سنيت  % 32بلغت 

كالدفع اعبزايف  (TAP)اليت تتحملها اؼبؤسسات كىي  الرسم  على النشاط اؼبهٍت  ةكما عرفت األعباء اعببائي
(VF)   البفاضا ؿبسوسا حيث انتقل(TAP)   ( ككذلك    2001) قانوف اؼبالية  % 2إذل   % 2.55من

(، كما مت  2002) قانوف اؼبالية % 4يف إطار نفس القانوف كإذل   % 5إذل  % 6من   (VF)الدفع اعبزايف
عندما ال يتجاكز   % 0.5مراجعة حقوؽ التسجيل اليت تفرض  على  عقود  الشركات كاليت البفضت إذل 

 ( .2002)قانوف اؼبالية دج   300.000اؼببلغ
كما ازبذت عدة إجراءات تتعلق بفرض الضريبة على السلع كاػبدمات حيث عرفت ىذه  األخَتة تراجعا من  

 حيث  العدد  كالنسب:
معدالت  4 إذل  1991معدؿ سنة  18للسلع كاػبدمات من   (TVA)فقد  انتقل  فرض  الضريبة يف  ؾباؿ  

، كما  2001( أخَتا إذل معدلُت منذ أكؿ جانفي   % 40)إلغاء الزيادة بػمعدالت سنة  3مث إذل 1992 يف  
 .2001منذ جانفي %17إذل 1991 سنة  % 25انتقلت نسبة الضريبة من 

كىكذا تطور النظاـ اعببائي نسبيا كربسن حىت ال يصبح عائقا إلنعاش النشاط االقتصادم،  كلكن مقابل 
 .مليار دج  120ذلك  خسرت اػبزينة العمومية نتيجة  خفض األعباء اعببائية 

 
يضاؼ إذل كسائل الدعم  السابقة الذكر للمؤسسات  كسائل دعم  أخرل كصناديق ضماف  اؼبؤسسات  
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، كما  مت إنشاء بعض اؼبؤسسات األخرل للدعم   PME/PMIة  كالقركض اؼبصغرة كقركض الػ اؼبصغر 
مؤسسة  القركض  للصيد   :كىي   2002كقانوف اؼبالية  2001كاؼبساعدة  يف إطار قانوف اؼبالية التكميلي 

  1.مار السياحيالبحرم كتربية اؼبائيات  كاؼبؤسسة  اؼبتخصصة يف القركض اؼبصغرة كصندكؽ ترقية االستث
 البشرية الموارد تنمية خامسا 

 ك السكاف، حاجيات اؼبباشر على النعكاسها كفقا اؼبشاريع اختيار ملياردج، مت 90,3 ب الربنامج تكلفة تقدر
 تقدر اليت بالربامج أيضا احتفظ كما الصحة كالًتبية(، اؼبوجودة)منشآت القدرات ك اإلمكانيات لتقييم كذلك

 .اعبامعي الدخوؿ عند الطلبة تدفق ضغط تقلص من اليت ك التقنية ك العلمية اإلمكانيات
 :2التارل الشكل على الربنامج ىذا يتوزع
 دج؛ مليار …………………27 الوطنية الًتبية

 دج؛ مليار …9,5 ..................اؼبهٍت التكوين
 دج؛ مليار ..……………….18,9 العارل التعليم
 دج؛ مليار .………………12,38 العلمي البحث
 دج؛ مليار ………..……14,7 السكاف ك الصحة
 دج؛ ماليَت ………….……04 رياضة ك شباب
 دج؛ مليار ………………2,3 اإلتصاؿ ك الثقافة

 .دج مليار ..…………..……1,5 الدينية الشؤكف
 على كاغبصوؿ تكلفة كبأقل اجل إقبازه كمن ىامة، موارد ذبنيد يتطلب قد االقتصادم اإلنعاش برنامج تطبيق إف

 يسهل ؿبيط بإنشاء تسمح سوؼ اليت اؽبيكلية ك التعديالت اؼبؤسسية من ؾبموعة تطبيق كجب مرضية، نتائج
 اليت يبكن ك اؼبالية األحكاـ ك اعببائية التدابَت من ؾبموعة ازباذ مت اإلطار ىذا بصفة فعالة، كيف السوؽ قول تطبيق

 :التارل اعبدكؿ يف تلخيصها
 
 
 

                                                           
 بن حسيبة افريقيا جامعة مشاؿ اقتصاديات ك العوؼبة ـبرب اشراؼ ،2006 أفريل 18 ك 17 يومي .العربية الدكؿ يف اؼبتوسطة ك الصغَتة اؼبؤسسات تأىيل متطلباتملتقى دكرل ، 1

 .724،ص اعبزائر-بالشلف بوعلي
2
،ص  2003-2002، التخطيط االقتصادية فرع العلوم في الماجستير شهادة لنيل رسالةفي الجزائر ، إشكالية التنمية المستدامة،ياسمينة زرنوح 

343-203 
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 2004-2001 االقتصادي اإلنعاش لبرنامج المصاحبة السياسات : (61) رقم جدول
 دج مليار الوحدة  

 اجملموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات
 20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة ادارة الضرائب

 22.5 5 5 7 5.5 صندكؽ اؼبسانبة كالشراكة
 2 0.4 0.5 0.8 0.3 هتيئة اؼبناطق الصناعية

 2  0.7 1 0.3 ترقية اؼبنافسة الصناعية  صندكؽ
 0.08   0.05 0.03 مبوذج التنبؤ على اؼبدل اؼبتوسط ك الطويل

 46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 اجملموع 
 العلوم في الماجستير شهادة لنيل رسالةإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر ،،ياظبينة زرنوح اؼبصدر :

 184،ص  2006-2005 ،التخطيط االقتصادية فرع
 التطرؽ كجب تغَتات عدة الربنامج، شبة يف اؼبسطرة األىداؼ إذل الوصوؿ اجل من أعاله، اعبدكؿ من لنا يتبُت
 من ؾبموعة بتبٍت اغبكومة قامت ذلك اجل من االقتصاد العاؼبي، مع يتالءـ االقتصادم احمليط عبعل إليها

 االستثمار ك تشجيع إذل ترمي اليت مالية موارد زبصيص أم االقتصادم اإلنعاش لربنامج دعم اؼبصاحبة السياسات
 للمنظمة النضماـ التحضَت إذل باإلضافة  اؼباؿ، رأس فتح ك الشراكة إجراءات يف اإلسراع ك اؼبؤسسة عمل ربسُت
 .األكركيب االرباد مع الشراكة ك للتجارة العاؼبية
  2004-2001 االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج نتائج :الثالث الفرع
 عديدة نتائج خالؿ من اإلنعاش ىذا كذبسد ة،االقتصادي للتنمية مكثف بإنعاش 2004- 2001السنوات  سبيزت
 ، كىذا ما يبينو اعبدكؿ التارل:  ىامة
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 (2004-2000: اىم المؤشرات االقتصادية لبرنامج االنعاش االقتصادي )62جدول 
 السنة                       

 البياف
2000 2001 2002 2003 2004 

 5126.70 5263.90 4546.10 4222.0 4078.7 الناتج الداخلي )مليوف دينار جزائرم(
 5.2 6.9 4.7 2.7 2.15 %النمو االقتصادم 

 3.6 2.6 1.4 4.2 0.3 %التضخم 
 21.4 23.4 22.642 22.571 25.261 اؼبديونية اػبارجية )مليار دكالر(
 43.11 32.92 23.11 17.96 11.9 احتياطي الصرؼ )مليار دكالر(

 881.9 633.8 1065 1196 438 تطور االستثمار األجنيب )مليوف دكالر أمريكي(
الفائض أك العجز يف اؼبيزانية كنسبة من الناتج 

 %احمللي اإلصبارل 
9.8 4.05 0.23 8.36 7.11 

يف اغبساب اعبارم كنسبة من  الفائض أك العجز
 %الناتج احمللي اإلصبارل 

16.3 12.8 7.7 13 13.1 

 11.12 8.84 4.36 7.06 8.93 رصيد اؼبيزاف اعبارم )مليار دكالر(
 9.25 7.47 3.65 6.19 7.57 الرصيد اإلصبارل ؼبيزاف اؼبدفوعات )مليار دكالر(

 ىيكل الصادرات اعبزائرية
  %صادرات احملركقات  -
 % صادرات خارج احملركقات  -

 
96.8 96.2 90.46 97.21 98.00 

3.2 3.8 9.54 2.79 2.00 
 82.06 77.4 79.68 77.26 75.6 سعر الصرؼ الدينار مقابل الدكالر

 17.7 23.7 25 27.30 29.77 %البطالة 
 32364 31848 31357 30836 30386 103عدد السكاف

            Source: www.ons.dz le20/05/2007-اؼبعطيات التالية :من اعداد الباحث بناء على 
 .333،اجمللد ب ، ص  2009ديسمرب  32ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد  -  

 برنامج انتهاء بعد اعبزائر يف اؼبارل التطور كمؤشرات النقدية، الوضعية، ؾبلة الباحث،  اللطيف عبد مصيطفى
 .كرقلة اؼبوسع،جامعة التسهيل
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أم بزيادة  2004دج سنة  5126.70إذل  2000مليار دج سنة  4078.7 الناتج الداخلي اػباـ ارتفع من -
دج،  78.4دكالر يساكم  1مليار دج، كإذا أخذنا متوسط سعر الصرؼ يف ىذه الفًتة فانو يكوف  1048قدرىا 

 13ا مليار يف ىذه الفًتة بزيادة قدرى 65مليار دكالر إذل  52كبالتارل فاف الناتج احمللي اإلصبارل قد ارتفع من 
من إصبارل الصادرات  95مليار دكالر، كيفسر ىذا االرتفاع يف الناتج احمللي بارتفاع أسعار احملركقات اليت سبثل نسبة 

كمنو فاف ىذا االرتفاع يف الناتج يعرب عن زيادة الريع الطاقوم أكثر فبا يعرب عن زيادة إنتاجية القطاعات االقتصادية 
 األخرل.

ب  2004لكنو البفض البفاضا طفيفا عاـ   2003-2000قق ارتفاع يف الفًتة معدؿ النمو االقتصادم ح -
 . 2003عن عاـ  % 1.6

سنة % 29بعدما كانت حوارل  3.6ك  0.3معدؿ التضخم: عرؼ البفاضا كبَتا حيث تراكحت معدالتو ما بُت  -
 .1996سنة  18.7% 1994

كىذا   2004مليار دكالر سنة  21.4إذل  2000مليار دكالر سنة  25.261اؼبديونية اػبارجية : البفضت من  -
بفضل الفائض احملقق يف اؼبيزانية، كارتفاع احتياطي الصرؼ الذم جعل تقـو بتسديد أقساط الفوائد كؿباكلة 

 التسديد اؼبسبق للديوف.
كيفسر ىذا بزيادة  2004سنة  17.7إذل  2000سنة  29.3معدؿ البطالة : عرؼ البفاضا يف ىذه الفًتة من  -

 العمل يف القطاعات االقتصادية. فرص
التعداد السكاشل: عرؼ ارتفاع بطيء يف ىذه الفًتة رغم ربسن الرعاية الصحية كالظركؼ اؼبعيشية كيبكن إرجاع ىذا  -

النمو البطيء إذل تراجع سن الزكاج  كالبفاض كبَت يف نسبة اإلقباب ، باإلضافة إذل أف السياسة السكانية اليت 
" بل على التوعية بضركرة التخطيط العائلي عن طريق تنظيم طبقتها اعبزائر ك اليت تقـو على مبدأ " عدـ اإلقباب

النسل، كتباعد الوالدات ، قد أفضت إذل نتائج اهبابية كما أف النزكح الريفي إذل اؼبدف كما صاحبو من نسبة 
 اؼبتمدرسُت كالبفاض نسبة األمية كل ىذا ساعد على نوعية السكاف.    

  2001،2002 سنوات خالؿ دكالر اؼبليار عتبة ذباكز حيث لحوظم ارتفاع عرؼ اؼبباشر األجنيب الستثمار -
 جذب يف إفريقيا الثالثة اؼبرتبة اعبزائر احتالؿ إذل العادل يف االستثمار حوؿ "األنكتاد"تقرير كيشَت 2005ك

 :يلي ما إذل االستثمار مناخ يف اؼبلحوظ االنتعاش أسباب التقرير كيرجع 2002 سنة اؼبباشر األجنيب االستثمار
 .كالربيطانية كالفرنسية الشركات األمريكية عليو هتيمن كالذم احملركقات قطاع يف اؼبسجل الكبَت االستثمار       *
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 باغبجار اغبديدية الصناعات  كخصخصة شركة اؼبصرية أكراس كـو لشركة النقاؿ للهاتف الثانية الرخصة بيع    *
 .اؽبندية أسبات لشركة
 االستثمارات       لكوف صبيع خاطئا حكما اغبقيقة يف يعد اعبزائر يف االستثمار مناخ بتحسن اغبكم كلكن      
 قطاع كىو العمل، فرص خلق    يف كثَتا ال يساىم الذم القطاع ىذا احملركقات، قطاع يف ربقيقها مت قد تقريبا

سبثل  دل احملركقات قطاع خارج األجنبية االستثمارات أف إذ األخرل، القطاعات االقتصادية بقية على التأثَت ضعيف
 .20011-1999 الفًتة خالؿ اػباـ الداخلي الناتج من % 0,2 سول

 2002سنة يف أعلنت قد اغبكومة قبد حيث اػبصخصة، برنامج ذبسيد يف بطيء تطور  -
 من العمالية النقابات معارضة بسبب تتم دل العملية ىذه أف إال مؤسسة، 100 ؿ ككلية جزئية خصخصة على
 هبدؼ اغبكومة رئيس كصاية ربت تعمل أصبحت اليت اؼبكلفة باػبصخصة للوزارة العمل نظاـ يف كالتغيَت جهة
 .2أخرل جهة من ؿبددة عمليات كفق آفاؽ للخصخصة كضع

حوارل  منها دينار، مليار 3.700 أم دكالر مليار 46 بلغ إصبارل استثمار يف فًتة اإلنعاش االقتصادم حوارل  -
 االقتصادم اإلنعاش برنامج تكلفة قدرت كما العمومي؛ اإلنفاؽ من دينار مليار 2.350 أم دكالر مليار  30

  3.دج مليار 478 ب 2003 إذل ديسمرب 2001 سبتمرب من الفًتة يف
 

 .2009-2005 االقتصادي اإلنعاش لدعم التكميلي البرنامج :الثاني المطلب
اإلنعاش االقتصادم يهدؼ إذل تثبيت اإلقبازات احملققة يف الفًتة السابقة ك إذل الربنامج التكميلي لدعم 

كضع الشركط اؼبناسبة لنمو مستدصل مولد لرفاه االجتماعي بتوفَته ؼبوارد معتربة، ىذا من جهة ك من جهة أخرل 
قل ك األشغاؿ العمومية مساعد على ربسُت مستول معيشة السكاف بتنمية البنية التحتية للبالد السيما شبكات الن

مليار دينار أم ما يعادؿ  1700ك الرم ك الفالحة ك التنمية الريفية. كقد بلغت اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربنامج 
 .االجتماعية للحاجيات كاالستجابة القاعدية تطوير اؼبنشآت ؼبواصلة موجهة. 4مليار دكالر أمريكي 240

 :مقاربتها قصد تكييف اغبكومة تعتـز اعبارم، االقتصادم اإلنعاش اؼبسار استمرارية ظل يف ك

                                                           
1
 .444،المجلد ب ، ص  3002ديسمبر  43مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  
2
 .772مجلة العلوم االنسانية،نفس المرجع ،ص 
 202ص ، 3020جواف السابع العدد - كإدارية اقتصادية ، حباث 3002-3002االقتصادم  اإلنعاش برنامج خالؿ من -2009 اعبزائر يف اؼبستدامة أ التنمية ،كرصل زرماف 3
 
4
نوفمير  ،الجزائر .النظراء قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية ،بالحكامة الخاص العمل الوطني برنامج تنفيذ حالة الجزائر حول لتقرير موجز عرض 

 .31،ص2008



 م"3126-م3122م إلى مخطط اإلنعاش والنمو"2693المخططات االقتصادية في الجزائر من     خامسالفصل ال

 

 

272 

 

 ك االستثمار قانوف أف تتمم شأهنا من تنظيمية نصوص إصدار طريق عن لالستثمار التحفيزم اإلطار استكماؿ•
 أك األجنيب؛ الوطٍت اػباص االستثمار بتسهيل الكفيلة التدابَت تطوير

 أك اإلنتاج أداة بتأىيل تعلق األمر سواء العاؼبي االنتفاخ مع الوطنية اؼبالية ك االقتصادية األداة تكييف مواصلة•
 اؼبصريف؛ ك اؼبارل باإلصالح

 مع ك دغمائي سلوؾ كل عن بعيدا اػبوصصة، ك الشراكة ترقية سياسة انتهاج•
 التنافسية؛ ترقية الشغل ك كمناصب الثركات خلق ؾباؿ يف الوطنية القدرات تعزيز على الشديد اغبرص

 اؼبنافسة بقواعد زبل اليت غَت اؼبشركعة اؼبنافسة ك اؼبضاربة ك الغش ؿباربة قصد الدكلة مراقبة ك ضبط مهمة تعزيز•
 . الوطنية اؼبنتجة اؼبؤسسات حساب على السوؽ ك

 االقتصادي: المجال في اإلصالح : األول الفرع
 االستثمار إطار تحسين : أوال

 : وضبطو االستثمار ترقية -أ
 مع الفعلية للشراكة التحضَت يف إطار استكماؽبا الواجب أك إجراءىا سبق اليت التنظيمية ك التشريعية اؼبراجعات إف

 إطارا توفر مراجعتو، سبت الذم االستثمارات قانوف كذا ك العاؼبية للتجارة اؼبنظمة إذل االنضماـ ك األكريب االرباد
 .لًتقية االستثمار مالئما قانونيا

 مساعدة عباف ،ك (ANDI)االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة فعالية مضاعفة على العمل اغبكومة تعتـز ك
 (CALPI).مواقعها ربديد ك االستثمارات مشاريع

 ىذه كاحد دكر آف يف ستطور كما اؼبستثمر، لصاحل  "الوحيد للشباؾ" الفعلي االنطالؽ اآلليات ىذه  ستعرؼ ك
 .اعبزائريُت اؼبستثمرين لصاحل التوجيو ك االستثمار ؾباؿ يف اآلليات

 االستثمار عبلب مواصلتها ك جهودىا مستول ربسُت على اغبكومة ستسهر كما
 .األجنبيُت الشراكة ك

 :العقار مسألة تسوية -ب
 ؿبل كاف أف ك سبق فقد ترقية االستثمار، أماـ عائق أنو على إليو يشار ما غالبا الذم الصناعي العقار ىبص فيما

 .القصَت اؼبدل على استكمالو يتم سوؼ الذم اإلصالح ىو النشاط ك مناطق ك الصناعية اؼبناطق لتسيَت إصالح
 يف للمستثمر الضركرية صبع اػبدمات ك جديدة، مناطق تطوير ك اؼبوجودة، اؼبناطق بتثمُت يسمح اإلصالح ىذا إف

 سيتكفل كما .االستثمار ترقية آليات مستول على ك ظل الشفافية، يف اؼبمتلكات، ىذه إتاحة ك .الفضاءات ىذه
 .تثمينو ك استصالحو سيتم العمومية اؼبؤسسات مستول على العقار العمومي بفائض اإلصالح ىذا
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 التهيئة ـبططات استكماؿ ك اؼبستول الوطٍت، على األراضي مسح عملية استكماؿ على أيضا اغبكومة ستعمل ك
 يف العرض مضاعفة بغية ذلك ك اإلقليم، بتهيئة اؼبتعلق احًتاـ التشريع على العمل كذا ك الوطن، عرب التعمَت ك

 .السياحة ك العقارية الًتقية ميادين يف االستثمار البناء لفائدة أراضي ؾباؿ
 سيضبط الذم االمتياز نظاـ تشريعا يؤسس الربنامج، ىذا ضمن تقًتح اغبكومة فإف الفالحي، للعقار بالنسبة أما

 بالنسبة االمتياز منح إذل اللجوء إف .منهما كل كاجبات ك صاحب اإلمتياز ك مانح حقوؽ كاضحة بكيفية
 مستغلها، ك األرض بُت متينة صلة بإقامة سيسمح للدكلة، اػباصة لألمالؾ الفالحية التابعة لألراضي

 اؼبطاؼ، هناية يف للفالحسيسهل  ك األصلي، طابعها عن ربويلها من الوطنية الثركة ىذه ضباية إذل سيفضي ك
 .الفالحي النشاط لتنمية الضركرم القرض على اغبصوؿ عملية

 مالؾ إذل القانوف إطار اؼبلكية، يف سندات تسهيل عملية تسهيل على ذلك، مع باؼبوازاة اغبكومة، ستعكف ك
 الواقع األمر كضعيات على القانوشل الطابع إضفاء مع استبعاد الوراثية، طريق عن اؼبتألقة اػباصة الفالحية األراضي

التشاكر،  ظل يف اغبكومة، ستفتح كما .للدكلة اػباصة لألمالؾ التابعة لألراضي غَت القانونية اغبيازات ىبص فيما
 .الرعوية لألراضي اؼبخصص التشريع كرشة
 الرسمي غير االقتصاد مكافحة :ثانيا
 نالحظ أف ينبغي أنو غَت .القوانُت اؼبقاييس ك ك الشفافية قواعد اؼبتعاملُت صبيع احًتاـ يتطلب االستثمار تطوير إف
 .ؿباربتها على العـز اغبكومة عقدت ضارة ك طفيلية صاحبتو ظواىر مؤخرا بالدنا يف السوؽ اقتصاد ظهور أف
 االستثمار تطوير يعرقل الغش، مرده إذل ريع مصدر صار الذم الرظبي غَت االقتصاد مكافحة دعم اغبكومة تعـز ك
 .للخطر القوانُت، احًتاـ ظل يف سبارس نشاطها اليت اػباصة ك العمومية اؼبؤسسات يعرض ك
 

 المالية المنظومة عصرنة :ثالثا
 الكلية االقتصادية الظركؼ ضوء اغباضر على الوقت يف استكماؽبا ينبغي مفتوحة كرشة اؼبالية اؼبنظومة عصرنة إف

 .قباحها يف يتحكم الذم الشامل لإلصالحات اؼبسار سياؽ يف ك أكثر اؼبالئمة
 :التالية األىداؼ اغبكومة ستحقق ك

 حاليا؛ اعبارية الدفع أنظمة ك أدكات عصرنة استكماؿ •
 للشراكة؛ الًتقية النشيطة طريق عن ذلك يف دبا للتأمُت العمومية اؼبؤسسات ك البنوؾ إدارة ربسُت •
 مكثف حشد أجل من أك اؼبنتجات، بالفركع األمر تعلق سواء الفعاؿ، ضبطها ك األمواؿ رؤكس سوؽ تعزيز •

 اؼبالية؛ لألصوؿ نشيط أكثر تسيَت ك االستثمار، لتطوير الداخلية للموارد
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 ك الصغَتة اؼبؤسسات القركض لفائدة ضماف صندكؽ إقامة خالؿ من السيما اؼبارل للقطاع اؼبؤسسايت التطوير •
 األخرل؛ اإلستثمارات صناديق ك اؼبتوسطة،

 أجل من سيما ال أك باؼبؤسسات، بالربامج األمر تعلق سواء اؼبارل القطاع يف البشرية للموارد اؼبنظم التطوير •
 اعبديدة،  اؼبهن يف التحكم

 .تطويره ك البورصة إنعاش أخَتا، ك •
 البالد أنحاء عبر منصفة و مستمرة بتنمية النهوض : الثاني الفرع

 تطويرىا و الوطنية الثروات تثمين : أوال
 : المناجم و المحروقات قطاع -أ

 الوطٍت، اػباص االستثمار أجل جلب من اؼبؤسساتية ك التنظيمية ك التشريعية الًتتيبات باستكماؿ اغبكومة ستقـو
 ك الطاقة ك احملركقات قطاعات يف شراكة شكل يف أك االستثمارات اؼبباشرة األجنبية االستثمارات من اؼبزيد ك

الطاقات  إنتاج أنشطة ك احملركقات إلنتاج الالحقة اؼبراحل يف الواقعة تلك مثل ذلك األنشطة يف دبا اؼبناجم
 .اؼبتجددة

 لتتماشى احملركقات لتصدير اؼبنائية اؼبعدة األساسية اؼبنشآت عصرنة ك تكييف على اغبكومة ستعمل ىذا إذل إضافة
 كالفئات اؼبناطق إذل بالنسبة السيما الغاز، ك الكهرباء ضبط تسعَتة لىع كذلك ستعمل ك .اإلنتاج تطور مع

 التنمية النمو ك مثل االقتصادية القطاعات يف ك االستثمار ميداف يف التنمية ك النمو كذلك احتياجات ك احملركمة،
 ك الصغَتة اؼبؤسسة ك السياحة الفالحة ك ك الصناعة مثل االقتصادية القطاعات يف ك االستثمار ميداف يف

 .اؼبتوسطة
 ك اؼبتجددة الطاقات ك كباف اؼبميع الرب غاز ك الغاز إيصاؿ تشجيع على ملموس بشكل ك كذلك ستواصل ك

 .البالد عرب ىاـ مستول يف جعلو
 ك .الوطٍت االستثمار قصد ترقية النفطية اؼبنتجات يف الربح ىوامش ربقيق ؾباؿ يف سياسة تطوير سيتم أنو كما
 االحتكار أنشطة لضبط أدكات إهباد على تدرهبيا ك الفعلية االحتكارات إزالة على اغبكومة ستسهر أخَتا

 .الطبيعي
 :الفالحة -ب
 بفضل األخَتة خالؿ السنوات معتربا تقدما عرؼ التشغيل ك للنمو معتربا مكمنا يبثل الذم اؼبيداف ىذا إف

 تقدـ حاالت ربققت .الدكؿ لو خصصتها الكربل اليت اؼبالية اؼبوارد بفضل ك الفالحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط
 .الشغل مناصب استحداث ك استصالح األراضي ك ألفالحي اإلنتاج ؾباؿ يف كبَتة
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 تقدـ ستظل ىكذا، ك .مالئم لتنميتها بتشريع الفالحة تزكيد تعتـز اغبكومة فإف ذلك، إذل اإلشارة سبقت كما ك
 .اؼبصرفية القركض لرصد كمحفز على استعمالو فأكثر أكثر السهر مع القطاع ؽبذا اؼبارل دعمها

 :يأيت ما كبو أيضا الفالحة لتنمية العموميُت اغبفز ك اإلعانة ستوجو ك
 اإلرشاد؛ ك التكوين تعميم ك الفركع ىيكلة خالؿ من اؼبستثمرات نتائج ربسُت •
 ضباية على السهر مع اعببلية، يف اؼبناطق ك العليا اؽبضاب يف السيما ك تنويعها ك الدكاجن ك اؼبواشي تربية تنمية •

 اعبيٍت؛ الًتاث
 الفالحية؛ القدرات توجيو إعادة ك النشاط ربوؿ لعمليات االنتقارل ك االنتقائي الدعم •
 بُت التكامل تشجيع ك صناعة التربيد، ك للخدمات الصغَتة اؼبؤسسات تنمية بواسطة اؼبستثمرات ؿبيط ربسُت •

 غرؼ طاقات تعزيز ك اؼبهن، بُت اؼبشًتؾ ك اؼبهٍت الضبط ترقية منظومات ك الفالحية، الغذائية الصناعة ك اؼبنتجُت
 دكرىا؛ الفالحة ك

 طريق عن ضبايتها ك اغبيوية )البيولوجية( الفالحية ك احمللية اؼبنتجات منها السيما ك الفالحية الصادرات ترقية •
 التنويع؛ ك التصديق ترتيب

 كذا ك الشهادات الشباب ذكم اندماج دعم خالؿ من ألفالحي القطاع يف الشغل مناصب استحداث تعزيز •
 اغبماية االجتماعية؛ ترتيب ضمن ألفالحي للتشغيل الفعلي اإلدماج

 إذل االعتبار رد ذلك يف دبا منها، الوقاية ك الطفيليات ك اعبراد فيها دبا الزراعية اآلفات مكافحة كسائل تطوير •
 من السيما ك التنمية الريفية، ؾباؿ يف اعبهود بذؿ دبواصلة أيضا الفالحة إنعاش سَتافق ك  اعبوم العمل كسائل
 :خالؿ

 الغذائي األمن ربسُت اؼبساىم يف اإلنتاج ك الشغل، ؼبناصب اؼبستحدثة ك للمداخل اؼبدرة النشاطات دعم •
 للعائالت؛

 قركض؛ على ك التقنية كسائل على باغبصوؿ التنمية مواكبة •
 ربافظ ك الشغل مناصب تستحدث اليت السهوب ك الغابات تنمية ك تسيَت برامج •

 الطبيعي؛ الوسط على
 الكهرباء ك األساسية)اؼباء اػبدمات على األرياؼ سكاف حصوؿ عملية تعزيز •
 .الريفي اإلسكاف برامج مواصلة كذا ك الغاز( ك
 
 



 م"3126-م3122م إلى مخطط اإلنعاش والنمو"2693المخططات االقتصادية في الجزائر من     خامسالفصل ال

 

 

276 

 

 البحري الصيد و التقليدية الصناعة و السياحة ميدان في -ج
 ك اػبارجية إيراداهتا خاللو مستول من ترفع أف اعبزائر على هبب القوة عناصر من عنصرا السياحة تشكل :

 .كلو اػبدمات قطاع يف تأثَت من خصوصا ؽبذا النشاط ما مع الشغل، مناصب استحداث يف قدراهتا مضاعفة
 :يأيت ما على اغبكومة ستسهر
 مضاعفة ك اػبارجية إيراداهتا خاللو مستول من ترفع أف اعبزائر على هبب القوة عناصر من عنصرا السياحة تشكل
 ستسهر .كلو اػبدمات قطاع يف تأثَت من خصوصا ؽبذا النشاط ما مع الشغل، مناصب استحداث يف قدراهتا

 :يأيت ما على اغبكومة
 جودة لتحسُت اػبوصصة، التسيَت ك عقود ك الشراكة طريق عن اؼبوجودة العمومية األساسية اؼبنشآت تثمُت •

 للسياحة؛ الشبكات الدكلية ضمن الفندقية اغبظَتة ىذه إدراج اػبدمات
 مستول على السياحية الوطنية اؼبسالك ك اؼبواقع ك القدرات تأىيل أجل من الفندقية يف االستثمار تشجيع •

 تصنيفها؛ ك اؼبؤسسات على التصديق سيدعم بواسطة الذم اؼبعدنية، اغبمامات ك الصحراء ك الشواطئ
 اؼبنتج ترقية يف عمومية مصحوبُت دبسانبة يكوناف اللذاف السياحية الًتقية ك األسفار ككاالت تأطَت ك ترقية •

 الدكرل؛ التظاىرات من غَتىا ك العركض ك طريق اؼبعارض عن اػبارج، يف الوطٍت السياحي
 عن غَتىا، ك اغبرفية ك الثقافية منها ك التارىبية لديها، احمللية القوة عناصر تثمُت على احمللية اعبماعات حث •

 .اؼبالئمة التظاىرات طريق
 ك التنموية، الربامج يدرجاف ضمن سوؼ تشجيعها ك السياحة ترقية فإف البالد، جنوب مناطق مستول على ك

 .السكاف لفائدة التشغيل كاؼبوارد  ربسُت ك اؼبنجزة األساسية اؼبنشآت مرد كدية ربقيق
 ؼبصاحبة ضركريا عامال الدعم، سيكوف ك التأطَت آليات من العديد على تشمل اليت التقليدية الصناعة تنمية إف

  .األجانب ك الزبائن اعبزائريُت اذباه يف السياحي للنشاط الفعلي االنطالؽ
 يف اغبكومة ستساىم ك التقليدية الصناعة تطويرأجل  من 2010 غاية إذل اؼبمتد العمل برنامج مواصلة ستتم ك

 .اؼبصغرة لالستثمارات اآلليات اؼبختلفة طريق عن ذلك يف دبا دعمها،
 أكذل نتائج أعطت تنموية حقيقية ك ىيكلية سياسة موضوع سنوات منذ ظل فلقد البحرم، الصيد ميداف أما

 :اسطةتعزيزىا بو  ك السياسة ىذه انتهاج اغبكومة ستواصل ك .مشجعة
 اؼبوارد؛ بتحديد خرائط رسم عمل •
 اؼبهنة؛ ىذه تأطَت مع باؼبوازاة البحرم الصيد مهنة على الشباب تكوين دعم •
 البحرم؛ الصيد مالجئ ك اؼبوانئ شبكة تعزيز •
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 هنايتو؛ إذل النشاط ىذا بداية منذ البحرم، الصيد دعم ميادين يف االستثمار تشجيع •
 ك االقتصاديُت لفائدة اؼبتعاملُت البحرم، الصيد ميداف يف األنشطة الستحداث القركض رصد دعم مواصلة •

 .اػبصوص على الشباب
 : الجديدة التكنولوجيات و االتصاالت -د

 :على ستسهر فإهنا الصدد، ىذا يف ك خاص، بشكل اؼبيداف هبذا اغبكومة هتتم سوؼ
 التشجيع ك الربيد، ك السلكية كالالسلكية االتصاالت سوؽ مقاطع ـبتلف يف اؼبنافسة فتح عملية استكماؿ •

 اؼبنسوب العارل؛ ذات االنًتنت شبكة دخوؿ تطوير على
 اػبط؛ عرب اغبكومية االلكًتكنية كاػبدمات التجارة تطوير أجل من القانوشل اإلطار صياغة إعادة استكماؿ •
 يف كرائد سبوقعها إعادة ك لتحسُت مردكديتها جياسًتاتي لشريك "اعبزائر اتصاالت" شركة رأظباؿ فتح يف الشركع •

 السوؽ؛
 اآلرل النظاـ ك اآلرل اإلعالـ إدخاؿ توسيعها ك ك لشبكتو االعتبار رد طريق عن الربيد عصرنة كتَتة يف اإلسراع •
 عملياتو؛ يف
 الربيدية؛ اؼبالية ك الربيدية اػبدمات عصرنة مواصلة •
 من اغبضرية اؼبراكز البعيدة عن اؼبناطق ك األرياؼ سكاف لتمكُت تطويرىا ك الشاملة اػبدمة على اغبفاظ •

 .إليها الوصوؿ
 من اؼبالئمة، التدابَت بواسطة كالربيد كالالسلكية السلكية اؼبواصالت قطاع يف النشاط مردكدة ربسُت األخَت، يف ك

 .للمرتفقُت اؼبقدمة اػبدمات بتحسُت بذلك ك السماح االستثمارات من اؼبزيد جلب أجل
 ك اإلعالـ تكنولوجيات ك قطاع الربيد يف إسًتاتيجيتها تنفيذ تواصل ىي ك اغبكومة فإف ذلك، على زيادة ك

 ك اإلعالـ تكنولوجيا استعماؿ ك لتطوير حقيقي ك سريع عمل ـبطط اقباز ك ربديد على ستعمل االتصاؿ،
 .لإلعالـ ؾبتمع جزائرم تشييد قصد االتصاؿ

 :مكوناهتا ضمن ستشمل ك لتكريسها،
 اهلل؛ عبد بسيدم اغبظَتة التكنولوجية بإقباز السيما ك اؼبناسب، احمليط توفَت بفضل اإلبداع ك االبتكار حفز •
 ك االنًتنت، ؾباؿ يف الدركس اؼبتقنة بتنويع اعبديدة التكنولوجيات ىذه على التكوين برامج تكييف ك عصرنة •

 ك اإلعالـ تكنولوجيات يف اؼبتخصصة األكاديبيات شبكة ).بتكثيف  اػبصوص على ذلك ك اإلدارة، ك التسيَت
 االتصاؿ.
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 : المائية الموارد مجال في التحدي رفع : ثانيا
 ترصد أف للبالد ينبغي مسألة ندرهتا أيضا، حبكم ك االجتماعية ك االقتصادية أنبيتها بسبب تشكل اؼبائية اؼبوارد إف
 على اغبكومة ستسهر ك اػبارجيُت التعاكف ك الشراكة ككذا دعم اػباصة كسائلها الوطنية، األكلية باب من ؽبا

 :يأيت ما حوؿ اسًتاتيجي يتمحور مسعى تطوير
 إنتاجو؛ ك اسًتجاعو ك اؼبورد حشد -
 اؼبورد؛ ؽبذا الراشدين التوزيع ك التسيَت -
 .منها الوقاية ك اؼبائي بالعامل اؼبتصلة الكوارث مواجهة -

 :إنتاجها و استرجاعها المائية، الموارد حشد – أ
 : السدود بناء 1-
 اقبازات ك للسدكد الكبَت إلهناء الربنامج تورل سوؼ اؼبطلقة األكلوية فإف اؼبالية، اؼبوارد تبديد تفادم على عمال

 .الكبَت العجز تدارؾ قصد اإلمكانية ضوء على سدكد جديدة بناء برؾبة يبكن قد أنو غَت .اعبارية التحويل
 الكربل اؼبشاريع ك بٍت ىاركف بسد اؼبتصلة االقبازات اػبصوص على سنذكر اعبارية العمليات ضمن من ك

 ك .أرزيو ك دبستغازل مركرا كىراف كبو الشلف من سد انطالقا ك العاصمة كبو تاقصبت سد من انطالقا للتحوالت
 الربنامج من التقليص طواؿ جديدة، اقبازات ىبص فيما دراسات ربضَت األكلويات، فسوؼ يتم ىذه ىامش على

 اعبارم،
 ك اؼبوجودة السدكد على صيانة اغبكومة ستسهر كما .تامنغست كبو صاحل عُت من اؼبياه ربويل اقباز منها ك

 .اؼبواقع تشجَت بواسطة السيما ك ضبايتها
 :اآلبار حفر برنامج 2-
 مًت مليوف 80 مقابل ما يرصد سنة، كل خطي مًت 20.000 بقدر اآلبار، حفر اقباز برنامج تطوير يتم سوؼ

 .اآلبار اؼبوجودة صيانة مع كاحد آف يف ذلك ك سنويا، مكعب
 : المائية المحاجز 3-

 ك االستغالؿ قيد مائي ؿبتجز200 من أكثر تأىيل على ألفالحي الرم حاجات سد أجل من اغبكومة، ستعكف
 ؾبموع إذل بالنسبة االعتمادات، توفر ك الدراسات الضركرية استكماؿ بوتَتة جديدة، كحدة 300 قرابة اقباز

 .اؼباء برنامج
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 : المستعملة المياه استرجاع 4-
 الصيانة التأىيل كذا ك ؿبطة تصفية 33 اقباز على سينصب النشاط ىذا ضمن كطٍت برنامج مباشرة ستتم

 ستتواصل ك الصناعة، كحاجات األكلوية، باب من اؼبسًتجعة،اؼبياه  ستخصص ك .اؼبوجودة للمحطات األكلويُت
 .كيلومًت 2500 ؾبموع يشمل عمل برنامج حوؿ اؼبستعملة صبع اؼبياه شبكات بناء عملية

 :البحر مياه تحلية -5
 إطار يف االمتياز منح إذل طريق اللجوء عن البحر مياه لتحلية كربل ؿبطات إلقباز التحضَت قيد ىاـ برنامج يوجد

 مشاركة إمكانية اغبكومة ستدرس ك .أمواؿ برؤكس الذم يساىم الطاقة قطاع مع بالشراكة ك اؼبختلطة اؼبؤسسات
 .لتحلية اؼبياه النهائية التكلفة تقليص قصد احملطات ىذه تسيَت ك إلقباز اؼبختلطة ماؿ الشركات رأس يف اػبزينة

 : عقالني بشكل توزيعها و المائية الموارد تسيير -ب
 ؽبم أجانب متعاملُت مع إطار الشراكة يف توزيعها، ك اؼبياه شبكات تسيَت تطوير يتم سوؼ اإلطار، ىذا ضمن ك

 ستتبع كما .العاصمة عرب اؼبياه توزيع امتياز منح اعبارية خبصوص اؼبفاكضات استكماؿ يتم سوؼ ك عاؼبية، شرىة
 .األخرل الكبَتة اؼبدف إذل بالنسبة فباثلة تدرهبيا بعمليات األكذل العملية ىذه

 يف الغش فبارسة ك ذبنب التسربات قصد البالد عرب اؼبياه توزيع شبكات صيانة على أيضا اغبكومة ستسهر ك
 ظاىرة استئصاؿ قصد مناىجها ك كسائلها دعم ىذا اجملاؿ يف اؼبختصة الوطنية الوكالة على يتعُت ك .استعماؽبا

 ؾباؿ التسيَت يف الشراكة إذل اللجوء تشجيع هبب فإنو الغرض، ؽبذا ك .ديوهنا الشبكات كاسًتجاع عرب اؼبياه تسرب
 .اجملاؿ ىذا يف عالية جودة عمومية ذات خدمة تضمن شركط دفاتر أساس على احملليُت االمتياز أصحاب دعم ك
 .اؼبياه اقتصاد على اؼبستهلكُت الربامج لتشجيع من سلسلة تطوير يتم سوؼ أخرل، جهة من ك
 اؼبورد، ىذا مبو كتَتة حسب الرم تطوير يتم سوؼ الفالحي، اؼبيداف يف ك
 للهيئات التسيَت تأىيل قدرات جانب إذل توسيعها ك اؼبسقية للمساحات االعتبار رد عملية تتواصل سوؼ ك

 تقنيات إذل اللجوء ك ربفيزية إجراءات بفضل ازباذ الرم تطوير الدكلة ستشجع كما .اؼبساحات هبذه اؼبكلفة
 .االقتصادية التقطَت

 امتصاصها و بالمياه المرتبطة الكوارث من الرقابة – ج
 .الفيضانات من السكانية اؼبناطق غبماية اؼبنشآت اقباز أعماؿ اغبكومة ستواصل

 التكفل سيتم ك .الوادم كرقلة ك كالييت يف اؼبياه لصعود اؼبأساكية اآلثار امتصاص أشغاؿ اقباز على ستعكف كما
 اجملاؿ ىذا يف األكفاء اؼبتعاملُت باشًتاؾ اؼبالية الضركرية اؼبخصصات حشد أجل من استعجارل بشكل اؼبلف هبذا
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 انتشار ذبنب قصد متابعتو ك اؼبنطقة ؽبذه الرم مساحات تسيَت سيتم ربسُت أنو كما .التنفيذ عملية متابعة ك
 .تكرارىا ك صعود اؼبياه ظاىرة
 اإلقليم تهيئة سياسة : ثالثا
 لألعماؿ توجيهيا إطارا ك التنمية الوطنية تصور اؼبتوسط اؼبدل على توفر أف شاهنا من اإلقليم هتيئة سياسة إف

 على القضاء ك اؼبناطق بُت توازف ك انسجاـ ربقيق كبو جهود التنمية تقـو أف أيضا شاهنا من ك .إقبازىا الواجب
 أفق حىت سبتد إستشرافية دراسة ؿبل كانت أف سبق ىذه اإلقليم هتيئة إف اسًتاتيجية.اؼبتفاقمة الال مساكاة

 اؽبضاب ؼبناطق ك اآلخر البالد عبنوب ـبصص صندكقُت،أحدنبا خالؿ من اإلسناد أدكات ؽبا تتوفر حيث2020
 .العليا

 ك اؼبعيشية الظركؼ ربسُت الكربل قصد األشغاؿ ك الكربل التحتية البٌت سياسة تعزز أف هبب اإلطار، ىذا يف ك
 .اؼبناطق ؽبذه االقتصادم النشاط

 :بالطرق الخاصة التحتية البنى -أ
 ما تتضمن اإلقبازات ك حافظة الدراسات فإف غرب،/شرؽ السريع بالطريق اػباص الضخم اؼبشركع عن فضال
 :يأيت
 العليا، للهضاب العرضي الطريق -
 العاصمة، للجزائر الثاشل العرضي الطريق -
 للصحراء، العابر الطريق استكماؿ -
 الساحلية، الطرؽ هتيئة -
 الكبَتة، اؼبدف ازدحاـ من التخفيف منشآت بناء -
 .اؼبوجودة الطرؽ شبكات لصيانة متواصل ك ىاـ برنامج كضع -
 ىذه إلقباز اؼبرصودة اؼبوارد حسب أنبية الربؾبة سبديد ك اإلقباز تكاليف يف التحكم على السهر يتعُت ىنا، من ك

 .الورشات
 :للمطارات التحتية البني -ب

 :ىي استكماؽبا ك اقبازىا يف التقدـ الواجب الكربل العمليات
 اعبزائر؛ ؼبدينة اعبديد اؼبطار إقباز مواصلة •
 ك الشلف مطارم كذا اقباز ك ـبتار باجي برج ك سطيف عنابة، كىراف، مطارات استيعاب قدرات توسيع •

 البيض؛
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 .البًتكلية اؼبنطقة خارج إذل مسعود حاسي مطار ربويل •
 كذا ك الوطٍت، اعبوم اجملاؿ عرب اعبوية للمالحة الألمنية الوسائل دعم عملية تتواصل سوؼ ذلك، على زيادة ك

 البالد. جنوب مناطق يف السيما ك توسيعها ك ربديثها
 مع الشراكة ترقية من خالؿ تسيَته، ربسُت ك الوطٍت اعبوم األسطوؿ ربديث عملية مواصلة تتم سوؼ ك

 اػبطوط لشركة ينبغي أنو كما) )النقل،الصيانة،اإلطعاـ اػبدمات قطاعات ـبتلف يف عاؼبية شهرة ؽبم متعاملُت
 يف اعبديد الدكرل احمليط مع ك األضرار من الوقاية ك األمن ؾباؿ يف اؼبقاييس الدكلية مع تتكيف أف الوطنية اعبوية
 اعبوية. اؼبالحة ؾباؿ 

 :البحرية التحتية البني -ج
 : يأيت ما اػبصوص على الربنامج ىذا سيشمل توسيعها، ك اؼبوانئ صيانة ؾباؿ يف
 تطويرىا؛ ك القاعدية ىياكل صيانة •
 تأىيلها؛ ك النفطية اؼبوانئ تطوير •
 توسيع كذا ك اعبزائر ميناء مستول على ذبهيزه ك للحاكيات ثاشل مرفأ اقباز •

 مرفأ اقباز ك جن، جن دبيناء اغباكيات ؼبساحة مرفأ هتيئة ك كىراف، ميناء مرفأ
 .جباية دبيناء اػبدمات متعدد

 :على االىتماـ ينصب سوؼ اؼبوانئ، ربديث ؾباؿ يف ك
 اؼبرفئية؛ السلطات إقامة •
 األرصفة؛ زبصص •

 ربديثها؛ ك اؼبالحة ك الشحن ذبهيزات ذبديد •.
 اآلرل؛ اإلعالـ ك للتسيَت اغبديثة األدكات استعماؿ تعميم •
 اؼبينائية اؼبؤسسة مع عليها التعاقدم الطابع إضفاء ك التجارية العالقات تقنُت •
 اؼبرتفقُت؛ ك اؼبتعاملُت ك

 اؼبسافرين؛ استقباؿ ظركؼ ربسُت •
 الكاشفة األجهزة استعماؿ تعميم ذلك يف دبا الرقابة، ك اؼبوانئ اجملاؿ أمن دعم •
 اغبكومة، على تسيَتىا اؼبعقد ك الوطٍت االقتصادم النشاط مستول على اؼبوانئ أنبية تفرض سوؼ ك . "سكانَت"

 .الوطنية التنمية تسيَتىا لفائدة ك إلقبازىا متخصصُت دكليُت متعاملُت مع الشراكة ترقية
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 :الحديدية بالسك الخاصة التحتية البني -د
 :اػبصوص على تشمل ك ىامة، اقبازىا الواجب اؼبشاريع حافظة إف
 دبشرية؛ – دموش رجم يربط خط إقباز •
 تيارت؛ ك كسارة عُت عرب سعيدة – اؼبسيلة العليا للهضاب العرضي اػبط سبديد •
 اعبلفة؛ ك توقرت عرب اعبلفة – مسعود حاسي جنوب اغبلقي اػبط •
 تيارت؛ ك غليزاف بُت اػبط ربديث •
 البالد؛ مشاؿ يف غرب– شرؽ خط كذا ك كهربتو ك كزك تيزم ك الثنية بُت الرابط للخط ثاشل خط اقباز •
 الشرؽ؛ يف اؼبنجمي اػبط ذبديد •
 .للعاصمة اغبديدية السكة شبكة ربديث •

 للمنشآت الوطنية صبيع الربامج دبراعاة ضركريا، اؼبتوسط ك القصَت اؼبديُت على الربنامج ىذا زبطيط سيكوف
 اؼبشاريع ىذه دراسات يف التحكم الضركرة أنو من كما .اؼبياه بقطاع منها يتصل ما السيما ك القاعدية، األساسية

 .انطالقها بعد االقبازات من تكاليف يزيد قد تأخر أم حدكث تفادم ك
 :الطرق أمن و الحضري للنقل التحتية البني -ه

 كربل خيارات اعتماد سيتم ىذه الغاية، لبلوغ ك.احملددة اآلجاؿ يف العاصمة اعبزائر مًتك إقباز يستكمل سوؼ
 .اؼبرتفقُت خدمة يف السريع ك االستغالؿ الفعاؿ ضماف ك التكاليف يف التحكم قصد بسرعة

 أمن ىبضع سوؼ ك .الكربل اؼبدف عرب الكابل الكهربائية ك اغبافلة بواسطة اغبضرم النقل تطوير سيتم أنو كما
 أنو كما .اؼبركر قانوف ـبالفات على صرامة أكثر عقوبات لتطبيق بو التشريع اؼبتعلق مراجعة ستتم الذم الطرؽ

 .اؼبركر حوادث تقليص قصد اؼبدرسة، ك اؼبرتفقُت، باذباه توعيتو برامج سيتم مواصلة
 المستدامة التنمية خدمة في البيئة على الحفاظ :رابعا
 .الغرض ؽبذا اؼبقرر الوطٍت إطار اؼبخطط يف كثافة ك بقوة اؼبستدامة التنمية ك البيئة سياسة انتهاج مواصلة ستتم

 الوطنية اجملموعة إشراؾ ك هبا، اؼبتصل التشريع احًتاـ فرض البيئة ك لتحسُت سلطتها ك كسائلها الدكلة كستستخدـ
 .اؼببادرة الكبَتة ىذه يف
 البيئة ضباية ؾباؿ يف احملرؾ األكؿ دكرىا اؼبقاـ يف البلدية ك احمللية اإلدارة تستعيد أف الواجب من السياؽ، ىذا يف ك
 تعبئة ك لذلك الالزمة للوسائل توفَت ؿبل النفايات إزالة التطهَت ك عملية تسيَت سيكوف ك .يهاعل اغبفاظ ك

 ىبص تسيَت فيما ك .التشريع احًتاـ فرض ك الشركط، دفاتر ك التعاقد طريق عن اجملاؿ، كالسيما ىذا يف اؼبتدخلُت
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 الشراكة إذل اللجوء خالؿ فيها من دبا حديثة أساليب ك طرؽ إدخاؿ على اغبكومة ستعمل الكربل، اؼبدف تطهَت
 .األجنبية

 احًتاـ فرض على ستحرص اغبكومة التلوث، كذلك ك اػباصة النفايات ك الصناعية النفايات تسيَت ؾباؿ يف ك
 يف ك ."يدفع يلوث من" قاعدة ترسخ ك اؼبعنيُت إلشراؾ الفاعلُت هبا، اؼبعموؿ التنظيمية ك التشريعية النصوص
 .األضرار ك التلوثات من التدرهبي خطط  التخفيف تطوير سيتم ذاتو، السياؽ

 للتنويع اؼبستداـ االستعماؿ يرمي إذل إنتاجيتو ربسُت ك الطبيعي اؼباؿ رأس على اغبفاظ إذل اؽبادؼ اجملاؿ يف ك
 تسمح اليت القانونية ك اؼبؤسساتية القدرات خالؿ تطوير من خاصة  (génétiques)اعبينية  كاؼبوارد البيئي

 (OGM).جينيا  اؼبعدلة اعبسيمات استعماؿ عن الناصبة اؼبشاكل على بالسيطرة
 البيئية اؼبنظومات حفظ ك يف اعبزائر اؼبوارد اعبينية ك اعبزائرم البيولوجي للتنوع أحسن معرفة إذل ىذا اؼبسعى يرمي ك

 مضاعفة ك مستدامة تنمية ك متكاملة هتيئة مناطق إنشاء ك الساحلية(    السهبية ك ك اعببلية اؽبشة )اؼبناطق
 ك اػبضراء ترقية اؼبساحات ك تأىيل إعادة ك اؼبواطنُت ضباية ربت اؼبتميزة الطبيعية اؼبناطق احملمية كضع اؼبساحات

 .)النخيل، للواحات )حدائق البيئية األنظمة كذا ك اغبدائق
 منها ك تثمينها، اغبساسة ك اؼبساحات على للحفاظ نوعية سياسات انتهاج األخَت يف اؼبسعى ىذا يستدعي ك

 .السهوب ك اعبباؿ ك السواحل اػبصوص على
 البشرية التنمية : الثالث الفرع

 الصحة : أوال
 صبيع سبكُت ك اػبدمات الصحية، يف اغبق لضماف الدكلة جهود تعبئة يف بالصحة العمومية اػبدمة ستستمر
 ربسُت أجل من الصحية اؼبنظومة إلصالح ك االستشفائي اعبوىرم، ك الوقائي العالج على اغبصوؿ من اؼبواطنُت

 : اغبكومة على ستسهر ك.فيها األداء
 الصحية؛ اؼبنظومة قدرات ربسُت –(ا

 ؿبال؛ الوقائية الصحة تطوير سيكوف -(ب
 أالستشفائي؛ العالج ربسُت -(ج
 :إذل سَتمي اؼبستشفيات إصالح - (د
 الصحية الرعاية أعماؿ دكاـ ك إقامتهم، ك اؼبرضى استقباؿ ظركؼ ربسُت  -1

 االستشفائية،
 اعبراحية؛ ك الطبية باالستعجاالت التكفل تراتيب دعم 2-
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 اليت األمراض يف اػبدمات اؼبختصة السيما ك اؼبتخصصة، الطبية للخدمات اؼبالئمة بالوسائل التزكيد ربسُت 3-
 اػبارج؛ إذل التحويل تستوجب

 : خالؿ من اؼبستشفيات تسيَت بتحسُت مشفوعا اإلصالح ىذا سيكوف ك
 التحليلية؛ احملاسبة إدخاؿ 1-
 األداء؛ ك النشاط تقييم قدرات تعزيز 2-
 أالستشرايف؛ التسيَت أجل من "اؼبؤسسة مشركع" تأسيس 3-
 .الصحة ؼبؤسسات القانوشل اإلطار مراجعة 4 -

 :طريق عن التمويل آليات مراجعة اإلصالح ىذا يف سندرج أخَتا ك
 إذل التعاقد؛ االجتماعيُت اغبماية ك الضماف ىيئات ك الصحة مؤسسات بُت العالقات إخضاع 1-
 الطبية؛ اػباصة السنوية اغبسابات إعداد 2-
 .الطبية األعماؿ تسعَت مدكنة ربديث 3-

 يشجع الذم العمومية ؼبنطق الصحة ستخضع اليت اؼبدكنة مراجعة موضوع باألدكية اؼبتعلقة السياسة ستكوف – ق
 اؼبيداف؛ ىذا يف ك .اعبنسية ك األساسية األدكية على

 :على اغبكومة ستحرص
 اعبوىرية؛ األدكية على اغبصوؿ ربسُت 1-
 عمليات التفتيش، تعزيز طريق عن باػبصوص مراقبتها ك الدكائية اؼبنتجات نوعية ضماف 2-
 اؼبقدمة، للخدمة الطبية تبعا التعويض جعل ك اعبنسية، األدكية استخداـ تركيج بفضل اإلنفاؽ ترشيد 3-
 .الصناعية الصيدلة ك اؼبستشفيات، تسيَت ؾباؿ يف التكوين تطوير 4-

 .الصحة ؾباؿ يف البشرية الوارد تثمُت – ك
 المدينة تهيئة و السكن على الطلب تلبية :ثانيا
 يتم سوؼ ك .السكن على الطلب تلبية ؾباؿ يف معتربا تقدما ،2004-1999الفًتة خالؿ بالدنا، سجلت لقد

 جديد مسكن مليوف تسليم قصد الدكلة التزاـ على ذبسيد اغبكومة ستسهر ك اإلقباز، يف الوتَتة ىذه على اإلبقاء
 اإلسكاف سياسة على التحسينات بعض بإدخاؿ بلوغو تعتـز الذم ىو اؽبدؼ ك القادمة، اػبمس السنوات خالؿ
 :يف ؾباؿ الوطنية

 إنضاجها؛ ك اؼبشاريع إعداد •
 التمويل؛ أمباط •
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 السكن؛ أسعار زبفيض ك الزالزؿ أخطار مراعاة مع البناء تقنيات •
 .اؼبدف تسيَت سياسة ربسُت أخَتا، ك
 ارتفاع ك الربامج تأخر يف الذم يتسبب البناء عقار كفرة مشكل يف التحكم ربقيق على اغبكومة تسهر سوؼ ك

 .البنوؾ فيو تشارؾ بتمويل تكاليفها
 تشجيع كذا ك اػبزينة العمومية دبسانبة الصيغة ىذه توسيع يف تعتـز اغبكومة فإف ذلك، على عالكة ك

 .األنشطة ىذه يف اػباصة ك العمومية االستثمارات
 :لتساىمي االجتماعي السكن مجال في

 اؼبتوسطة االجتماعية للفئات اؼبوجهةالتسانبية  االجتماعية اؼبساكن بربنامج العمل مواصلة على اغبكومة ستسهل
 :خالؿ من الدخل

 فأكثر؛ أكثر اؼبالية اؼبؤسسات إشراؾ •
 ىذه؛ اؼبساكن عرض صيغة لتطوير احمللية للسلطات اغباظبة اؼبسانبة من الرفع •
 .الدكلة بعنواف مسانبة اإلعانات لتغطية العمومية اؼبيزانية يف الضركرية اؼبالية اؼبوارد رصد •
 :الريفي السكن مجال في
 ك اؼبسانبة ىذه توحيد الريفي )من خالؿ للسكن الدكلة سبنحها اليت اإلعانات دبراجعة بادرت اليت اغبكومة إف

 .منحها مت مساعدة 40000 برنامج متابعة إقباز على منحها( ستعكف ك تسيَتىا إجراءات تبسيط
 دبا األمر يتعلق االجتماعي، ؾباؿ السكن يف اؼبعنية الوزارية الدكائر ـبتلف بُت الوثيق بالتعاكف العملية ىذه ستتم ك

 :يأيت
 االجتماعية؛ السكنات برامج إقباز تفعيل •
 على بالتوزيع اؼبكلفة اعبهات ربفيز احملركمة ك الفئات لصاحل االجتماعي السكن ؾباؿ يف اؼبنتهجة السياسة دعم •

 الشفافية؛ اعتماد
 من األداءات أك مستول اؼبساحات على سواء اإلهبارية االجتماعية ممتلكاتلل التابع السكن نوعية ربسُت •

 معيشتها؛ أسلوب ك األسر حجم مع تتماشى نوعية أجل
 .االجتماعية اؼبساكن دبنح اؼبكلفة األجهزة إنعاش •
 : باإليجار البيع مجال في

 االجتماعية الشرائح أفضل الحتياجات بقدر االستجابة إذل مؤخرا هبا اؼببادر اؼبساكن عرض إذل الصيغة ترمي
 .الدخل اؼبتوسطة
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 :على اعبهود الًتكيز سبلي الصيغة، ىذه أحدثتو الذم اإلقباؿ إف
 استالمها يتسٌت حىت 2001لسنة  اؼبسجلة سكن 20.000 بربنامج اؼبتعلقة اإلقباز ألشغاؿ الصارمة اؼبتابعة •
 احملددة؛ اآلجاؿ يف
 اعبارية؛ سكن 35.000 زإقبا أشغاؿ تقدـ مىت متابعة •
 .متابعتو ك مسكن 65.000 قوامو تكميلي برنامج يف الشركع •
االستثمارات )فًتة  لتلك اؼبخصصة اؼببالغ لنا يبُت الذم ( 14 ) رقم اعبدكؿ بتقدصل نقـو األثناء ىذه كيف

2005-2009) 
 على كل باب: 2009-2005 النمو لدعم التكميلي البرنامج توزيع:(63( رقم جدول          

 % المبلغ بالماليير من دج القطاعات
 45 1.908,5 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان، منها. -اوال

  555,0 السكنات
  141,0 اعبامعة

  200 الًتبية الوطنية
  58,5 التكوين اؼبهٍت

  85,0 الصحة العمومية
  127,0 تزكيد السكاف باؼباء )خارج االشغاؿ الكربل(

  60,0 الرياضة ك الشباب
  16,0 الثقافة
  65,0 البيوت إذل الكهرباء ك الغاز إيصاؿ
  95,0 الوطٍت التضامن أعماؿ
  19,1 التلفزيوف ك اإلذاعة تطوير
  10,0 ةللعباد منشآت إقباز

  26,4 اإلقليم هتيئة عمليات
  200,0 للتنمية بلدية برامج
  100,0 اعبنوب مناطق تنمية
  150,00 العليا اؽبضاب مناطق تنمية
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 40,5 1.703,1 منها األساسية، المنشآت تطوير برنامج : ثانيا
  700,0 النقل قطاع
  600,0 العمومية األشغاؿ قطاع
  393,0 التحوالت ك السدكد) اؼباء قطاع
  10,15 اإلقليم هتيئة قطاع
 8 337,2 منها االقتصادية التنمية دعم برنامج : ثالثا

  300,0 الريفية التنمية ك الفالحة
  13,5 ,الصناعة
  12,0 ,البحرم الصيد
  4,5 االستثمار ترقية

  3,2 السياحة
  4,0 التقليدية الصناعة ك اؼبتوسطة ك الصغَتة اؼبؤسسات

 48 203,9 ,تحديثها و العمومية الخدمة تطوير : رابعا
  34,0 العدالة

  64,0 الداخلية
  65,0 اؼبالية
  2,0 ,ةالتجار 
  16,3 االتصاؿ ك لإلعالـ اعبديد التكنولوجيا ك الربيد

  22,6 األخرل الدكلة قطاعات
 1,1 50,0 لالتصال الجديدة التكنولوجيات برنامج : خامسا

 100 2.202,7 .2009-2005الخماسي  البرامج المجموع
 7،6 ص األمة، مجلس ، 2005 أفريل ، 2009 .-2005 فترة النمو لدعم التكميلي البرنامج :المصدر

 الشعب طموحات كل فيو اؼبعركض تتجلى اغبكومة برنامج مشركع أف أعاله، اعبدكؿ خالؿ من اإلشارة يبكن
 .2004-2001  الفًتة خالؿ بذلت اليت اعبهود مواصلة  يف اغبكومة إرادة عن يعرب حيث اعبزائرم
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 السكاف معيشة مستول ك ربسُت النمو مواصلة على قادرة إنعاش اسًتاتيجية تطبيق على اغبكومة تركز كبذلك
 نفقات توجيو على كذلك الًتكيز مت ك ؾبموع االستثمارات، من % 45,5 نسبة األخَتة ؽبذه خصص حيث
 النمو لدعم التكميلي الربنامج سيؤدم كذلك ،% 40,5 بنسبة اؼبنشات األساسية يف االستثمار باذباه اؼبيزانية

 .البطالة معدؿ من ستقلص اليت الشغل مناصب من اؼبزيد إنشاء إذل الكربل اؼبشاريع االستثمار يف خالؿ من
 .تطبيقو فًتة خالؿ الربنامج على اغبكم يبقى العمـو على ك
 

 الدولية الساحة على مصالحها و الجزائر مكانة تعزيز : الثالث المطلب
 التزاـ يف يتمثل سابق إلجراء كنتيجة حتمية األمر كاقع يف للتجارة العاؼبية اؼبنظمة إذل اعبزائر انضماـ قرار جاء

 على تؤثر اليت اآلليات بعض توظيف على العبارة بصريح الذم ينص ك اؽبيكلي، التعديل برنامج بتطبيق اعبزائر
 جاريةالت اؼببادالت األسعار ك ربرير االستثمارات، تشجيع اػبوصصة، اعببائي، كالتعديل) العرض خصوصا عنصر

 اعبزئي ك الكلي بشقيو االقتصادم اإلصالح على ربقيق تراىن اعبزائرية فالسلطة .(اعبزائرية األسواؽ إذل ك من
 .اؽبيكلي التعديل برنامج من انطالقا
 ك السوؽ آلية على اليت تعتمد االقتصاديات فلك إذل اعبزائرم االقتصاد انتقاؿ يعٍت 1998 سنة مع يتزامن كالذم
 : التالية األىداؼ ربقيق

 التجارية؛ اؼببادالت ربرير-
  للتحويل؛ الوطنية العملة قابلية-
  العمومية؛ اؼبؤسسات خوصصة يف االستمرار-
 العمومية؛ النفقات ترشيد-

 مواد عن الدعم رفع ك األسعار ك ربرير التجارية اؼببادالت ربرير يف اؼبتمثلة الكربل االقتصادية التوازنات باستثناء
 احملللُت فاف السابقة، العهود يف التنمية ؿبور كانت اليت اؼبؤسسة العامة خوصصة يف الشركع ك االستهالؾ

اإلنتاجي  اعبهاز مستول على ك اعبزئية االقتصادية التوازنات أف على هبمعوف ك الدكليُت الوطنيُت االقتصاديُت
 .تسوية بدكف ك عالقة تبقى

 ك الكمي اؼبستويُت على من مصاعب يعانيو ما ك اعبزائرم اؼبنتوج ندرة أك غياب يف التجارية اؼببادالت فتحرير
 .متنوعة ذبارية عالمات ربمل اليت ك الوطنية إذل األسواؽ غزيرة أجنبية سلعية تدفقات عنو قبم النوعي،

 بديال األجنبية السلع أصبحت القصَت حبيث اؼبدل على السلبية آثاره برزت اؼبتكافئ غَت التجارم التحرر ىذا إف
 النسيج يف اؼبتخصصة ك العمومية اإلنتاجية اؼبؤسسات كثَتا من أف قلنا إذا الندىش ك الوطنية، للمنتجات منافسا
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إذل  أك التصفية ك اغبل إذل النهاية يف هبا أكدت عنيفة ىزات إذل تعرضت ك غَتىا الكيماكية اؼبواد ربويل ك
 .اػبوصصة

 ك صعب امتحاف يف اؼبؤسسات اعبزائرية إشراؾ إذل يؤدم قد األجنبية الشركات على اعبزائرية السوؽ انفتاح إف
 : النهاية يف نتيجتو تكوف ربضَت بدكف
 لكن .جزائرم منتوج عالمة العاؼبية ربت األسواؽ يف منتوجاهتا بيع ك طرح على اعبزائرية اإلنتاجية اؼبؤسسة إلزاـ

 بتحقيق يسمح ال عامة أك خاصة كبَتة، متوسطة، أشكاؽبا صغَتة، دبختلف اؼبؤسسات ىذه تعيشو الذم الواقع
 .جدا الطموحة األىداؼ ىذه
 la  التنافسية الكفاءة يفتقد إذل مكوناتو دبختلف ك اعبزائرم لالقتصاد اإلنتاجي اعبهاز أف لنا يتبُت سبق فبا

performance concurrentielle الدكلية التنافسية أك la compétitivité international 
 .الدكلية احمللية ك األسواؽ يف يكتسب ك ينافس الف تؤىلو اليت
 ك اإلنتاجي تفوقها على يف احملافظة مكنتها ك اؼبتقدمة الدكؿ اقتصاديات إنعاش يف سانبت العوامل ىذه إف

 .الدكرل على اؼبستول التنافسية قدراهتا تطوير على عملت ك التوزيعي
 غلق ك اغبماية سياسة اليت تكرس ك التقليدية االقتصادية السياسة إذل الرجوع البتة يعٍت ال التحفظ ىذا إف

 ك الشركط من األدسل اغبد توفَت الضركرم من بل انو اػبارجية، للتجارة العمومية السلطات احتكار ك األسواؽ
 مناط ىو دبا يقوما الف التوزيع ك اإلنتاج جهازم بقوة دفع ك اإلقالع الوطٍت من االقتصاد سبكن اليت الظركؼ

 .هبما
 ك التحديات ؼبواجهة الثالثة ربضَتىا لأللفية ك الوطٍت االقتصادم النشاط يف اإلنتاجية اؼبؤسسة تفعيل اجل فمن

 :العوامل من صبلة توافر بالضركرة يقتضي للتجارة العاؼبية إذل اؼبنظمة اعبزائر باالنضماـ قرار عن الناصبة الضغوطات
 الكفاءة رفع على تساعد للمؤسسة ك اؼبتميز اإلنتاجي األداء على تساعد اليت التحتية البنية توسيع ك تشكيل -

 .غيار( إنتاج قطع كرش موانئ، سريعة، طرؽ مطارات، ؽبا) اإلنتاجية
 اؼبطبقة التسيَت أحدث تقنيات تستخدـ اليت ك للمؤسسات الوظيفي التنشيط يف متخصصة مكاتب استحداث -

 .العاؼبي اؼبستول على
 أحباثها نتائج بتسويق كاليت تقـو الصناعية األحباث يف اؼبتخصصة التقنية اؼبخابر ك باؼبكاتب اؼبؤسسة ربط -

 .اإلنتاجية للمؤسسات
 .الصغَتة ك اؼبتوسطة اؼبؤسسات سبويل يف متخصصة مالية صناديق إنشاء -
 .التوزيع ك اإلنتاج ؾبارل يف اؼبتفوقة ك الرائدة اؼبؤسسات تشجيع ك مكافأة -
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 تتميز متخصصة مؤسسات هبا تقـو اليت بالباطن ك باإلقباز عليو اتفق ؼبا كفقا اإلنتاجية النشاطات إقباز تشجيع
  .يف األداء كاػبربة بالكفاءة

ربقيق  ك يتالءـ ؼبا كفقا التوزيعية ك اإلنتاجية نشاطاهتا ترقي الف العامة الكفاءة اؼبؤسسات بعقود اؼبؤسسات إلزاـ
 .كبَتة بفعالية أىدافها

 الذم التخصص ك التجربة الكفاءة ك من الستفادة القارم ك اعبهوم ك اإلقليمي اإلطار يف الشراكة عقود إبراـ -
 .اؼبؤسسات ىذه تسيَت ك نشاط يبيز
 تلبية ك عمل خلق فرص ك التكنولوجيا توطُت يف أنبية من ؽبا ؼبا اؼبباشرة األجنبية االستثمارات تشجيع -

 .اإلنتاجية ك االستهالكية االحتياجات
 لفًتة الوطنية اؼبنتجات تستفيد منها انتقائية ضبائية إسًتاتيجية إطار يف إال ربقيقها يبكن ال اإلجراءات ىذه إف

 .1األجنبية اؼبنافسة عقبات لتجاكز الكافية اكتساب اؼبناعة من اؼبؤسسة خالؽبا من تتمكن ؿبدكدة زمنية
 :2009-2005 االقتصادي اإلنعاش لدعم لتكميلي برنامجالنتائج 

عامل  باعتباره القاعدية شآتناؼب مستول على جهوم توازف إحداث إذل للتجهيز العمومية الربامج ىذه تنفيذ كيرمي
 : الكلية االقتصادية التوازنات استقرار

 اإلصالحات بفضل مستمرا ربسنا االقتصادم عرؼ الوضع
 .اؼبنتهجة
 : التالية كاؼبالية الكلية االقتصادية اؼبؤشرات خالؿ من بوضوح االذباه ىذا انعكاس يتجلى

كدبعدالت  .مقبولة مستويات يف التضخم نسب يضع إذ مناسب االستهالؾ أسعار مؤشرات تطور إف : التضخم
 ك 2006 سنة % 2,5 ك 2005 سنة % 1,6 ك 2004 سنة % 3,6 حدكد يف التضخم نسبة تقع سنوية،

 . 2007 سنة % 3,5
 السوؽ يف األساسية اؼبواد أسعار بارتفاع سبيزت ظرفية ظل يف 2008 سنة % 4,4 حدكد يف التضخم كاستقر

  .النقدية لالقتصاد السيولة كارتفاع للتجهيز اؼبرصودة العمومية النفقات زيادة ظل الدكلية كيف
 اعتربت مقبولة حدكد يف فيو التحكم أمكن قد اعبزائر يف التضخم نسبة فإف 2008 لسنة العاؼبي بالتضخم مقارنة

 ككذا بفضل اؼبنتهجة كاؼبيزانية النقدية للسياسات شبرة الوضع ىذا كاف كقد .الدكلية اؼبالية اؼبؤسسات طرؼ من
 .الغذائية نتجاتاؼب يف اؼبستعملة اؼبواد كبعض األساسية اؼبواد بعض األسعار   العمومية السلطات دعم

                                                           
 203-343،ص  2003-2002، التخطيط االقتصادية فرع العلوم في الماجستير شهادة لنيل رسالةإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر ،،ياظبينة زرنوح 1

 



 م"3126-م3122م إلى مخطط اإلنعاش والنمو"2693المخططات االقتصادية في الجزائر من     خامسالفصل ال

 

 

291 

 

 اػباـ، قررت البًتكؿ أسعار لتقلبات كخضوعها اؼبيزانية موارد يف البًتكلية اعبباية لتفوؽ اعتبارا : العامة المالية
إعداد  خبصوص الرؤية بغرض تأمُت ( FRR ) اؼبوارد ضبط صندكؽ إنشاء 2000  سنة العمومية السلطات

 .اؼبيزانية
الديوف  تسديد سياسة كبفعل الصندكؽ ىذا يوفره ما جيدة بفضل حاليا للجزائر العامة للمالية العامة الوضعية تبقى

 .كاػبارجية الداخلية
 ، كتسبيقات جهة من اػبارجية للديوف اؼبسبق الدفع بفعل حاليا التقلص إذل اعبارية العامة اؼبديونية مستول يتجو
 2008 هناية ديسمرب يف دينار مليار اعبارم الداخلي العمومي الدين بلغ .أخرل جهة من للخزينة، اعبزائر بنك

 2008 سنة دكالر مليار 0,46 بلغ فقد اػبارجي اعبارم الدين أما . 2006 سنة مليار 1779.7 مقابل
 من قرار اؼبديونية من االنتهاء إذل الرامية السياسة ىذه رافق كقد . 2000 سنة دكالر مليار 20من  أكثر مقابل

 إذل اللجوء يتجدد لن إذ امرين يبثل ما كىو االقتصاد لتمويل احمللية اؼبالية اؼبوارد باللجوء إذل العمومية السلطات
 .ثانية جهة من االقتصاد يف النقدية السيولة من الفائض كاستعماؿ جهة أكذل من اػبارج من االستدانة

سنة  دكالر مليار 110 هبا الباس مستويات للصرؼ اػبامة االحتياطات تراكم بلغ ، اػبارجي اؼبستول على
 إف 2000.  سنة دكالر مليار 11.9 مقابل كاػبدمات السلع استَتاد من شهرا 40 يعادؿ ما أم 2007،

 أ الذم الدين خدمة ؼبنسوب إهبايب تطور إذل أديا اعبارم اػبارجي الدين كالبفاض احملسوسة للصادرات الزيادة
  2000 سنة % 21,2 مقابل 2007سنة  % 2,3 صبح

 كاصلت اإليرادات برسم الدفع مستول أف رغم مروبة اػبارجية التوازنات ضعية ك بقيت ، 2008 سنة يف
 .ارتفاعها

 هناية يف أمريكي دكالر مليار 142 ـبزكهنا كيقدر إهبابية سنوية تغَتات تشهد اػبامة االحتياطات أصبحت ك
2008 . 

 االقتصاد لتكييف اإلصالحات لتعزيز مناخا مواتيا الكلية االقتصادية التوازنات على احملافظة شكلت الحات،صاإل
 الحاتصاإل اإلطار،تندرج ىذا كيف .الدكلية كالقواعد كاؼبعايَت ينسجماف كتنظيمنا كجعل تشريعنا السوؽ انفتاح مع

 : التالية
 ميزانية من اؼبركر خالؿ من اؼبرتبطة باؼبيزانية األنظمة ربديث إذل اإلصالح ىذا يهدؼ : الميزانية إصالح -

 .النتائج ميزانية إذل الوسائل
إال  مع منسجمة عبعلها اؼبالية بقوانُت العضوم اػباص القانوف يف النظر إعادة إذل اعبديدة اؼبقاربة ىذه أدت كقد

 .اؼبرجوة الشفافية السارم كلتحقيق اؼبيزانية صالح
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 اؼبكلفة اؽبيئات على التخصيص إلدخاؿ عضويا إال صالح اعبباية اإلدارة باشرت : الجبائي الحصاإل -
 شاء إف يف ىذا األمر كذبلى .كاإلدارة الضرائب دافعي مع العالقة لتيسَت اإلجراءات اعبباية كزبفيف بالتحصيل

 إف ككذا اغبرة كاؼبهن كاؼبتوسطة الصغرل اؼبؤسسات مع خصيصا للعالقة الضرائب كمركز الكربل اؼبؤسسات مديرية
 إدارة عمدت الضرائب الدافعُت كلضبط السكاف .اعبزافية الضرائب بدافعي خاص للضرائب جوارم شاء مركز
 .للمتعاملُت فبغنطة بطاقات إعداد ك اعببائية اؽبوية رقم لتحديد إدخاؿ إذل الضرائب

 االنظمة على مؤسس نظاـ تعريفة إالصالح تطبيق يف 2002 منذ شرع لقد : الجمركي الحصاإل -
 .الدكلية التجارة قواعد مع لينسجم اعبمارؾ قانوف مراجعة حاليا إذل اعبمارؾ إدارة كتعمد .اعبمركية
 بطريقة (2010-2007) سط اؼبتو على اؼبدل ربديث ـبطط يتضمن مشركع بوضع الصدد ىذا يف كقامت
 (.. األمواؿ الشرعية لرؤكس غَت التحويالت الضرييب، التهرب القانونية)التقليد، اؼبمارسات غَت مواجهة هبا يبكن

 شبكات ك دفع سائل ك بفضل إدخاؿ الدفع أنظمة ربديث مت البنكي، اؼبيداف يف : البنكي الحصاإل -
  .العمليات البنكية كتأمُت سرعة تضمن تبادؿ

 يقـو األسواؽ، انضباط كترقية اغبذر كتعزيز قواعد ( gestion des risques ) اؼبخاطر إدارة ربسُت كبغرض
 كاؼبؤسسات البنوؾ كبالتشاكر مع تدرهبية بطريقة ( Bale2 )  باؿ منظومة يف كرد ما بتنفيذحاليا  اعبزائر بنك
 .اؼبالية

 غرب - شرؽ السيار الطريق كمنها إقباز اؼبنصرمة، العشرية خالؿ إطالقها يف شرع اليت اؼبهيكلة اؼبشاريع إف
باؼبوانئ  اػباصة القاعدية نشآتاؼب كتطوير بالسكك اغبديدية كربديث الربط الصحراكم الطريق كاستكماؿ
 كتعزيز الوطٍت الًتاب صبوع يف للنشاط االقتصادم اغبيوية إعادة إذل تتجو األمثلة، هبذه اكتفينا كبن إذا كاؼبطارات،
 .اعبهوية التوازنات

 ـبتلف يف ؿبسوسة نتائج االقتصادم بدأ يسجالف النمو كتعزيز الكلية كاؼبالية االقتصادية التوازنات استعادة إف
 .النشاط دكائر
 تنموية برامج من كيستفيد االقتصاد الوطٍت ضمن اسًتاتيجيا بعدا يكتسي الذم الفالحة، قطاع عرؼ فقد

 أف التطور ىذا شأف كمن  . 2007 سنة % 5 إذل 2005  سنة % 1,9 من ارتفع إذ مضطردا مبوا طموحة،
 يهدؼ، باعتباره الذم (2013 / 2009 الزراعي) االقتصاد ذبديد مثل اغبالية الربامج من خالؿ كيتعزز يستمر

 بربنامج معززا الريفي التجديد إف .اػبصوص على كجو الغذائي األمن دعم إذل اؼبستدامة، للتنمية معدة إسًتاتيجية
 نشاطاهتا االقتصادية إطالؽ خالؿ من الريفية للمناطق متدرج لتنشيط ككسائل يبنح إطارا(2013-2007دعم)

 .اؼبندؾبة الريفية للتنمية جوارية مشاريع عرب
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 بُت أقبزت 22  منها سدا 72 حوارل 2009 هناية مع للجزائر سيكوف أيضا، أنبية يقل ال الذم الرم ؾباؿ يف
 دخلت قد الوطٍت الًتاب ؾبمل على 2004 سنة انطلقت اؼبشاريع اليت من العديد أف كما 2008 ك 1999

 فيها الشركع مت الشماؿ قد كبو اعبنوب من أك اعبنوب يف خاصة اؼبياه ربويل مشاريع فهناؾ 2007 سنة اػبدمة
 .سبنراست كبو صاحل إف من بتحويل اؼبياه اػباص الضخم اؼبشركع كمنها 2007 سنة منذ

 يف اؼبياه ربويل كمشاريع اػبدمة( دخلتا كاعبزائر اليت أرزيو ؿبطيت كمنها) البحر مياه ربلية ؿبطة 12 إقباز كيندرج
 نوع اؼبياه كربسُت ضياع كخفض كالزراعة كالصناعة العائالت غباجيات للمياه لالستجابة اعبيدة اغبكامة إطار

 .اؼبسقية اؼبساحات كتوسيع كتنقية اؼبياه كتطويرىا التطهَت منشآت تأىيل إعادة ك اػبدمة
 أف اإلشارة ذبدر السكاف، معيشةشركط  على القاعدية للمنشآت الشامل للتطوير اؼبباشر األثر النظر كجهة من

 ارتفع بينما 2007 سنة % 93 إذل 1999 سنة % 78 من الشركب انتقلت باؼباء التزكيد بشبكة الربط نسبة
 1998 سنة % 84,6 كاف ما بعد % 98 صل ك فقد الكهربائي الربط نسبة ،أما. % 86 إذل 72 %  من

 مركز 50 على الشمسية(عالكة )تزكد بالطاقة ةمشسي قرية 16 إقباز برؾبة سبت اؼبتجددة، الطاقات تنمية كيف إطار
 .. 2006 1سنة % 38,4 إذل 1998  سنة % 30,2 بالغاز من الربط نسبة كانتقلت .مشسي

 2014-2010الخماسي  برنامج توطيد النمو :الرابع المطلب
كقد جاء  ليعزز الربامج السابقة كىو يندرج يف منطلق تشجيع  ،  2014-2010برنامج التنمية اػبماسي    

تعميم التنمية االقتصادية كاالجتماعية اؽبادفة إذل السماح بتحسُت إطار كظركؼ حياة السكاف كاف يوضع يف 
ها متناكؿ اؼبواطنُت كاؼبستعملُت خدمة عمومية فعالة كناجعة تقـو هبا إدارة عمومية عصرية يف إمكاناهتا كمناىج

كيرتكز على ضركرة اشًتاؾ اعبماعات احمللية كصبيع الفاعلُت احملليُت دبا يف ذلك · كمتجانسة كمثمرة يف عملها
اجملتمع اؼبدشل يف تسيَت أكثر فاعلية كوف ربسُت اإلطار اؼبعيشي للسكاف كرفاىيتهم االجتماعية سبثل الغاية ذاهتا 

 · للمجهود االستثنائي لتمويل التنمية
مليار   286 حبوارل اؼبقدر ك االف حىت خصصو اف طريق النمو يف سائر لبلد يسبق دل ماليا الفاغ لو خصص
 مليار دينار جزائرم  21.214أم  دكالر،

 كمت تقسيم ىذا الربنامج إذل ثالث برامج فرعية مقسمة بدكرىا إذل عدة قطاعات.
خصص لتحسُت الظركؼ اؼبعيشية للسكاف كقدرف حصتو من اؼببلغ اإلصبارل  الربنامج الفرعي األكؿ : -

 . %45,42للربنامج 

                                                           
1
نوفمير  ،الجزائر .النظراء قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية ،بالحكامة الخاص العمل الوطني برنامج تنفيذ حالة الجزائر حول لتقرير موجز عرض 

 .35،ص2008
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من إصبارل اؼببلغ  %38,12الربنامج الفرعي الثاشل : خصص لتدكير اؽبياكل القاعدية حبصة نسبتها  -
 اؼبخصص .

من إصبارل   %16,65الربنامج الفرعي الثالث: خصص لدعم التنمية االقتصادية كحصتو قدرت ب  -
 مبلغ الربنامج.

 إرادة" اؼبقبل يًتجم اػبماسي الربنامج خالؿ اعبمهورية رئيس اقرىا اليت اؼبالية االلتزامات مبلغ اف خرباء يرل ك
 التنمية تعزيز مشاريع ك تسريع اجل من الوطنية للخزينة اؼبالية الصحة من االستفادة يف العمومية السلطات
  كاالجتماعية االقتصادية

 يساكم  2014-2010 اػبماسي للربنامج اعبزائرية الدكلة ستستثمرىا اليت اؼببالغ" اف اذل مالحظوف يشَت كما
 من الوقاية اإلفالس ك من اليوناف انقاد اجل من 2010بداية مام  منذ األكركبيوف الزعماء قرره ما نصف تقريبا
 ". العجوز القارة يف كبَتة مالية كارثة
 حيث" لربنامج تنموم اؼبارل الغالؼ ىذا مثل خصصت اف األمر كاقع يف ؽبا يسبق دل اعبزائر أف أخر ـبتص كيرل

 ك اجتماعية اقباز مشاريع تسريع اجل من العمومية للسلطات اؼبتميز االلتزاـ ؽبذا مالئمة اغبالية الظركؼ أف
 ". مهيكلة اقتصادية

 برناؾبُت إذل2014 ك 2010 يف الفًتة الستثمارىادكالر  مليار 286 قيمة العمومية تقسيم السلطات تعتـز
  :ىامُت
 (.. الشركب التزكيد باؼباء ك سريعة طرقات ك حديدية )سكك اإلقباز قيد اؼبوجودة اؼبشاريع استكماؿ -

 دج( مليار 9700 ) دكالر مليار 130 قيمتو مارل بغالؼ
 .اعبديدة للمشاريع دج( مليار 11.534 ) دكالر مليار156  مبلغ سيخصص كما -
 الظركؼ اإلجتماعية ربسُت كبو اؼبخطط ؽبذا اؼبكرسة العمومية اإلستثمارات من % 40 من أكثر ستوجو اصباال

 طرقات ك مدرسية منشآت ك مستشفيات ك سكنات تشييد أك البشرية، استكماؿ التنمية تعزيز هبدؼ للجزائريُت
 مناصب الشغل. خلق ك النقل ككسائل

 بو بادر الذم 2014-2010 بُت ما اؼبمتدة للفًتة العمومية االستثمارات برنامج :يورل البشرية التنمية اوال:
أساسية  ركيزة اػبرباء يعتربىا اليت البشرية التنمية يف األنبية متزايدة مكانة بوتفليقة العزيز عبد السيد  اعبمهورية رئيس

 .الوطٍت األعمار إعادة مسار ؼبواصلة
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 ؽبذا دج مليار9.386 .6 ب معتربة تقدر ميزانية 2014-2010 العمومية االستثمارات برنامج ىبصص ك
 (اؼبهٍت التكوين ك اعبامعي ك الثانوم ك كاؼبتوسط االبتدائي) أطواره ـبتلف يف التعليم ربسُت يدرج الذم اؽباـ احملور

 .اقويةالط اؼبوارد ك باؼبياه كالتزكيد السكن ظركؼ كربسُت النوعي الطيب التكفل ك
 إذل كاجملاىدين الوطٍت التضامن ك الدينية الشؤكف ك االتصاؿ ك الثقافة ك الرياضة ك الشبيبة قطاعات تضاؼ كما
 .منذ عقد فيو اؼبباشر االجتماعي ك االقتصادم لالنتعاش امتدادا تأيت اليت اعبديدة الديناميكية ىذه

 ثانوية ككذا 850 كحوارل إكمالية 1000 من كأكثر ابتدائية مدرسة 3000 من أزيد إقباز الربنامج يتضمن ك
 الوطنية لوزارة الًتبية اقبازىا مهمة أككلت اليت ك داخليات كنصف مطاعم ك داخليات بُت كحدة 2000 من أزيد
 .دينار مليار 852 ب تقدر ميزانية من تستفيد اليت
مقعد  600.000 توفَت اجل من السيما العارل للتعليم دينار مليار 868 قدره مارل غالؼ زبصيص مت كما

 للتكوين كالتعليم دينار مليار 178 حبوارل مارل غالؼ ك جامعيا مطعما 44 ك سرير 400.000 ك بيداغوجي
 .داخلية 58 ك للتكوين مركزا 82 ك معهدا 220 إلقباز خصوصا موجهة اؼبهنيُت

 44 ك مكتبة 340 ك ثقافيا كمركبا دارا 40 اقباز قصد دج مليار 140 من أزيد من الثقافة قطاع استفاد كما
 .العلمية للتسلية مركزا 156 ككذا اعبميلة للفنوف كمدارس موسيقيا معهدا 12 ك مسرحا

 االذاعية كالتلفزيونية التجهيزات ربسُت اجل من دينار ماليَت 106 يفوؽ مبلغ لو رصد فقد االتصاؿ قطاع أما
 .بثها شبكات كذبويد

 صحيا متخصصا مركبا 45 ك مستشفى 172 إلقباز موجو دج مليار 619 مبلغ رصد مت فقد الصحة قطاع يف ك
 .الطيب شبو للتكوين مدرسة 17 ك للعالج قاعة 1000 ك االختصاصات متعددة عيادة 377 ك
 النسيج اغبضرم تأىيل إعادة اجل من دينار مليار 3700 من أزيد زبصيص مت فقد السكن لقطاع بالنسبة ك

 المتصاص300.000 ك ترقوم  500.000 ك إهبارم 500.000 )منها مسكن ( 02 ) مليوشل كإقباز
 .ريفي سكن 700.000 ك اؽبش السكن

 عملية ربويل 25 ك سدا 35 اقباز قصد دينار مليار 2000 من أكثر زبصيص مت فقد اؼبياه قطاع خبصوص ك
 من بعض اؼبدف كضباية كتطهَت الشرب باؼباء تزكيد عملية 3000 من كأزيد للتصفية ؿبطة 34 ك للمياه

 .الفيضانات
 ؿبطات جديدة 8 اقباز أك استكماؿ اجل من اؼبالية السوؽ يف تعبئتو ستتم دينار مليار 60 مبلغ ىذا إذل كيضاؼ
 .البحر مياه لتحليةة
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(  ( 01مليوف حوارل ربط اجل من السيما القطاع ؽبذا دينار مليار 350 من أزيد رصد مت فقد الطاقة ؾباؿ يف ك
  .الكهرباء بشبكة ريفيا بيتا 220.000 ك الطبيعي الغاز بشبكة بيت
 80 اقباز اجل من دينار مليار 1130 من أزيد من الربنامج ىذا خالؿ من الرياضة ك الشباب قطاع استفاد كما
 من مسبح كأزيد 400 من كأكثر الرياضة متعددة قاعة 160 ك اعبوارية للرياضة مركبا 750 ك القدـ لكرة ملعبا

 العلمية للتسلية مركزا 150 من أكثر ككذا للشباب كدكرا بيتا 230 ك لأللعاب فضاء 3500
 .للشباب

 80 األعظم ك اعبزائر مسجد اقباز اجل من الدينية الشؤكف لقطاع دج مليار 120 من أزيد أيضا رصد مت ك
 .تارىبيا مسجدا 17 ترميم ككذا قرآنية مدرسة 17 ك إسالمية ثقافية كمراكز آخر مسجدا

 أكثر خصوصا باقباز سيسمح دينار مليار 40 من بأزيد مارل غالؼ الوطٍت التضامن لقطاع الربنامج رصد كما
 .شدة يف باألشخاص خاصة منشأة 40 كحوارل اؼبعوقُت فائدة يف متخصصة مؤسسة 70 من
 مراكز للراحة 9 اقباز اجل من كالسيما دينار مليار 19 من أزيد لو رصد مت قد اجملاىدين لقطاع بالنسبة أما

 مقربة 40 من كهتيئة أكثر تارىبيا موقعا 34 تأىيل ككذا تارىبيا كمركبا متحفا 17 ك الًتبية كإعادة للعالج كقاعات
 .للشهداء
برنامج  هبا جاء اليت العمومية اػبدمة ربسُت إطار يف العدالة لقطاع دج مليار 379 حوارل زبصيص كما مت

 110 إنشاء إذل خاصة مليار 379 ستوجو ، ك 2014-2010      بُت اؼبمتدة للفًتة العمومية ستثماراتاال
 بقطاع العمل كسائل عصرنة جانب إذل عقابية مؤسسة120 من أزيد ك تكوينية مدارس ك ؿباكم ك قضاء ؾبلس
 .العدالة

 حيز اعبزائر العاصمة ؿبكمة دخلت كاليات عدة مستول على إدارية ؿباكم عشر حوارل إنشاء إذل باإلضافة ك
 ك القضائية التابعة للمجالس اإلدراية الغرؼ يلغي الذم اعبديد اإلدارم للتشريع طبقا اؼباضي مارس منذ التشغيل
 .إدارية دبحاكم تعويضها

قيد  ىي سجُت 1900 استقباؿ بسعة منها 13 سجُت 50.000 استقباؿ بسعة سجنا 81 إقباز اؼبنتظر من ك
 .السجن ظركؼ أسنة إذل يرمي الذم العقابية اؼبؤسسات إصالح إطار يف االقباز
 ك 1999بُت قاضي  2000 حوارل تكوين مت البشرية اؼبوارد تكوين خص الذم اإلصالح ىذا إطار يف كدائما

 4000 حوارل إذل القضاة عدد ارتفع حبيث 2010
 سنوات كل خالؿ قاضي  470 بتوظيف تعليمات أعطى قد بوتفليقة العزيز عبد السيد اعبمهورية رئيس ككاف

 .2014-2010 اػبماسي الربنامج
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 ك رئاسيا مرسوما13 ك تشريعيا نصا 41 بينها من نصا 159 بإصدار الوطٍت التشريعي النظاـ مراجعة سبيزت كما
 .القطاع إصالح بداية منذ تنفيذيا مرسوما 58

 كما "فعالة"تعد  اعبزائر يف انتهاجها يتم اليت اعبزائية السياسية أف اعبزائية اإلحصائيات أبرزت أخرل جهة من ك
 .اعبريبة تقليص يف سانبت

 كتطبيق القضائي العمل أداء بتحسُت 1999 منذ مباشرتو سبت الذم العدالة إصالح ظبح اػبرباء حسب ك
 .اعبديدة بأشكاؿ اعبريبة اؼبتعلقة القضايا معاعبة يف أكرب كفاءة ك القضائي العمل حجم ارتفاع ك العدالة قرارات

 لصيانة حظَتة جهوية 15 إذل باإلضافة ؾبهزة الطرقات لصيانة دار 500 حوارل إقباز الربنامج ىذا إطار يف مت ك
 .للًتبة انزالؽ أك جوية تقلبات كقوع حاؿ يف التدخالت ك الطرقات شبكة

 المناطق  كل عن العزلة لفك حقيقي مخطط :العمومية األشغال ثانيا :بقطاع
العمومية  األشغاؿ قطاع يف 2014-2010 للفًتة االجتماعية ك االقتصادية للتنمية العمومي الربنامج يتميز

 .اؼبنشآت األساسية تعزيز ك البلد مناطق كل يف السكاف عن العزلة فك يف الدكلة إرادة بالتارل يؤكد ك باالستمرارية
 لتطوير اؼبنشآت دج مليار  6.447 بقيمة شاملة ميزانية الدكلة سبويلو الذم للتنمية اػبماسي الربنامج ىذا يتضمن
 .القاعدية

غرب -شرؽ السيار الطريق شبكة إسباـ اجل من العمومية لألشغاؿ منها دينار مليار 3.100 من أزيد يوجو
 اكثر من إقباز ك كلم 700 طوؿ على الوطنية الطرؽ كازدكاجية الطرؽ من كلم 830 ب ربطها كاستكماؿ
 كربديث كإقباز الطرؽ من كلم 8000 من أزيد تأىيل كإعادة كربديث اعبديدة الطرؽ من كلم 2500

 .ثالثة مطارات تعزيز إذل باإلضافة ميناء 25 كتعزيز بكسح أخَتا كالقياـ البحرم للصيد ميناء 20 حوارل
 اعبارية: اؼبشاريع استكماؿ ك للشرب  الصاغبة باؼبياه التزكيد ربسُت إذل الرامية اعبهود :مواصلة الرم ثالثا: ـبطط

 لقطاع اؼبوارد اؼبخصص جانبو يف 2014 إذل 2010 من اؼبمتدة للفًتة العمومية االستثمارات برنامج يتضمن
 خاصة قاعدية ستُت منشأة حوارل بناء مع للشرب الصاغبة باؼبياه التزكيد ربسُت إذل الرامية اعبهود مواصلة اؼبائية
 .بالرم
 نظاـ 25 ك الوطن عرب سدكد 104 إذل ؽبا اإلصبارل العدد لَتتفع سدا  35اقباز  على الربنامج ىذا ينص كما

 .اقبازىا اعبارم البحر مياه ربلية ؿبطات كل إذل استكماؿ إضافة اؼبياه بتحويل خاص
 عشر هبا منذ اؼببادرة سبت اليت السابقة اؼبخططات مواصلة إطار يف يندرج الذم الطموح الربنامج ىذا خالؿ من ك

 سنة افاؽ يف %98 لتبلغ للشرب الصاغبة اؼبياه بشبكات الربط نسبة من الرفع العمومية السلطات تعتـز سنوات
 .2009 سنة  يف% 93 ك 1999 سنة يف % 78 بلغت أف بعد 2014
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 1.25 مقابل 2014 سنة يف مكعب مًت مليار 3.6 اذل اؼبنتجة الشرب اؼبياه حجم بزيادة أيضا األمر يتعلق ك
بلوغ  قصدة اعبوفي اؼبياه تعبئة قدرات ربسُت اذل اضافة 2009 سنة يف مليار 2.75 ك 1999 سنة يف مليار
 2009).سنة  يف مليار  7.1ك 1999 سنة يف مليار  4.2 )مقابل االجاؿ نفس خالؿ مكعب مًت مليار 9.1

 الشبكات الوطنية توسيع على اؼبقبلة اػبمس للسنوات بالنسبة العمومية االستثمارات برنامج ينص أخرل جهة من
 .التطهَت ك للشرب الصاغبة باؼبياه للتزكيد

الوطنية  الشبكة طوؿ فاف 2009 سنة يف كلم 90000 مث 1999 سنة يف كلم 50000 بلغت أف بعد ك
 شيكات طوؿ أف حُت يف 2014 سنة يف 105000 اذل يصل أف اؼبفركض من للشرب الصاغبة باؼبياه اػباصة
 .2009 سنة يف 40000 ك 1999 سنة يف 21000 مقابل كلم 45000 اذل سَتتفع التطهَت

 يف %  ( 78   2014سنة افاؽ يف باؼبئة 95 بالبالوعات للربط اؼبتوقعة الوطنية النسبة ستقدر ذلك مع موازة ك
 .(2009 يف % 86 ك 1999

 اذل التوزيع اليومي نسبة من الرفع يتوقع لوطٍت اؼبستول على بلدية 1541 اؿ على اؼبياه توزيع بوتَتة يتعلق فيما ك
 مع 2009 يف %70 ك 1999 سنة يف % 45 مقابل 2014 سنة يف البلديات ىذه جملموع بالنسبة % 80
 % 18 ك 1999 سنة يف % 30اذل)  ترتفع أف اؼبفركض من بيـو يـو يف اؼبتمثلة التوزيع عملية أف اذل االشارة

 2014 سنة يف % 13 نسبة معدؿ أف حُت (يف  2009 يف
 سنة  %7اذل 1999 سنة يف % 12 من ينخفض أف اؼبرتقب من أياـ ثالثة كل كاحد يـو يف اؼبتمثل التوزيع

 .(  1999 يف % 25 )  2014
 1999يف  157000 مقابل 2010 يف ىكتار 270000 اؼبسقية اؼبساحات تبلغ أف اؼبقرر من الرم خبصوص

 نفس يف ىكتار مليوف 1.2 إذل اؼبتوسط ك الصغَت الرم ينتقل أف اؼبفركض كمن اؼباضية السنة يف 219000 ك
 يف اؼباضية السنة يف 914000 ك 1999 يف ىكتارات 350000 مقابل اآلجاؿ

حسب  2009 يف  407ك سنة 11 منذ 304 مقابل 2014 يف 581 إذل اؼبائية اؼبماسك عدد سَتتفع حُت
 .الرظبية التوقعات

 مليار 1.3ب تقدر إضافية قدرة على تتوفر اعبزائر جعل فبا باؼباء سدكد 9 تعبئة مت فقد اؼبوارد تعبئة خبصوص ك
 .األخَتة السنوات اػبمس خالؿ مشاريع 8 استالـ مت فقد الكربل التحويل بعمليات يتعلق فيما مكعب أما مًت
 ك ضخمُت للتطهَت مشركعُت إذل باإلضافة القذرة اؼبياه لتطهَت جديدة ؿبطة 27 استالـ مت التطهَت ؾباؿ يف ك

 .كرقلة ك سوؼ بواد اؼبياه صعود مكافحة
 والحماية المدنية واألمن المحلية للجماعات دينار مليار 895 من أكثر :للتنمية العمومي رابعا: البرنامج
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 اؼبدنية كاغبماية الوطٍت كاألمن احمللية اعبماعات قطاع لتنمية دينار مليار 895 فاؽ ماليا غالفا الدكلة خصصت
 .2014-2010 الفًتة مدل على اؼبمتد كاالجتماعية االقتصادية للتنمية العمومي الربنامج إطار يف كذلك

لتكوين  مراكز 6 ك دائرة مقر 103 ك كالئية مقرات 4 إقباز يتم أف ينتظر اؼببلغ ىذا من باالستفادة ك
 .اغبضرم كاألمن الدائرة كأمن الوالئي لألمن مقرا 450 كحوارل اؼبستخدمُت

 ك كحدات اغبدكد كشرطة القضائية للشرطة مفرزة 180 من أزيد اقباز الفًتة ذات خالؿ يتم أف ينتظر كما
 .اؼبدنية للحماية كحدة 330 من أزيد عن ناىيك لألمن اعبمهورية

 القادمة باعتباره اػبمس السنوات خالؿ كربل إصالحات سيعرؼ احمللية اعبماعت قطاع فإف االطار ىذا كيف
 اإلدارم يتعلق بالتقسيم فيما خصوصا منتخبيهم عرب التسيَت يف اؼبواطنُت مشاركة ك الالمركزية قاعدة" يشكل
 ."اعبباية احملليتُت ك باؼبالية اؼبتعلق كالتشريع الوالية ك البلدية قانوشل مراجعة ك اعبديد

 الداخلية كاعبماعات كزارة كانت عصرنتها ك احمللية اعبماعات ربديث إطار يف تصب اليت اجملهودات سياؽ كيف
 من كطنية مؤسسات عمومية ثالث مع برامج-صفقات على 2009 سنة من جواف شهر خالؿ كقعت قد احمللية
 .الوطٍت القطر بلديات ـبتلف لتجهيز عتاد اقتناء أجل

 كصيانة ذبديد ك اؼبدرسي النقل ك التطهَت ك التنظيف بعربات البلدية اغبظائر تدعيم الصفقات ىذه زبص ك
 .للبلديات التابعة الصناعية للسيارات الوطنية اؼبؤسسة مع اؼبستعملة العربات

 صغَتة حافلة1300 اقتناء علي الصناعية للسيارات الوطنية الشركة مع اؼبربمة اعبديدة الربنامج-الصفقة تنص كما
 .دج مليار دببلغ ةصناعي شاحنة 2870 ك اؼبدرسي للنقل موجهة

 . 48 قيمتو مارل بغالؼ العمومية باألشغاؿ خاصة آلة 1840 باقتناء فستسمحاف األخرياف الصفقتاف أما
 .دج مليار 1 . 75 بقيمة مرافق عتاد 2094 ك جرار 585 كذا ك دج مليار16
 عملية  27000كبو  إلجراء دج مليار 4705 بقيمة ماليا غالفا احمللية اعبماعات منح مت احمللية التنمية ؾباؿ كيف
 باغبفاظ يسمح فبا االمبائية الفرعية الربامج إطار يف عملية 22000 من أكثر ك البلدية اإلمبائية الربامج إطار يف

 .الواليات ؾبموع يف التنمية حركية على
أقصاه  أجل يف ستتم 400.000  ب اؼبقدرة اؼبدنية اغبالة سجالت كل رقمنة عملية فاف ذلك مع كباؼبوزاة
 .سنتُت

 كضع رقم مع اؼبدنية للحالة الوطٍت السجل باستحداث 2013 من ابتداء اؼبدنية اغبالة رقمنة عملية ستتبع ك
 بتسهيل كذلك العامة اؼبرافق مستول على اإلدارية اإلجراءات بتخفيف" سيسمح مواطن لكل كحيد كطٍت تعريف
 الوطٍت السجل مكونات أىم أحد سيكوف كما "اؼبدنية اغبالة كثائق ك األشخاص على التعرؼ
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 .اؼبدنية للحالة
 نسبة فاف الوالئي لألمن مقرا  450 اقباز من سيستفيد الذم -األمٍت بالقطاع اػباصة البشرية اؼبوارد صعيد على

 من تًتاكح للجهاز- 2014-2010 من اؼبمتدة الفًتة خالؿ اغبضرم كاألمن الدائرة كأمن  السنوية التوظيف
 .عوف 15.000 اذل 13.000

 شرطي"تغطية ب متوسط بلوغ ىو القصَت اؼبدل على الوطٍت لألمن العامة اؼبديرية اليو ترمي الذم اؽبدؼ كيتمثل
 ."ساكن 300 لكل كاحد

 % 6 يقارب نسبة الذم اعبهاز ىذا يف النسوم التواجد ىو األمٍت اعبهاز يعرفها اليت اإلهبابية اغبركية يربز كما
 .االفريقي ك العريب اؼبستويُت على النسب أحسن من كىي
 من2014 اذل 2010 من اؼبمتدة الفًتة خالؿ يستفيد اف ينتظر الذم-- اؼبدنية اغبماية قطاع يعرؼ جهتو من

 .االخَتة السنوات خالؿ ملحوظا تطورا --الوطن عرب اؼبدنية للحماية كحدة 330 اقباز
 .2014-2010بين ما دج مليار 3700 قيمتو مالي غالف من يستفيد السكن خامسا :قطاع

 من السكن لقطاع مليار دكالر 50 يعادؿ ما أم دج مليار 3700 من بأكثر قيمتو قدرت مارل غالؼ خصص
-2010 من اؼبمتدة للفًتة بالنسبة العمراشل للنسيج االعتبار اعادة ك سكنية كحدة (2 ) مليوشل اقباز أجل

2014 
 تعبئتها دكالر( اليت سبت مليار 286 دج)حوارل مليار 21214 ب قيمتها اؼبقدرة اؼبالية االلتزامات ؾبموع من ك

 هبدؼ % 17.4 حصة نسبتها زبصيص مت العمومية باالستثمارات اػباص اعبديد اػبماسي الربنامج طرؼ من
 .الوطٍت اؼبستول على القطاع ىذا يف اؼبسجل العجز امتصاص

 300000 ك ترقوية سكنية كحدة 500000 ك اهبارية سكنية كحدة 500000 باقباز أيضا األمر يتعلق ك
 .ريفية سكنية كحدة 770000 ك اؽبش السكن امتصاص اطار يف سكنية كحدة

 سيتم فيما 2014-2010 اػبماسي الربنامج خالؿ سكنية كحدة مليوف1 .2 ؾبموع تسليم سيتم عليو ك
 .2017-2015 بُت اؼبتبقية سكنية كحدة 800000 اؿ استكماؿ

القباز  مبدئيا ىدفا حدد الذم 2009-2005 اػبماسي للربنامج تكملة ىذا السكٍت الربنامج يأيت لالشارة ك
 % 65 نسبتها زيادة بذلك مسجال سكنية كحدة مليوف 1.65اذل العدد ىذا لَتفع سكنية كحدة (1 ) مليوف
 لواليات برامج تكميلية اعداد يف اؼبتمثلة بوتفليقة العزيز عبد السيد اعبمهورية رئيس ازبذىا اليت بالقرارات عمال

 .اؽبش للسكن التدرهبي االمتصاص ك العليا اؽبضاب ك الوطن جنوب
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 الصحة سادسا:قطاع
 العمومية للفًتة اإلستثمارات برنامج إطار يف دج مليار 619 ب يقدر مارل غالؼ من الصحة قطاع استفاد
 .20102014 -بُت اؼبمتدة

متعددة  عيادة 377 ك الصحة يف متخصص مركب 45 ك مستشفى 172 إلقباز اؼببلغ ىذا سيخصص ك
متخصصة  مؤسسة 70 من أكثر ك طيب الشبو للتكوين مدرسة 17 ك عالج قاعة 1000 ك اإلختصاصات

 .اؼبعاقُت لفائدة
 األكلوياتحسب  2014-2010 اػبماسي الربنامج ضمن اؼبدرجة الصحة بقطاع اػباصة العمليات تصنف ك

 إقباز طريق عن العالج اؼبتخصص ضماف خالؿ من الواليات بُت الصحية الفوارؽ من التقليص ستستهدؼ اليت
 برنامج يف جاء حسبما جوارية متخصصة ىياكل ك متخصصة إستشفائية مؤسسات أك مستشفيات ك معاىد
 اؼبمتدة للفًتة اؼبستشفيات إصالح ك اإلسكاف ك الصحة لوزارة العمل

 .2010-2009 بُت
 توفَت  الضركرم من أنو العلم مع الثانوية ك األكلية العالجات من اإلستفادة ربسُت اػبماسي الربنامج يشمل كما

 .2015 أفق يف سرير 34800 ك التخصصات متعددة عيادة 254
 لكل  كفاة سنة  %39.4  من انتقلت حبيث االطفاؿ لدل سيما الوفيات نسبة يف معترب تراجع تسجيل مت ك

 .2007 سنة %  62.2مقابل 1999 سنة خالؿ اغبياة قيد على مولود 1000
 لكل  كاحد ـبتص ك نسمة 1457 لكل كاحد عاـ بطبيب 2009 سنة خالؿ الوطنية اغبصص قدرت ك

لكل  كاحد طيب شبو ك نسمة 3241 لكل جراح أسناف طبيب ك نسمة 4492 ؿ صيدرل ك نسمة 2052
 .نسمة 370

 غَت انتشار األمراض ك اؼبتنقلة األمراض يف "معترب إلبفاض" تسجيل مت اؼبعدية األمراض عالج ىبص ما يف ك
 للوفيات باؼبائة 10 ك األمراض اؼبتنقلة من باؼبائة 30 مقابل الوفاة أسباب من باؼبائة 60 حاليا سبثل اليت ك اؼبعدية
 .العنيفة

 من مليار دج 100 قيمتو ماليا غالفا االجتماعية االقتصادية للتنمية العمومي الربنامج خصص أخرل جهة من ك
 .توسيعها كذا ك االلكًتكنية اغبكامة كضع أجل

 على ال تقتصر حبيث اؼبؤسسات ك اإلدارات عصرنة ك العمومية اػبدمات بتطوير االلكًتكنية اغبكامة ستسمح ك
 مع العالقات ك التسيَت الداخلي ربسُت يف ستساىم إمبا ك فحسب اؼبؤسسات على اؼبعلوماتية األدكات إدخاؿ
 .اؼبواطن
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 تعلق األمر سواء العمومية للخدمات اؼبنتظم السَت لضماف التكنولوجيا اعبديدة استعماؿ يف النظاـ ىذا يتمثل ك
 .باؼبستعملُت أك الداخلي بالسَت

 "النوعي"ربويلها  ك تبسيطها ك الًتتيبات ك اإلجراءات ك النشاطات كافة تطوير يف النظاـ ىذا تطبيق سيساىم ك
 .حديثة تكنولوجية أنظمة ك أجهزة استعماؿ خالؿ من التقنية لإلطارات

 االتصال و لإلعالم التكنولوجيات الجديدة و العلمي سابعا:البحث
 بقيمة ماليا غالفا 2014-2010 االجتماعية ك االقتصادية للتنمية العمومي الربنامج إطار يف الدكلة خصصت

مكتسبات  كاستكماؿ االتصاؿ ك لالعالـ اعبديدة التكنولوجيات ك العلمي البحث لتنمية دج مليار 250
 .السابقة اؼبخططات

 اؼبوجهة لتعميم للتجهيزات دج مليار 50 ك العلمي البحث لتطوير دج مليار 100 زبصيص الغرض ؽبذا مت ك
 اغبكامة دج لوضع مليار 100 ك التكوين ك التعليم منظومة ك الًتبوية اؼبنظومة كامل ضمن اآلرل اإلعالـ تعليم

 .االلكًتكنية
ضمن  اعبديد اػبماسي اؼبخطط إطار يف دج مليار 100 لو خصص الذم العلمي البحث قطاع يسجل ك

 .منسق إطار يف القدرات كامل ذبنيد تستدعي حيث الوطنية األكلويات
 تنصيب قريبا ك جديدة قطاعية عبنة 12 كضع عرب مباشرهتا سبت اليت األعماؿ أىم ذبسيد اإلطار ىذا يف مت ك

 .الدكرل مستول اؼبقاييس إذل رفعها ك للبحث الوطنية اؼبنظومة لًتقية قاعدة دبثابة سيكوف الذم للتقييم كطٍت جمللس
 ؿ االطالؽ اؼبربمج ك العارل التعليم مؤسسات لدل معتمد ـبرب 783 إذل 640 من البحث ـبابر عدد ارتفع ك

 ؾباؿ للبحث يف كطٍت مركز ك للبحث جديدة كحدات 6 انشاء إذل باإلضافة للبحث عمليات غرفة 200
 .اغبيوية التكنولوجا

 ـبتلف قطاعات يف العلمي للبحث كطنيا برناؾبا 34 إطالؽ مت اجملتمع ك لالقتصاد مفيد علمي حبث لبلوغ ك
 2010 هناية غاية إذل الفارط فيفرم من ابتداءا النشاط

القطاعات  كل من خبَت 1000 من اكثر ذبنيد العملية ىذه تستدعي الربامج ىذه بتأطَت يتعلق فيما ك
 .الوطن خارج ك داخل اعبامعية الكفاءات ك االقتصادية ك االجتماعية

 ك اؼبوارد اؼبائية ك الفالحة زبص ك القطاعية اللجاف قبل من 34 اؿ العلمي للبحث الوطنية الربامج اقًتاح مت ك
 ك الصحة ك ك البناء العمراف ك السكن ك االقتصاد ك القانوف ك االتصاؿ ك الثقافة ك الًتبية ك الطاقة ك األكلية اؼبواد
 العلـو ك الكربل ك اؼبخاطر البيئة ك اإلقليم هتيئة ك التاريخ ك االنسانية العلـو ك البناء تكنولوجيات ك اغبية العلـو

 .االساسية
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باحث  استاذ 28000 بلوغ إذل بذلك الوصوؿ ك الوطنية النشاطات يف اعبامعيُت االساتذة اشراؾ سيتم كما
 .1العلمي للبحث الوطٍت الربنامج دعم أجل من ـبرب 1200 عرب السنة نفس خالؿ

 ومشروعات البنك الدولي  المبحث الثالث:  تحليل مؤشرات االداء االقتصادي
 المطلب االول: مؤشرات برنامج دعم النمو  

 2019-2013: تحليل المؤشرات االقتصادية الكلية 64 الجدول
 2016مليون  4, 40   السكان

9, 1959الحصة )الجديدة(. مليون وحدة حقوق سحب خاصة   
 أىمأسواق التصدير: االتحاد األوربي

 أىم الصادرات النفط و الغاز

 تصيب الفرد اإلجمالي النتائج المحلي :
(2017دوالر أمريكي ) 4102  

(2017) 0.28 معامل جيني  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 النتائج

%نمو إجمالي المحلي الحقيقي )  )  
 

2.8 
 

3.8 
 

3.9 
 

3.4 
 

2.9 

 

0.7 

%نمو إجمالي  النتائج المحلي الحقيقي غير الهدروكربوني )  )  7.1 5.6 5.5 3.7 3.1 0.3 

       التوظيف

%معد البطالة )  نهاية الفترة (   9.8 10.6 11.2 ...11  3.12 12.1 

       األسعار

%متوسط التضخم )  )  3.3 2.9 4.8 6.4 4.0 4.3 

%مالية الحكومة المركزية ) من اإلجمالي النتائج المحلي(         

 30.9 28.0 26.8 30.1 33.4 35.8 مجموع اإليرادات

 14.7 11.2 10.2 14.1 19.7 22.1 منها ىيدروكربونية

                                                           

 . 2010  مام 24 االثنُتالوزراء، ؾبلس اجتماع ،بياف2010-2014التنمية اػبماسي  برنامج 1
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 33.5 10.2 42.4 45.6 41.3 36.7 مجموع النفقات

(-رصيد الموازنة الكلي ) عجز  -0.9  -8.0  -16.4  -15.6  -
12.2 

-2.7 

 19.3 25.4 15.4 9.0 8.0 7.7 إجمالي الدين الحكومي

       النقود و اإلنتمان

%النقود بمعناىا الواسع )التغير   )  8.7 14.4 0.5 1.1 10.0 4.3 

%اإلئتمان المقدم القتصاد )التغير)  )  19.9 24.7 16.1 9.0 10.0 2.0 

       ميزان المدفوعات

%رصيد الحساب الجاري ) من إجمالي النتائج المحلي(    0.4 -4.4  -16.2  -17.9  -
17.0 

-9.7 

%االستثمار األجنبي المباشر ) من إجمالي النتائج المحلي(    0.9 0.7 -0.4  0.9 1.1 1.3 

1الواردات (/إجمالي االحتياطات )بما يعادل شهور   32.3 33.5 29.8 22.1 18.9 16.7 

%الدين الخارجي ) من إجمالي النتائج المحلي(    1.6 1.7 1.8 2.8 4.9 2.7 

       سعر الصرف

%سعر الصرف الفعلي الحقيقي )التغير   )  -1.4  2.1 -4.3  -1.6  -3.2  2.7 

 على تقارير صندكؽ النقد  الدكرل  اؼبصدر : من اعداد الطالب بناءا
 لقد توصلنا من خالؿ ربليل مؤشرات األداء االقتصادم إذل:

 .2015بعد االلبفاض اغباد يف  2016تواصل البفاض متوسط سعر البًتكؿ يف  -
 26البفاض الصادرات من احملركقات اذل عجز يف اغبسابات اعبارية االصبالية ؼبيزاف اؼبدفوعات حبوارل  -

ادل بدكره امتصاص احتياطات الصرؼ لينتقل من  2015مليار دكالر تراجع طفيف مقارنة بسنة 
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هبذا  مليار دكالر كاؼبالحظة على الرغم من سقوط احتياطات الصرؼ 114مليار دكالر اذل  144،1
 اؼبستول يبقى يوفر ىامش تصدم لالحتياجات.

تراجع يف االرادات الضريبية من احملركقات ادل اذل عجز اػبزينة العمومية من اصبارل الناتج  مت تسجيل -
، كما مت سبويل ىذا العجز من خالؿ صندكؽ ضبط االيرادات يف 2015سنة  15.3الداخلي مقابل 

 مليار دينار. 740اذل  2016سل ديسمرب مليوف كالذم بلغ حده االد 85حدكد 
 .( 2015 %3.7مقابل  %3.3) 2016بقي مبو االقتصادم االصبارل يف ربسن نسبيا سنة  -

 2015سنة  % 0.2مقابل  %7.7يرجع ىذا التحسن مبو معدؿ نشاط النفط 
 على الصعيد النقدي: -

تراجعو السيولة البنكية دبوازاة عجز رصيد اؼبدفوعات كما اذبو بنك اعبزائر كبو السياسة التوسعية كاستخدـ األدكات 
الكمية )السوؽ اؼبفتوحة،تسهيل القرض،إعادة اػبصم( اؽبدؼ منو ضماف سبويل النظاـ البنكي بعدما كانت السوؽ 

 النقدية دكف نشاط يف ذلك الوقت.
 بنك اعبزائر بتعزيز تدابَت الرقابة كمراقبة سيولة البنوؾ كبتسيَت ـباطر القركض كـباطر الًتكيز. كمن جهة أخرل قاـ 

 فيما يتعلق بالتضخم: -
مليوف يرجع ىذا االرتفاع أساسا اذل النقائص يف ضبط األسواؽ إال إف سعر الصرؼ بقي  64بلغ مؤشر األسعار 

ستقرار للدينار اعبزائرم مع مباشرة السلطات اغبكومية يف مستقرا نسبيا بعد سلسلة من التخفيضات تزامن اال
 .2019ك  2017تنفيذ ـبطط التعزيز أؼبيزاشل الذم احتواه الفًتة ما بُت 

 في مجال العمق المالي: -
إال انو  2016ككالة سنة  1577ككالة اذل  2015سنة  1557ارتفعت عدد الوكاالت يف الشبكة البنكية من 

 ككالة. 1151عمومية إذل حد بعيد لتمثيل كاضح ىيمنة الشبكة ال
، بينما سجلت القركض اؼبوجهة 2016مليار دينار هناية  433كما قاـ البنك اعبزائرم بإعادة سبويل البنوؾ دببلغ   

 مليار دينار. 7916لتصل  % 9لالقتصاد مبو بواقع 
ر دينار جزائرم، باإلضافة اذل تعزيز مليا 500مليار دينار جزائرم اذل  300كما عزز رأس ماؿ البنوؾ كانتقل من 

 مستول االحتياطات كاؼبئونات لتغطية اؼبخاطر.
 توصيات صندوق النقد الدولي  -

ؼبواجهة صدمة أسعار النفط البد من استجابة قوية الستعادة االستقرار االقتصادم الكلي كتعزيز النمو 
اؼبستداـ كخلق فرص العمل، كتصحيح االختالالت اػبارجية كتعزيز العدالة بُت األجياؿ. فمن الضركرم أف تعمل 
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اؾ حاجة إذل إصالحات ىيكلية عميقة لتعويض اغبكومة على تدعيم النظاـ اؼبارل اؼبستداـ يف اؼبدل اؼبتوسط. كىن
أثر االندماج اؼبارل على النمو، كربسُت التوقعات على اؼبدل اؼبتوسط. كتنويع االقتصاد لتحقيق مبو أعلىمن خالؿ 
تقليل اعتمادىا على النفط. ىذه اعبهود سوؼ تساعد على ربقيق اؼبواءمة بُت سياسات سعر الصرؼ 

ية، حيث هبب أف تكوف مصحوبة دبزيد من اؼبركنة يف سعر الصرؼ، كسياسة نقدية كالسياسات النقدية كاؼبال
 اؼبصريف. مدركسة بعناية ؼبنع التضخم، كسياسات للتخفيف من اؼبخاطر يف النظاـ

فاعبزائر لديها القدرة على التكيف مع صدمة أسعار النفط. كهبب أف نغتنم ىذه الفرصة بسرعة لتجنب اؼبخاطر  
 يف اؼبستقبل.

 المطلب الثاني : المساعدات القرضية والتقنية للجزائر من طرف البنك الدولي

كسبيزت فًتات التعاكف باختالؼ كبَت من  66صادقت اعبزائر مع البنك الدكرل ؾبموعة من االتفاقيات تزيد عن 
 حيث الوتَتة 

 :  يبين المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي  65جدول رقم 

 اسم اؼبشركع                         القرض                          قيمة التاريخ

 مشركع الغاز اؼبميو السائل  20.5 08/06/1964
 مشركع الطريق   1973
 مشركع تربوم  1973
 مشركع مساعدة تقنة للتنمية الريفية  1975
 مساعدة تقنية لقطاع االتصاالت كالربيد 9 1999
 مشركع قطاع الطاقة كاؼبناجم 18 1999
 مشركع قطاع اؽبياؿ القاعدية للجهاز اؼبارل  16.5 1999

 خلق فرص العمل يف اؼبناطق الريفية 95 29/04/2003

 لوقاية من الكوارث الطبيعية 89 08/08/2002
 مشركع الطاقة كاؼبعادف 18 06/02/2001
 ربديث نظاـ اؼبيزانية 23.7 27/06/2000

 مشركع إسكاف منخفضي الدخل 150   25/06/1998
 تطوير األرياؼ 89   25/03/1997



 م"3126-م3122م إلى مخطط اإلنعاش والنمو"2693المخططات االقتصادية في الجزائر من     خامسالفصل ال

 

 

307 

 

 الجتماعيادعم التامُت  150 25/04/1996
 دعم اإلصالحات االقتصادية 50   12/01/1995
 مشكل التلوث 15   06/04/1994
 السيطرة على اعبراد يف الصحراء 30   23/12/1993
 أطوار التعليم االبتدائي دعم 40 16/03/1993

 تطوير قطاع السكن 200   04/03/1993
 دعم التعليم 33   11/06/1992
 مشركع خط أنابيب البًتكؿ 100   30/07/1991
 تطوير البحث الزراعي 32   05/06/1990
 تطوير اؼبواشلء 63   29/06/1989
 مشركع الطريق السريع 54   24/06/1988
 تطوير السكك اغبديدية 143   24/06/1988
 مشركع تنظيم نظاـ الصرؼ 20   28/01/1988
 مشركع التزكيد باؼبياه 250   26/05/1987
 مشركع اؼبصادر اؼبائية  262   20/06/1985
 تزكيد العاصمة باؼبياه 290   28/06/1984
 مشركع الرم بالشلف 8   26/02/1980
 ىندسة اؼبصادر اؼبائية 5 15/01/1980

 

 تقارير البنك الدكرل على : من إعداد الطالب بناء  المصدر
-1989فًتة األزمة  ككذ  تنوع ؾباالهتا كقطاع ؿبل القركض كاؼبساعدات التقنية ، ك قدمت معظم  القركض

 مع إتفاقية التثبيت كالتمويل اؼبمدد للصندكؽ . مع موازاة  1994
مالية مروبة ك ليست حباجة إذل القركض من اؼبؤسسات بأهنا تتمتع ببحبوحة  2003لقد صرحت اعبزائر منذ 

اؼبالية الدكلية لكن حباجة للمعرفة ك اػبربة النقدية ك اؼبساعدة الفنية ك اؼبضي قدما كبو اقتصاد السوؽ ك طلبت من 
تحوؿ ك البنك الدكؿ يبد يد اؼبساعدة من خالؿ ذبنيد خرباتو العالية اؼبستول يف ىذا اإلطار ك اؼبشاركة يف ىذا ال

 أكد ؾبلس اؼبديرين بدعم اإلصالحات اغبكومية 
 2015لقد مت التوقيع على اتفاقية بُت كزارة الربيد ك تكنولوجيات اإلعالـ ك االتصاؿ ك البنك الدكرل يف مارس  -

 .باعبزائر، تتضمن اؼبساعدة التقنية من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للدفق العارل ك الدفق جد العارل
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 ك تسعى ىذه الربامج إذل:

 . تعزيز النمو عرب برامج تنويع األنشطة االقتصادية كمتابعتها 
 .تشجيع التنمية اؼبستدامة 
 .ك تدعيم التخطيط االقتصادم ك متابعة اؼبؤسسات االقتصادية ك تقييمها 

 
ك يتم استكماؿ اػبدمات االستشارية ببعض أنشطة العمل التحليلي ك اؼبساعدة الفنية اليت يتم سبويلها بر البنك 
الدكرل أك موارد أخرل. ك تتعلق ىذه األنشطة بإصالح الدعم، ك سالسل القيمة يف الزراعة )اغبليب(، ك التنمية 

 ارسة أنشطة األعماؿ.الريفية، ككذلك ربسُت بيئة األعماؿ، ك مؤشرات تقرير فب
باإلضافة إذل اػبدمات اؼبسًتدة التكاليف اليت قدمت لبنك القرض الشعيب اعبزائرم كىو أكرب البنوؾ اغبكومية يف 

 اعبزائر، ك اليت تعد أكرب اػبدمات اليت تقدمها مؤسسة التمويل الدكلية.
 

 ما ىي اػبدمات االستشارية اؼبسددة التكاليف ؟ 
 لبنك الدكرل للجهات اؼبتعاملة معو من البلداف اؼبتوسطة ك اؼبرتفعة الدخل.ىي برامج يقدمها ا

 ك خبالؼ خدمات اإلقراض، فإف ىذه اػبدمات تستهدؼ تقدصل مساعدات معينة عبهات مؤىلة.
 

ك دبوجب ىذه الربامج، يعمل البنك الدكرل مع البلداف بناء على طلبها، ك يقـو بتقدصل خدمات فنية ك خدمات 
 ة ك مساندة يف التنفيذ. مث يسًتد البنك تكلفة ىذه اػبدمات االستشارية.ربليلي

 
كتتسم ىذه اػبدمات اليت تسًتد تكاليفها باؼبركنة كسهولة تصميمها حبيث تناسب احتياجات البلد اؼبعٍت، كيبكن 

شخيصية، ك تنسيق أف تأخذ أشكاال عديدة، من بينها اؼبشورة بشأف سياسات التنمية، ك األعماؿ التحليلية ك الت
 مساعدات اؼباكبُت، كتقييم األثر، ك اؼبساعدة يف تنفيذ الربامج، كتبادؿ اؼبعارؼ، كالتعلم من األقراف.

 مشاريع للمساعدة الفنية يف ستة قطاعات ىي: 10كتتألف ؿبفظة البنك الدكرل يف اعبزائر من 
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 الزراعة و التنمية الريفية

ضوء رغبة اعبزائر خفض اعتمادىا على الواردات من السلع الرئيسية كاغبليب ك اغببوب،يساعد البنك الدكرل  يف
السلطات اؼبعنية يف كضع اآلليات الالزمة لتعزيز اإلنتاج احمللي، ك لضماف كجود مبوذج مستداـ، فإف ىذه اؼبساندة 

أيضا على سلسلة عرض كاملة التشغيل من اغبقل تسعى إذل بدء إنتاج ال يقـو  على الطلب القائم فحسب بل 
 إذل اؼبستهلك.

 التمويل

فيما يتصل بتحديث القطاع اؼبارل، يعمل البنك الدكرل مع اغبكومة اعبزائرية على تنمية القطاع اؼبارل كي يصيح 
 مستقرا شامال قادرا على الصمود.

ؽبا اغبكومة على جبهات عديدة، من بينها إدارة ك ؽبذا الغرض، يساند البنك الدكرل اعبهود اإلصالحية اليت تبذ
 البنوؾ العامة، ك ربديث مكتب ربديد اعبدارة االئتمانية، ك تدعيم القدرات الرقابية لبنك اعبزائر.

 مناخ االستثمار

يف إطار اعبهود الرامية  إذل تعزيز النمو كزيادة تنويع األنشطة االقتصادية، يعمل البنك مع اغبكومة على ربسُت 
مناخ األعماؿ.كيسعى ىذا اؼبشركع إذل تدعيم القدرات اؼبؤسسية ك دعم تنفيذ اإلصالحات اليت تستهدؼ تشجيع 

 القطاع اػباص.

 الحماية االجتماعية

نظرائو يف اعبزائر على كضع آليات تعويض جيدة االستهداؼ كي تليب دبزيد من الفعالية  يعمل البنك الدكرل مع
 احتياجات اغبماية االجتماعية للمواطنُت لتأقلمهم مع اإلصالحات االقتصادية.

 اإلدارة المتكاملة للصحراء

يويا  يف التنمية الشاملة يبثل اغبفاظ على األنظمة اإليكولوجية للصحراء ك ربسُت سبيل العيش لسكاهنا عنصرا ح
 1اؼبستدامة للمناطق الصحراكية.

                                                           
1
 .2035تقارير بنك الدولي    
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 الصة:خ
من خالؿ مراجعة اإلطار 1988خاضت اعبزائر سلسلة من اإلصالحات االقتصادية الذاتية بداية من سنة 

التشريعي كالقانوشل اؼبتعلق بالقطاع العاـ كاػباص، كأبدت رغبة يف التحوؿ التدرهبي من مبط االقتصاد اؼبخطط إذل 
ربقق النتائج اؼبرجوة،فقد كانت بطيئة كجزئية اقتصاد السوؽ اغبرة،غَت اف ىذه اإلصالحات الذاتية اؼبعتمدة دل 

كتفتقد إذل بيئة شاملة لإلصالح على مستول االقتصاد الكلي، ىو ما قاد اعبزائر لالقًتاب من اؼبؤسسات اؼبالية 
بسبب تزايد اختالالت االقتصاد الكلي كتنفيذ برناؾبُت لالستقرار االقتصادم )سنيت  1989الدكلية بداية من سنة 

( كاؼبعتمداف على سياسات جانب الطلب الصارمة من خالؿ إجراء زبفيض كبَت يف قيمة 1991ك  1989
العملة الوطنية كضغط النفقات العمومية، من خالؿ سياسة مالية انكماشية كسياسة نقدية حذرة، ظل االختالؿ 

ت اعبزائر كضعية العجز عن ، أين قارب1994الداخلي كاػبارجي لالقتصاد اعبزائرم صفة فبيزة إذل غاية بداية سنة 
دفع التزاماهتا اػبارجية كمعو األكضاع السياسية كاألمنية الصعبة، فتم اللجوء اذل اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية من جديد  
كتطبيق سياسات االصالح اؽبيكلي ، حيث يف البداية مت تنفيذ برناؾبا لالستقرار االقتصادم مدتو سنة مع إجراء 

ف اػبارجية العمومية كاػباصة، ك أفرز ربسنا يف اؼبؤشرات النقدية كاؼبالية كحصلت اعبزائر دبوجب إعادة جدكلة للديو 
ذلك على تسهيل سبويلي من الصندكؽ باإلضافة إذل قركض خارجية متعددة األطراؼ كثنائية، مث برناؾبا للتعديل 

ة مبو عالية لتلبية االحتياجات الوطنية اؼبتزايدة اؽبيكلي ؿبددة أىدافو، غايتو إعادة توازف االقتصاد كالوصوؿ إذل كتَت 
 كتقليص البطالة.

مليار دكالر مع هناية  33بعد اإلصالحات اؽبيكلية سبكنت اعبزائر من تشكيػل احتياطيات صرؼ ضخمػػة بلغت 
بسبب  2005مليار دكالر هناية  60فإهنا تقارب  2005شهر استَتاد( كحسب التقديرات  21،4) 2003

ار البًتكؿ ، ىو نتيجة طبيعة لربامج صندكؽ النقد الدكرل ذات الطبيعة االنكماشية اليت من أىدافها ربسن أسع
طمأنة الدائنُت بتحسن قدرة اعبزائر على الدفع  سانبت الوفرة اؼبالية يف زبفيض ـبزكف اؼبديونية اػبارجية ،  اليت دل 

ط ىو أف احتياطي الصرؼ يفوؽ حجم اؼبديونية تعد عائقا يف كجو اإلنعاش االقتصادم الداخلي، لسبب بسي
 اػبارجية. 

كما يالحظ أف برنامج اإلصالح اؽبيكلي قد بدأ يعطي شباره خبصوص التحكم يف التضخم ابتداء من سنة      
كرغم أنو ارتفع  2000سنة  %0.34إذل  1996سنة  %19، حبيث البفض بشكل كاضح من حوارل 1996

إال أنو يعد معدؿ منخفض جدا باؼبقارنة مع دكؿ ؾباكرة كدكؿ االرباد األكركيب أىم يف السنوات اؼبوالية قليال 
 الشركاء التجاريُت للجزائر، كيعود ىذا  إذل السياسة اؼبتشددة يف إدارة الطلب كالسياسة اؼبيزانية الصارمة .
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الطلب اإلصبارل كاتباع  يبدكا أف السلطات العمومية اعبزائرية ؽبا اذباه فعلي بالتخلي عن سياسات ضغط    
سياسيات إنعاش الطلب كربسُت العرض ، عن طريق زيادة اإلنفاؽ العاـ كمن مث إعطاء األكلوية ػبفض معدؿ 
البطالة مع القبوؿ دبعدؿ مرتفع قليال من التضخم، كىو ما يؤكده الواقع العملي من خالؿ ميل معدؿ التضخم كبو 

 لة، االرتفاع كالبفاض ؿبسوس يف معدؿ البطا
 اليت اؽبيكلية لإلصالحات مرافقة كأداة يعترب( الذم 2004-2001فمخطط اإلنعاش االقتصادم األكؿ )   

للتنمية االقتصادية،  مكثف بإنعاش سبيز العاؼبي،حيث االقتصاد يف الندماجو مالئم ؿبيط قصد إنشاء هبا التزمت
 مليار دكالر، 7دج أم  مليار 525 مبلغ إنفاؽ فيو ييتم رأظباؿ إنفاؽ برنامج أعترب كقد

( يهدؼ إذل تثبيت اإلقبازات احملققة يف اإلنعاش 2009-2005كالربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادم ) 
االقتصادم ك إذل كضع الشركط اؼبناسبة لنمو مستدصل مولد لرفاه االجتماعي بتوفَته ؼبوارد معتربة، ىذا من جهة ك 

ُت مستول معيشة السكاف بتنمية البنية التحتية للبالد السيما شبكات النقل ك من جهة أخرل مساعد على ربس
مليار  1700األشغاؿ العمومية ك الرم ك الفالحة ك التنمية الريفية. كقد بلغت اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربنامج 

 مليار دكالر أمريكي.  240دينار أم ما يعادؿ 

كقد جاء  ليعزز الربامج السابقة كىو يندرج يف منطلق تشجيع  ،  2014-2010برنامج التنمية اػبماسي     
 غالفاا ؽب خصصتعميم التنمية االقتصادية كاالجتماعية اؽبادفة إذل السماح بتحسُت إطار كظركؼ حياة السكاف 

 مليار دكالر. 286 حبوارل اؼبقدر ماليا
قرار ينص على زبفيض الدين اػبارجي بشكل كبَت كعدـ االعتماد  2005كبعد اف ازبذت اغبكومة يف عاـ    

على أم سبويل خارجي، دبا يف ذلك التمويل من البنك الدكرل، اقتصرت أنشطة البنك يف اعبزائر على العمل 
حت مشاريع اؼبساعدات الفنية اليت يتم التحليلي ك اؼبساعدات الفنية اليت يتم اسًتداد تكاليفها، كبعد أف أصب

د اسًتداد تكاليفها تشكل اعبزء األكرب من أنشطة البنك الدكرل يف اعبزائر، فإهنا ستكوف األساس لإلطار اعبدي
بناء على طلب الوزارة اؼبالية ، كمت إقفاؿ أخر مشركع  2010إعداد السنة اؼبالية  للشراكة اإلسًتاتيجية ك اليت جرل

 . 2009الدكرل لإلنشاء كالتعمَت يف فيفرم  مولو البنك

( ىدفو األساسي تعزيز مقاكمات 2019-2015ـبططا تنمويا طباسيا )  سطرت اعبزائر لتنمية اقتصادىا الوطٍت،
االقتصاد احمللي كمواردىا البشرية، ؼبواجهة تأثَتات األزمة اؼبالية العاؼبية. كيف اؼبخطط الذم أعلن عنو الرئيس 

 تفليقة مؤخرا، سيتم الًتكيز على إحداث التنوع من أجل تطور اسًتاتيجي يف ؾباالت عدة.اعبزائرم بو 
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كبالنظر إذل التعليمات اليت كجهها رئيس اعبمهورية اعبزائرية عبد العزيز بوتفليقة خالؿ االجتماع الوزارم األخَت، 
  كاف بوتفليقة صارما عندما أمر  التنمية اعبديد يف سياؽ مواصلة االستثمارات اغبالية حيث  ـبطط  سيندرج

اغبكومة بالتشاكر مع كافة الفاعلُت االقتصاديُت على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي مع األخذ بعُت االعتبار ذبارب 
اؼباضي قصد ربسُت تنفيذىا كفعاليتها قبل إطالؽ اؼبخطط.كحسب توجيهات بوتفليقة سيعطي ىذا اؼبخطط دفعا 

 تنمية البشرية ككذا النهوض باقتصاد منتج كتنافسي يف كافة القطاعات.جديدا للتنمية احمللية كال

يف اعبزائر بتحقيق مبو اقتصادم أثر بشكل إهبايب يف الوضعية  2001كظبحت اؼبخططات الثالثة اليت أطلقت منذ 
ة كالتأخر يف النقائص اؼبسجلة يف اقباز مشاريع اؼبنشآت العمومية مثل التكاليف اإلضافي  االجتماعية للبلد رغم

بوسائلها اػباصة يف  2001استالمها.كحققت اعبزائر ـبططها التنموم )برنامج دعم االنعاش االقتصادم( يف 
سياؽ البفاض أسعار النفط كندرة اؼبوارد اؼبالية بالرغم من خركجها من عشرية سوداء أثرت على قدراهتا اؼبادية 

بفضل  2000ربقيق مسار التنمية الذم مت الشركع فيو سنة من  2005كالبشرية. ك دل تتمكن اعبزائر إال يف 
 .2010إذل  2005مليار دكالر خالؿ الفًتة اؼبمتدة من  200حجم االستثمار الذم قارب 

كظبح ىذا اغبجم اؼبلحوظ من االستثمارات بتعزيز البنية التحتية الالزمة للتنمية االقتصادية. كقد مت ربقيق تقدـ 
الطرقات كعصرنة اؼبوانئ إذل جانب توسيع شبكة السكك اغبديدية كعصرنتها. ككانت ملحوظ يف اقباز شبكة 

كدعمت بربامج خاصة  2014-2010مليار دكالر للفًتة  286ىذه اغبركية متبوعة دبخطط ثالث خصص لو 
اريع مليار دكالر الستكماؿ اؼبش 130لواليات اعبنوب كاؽبضاب العليا. كخصص ىذا اؼبخطط غالفا ماليا قيمتو 

كسبلك اعبزائر احتياطي صرؼ  الكربل اليت مت الشركع فيها السيما يف قطاعات السكك اغبديدية كالطرقات كاؼباء.
مليار دج كمديونية خارجية شبو  5.600مليار دكالر كأصوؿ صندكؽ ضبط اإليرادات تفوؽ  200يقدر حبوارل 

ندكؽ ضبط اإليرادات فرصة لتمويل اقتصاد منعدمة. كيشكل احتياطي العملة الصعبة كاألصوؿ اؼبوجودة بص
-2015تنافسي كمنتج يف ظل األزمة اؼبالية الدكلية اؼبستمرة ما يوفر مناخ مستقر لتطبيق اؼبخطط اػبماسي 

 262ر5مليار دج أم ما يعادؿ  21.000بنجاح برنامج استثمار جديد يبتد على طبس سنوات بقيمة  2019
 262ـبطط استثمار جديد لفًتة طبس سنوات بقيمة ، باالضافة إذل تنافسي ك متنوع مليار دكالر موجهة لتطوير اقتصاد

برنامج استثمار جديد يبتد على طبس سنوات بقيمة  2015تستعد اعبزائر إلطالؽ سنة  كلقد  ،رمليار دكال
 .مليار دكالر موجهة لتطوير اقتصاد تنافسي ك متنوع 262ر5مليار دج أم ما يعادؿ  21.000
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خالؿ ؾبلس الوزراء الذم عقد اليـو الثالثاء "كلف رئيس اعبمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اغبكومة ك  
الذم حددت مسودتو اؼبالية يف  2019إذل  2015باستكماؿ مشركع الربنامج اػبماسي لالستثمارات العمومية 

  .حسبما أكضح بياف جمللس الوزراء  مليار دج قصد عرضو على ؾبلس الوزراء قبل هناية السنة" 21.000حدكد 
ك إذا كاف اؼبخطط اعبديد سيندرج يف إطار مواصلة برامج التنمية ك االستثمارات السابقة فانو سيسجل قطيعة مع  

 .األمباط السابقة
كاف رئيس الدكلة قد أكد خالؿ ؾبلس كزراء عقد يف شهر مايو اؼباضي أف إعداد ىذا الربنامج سيتم ك       

مع صبيع األطراؼ االقتصادية على اؼبستول الوطٍت ك احمللي مع مراعاة ذبارب اؼباضي قصد ربسُت تنفيذه  بالتشاكر
 .كفعاليتو
كلن يكوف ىذا الربنامج إذف الثمرة الوحيدة لعمل اغبكومة ك لكنو نتيجة مشاكرات كطنية ك ؿبلية تدمج          

 .الفاعلة الوطنيةكل اؼببادرات ك االقًتاحات النابعة عن كل األطراؼ 
كأكد رئيس الدكلة حينها أف إعداد ىذا الربنامج هبب أف "يدمج خالؿ ربضَته اؼبشاكرات الوطنية ك احمللية         

الالزمة ك استخالص الدركس من ذبارب اؼباضي ك ربسُت تأثَته على التنمية احمللية ك التنمية البشرية ك أيضا على 
 ."صبيع القطاعات تنمية اقتصاد منتج كتنافسي يف

بالتارل فإف اغبكومة مدعوة يف ىذا اإلطار إذل مراعاة ذبارب تنفيذ اؼبخططات السابقة الستخالص العرب ك        
 .اليت سبكن من ذبنب أم فشل ؿبتمل
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 الخاتمة العامة 

البنك الدويل وصندوق   "ادلنظمات ادلالية الدولية مساشمة ما مدى  حول تتمحور إشكالية ىذا حبثنا يف تناولنا   
 على الضوء وإلقاء باقتصادياهتا، النهوض على النامية مساعدة الدول النقد الدويل" وادلنظمة العادلية للتجارة يف

 .الصدد ىذا يف مطرفه من والربامج ادلقرتحة السياسات
 يف التفكًن العادلية احلرب يف ادلنتصرة بالدول دفع دما ، ىذه ادلنظمات الدولية  إنشاء سبقت اليت الفرتة دتيزت

 بنوده تضمنت والذي وودز بروتن مؤدتر عقد مت إذ الفرتة، تلك يف حدهتا تزايدت األزمات اليت من للخروج
 لتحقيقها ىذه ادلنظمات . تسعى اليت األساسية واألىداف اخلطوط العريضة

 اليت لتمويل الدول مالية، موجهة ومساعدات قروض تقدمي يف أهنا تسهم ادلنظمتان عملها،حيث باشرت ىذه 
 ميكن ما أقل اليت وادلالية واالقتصادية األوضاع السياسية من بالعديد النامية الدول مرت فقد التخلف، من تعاين
 ويف اخلارجية، الضغوطات من دوامة يف ودخوذلا الدول، التخلف ذلذه يف الرئيسي السبب كانت أهنا عنها القول
 نشاطها أوج يف الرأمسالية الدول كانت ادلشاكل، من ىذه تنقذىا أن ميكن اليت احللول عن الدول ىذه حبث خضم

االقتصادي،  الوضع ىذا ظل ويف ادلالية، ادلوارد يف ضخم فائض السبعينات يف حتقق أن االقتصادي، واستطاعت
 االستدانة بأن الدول الفقًنة واقتنعت ادلايل، العجز دول إىل ادلالية، الوفرة دول من الفائض بنقل الدول ىذه قامت

 التنمية. درب على يف االستمرار تعينها سوف الذي األمثل احلل يعد الدولية ادلالية ادلؤسسات خمتلف من
 النقد الدويل والبنك الدويل، صندوق يقدمها اليت ادلساعدات على كبًن وبشكل النامية الدول اعتمدت لقد

االئتمانية طويلة وقصًنة األجل، بانتهاج سياسة اإلصالح االقتصادي اليت هتدف  توادلساعدا القروض يف ادلتمثلة
، مع إنشاء إىل إزالة اإلختالالت الداخلية و اخلارجية على مستوى االقتصاد الكلي، اليت حلقت باقتصادياهتا

  . العناصر ادلشكلة القتصاد السوق 
غًن إن ىذه ادلنظمات تعرضت للكثًن من االنتقادات وخاصة لآلثار السلبية للسياسات اإلصالح االقتصادي اليت 

حيث يرى بعض ادلنظمات غًن احلكومات حول تفرضها ىذه ادلنظمات دلعاجلة االختالالت االقتصادية 
 الضروري من أصبح ، لذايف الفقرالسياسات صندوق النقد الدويل الصارمة قد تضعف من النمو ادلتسارع وتزيد 
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ادلنظمات  وخمتلف الدائنة الدول بٌن ادلشرتكة ادلسؤولية تفعيل وكذا ىذه ادلنظمات، سياسات يف إعادة النظر
 .ادلدينة والدول الدولية
 : الدراسة نتائج

 :يلي توصلنا إليها ما اليت الدراسة نتائج من
الفوضى  مع الذىيب نظام ادلعدن  الواحد لعبو الذي الكبًن الدور تضاءل الثانية، العادلية احلرب بداية مع  -1

الدويل  صندوق النقد مبقتضاه أنشئ الذي ادلؤدتر عقد عنو نتج دما الفرتة، تلك سادت اليت الكبًنة االقتصادية
 . والبنك الدويل

من أىم ادلصادر التمويلية اليت تقوم بتمويل وإقراض الدول النامية لغرض  تعترب ادلنظمات  ادلالية و النقدية الدولية -2
 .مساعدهتا على اخلروج  من أزماهتا

"يرتكز االقتصاد اجلزائري منذ مخس عقود على احملروقات، ، و ىو  غًن كاف  للتنمية الشاملة ادلثمرة ولذا فاألمر   -3
ىذه البالد، اليت تتوفر على مقومات ىائلة، ادلزيد من االبتكار يتطلب تغيًن وتنويع، بل يف الواقع االستخالص من 

واإلبداع. ولن يتسىن ذلك إىل من خالل تضافر جهود كل الفاعلٌن وخاصة ا لقطاع اخلاص من اجل تطويره 
 وتنميتو .

 ."ية أخرىأن اجلزائر لديها دتويالت كافية وليست حباجة لالقرتاض ال من ادلنظمات الدولية وال من أي ىيئة مال -4
التزام ادلؤسسات ادلالية الدولية ارتقى إىل مستوى احلوار وتبادل اخلربات  من خالل أخذ التجربة اجلزائرية وترى إىل 
أي مدى ىي مناسبة، وكيف ميكن تطبيقها على مستوى بلدان أخرى، كما تأخذ اجلزائر من جهة أخرى، جتربة 

ليلي الذي تقرتحو على الطرف اجلزائري، فاألمر يتعلق بتبادل ادلنظمات الدولية من خالل أحباثو وعملو التح
 حقيقي للمعارف وكذا عمل أصبح فيو التعاون التقين حموراً أساسياً يف العالقة بٌن ىذه ادلنظمات الدولية واجلزائر

يات أن صايف االحتياطيات الدولية ال يزال مرضما، ولكن رصيد احلساب اجلاري أضعف بكثًن دما تربره أساس -5
االقتصاد على ادلدى ادلتوسط. أن زيادة مرونة سعر الصرف، إىل جانب الضبط ادلايل واإلصالحات اذليكلية، ميكن 

 أن تساعد على معاجلة االختالالت اخلارجية ودعم تنمية القطاع اخلاص
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لضمان أوضاع  أن تطبيق مزيج من السياسات ادلتوازنة إىل جانب اإلصالحات اذليكلية الطموحة كان عامال مهما -6
مالية قابلة لالستمرار، وتقليص االختالالت اخلارجية، واحلد من االعتماد على اذليدروكربونات، وزيادة النمو 

 ادلمكن، والتكيف  مع صدمة أسعار النفط 
 دتتلك اجلزائر ثالث أكرب اقتصاد يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وىي بلد رائد يف ادلغرب العريب، وأحد -7

% يف العقدين ادلاضيٌن. ويف الواقع، اختذت احلكومة 02البلدان القليلة اليت ذمحت يف خفض معدل الفقر بواقع 
اجلزائرية خطوات مهمة لتحسٌن رفاه شعبها من خالل تطبيق سياسات اجتماعية تتماشى مع أىداف األمم 

حتقيق العديد من ادلنجزات الكربى، منها  ادلتحدة للتنمية ادلستدامة. وقد مكَّنت الطفرة النفطية السلطات من
 .سداد ديون اجلزائر، واالستثمار يف مشاريع البنية التحتية، وحتسٌن مؤشرات التنمية البشرية يف البالد

بالتزام السلطات مبواصلة إجراء الضبط ادلايل، ضمن إطار واضح للميزانية على ادلدى ادلتوسط واختاذ خطوات  -8
لية العامة، وىو ما يعين تعبئة مزيد من اإليرادات غًن النفطية، والسيطرة على اإلنفاق جارية لتخفيض عجز ادلا

 اجلاري، والتوسع يف إصالح الدعم مع محاية الفقراء، ورفع كفاءة االستثمار العام وختفيض تكلفتو
الدويل كما انو يقوم  وتشجيع التعاون الصرف أسعار يف االستقرار حتقيق يف كبًنا دورا الدويل النقد صندوق قام  -9

 بتقدمي قروض ومساعدات فنية للدول النامية.
الدويل إىل تقدمي قروض حلكومات البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل عن طريق دتويل ادلشروعات  البنك يهدف  -11

 ستدامة.اإلنتاجية لسد احتياجاهتا من العمالت األجنبية عند إنشاء تلك ادلشروعات، كما انو يقوم بتشجيع التنمية ادل
 تفاقم مشكلة ألن والدول ادلدينة ادلختلفة الدولية وادلنظمات الدائنة الدول بٌن ادلشرتكة، ادلسؤولية تفعيل من البد -11

 ادلدينة، الدول وادلنظمات ادلالية إىل للدول الدائنة األجنبية ادلوارد فيو حتركت الذي اإلطار أن من أصال نبعت الديون
 .اخلارجية الديون أزمة تفجًن ساشمت يف قاسية شروط من أمالءات و إطارا كان

البنك الدويل والصندوق يف كثًن من احلاالت يغًنان شروط اإلقراض للدول النامية وذلك بتغًن أسعار الفائدة  -12
 فزادت خدمة الدين .
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 نتائج اختبار الفرضيات 
حمققة: تعمل ادلؤسسات ادلالية الدولية على حتقيق االستقرار النقدي وادلايل الدوليٌن و توفًن  الفرضية األولى

على أسعار الصرف يف  القروض من أجل إعادة بناء االقتصاديات ادلهدمة وختفيف العجز ادلايل باإلضافة إىل الرقابة
 .اقتصادىا وحتقيق تنمية اقتصادية حٌن أن البنك الدويل يقدم أمواال للدول األعضاء هبدف إعادة بناء

: جلأت اجلزائر إىل ادلنظمات ادلالية الدولية هبدف  تكييف السياسات االقتصادية دما   محققة ثانيةالفرضية ال
ساىم يف اسرتجاع التوازنات الكلية وىو ما يبدو واضحا يف حتسن ادلؤشرات االقتصادية الكلية حتسن النمو 

وختفيف  حتقيق توازن ميزان ادلدفوعات، التحكم النسيب يف معدالت التضخمـ، البطالةازمفاض معدل ، االقتصادي
  .العجز ادلوازن وإصالح القطاع العام

حمققة: تعتمد ادلؤسسات ادلالية الدولية على برامج التعديل والتكييف اذليكلي هبدف إزالة  لثةالفرضية الثا
دخل ىذه ادلؤسسات يف السياسات االقتصادية للدول النامية مبا التشوىات اليت يعاين منها االقتصاد من خالل ت

 .يسمح بإعادة التوازن لالقتصاد
ادلنظمات ادلالية مل تنفصم العالقة بٌن اجلزائر و غًن حمققة: بعد حتقيق التوازنات االقتصادية الكلية  رابعةالفرضية ال

اصة فيما يتعلق باجلانب التعاون التقين والفين, وتبادل الدولية وتبقى اجلزائر شريكا مهما  ويبقى التعاون مستمر خ
 .ادلشاورات والتجارب

 : التوصيات
 . الدوليٌن والبنك الصندوق و عمل تطوير يف تساىم اليت األفكار بعض نقدم

 واقعية حلول وضع األخرى من أجل الدولية التمويل مؤسسات وباقي الدويل والبنك بٌن الصندوق و جهود تنسيق -1
 اخلارجية. الديون أزمة من ادلدينة النامية الدول إلخراج

تقدمي دعم يف شكل قروض خالصة بدال من تقدميها يف ظل ترتيبات للقروض ادلقسمة إىل شرائح، حسب سجل  -0
 أداء البلد ادلعين يف ادلاضي وسياستو احلالية.

 عليها، اإلصمايب األثر لو دما سيكون سليمة، أسس على تقوم قوية اقتصادية تكتالت تكوين إىل النامية الدول حتتاج -3
 .الدويل النقد صندوق ومنها االقتصادية الدولية تبعية ادلؤسسات من التخلص من ميكنها أنو كما

ومن شأن التحوُّل رمو اقتصاد أكثر تنوعا أن تساعد ادلنظمات الدولية اجلزائر على التحرك رمو حتقيق سمو مستدام  -4
من القيام بذلك على رمو ضممي أشد الفئات ضعفًا من خالل ضمان وجود آليات  وخلق فرص العمل. والبد
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للتعويض موجَّهة وحمددة بشكل جيد،وتعرض ادلنظمات الدولية خرباهتا التحليلية ومعارفها ومواردىا العادلية على 
 احلكومة اجلزائرية لالستفادة منها يف دعم البالد يف تطبيق اإلصالحات 

إن االنضمام ادلرتقب للجزائر للمنظمة العادلية للتجارة فيو العديد من ادلزايا على الصعيد االقتصادي والتجاري  -5
بصفة خاصة وعلى الصعيد القانوين جتعل من اجلزائر تتغاضى عن خمتلف العيوب والسلبيات اليت تنجر عن ىذا 

ل انو علي اجلزائر إدتام مواصلة ادلفاوضات  برؤى متوازنة و االنضمام لذا ومن بٌن االقرتاحات اليت ترد  يف ىذا اجملا
التأكد على وجوب  توفر القدرة  والرباعة على التفاوض عند الطرف اجلزائري مع  ضرورة رسم وتوضيح معامل 

 إسرتاجتية شاملة  وقطاعية  أو ما يعرف باذلندسة الشاملة لالقتصاد الوطين.
ادلية للتجارة يقتضي رفع الكفاءة اإلنتاجية و التنويع يف كل القطاعات  و  و عليو فإن االنضمام للمنظمة الع -6

تقليص تكاليف اإلنتاج و التسويق دلواجهة ادلنافسة الداخلية و الدولية و احلصول على مكانة يف األسواق العادلية ، 
اتيجية واضحة ادلعامل إلعادة ورفع مستوى االكتفاء الذايت لتفادي استًناد السلع بأسعار مرتفعة ، و انتهاج إسرت 

 تأىيل االقتصاد الوطين حمليا و دوليا و كذا إقامة تكتالت اقتصادية و تفعيلها على ادلستوى اإلقليمي
ويف ظل الظروف احلالية للمؤسسات اجلزائر غًن قادرة على منافسة ادلؤسسات األجنبية، ومادامت  -7

الل اتفاق الشراكة مع دول االحتاد األورويب وكذا اجلزائر بصدد االندماج يف االقتصاد العادلي من خ
عن طريق االنضمام للمنظمة العادلية للتجارة، فيجب على السلطات ادلعنية العمل على حتضًن 

 ادلؤسسات الوطنية وتأىيلها لدخول ادلنافسة اليت ستكون صعبة على ادلدى القصًن.
 وزمتم حبثنا بإقرتاح مواضبع  للدراسات ادلستقبلية

 نمواالحتوائي وسياساتو لتحقيق االقتصاد العادلي كل إمكاناتو.ال -1
 إدارة الدين دلساعدة الدول على التكيف مع إيرادات السلع االولية. -0
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   ممخص

النقد  الد لل  لالبندل الد لل ل لالمنامد  الةالميد   صدن ل  يقد ماا التد  المسداع ا  علد  لبيد  لبشدل  الناميد  الد ل  اعتمد   لقد  
االئتمانيد  وليلد  ليصدي   ا،جد ل بانتاداس سياسد  االصدصا االيتصدا ه التد  تاد ة  لد    الد   لالمسداع ا  القد ل  فد  المتمثلد  للتجدا  

  .  ل مع  نشاء الةناص  المشلل  اليتصا  السل ال اخلي  ل الخا جي  عل  مستلى االيتصا  اللل ل الت  لحق  بايتصا ياتاا االختصال 

عان  الج ائ  من لضةي  ايتصا ي  لمالي  صةب  منذ مولع الثمانينا  مدن القد ن الماضد  نتيجد  انايدا   سدةا  الدنمو لاعتما  دا 
للدد  ممددا  فةاددا  لدد  التلجددك نحددل المةسسددا  الماليدد  ال لليدد ل لليةدد  ح مدد  مددن االتماييددا  بادد ة مةالجدد  عليددك لمددل   لحيدد  اليدد ا ا  ال 

 االختص  االيتصا ي  الللي ل الت  ساع   عل  انتةاش االيتصا  الج ائ ه لتحسن  مةش اتك الللي  لي  ت امن ذلل مع ا تمدا   سدةا  الدنمو
ا ه حيددخ خمضدد  نسدض التضددخا لالبوالدد  لعدد ة ميد ان المدد فلعا  لالملا ندد  الةامدد  انتةاشددا ل دل مددا  ثدد  علدد  مةشد ا  االسددتق ا  االيتصدد

لبي ين ل ل ما   ى  ل  تحقي  مة ال  نمل م تمة  مما ي    ن ال لل  الج ائ ي  يدا    علد  تحقيد  االسدتق ا  االيتصدا ه بصدم  ذاتيد   لن 
  ستلى الذه لصل   ليك ف  السنلا  ا،خي  ت خ  مةسسا  مالي   جنبي   بما بت خلاا لن تص   ل  الم

الج ائ   ل  المنامد  الةالميد  للتجدا   لصنضدماال ل  ال  ن  ندال الة يد  مدن الصدةلبا  التد  تمثد  حدلاج  ل ع اييد  ل  ثا اتجا 
 استواع  لسض الةضلي  فان ا،صةض  ل الخولا  الت  تل  االنضماا لصستما   منك.

لانخمددا  ملمددل  فدد  عجدد  الماليدد  الةامدد  لالحسددابا  الخا جيدد   4102انيدد  ب ايدد  مددن شددا  جددلان لمددع صدد م   سددةا  الددنمو الث
فد    لالسيلل  المص في  تلاص  السة  مع صن ل  النق  ال لل  لف  مشال ا  الما   ال ابة  العا   تشلي  نملذس النمل الج ائ ه المتمثد  

   نمل  لث  است ام .تحقي  االستق ا  االيتصا ه اللل  لالةم  عل  تحقي

 ا، ما  المالي  -االستق ا  المال  –التلا ن االيتصا ه  –صن ل  النق  ال لل   :الكممات المفتاحية

Résumé    

         Les pays en développement ont beaucoup compté sur l'aide du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque 

mondiale (BM) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour obtenir des prêts et des aides au crédit à long et à 

court terme en poursuivant une politique de réforme économique visant à résorber les déséquilibres macroéconomiques et 

internes de leurs économies, Avec la création d'éléments problématiques pour une économie de marché. 

L'Algérie a souffert d'une situation économique et financière difficile depuis le début des années 1980 en raison de 

l'effondrement des prix du pétrole et de sa dépendance vis-à-vis de ce fournisseur unique des recettes de l'État, ce qui a conduit 

les institutions financières internationales à se diriger et a signé un ensemble d'accords visant à remédier au déséquilibre 

macroéconomique qui a favorisé la reprise de l'économie algérienne et amélioré ses indicateurs. Cela a coïncidé avec la hausse 

des prix du pétrole, qui a affecté les indicateurs de stabilité économique, qui ont réduit les taux d’inflation et de chômage et qui 

ont défini la balance des paiements et l’équilibre de la reprise publique en général, ce qui a entraîné une forte croissance 

indiquant que Les visiteurs sont en mesure d'atteindre la stabilité économique dans les institutions financières sans auto-

étrangers peuvent entrer dans la survenue n'atteindra pas le niveau qui a été atteint au cours des dernières années 

L’Algérie s’est ensuite tournée vers l’Organisation mondiale du commerce pour s’y associer, mais de nombreuses difficultés 

constituent des barrières et des obstacles pour devenir membre, le plus difficile étant de franchir les étapes postérieures à 

l’adhésion. 

Avec le deuxième choc pétrolier qui a débuté en juin 2014 et une réduction significative du déficit budgétaire, des comptes 

extérieurs et des liquidités bancaires, le FMI continue de chercher, conformément aux consultations au titre de l'article IV, à 

remodeler le modèle algérien de stabilisation macroéconomique et à rechercher une croissance plus durable. 

 

Mots-clés: Fonds monétaire international - Balance économique -  Organisation mondiale du commerce -  Stabilité financière - 

Crises financières 

 


